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Inledning
Cykeln är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne. Det är fler som cyklar än som åker buss och tåg.
God cykelinfrastruktur är med andra ord något som berör många. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
omfattar investeringar för 1,5 miljarder kronor, vilket är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin under en planperiod.
Drygt 80 procent av alla skåningar har en cykel. För många är cykeln det snabbaste och billigaste
alternativet för att röra sig mellan hem, skola, arbete, vänner och fritidsaktiviteter. Cykeltrafikens
framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet är därför viktig för ett levande och tillgängligt Skåne för
alla.
Skåne ska stärkas som Sveriges bästa cykelregion. I Cykelstrategi för Skåne beskrivs hur Region Skåne, de
skånska kommunerna, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att göra detta möjligt.
Målet är att till 2030 öka cykelns färdmedelsandel med tre procentenheter, från 16 till 19 procent. Med
befolkningsökningen inräknat innebär det en ökning av antalet cykelresor med 56 procent jämfört med
2013. Om färdmedelsmålet uppfylls innebär det folkhälsovinster motsvarande 1,8 miljarder kronor per
år till följd av att fler skåningar rör på sig. Satsningar på bättre cykelinfrastruktur bidrar även till att
avlasta bilvägnätet och minska trängseln. En förbättrad cykelinfrastruktur ökar framkomligheten och
gör det enklare och säkrare att cykla till kollektivtrafiken. Fler attraktiva miljöer skapas och det stärker
turistnäringen i Skåne.
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional transportinfrastukturplan för ett Skåne 2018-2029. Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket
i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala
cykelvägar. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är den fjärde cykelvägsplanen som har tagits fram för
Skåne. De statliga medlen i cykelvägsplanen uppgår till 765 miljoner kronor, vilket med kommunal
medfinansiering ger cykelinfrastruktur för 1,5 miljarder kronor. Fördelat under planperioden motsvarar
det 125 miljoner kronor i cykelvägssatsningar per år.
Med de satsningar som görs med Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 kommer Skånes roll som Sveriges
bästa cykelregion att stärkas och valet av cykeln som färdmedel att bli självklart för fler.
Vi ber er att särskilt se över och kommentera brist- och objektslistan i remissversionen av Cykelvägsplan
för Skåne 2018-2029.
- Är bristerna och objekteten korrekt beskrivna och utritade i planen?
- Är det rätt brister som föreslås åtgärdas sett till relevans, uppskattad kostnad och krav på
medfinansiering?
Alla brister och objekt finns på en interaktiv karta på skane.se/cykel. Där visas även cykelolyckor,
nuvarande cykelinfrastruktur och potentialen för arbets- och skolpendling på alla vägar.
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Utgångspunkter
Fyra utgångspunkter har varit vägledande i arbetet med att ta fram Cykelvägsplan
för Skåne 2018-2029. Det är regeringsuppdraget om att ta fram en regional
transportinfrastrukturplan, den förra cykelvägsplanen, Cykelstrategi för Skåne och
kommunala önskemål.
Regeringsuppdraget

- Grupp 3: 2022 och 2025. Gruppen består av 48
objekt. Av de 48 objekt har 10 utgått efter dialog med
kommunerna eller på grund av de inte berör statligt
vägnät.

Var fjärde år får Trafikverket och länsplaneupprättarna
i uppdrag av regeringen att ta fram en ny Nationell
plan för transportsystemet och en ny Regional transportinfrastrukturplan. Nationell plan omfattar de statliga
investeringarna i Sveriges europavägnät och järnvägsnät inklusive intilliggande cykelvägar. Den nationella
planen beslutas av regeringen. Regional plan omfattar
det resterande statliga vägnätet, det regionalt statliga
vägnätet, bestående av riksvägar, länsvägar och
tillhörande cykelvägar.

Samtliga objekt från Cykelvägsplan för Skåne 20142025 där ett avtal eller avsiktsförklaring finns mellan
kommun och Trafikverket har flyttats över till Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Resterande objekt har
omprövats för att stämma överens med de strategiska
mål som uttrycks i Cykelstrategi för Skåne.

Cykelstrategi för Skåne

Till skillnad mot nationell plan tas den regionala planen
fram och beslutas av Region Skåne. Framtagandet
sker i samråd med Trafikverket, Skånes kommuner
och representanter från näringslivet. När planen är
beslutad är det Trafikverket som genomför åtgärderna.
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning av
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029
för att beskriva planens pott för cykelåtgärder.

När Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 tas fram finns,
till skillnad från de tre tidigare cykelvägsplanerna, en
cykelstrategi som visar riktning och prioriteringar för
cyklingen som helhet i Skåne. Cykelstrategi för Skåne
beskriver varför och hur cykeln har en viktig funktion
för att uppnå mål i den Regionala utvecklingsstrategin
Det öppna Skåne 2030 och Strategier för det flerkärniga
Skåne. Cykelstrategin innehåller mål för hur cyklingen
ska öka bland såväl vuxna som barn. Hur målen ska
nås beskrivs i sex insatsområden. Cykelvägsplanen är
av särskilt vikt för tre av insatsområdena i cykelstrategin:

Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025
Den förra cykelvägsplanen, Cykelvägsplan för Skåne
2014-2025, omfattade 760 miljoner kronor inklusive
medfinansiering med 50 procent från kommunerna.
Totalt fanns 110 objekt utpekade i planen fördelade
tidsmässigt över tre grupper. Mellan 2014 och 2018
kommer totalt 18 objekt att ha färdigställts för en
samlad kostnad av 161 miljoner kronor.

Investera i regionalt viktig stråk och leder. Ett
trafiksäkert, attraktivt och sammanhållet cykelvägnät
är viktigt för att attrahera cyklister. Bättre framkomlighet är ett prioriterat område i Cykelvägsplan för Skåne
2018-2029.

Utfallet i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025:
Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik. Ett av de mest effektiva sätten att minska restiden
från dörr till dörr med kollektivtrafik är att kombinera
resan med cykel. I de fall en bytespunkt finns inom
en tiominuters promenad från start- eller målpunkten
kan de flesta tänka sig att gå. För längre avstånd är
bra cykelkopplingar viktiga. I Skåne planeras flera nya
Superbuss- och Pågatågsstationer. Bra cykelkopplingar
till dessa och till befintliga bytespunkter ökar kollektivtrafikens och cykelns attraktivitet.

- Grupp 1: 2014 och 2017. Femton av objekten har
byggts inom utsatt tid, två objekt har utgått efter
dialog med berörda kommuner. Nio objekt har inte
färdigställts inom utsatt tid. Skälet till eftersläpningen
är i huvudsak långa planeringstider.
- Grupp 2: 2018 och 2021. Gruppen består av 38
objekt. Av dessa objekt har två färdigställts och nio
objekt har utgått efter dialog med kommunerna eller
på grund av att de inte berör statligt vägnät.
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Öka säkerheten för cyklister. En av anledningarna
till att vissa väljer bort cykeln är den upplevda
otryggheten i trafiken. För att skapa en miljö där flera
trafikslag samsas om utrymmet på ett säkert sätt behövs flera olika åtgärder. Det är nödvändigt att skapa
en hänsynstagande trafikkultur där alla trafikanter
tar ansvar för både sin och andras säkerhet i trafiken.
Samtidigt behövs insatser i den byggda miljön som minimerar olycksrisken. Målsättningar i cykelstrategin är
bland annat en nollvision om antalet dödade och svårt
skadade cyklister samt att alla skånska kommuner ska
ha en plan för hur drift och underhåll för cykel ska
förbättras i syfte att öka trafiksäkerheten.

att förmedla bilden av hur de vill utveckla cyklingen
i sin kommun och vad kommuninvånarna vill se för
cykelinfrastruktur.
Processen med att ta fram Cykelvägsplan för Skåne
2018-2029 inleddes under hösten 2016 med att en
uppföljning av Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025
och information om den kommande planprocessen
skickades ut till kommunerna. I februari 2017 hölls
fyra kommundialoger med tjänstepersoner i Skånes
fyra hörn. Resultaten från dialogerna redovisades på
Planeringssamverkan i Malmö och Kristianstad i mars
2017. På politisk nivå har cykelvägsplanen diskuterats
som en del av den regionala transportinfrastrukturplanen på återkommande politiska styrgruppsmöten med
representanter från kommunerna och i direkt kommundialog med politiker.

Kommunala önskemål
Det behövs samverkan mellan kommuner, staten och
Region Skåne för att ta fram och verkställa Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Kommunerna bidrar med

8

REGION SKÅNES STRATEGIER OM TRANSPORTSYSTEMET I ETT SAMMANHANG

De fem prioriterade ställningstagandena:
Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåne ska vara globalt attraktivt

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE
Fysisk planering är verktyg för att nå social hållbarhet, folkhälsa, ökad sysselsättning, näringslivsutveckling samt
innovation m.m. Fem strategiområden är utpekade för det flerkärniga Skåne:
Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala
kärnor och utveckla den flerkärniga ortstrukturen

Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som
erbjuder hög livskvalitet

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra
Sverige och södra Östersjön

Växa effektivt med en balanserad och hållbar
markanvändning

STRATEGI FÖR ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM I SKÅNE 2050

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

TÅGSTRATEGISKT
UNDERLAG

GODSTRATEGI

CYKELSTRATEGI

MOBILITETSPLAN

DRIVMEDEL

BREDBANDSSTRATEGI

REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTURPLAN

NATIONELL PLAN FÖR
TRANSPORTSYSTEMET

CYKELVÄGSPLAN

Figur 1 Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 bidrar till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin
Det Öppna Skåne genom att visa vilka cykelvägar som kommer att byggas i Skåne samt beskriva hur de
bidrar till ökad tillgänglighet i regionen.
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Den skånska
cykelinfrastrukturen
Med tät struktur av små och stora orter är Skåne till en region där arbetstillfällen,
skolor, service och handel ofta ligger inom cykelavstånd. På många ställen går
det utmärkt att ta sig fram med cykel medan det på andra platser finns brister
som hindrar människor att cykla. Cykelmöjligheterna beskrivs i det här kapitlet
i form av olika cykelnät.
Det svenska vägnätet består av statliga, kommunala
och enskilda vägar. Cykelvägsplan för Skåne berör
investeringar utmed det statliga vägnätet och medfinansiering till cykelinvesteringar på det kommunala
vägnätet. Undantaget från cykelvägsplanen är eventuella
cykelvägar längs europavägar eller järnvägar. Dessa är
statliga, men beslutas nationellt.

1. Den cykelbara infrastrukturen. Alla vägar där det
är tillåtet och lämpligt ur trafiksäkerhetsperspektiv att
cykla.

Ur ett strategiskt planeringsperspektiv kan den regionala
cykelinfrastrukturen i Skåne delas in i fyra kategorier:

4. Lednätet för cykling. Det leder som i huvudsak är
tänkta för turism och rekreation.

2. Basnätet för cykling. Ett nät som binder samman
alla tätorter och betydande målpunkter i Skåne.
3. Prioriterade cykelnätet. De nät där det finns störst
potential att attrahera många cyklister

Tätorter består till största
del av kommunala vägar.

Landsväg, riksväg eller annan del av
det statliga vägnätet. Planeras för i
Regional transportinfrastrukturplan
och cykelvägsplan.

Europaväg. Planeras i Nationell
transportinfrastrukturplan.

Enskild väg.

Nedlagd banvall som
ägs av kommunen.

Figur 2 Principbild över väghållarna. Grönt är det kommunala vägnätet, blått det enskilda vägnätet och rött statligt.
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Den cykelbara infrastrukturen

schematisk karta över basnätet som visar i vilka relationer
det finns en lämplig väg att cykla och där det saknas.
Ungefär hälften av relationerna i basnätet bedöms
redan idag acceptabla att cykla på. I flera fall där det
finns brister är det inte motiverat att anlägga en separat
cykelväg eftersom det potentiella antalet cyklister är
lågt. Istället ska framkomligheten för cyklisterna i
första ordnas genom att utnyttja lågt trafikerade vägar
för cykling i blandtrafik. Basnätet för cykling bygger
på den cykelvägvisningsplan som Trafikverket tagit
fram under 2017.

Den cykelbara infrastrukturen kan beskrivas som den
infrastruktur som inte är olämplig eller förbjuden att
cykla på. I Skåne finns ett omfattande lågtrafikerat
och asfalterat vägnät som gör det möjligt att på flera
platser cykla säkert i blandtrafik på hela eller delar
av en sträcka. Vad som på ett teoretiskt plan är säker
blandtrafik är definierat enligt Trafikverkets Vägledning
för regional cykelvägvisning, enligt Figur 3.
Flera av de enskilda vägarna är lågtrafikerade och
lämpar sig väl för cykling. Enskilda vägar med statligt
driftsbidrag måste vara öppna för allmän trafik, men
för att Region Skåne eller Trafikverket via vägvisning
eller på kartor ska få rekommendera cykling på dessa
krävs ett avtal med väghållaren. Enskilda vägar utan
statligt driftsbidrag måste inte vara öppna för motortrafik men är ofta det. Väghållaren genom allemansrätten kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida
på vägen.
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Basnätet för cykel
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Basnätet för cykling är en karta som visar den mest
lämpliga vägen att cykla mellan samtliga Skånes
tätorter. En väg bedöms som lämplig ifall den består av
separat cykelväg eller cykelfält eller ifall den cyklingen
sker på lågtrafikerat vägnät i blandtrafik. Figur 4 är en

100

Figur 3 Vägledning för regional cykelvägvisning (Trafikverket). Höga hastigheter och många bilar innebär sämre förutsättningar för cyklister. Gulgrönt står
för lämpligt och rosa för olämpligt. Med ÅDT avses Årsdygnstrafik och avser all
trafik på vägen.
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Figur 4 Basnät för cykel. Hur Skånes orter och större målpunkter kopplas samman med cykel.
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Prioriterade nätet för cykel

Lednätet

Det prioriterade nätet för cykel består av de delar av
Basnätet för cykel där det finns störst potential för
arbetspendling. Från Figur 5 framgår stråken med stor
och medelstor potential. På grund utav att flödena av
cyklister antingen redan är stora i dessa stråk eller kan
bli stora om infrastrukturen byggs ut ska det Prioriterade
nätet för cykel i första hand bestå av separat cykelväg.
I vissa fall kan samma funktion dock uppnås i blandtrafik.

Figur 6 visar Skånes nationella cykelleder. Kattegattleden
och Sydostleden är markerade i heldragna sträck
medan Sydkustleden som ännu inte är färdigställd är
prickad. Syftet med lednätet är att skapa sammanhängande stråk av cykelleder stärker Skåne som destination
för cykelturism. Lednätet ska med tiden utvecklas
förutsatt att de lokala och regionala lederna som tillkommer är av hög standard och är kvalitetssäkrade. De
leder som pekas ut behöver vara säkra, bekväma och
erbjuda en god upplevelse av Skåne.

Redan idag är stora delar av det prioriterade nätet
för cykel utbyggt med separat cykelväg. Standarden
varierar dock kraftigt och nätet är inte sammanhängande. Under 2016 genomfördes en inventering av nätet
för att avgöra vilka standardhöjningar som behövs
för att det prioriterade nätet för cykel ska upplevas
som snabbt, bekvämt, smidigt och tryggt. Bristinventeringen ligger till grund för de satsningar som görs i
Cykelvägsplan för Skåne 2018 – 2029 i syfte att hela det
prioriterade nätet för cykel ska vara utbyggt till god
standard år 2030.

Under planperioden kommer Region Skåne att investera
i att färdigställa Sydkustleden som nationell cykelturismled och åtgärda felande länkar på Kattegattleden och Sydostleden. När Sydkustleden färdigställs
kommer detta bilda en närmare 900 km lång sammanhållen cykelled från Göteborg till Växjö varav ungefär
hälften går utmed Skånes kust. Parallellt utbyggnaden
undersöks möjligheterna att skapa nya regionala leder
som skapar ett sammanhållet rekreativt nät samt dagsslingor som knyts till de nationella lederna.
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Kommande nationell cykelled

Figur 6 Lednätet som i dagsläget består av Kattegattleden och Sydostleden.
Detta nät kommer att utökas till fler relationer.

Figur 5 Prioriterade nätet för cykling. Det nät med störst potential att attrahera cyklister. Metod och nät beskrivs i rapporten Regionalt huvudnät - för arbetspendling med cykel i Skåne. Det nät som presenteras har reviderats med starka
stråk från analysen Hur många kan cykla till arbetet i Skåne? Rapporterna går
att finna på skane.se/cykel
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Att utgå från brister
Behövs cykelvägen? Finns det alternativa vägar? Kommer någon att cykla på
den när den blir klar? Med Trafikverkets fyrstegsprincip och metoden med
Åtgärdsvalsstudie skapas förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar på
upplevda brister.
Vid framtagandet av cykelvägsplanen har Region Skåne
utgått från metodiken för Åtgärdsvalsstudier. Metoden
beskrivs i Trafikverket, Boverkets och Sveriges kommuner
och landstings handledning Åtgärdsvalsstudier – nytt
steg i planering av transportlösningar Handledning
2015:171.

Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande arbete som i
första hand är av principiell karaktär och inte går in
på utformning av konkreta fysiska åtgärder. Åtgärdsvalsstudierna ska tillämpas innan den egentliga
planeringen av infrastrukturobjekt påbörjas. Syftet är
att bestämma vad som ska göras för att lösa transportproblemet. Det ska vara en förutsättningslös transportslagsövergripande analys som tillämpar fyrstegsprincipen.
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Initiera

Förstå
situationen

Pröva
tänkbara
lösningar

Forma
inriktning
och
rekommendera
åtgärder

Initiera
Första steget är att ta kontakter, formera en projektgrupp och formulera ett syfte med åtgärdsvalsstudien.
I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 beskrivs den
initiala fasen i kapitlen Utgångspunkter och Den skånska
cykelinfrastrukturen. Projektgruppen för arbetet har
bestått av tjänstepersoner i Region Skåne och
Trafikverket.

2. Optimera:
Ifall det är relevant att åtgärda en brist är nästa fråga
hur det ska göras. En ny cykelväg är inte alltid det
bästa? I många fall är det möjligt att cykla i blandtrafik på en parallell väg med lägre årsdyngstrafik
om den vägvisas korrekt. I andra fall kan avtal slutas
med enskilda väghållare om att få använda deras väg
för cykeltrafik istället för att anlägga en ny cykelväg.

Förstå situationen
Nästa steg är att förstå situationen. I det här fallet
att identifiera de brister i cykelnätet som finns längs
det statligt regionala vägnätet tillsammans med det
Skånska kommunerna och Trafikverket. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 beskrivs bristerna i det
skånska cykelvägnätet i nästa kapitel – Brister i den
Skånska cykelinfrastrukturen.

3. Bygg om:
Fyrstegsprincipens tredje steg är begränsade ombyggnader. Dessa har stor betydelse för att binda
samman cykelinfrastrukturen i Skåne eftersom de
är kostnadseffektiva. Det rör sig om att åtgärda
felande länkar som binder samman lågtrafikerade
vägar, korsningsåtgärder och GCM-stöd, det vill säga
skapa trafiksäkra ytor eller cykelfält i väggrenen på
befintliga vägar.

Pröva tänkbara lösningar
När förutsättningarna är fastställda prövas tänkbara
lösningar. Detta görs enligt fyrstegsprincipen. I den
processen med att pröva tänkbara lösningar är det
viktigt att ha i åtanke vad bristen avser. Ska den
lösning som eftersträvas leda till att fler barn cyklar
eller att trafiksäkerheten ökar eller något annat.

4. Bygg nytt:
Att bygga nytt innebär i cykelvägsplanen att bygga
nya cykelvägar utmed statligt regionala vägar. I
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 beskrivs tänkbara
lösningar på de enskilda bristerna i Bilaga 1: Beskrivning av objekt.
Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Med utgångspunkt från stegen ovan ska åtgärder
rekommenderas. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
presenteras objektslistan för cykelvägar utmed det
statliga vägnätet i kapitlet Statliga regionala cykelvägar.

1. Tänk om:
När en brist identifierats är första steget att kritiskt
granska situationen och resonera kring huruvida det
är en relevant brist eller inte. Finns det ett behov av
att kunna cykla längs den sträckan eller finns det
redan en fullgod cykelmöjlighet? Berör bristen det
statligt regionala vägnätet? Är kostnaden för att
åtgärda bristen orimligt stor i förhållande till dess
betydelse för framkomligheten för cykel i Skåne och
till hur stor potentialen är för arbetspendling, skolpendling eller rekreationscykling?
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Brister i den Skånska
cykelinfrastrukturen
Den skånska cykelinfrastrukturen är på många sätt otillräcklig, även om
uppfattningen av vad som är en brist varierar. En förälder med ett barn önskar
separata cykelvägar och säkra passager medan en van arbetspendlare tycker
att det duger med väggrenen på en 70-väg, bara det är gent. En tävlingscyklist
tycker att grusunderlag är en brist.
den trafikantgrupp som drabbas av flest olyckor. I
synnerhet om statistiken utgår från olyckor per resta
kilometer. Den helt klart största andelen olyckor är
Lindriga olyckor (ISS 1-3)
singelolyckor. I Skåne har 26 000 cykelolyckor
registrerats
av polis
ellerISS
sjukvård
Måttliga
olyckor
4-8 mellan 2000 och
2016. Av dessa var 55 dödsolyckor och närmare 1300
Allvarliga
olyckor
(ISS
9-)
allvarliga
olyckor.
De flesta
cykelolyckor
sker på det
kommunala vägnätet, som Figur 7 visar, och det är
Dödsolyckor
också där som de flesta cykelresorna sker. Däremot är
en mycket
högre andel
av olyckorna
dödsolyckor eller
Dödsolyckor
(ej officiell
statistik)
Lindriga olyckor
allvarliga
olyckor(ISS
på 1-3)
det statliga vägnätet. De flesta
olyckor
i blandtrafik
Måttligasker
olyckor
ISS 4-8 eller på cykelvägar och inte i
korsningar, vilket Figur 8 visar. Var cykelolyckorna har
Allvarliga olyckor (ISS 9-)
skett
i Skåne presenteras också i en karta på skane.se/cykel.

Idag går det att cykla mellan nästan hälften av alla
tätorter i Skåne på cykelvägar, cykelfält eller i blandtrafik på lågt trafikerade vägar. Mellan kvarvarande
12000
orter bedöms cykelmöjligheterna som bristfälliga
10000
eftersom det antingen krävs cykling i blandtrafik med
stora trafikflöden alternativt att omvägen för cyklister
8000
blir
för stor. I Figur 9 visas bristerna i cykelnätet. Alla
dessa brister kan inte åtgärdas under planperioden.
6000
I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 medfinansierar
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Figur 7 Cykelolyckor i Skåne uppdelat efter olyckstyp och väghållare.
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Figur 8 Cykelolyckor i Skåne efter olycks- och platstyp.
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Över tvåhundra påtalade brister

eller avsiktsförklaring. Dessa omprövades på nytt som
brister. Totalt identifierades tvåhundra brister. Att
åtgärda samtliga skulle kosta ungefär 2,5 miljarder
kronor. De brister i cykelinfrastrukturen som inte har
önskats från någon kommun eller prioriterats av
Region Skåne och Trafikverket har inte utretts i
processen. En översikt över alla brister finns i Figur 10,
skane.se/cykel och i Bilaga 1: Beskrivning av objekt.

För att ta bestämma vilka objekt som ska åtgärdas med
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 har Region Skåne
tillsammans med Trafikverket och Skånes kommuner
identifierat de mest angelägna bristerna i cykelinfrastrukturen längs det statliga regionala vägnätet. I
dialogprocessen medkommunerna påtalades ungefär
etthundaråttio brister. Till dessa lades de objekt från
Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 som saknade avtal

Figur 9 De omkring tvåhundra identifierade bristerna i cykelvägnätet som kommunerna föreslagit och som följt med från föregående cykelvägsplan (orange).
En zoombar karta med olika lager finns på skane.se/cykel.
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Cykelsatsningar i Skåne
2018-2029
Potten för cykelsatsningar som presenteras i Regional transportinfrastukturplan
för Skåne 2018-2029 är 765 miljoner kronor under planens tolv år, vilket
motsvarar drygt 65 miljoner kronor per år. Denna summa fördelas mellan
investeringar i cykelvägar utmed det statligt regionala vägnätet och i investeringspotter för standardhöjning av cykelstråk samt medfinansiering av
kommunal cykelinfrastruktur.
från Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 redogörs för
under rubriken Statlig medfinansiering till kommunal
cykelinfrastruktur.

I Skåne används sedan den första Cykelvägsplanen
2002-2012 femtio procents medfinansiering från
kommunerna av cykelvägar längs det statligt regionala
vägnätet. Detta i första hand för att möjliggöra en
högre utbyggnadstakt av cykelvägnätet.

I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är 60 miljoner kronor
avsatta för standardhöjning på statliga cykelvägar.
Dessa medel är tänkta att gå till smärre åtgärder för att
få ihop längre stråk, vägvisning av cykelvägnätet samt
för att kunna prova innovativa cykelvägslösningar.
Delar av åtgärderna i denna pott kommer inte förutsätta medfinansiering från kommunerna. Pottens
utformning beskrivs närmare under rubriken Standardhöjning på stråk.

Flera kommuner har redan byggt ut stora delar av det
kommunala vägnätet, men saknar viktiga länkar längs
det statliga vägnätet för att koppla samman byar och
tätorter. Av cykelvägsplanens 765 miljoner kronor är
450 miljoner fördelade på cykelvägsobjekt längs det
statligt regionala vägnätet, eftersom kommunerna står
för hälften av kostnaden innebär detta att ungefär 80
istället för 40 objekt kan färdigställas under planperioden. I enstaka fall när en sträcka är av enbart
regionalt intresse kan den kommunala medfinansieringen diskuteras. Dessa objekt redogörs för under
rubriken Statliga regionala cykelvägar.

I Tabell 1 under raden Cykelväg längs namngivet objekt i
Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018-2029
redovisas de uppskattade kostnaderna för de cykelvägsinvesteringar som kommer göras i samband med större
vägbyggen i Skåne. Det kan till exempel vara när en
cykelväg anläggs jämsides vid byggnationen av 2+1
väg. Detta för att kompensera för att det inte längre
går att cykla i vägrenen. Dessa kostnader belastar inte
cykelvägsplanen eftersom det handlar om att kompensera en annars försämrad framkomlighet för cykeltrafiken, men de visas i Tabell 1 eftersom det alltjämt är
en satsning på cykelinfrastruktur.

Den största delen av cykeltrafiken sker på det kommunala vägnätet. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
satsas därför 225 miljoner kronor på statlig medfinansiering till kommunal cykelinfrastruktur. Utöver detta
finns även möjligheten att söka statligt bidrag för att
genomföra cykelsatsningar från Stadsmiljöavtalen och
Klimatklivet. Prioriteringsgrunderna för den statliga
medfinansieringen av kommunal cykelinfrastruktur
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Årsvis fördelning
Cykel

Statlig
finansiering

Inklusive
kommunal
finansiering

450

900

60

90

2018

2019

2020

2021-2023

2024-2026

2027-2029

Statligt regionala
vägar (cykelvägsplanen)

x

x

x

x

x

x

Standardhöjning

x

x

x

x

Statligt bidrag
kommunala vägar

x

x

x

x

x

x

255

510

Cykelväg längs namngivet objekt i Regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne
2018-2029

x

x

x

x

x

x

100

100

81

92

75

177

172

168

765

1600

Summa statlig
finansiering
(exklusive kommunal
finansiering)

Tabell 1 Den ekonomiska ramen för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 så som den är bestämd i Regional transportinfrastruktur för Skåne 2018-2029. De årsvisa
summorna som presenteras Tabell 1 skiljer sig från Tabell 2 och Tabell 3 eftersom objektens kostnader redovisas uppdelat över flera år och inte som en klumpsumma
det år som cykelvägen öppnas för trafik.

Miljoner kr/år

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2002-2012

2006-2016

2010-2021

2014-2025

2018-2029
remissversionen

Figur 10 De tidigare cykelvägsplanernas omfång i satsningar på cykelinfrastruktur utmed det statliga vägnätet i miljoner. Staplarna är fördelade per år eftersom
planperiodernas längd har varierat.
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Statliga regionala cykelvägar

För att en brist ska kunna behandlas i Cykelvägsplan för
Skåne 2018-2029 behöver den ligga längs det statligt
regionala vägnätet. Eventuella åtgärder utmed det
nationella stamnätet, vilket i Skåne är E4, E6, E22 och
E65 samt längs järnvägsnätet, ska finansieras av nationell plan. Det rör exempelvis snabbcykelvägen mellan
Malmö och Lund som utreds. Vägen ska inte heller
vara kommunal eller enskild eftersom bara cykelvägar
utmed det statliga regionala vägnätet är aktuella för
cykelvägsplanens objektslista.

Av cykelvägsplanens 765 miljoner kronor läggs 450
miljoner kronor på cykelvägar utmed det statligt
regionala vägnätet. Det är den största satsningen på
cykelvägar i Skåne någonsin under en planperiod.
Trots den kraftiga satsningen kommer samtliga tvåhundra identifierade brister inte kunna åtgärdas under
planens 12 år. Med utgångspunkt i fyrstegsprincipens
resonemang har fem prioriteringsgrunder fastställts för
att välja ut vilka brister som ska åtgärdas som namngivna objekt i objektslistan.

Tabell 2 och Tabell 3 visar vilka brister som ska åtgärdas
under planperioden. Kostnaderna är ungefärliga och
kan komma att justeras kraftigt beroende på hur
komplexa objekten blir att genomföra. Kryssen i tabellen
avser när cykelvägen blir öppen för trafik. Kostnader
för byggandet, och därmed också den kommunala
medfinansieringen, fördelas vanligtvis över flera år,
inte bara det år som cykelvägen öppnar.

Prioriteringsgrunder bland statliga regionala objekt
• Alternativ saknas. I flera fall finns ett parallellt
och lågtrafikerat vägnät intill de mest trafikerade
vägnarna. Om detta är fallet prioriteras ingen ny cykelväg i relationen. Omvägen får dock inte vara för
stor, generellt sett accepteras en omvägskvot på 1,5.

De objekt som ligger i grupp 1, det vill säga år 2018-2020,
har kommit så långt i genomförandeprocessen att
kommer byggas. Detsamma gäller flera av objekten
i grupp 2. Under planperioden för Cykelvägsplan
för Skåne 2018-2029 kommer avtal och projektering
påbörjas för de objekt som ska vara klara mellan år
2021-2024. Resterande objekt ligger längre fram i tiden
och kommer sannolikt revideras i nästa cykelvägsplan.
I Bilaga 1: Beskrivning av objekt finns en mer utförlig
beskrivning över samtliga objekt. Där beskrivs även
vilka objekt som inte prioriterades i planen och varför.

• Potential för många cyklister. Det ska finnas en
potential för många ska välja att cykla längs relationen. Det betyder att brister i närheten av stora målpunkter prioriteras. Statliga vägar genom tätorter
ingår även här. För att beräkna antalet potentiella
cyklister har Region Skåne använt Potentialstudien
som visar hur många som kan väntas arbetspendla
och skolpendla med cykel. För en utförligare beskrivning av potentialstudien se Figur 12 och Figur
13 eller läs mer på skane.se/cykel.
• Barn och ungas cyklande. Cykelinfrastruktur som
ökar barn och ungas möjligheter att röra sig i trafiken är prioriterad. I huvudsak rör detta det kommunala vägnätet, men även det statliga. Utgångspunkten för prioritering har varit potentialstudien för
barn och ungas resande.

Så mycket kostar cykelinfrastrukturen
Kostnaden för att bygga cykelinfrastruktur
varierar stort, det beror exempelvis på vald
standard, markförhållanden, riksintressen,
antal tomtgränser som ska passeras och om
överklaganden sker under planeringsperioden.

• Binda samman stråk. Brister där åtgärder binder
samman längre stråk som nationella och regionala
leder för rekreation, eller cykelvägar som binder
samman det lågtrafikerade blandtrafikvägnätet
prioriteras.

En cykelväg kan kosta allt från tusen kronor per
meter för en enklare lösning med kantstöd till
femtusen kronor per meter och mer för separerad och belyst cykelväg. Konstruktioner som
broar och tunnlar kan kraftigt öka kostnaderna
för ett objekt.

• Trafiksäkerhet. Med hjälp av Swedish traffic accident data aquistint (STRADA) har olycksdrabbade
sträckor identifierats och prioriterats.
Objekten ska även ha en god geografisk fördelning i
Skånes fyra hörn. De objekt som prioriterats presenteras på i Figur 12 och Tabell 2. I tabellen redovisas en
första uppskattning av kostnad för objektet samt när
cykelvägen förväntas vara klar. Kostnaden för objekten
ska ses som en uppskattning eftersom de kan komma
att justeras när objekten utreds vidare. I Bilaga 1:
Beskrivning av objekt går det att läsa motiveringen till
varje prioriterat objekt samt till dem som inte prioriterats i den här planen. Motiveringarna och objekten
finns även presenterade i en interaktiv karta på
skane.se/cykel.
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Figur 11 Kartan visar de 79 brister i cykelvägnätet som föreslås åtgärdas i Cykelvägsplan 2018-2029 (blå). En zoombar karta med olika lager finns på skane.se/cykel.

2018

Brist-id

Objektsnamn

Kommun

22

Förslöv-Fogdarp

Båstad

X

12

30

Mörarp-Påarp

Helsingborg

X

9

224

Lackalänga-Rinnebäck

Kävlinge

X

9

84

Borgeby slott-Lomma

Lomma

X

4

191

Sölvesborgsvägen, Välje

Bromölla

X

4

225

Brösarp-Simrishamn

Simrishamn

X

20

226

Bäckaskog-Fjälkinge

Kristianstad

X

6

6

Bjuv-Mörarp

Bjuv, Helsingborg

X

22

26

Eslöv-Öslöv

Eslöv

X

14

98

Hemmestorp-Veberöd

Lund, Sjöbo

X

12

140

Höllviken-Trelleborg

Trelleborg, Vellinge

X

33

163

Pomona-Östra Kvarn

Ängelholm

X

2

207

Gråmanstorp-Östra Ljungby

Klippan

X

11

209

Fogdarp-Margretetorp

Ängelholm

X

8

227

Glumslöv-Ålabodarna

Landskrona

X

10

Summa

2019

2020

Ungefärlig kostnad i
miljoner kronor
(inklusive kommunal
medfinansiering)

176

Tabell 2 Cykelvägsobjekt i Grupp 1, 2018-2020. Årtalen avser när cykelvägen planeras öppna för trafik.
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Grupp 2
2021-2023

Grupp 3
Grupp 4
2024-2026 2027-2029

Ungefärlig
kostnad i miljoner
kronor (inklusive
kommunal
medfinansiering)

Brist-ID

Objektsnamn

Kommun

10

Bjuv-Åstorp

Bjuv, Åstorp

X

14

16

Staffanstorp-Åkarp

Burlöv, Malmö,
Staffanstorp

X

10

46

Arild-Nyhamnsläge

Höganäs

X

21

56

Höör-Tjörnarp

Höör

X

0

58

Fulltofta-Höör

Höör

X

5

65

TS väg 110

Kävlinge

X

4

85

Håstad-Lund

Lund

X

21

142

Alstad-Ö Grevie

Trelleborg,
Vellinge

X

16

145

Vellingevägen,
Hököpinge

Vellinge

X

3

151

Hammar-Skillinge

Simrishamn,
Ystad

X

70

186

Oxie-Svedala

Malmö, Svedala

X

32

205

Fulltofta-Hörby

Hörby

X

11

223

Hofterup-Häljarp

Kävlinge,
Landskrona

X

25

7

Bjuv-Hyllinge

Bjuv, Åstorp

X

8

29

Pålstorp-Glumslöv

Helsingborg,
Landskrona

X

30

42

Malmövägen, Tyringe

Hässleholm

X

2

43

Järnvägsgatan, Tyringe

Hässleholm

X

3

59

Kristianstad-Ovesholm

Kristianstad

X

10

67

Dösjöbro-Ålstorp

Kävlinge

X

4

78

Asmundtorp-Tågarp

Landskrona

X

5

88

Dalby-Genarp

Lund

X

20

104

Tranebodavägen,
Lönsboda

Osby

X

4

108

Gärsnäs-Ö Tommarp

Simrishamn

X

9

111

SimrishamnÖ Tommarp

Simrishamn

X

9

117

Sjöbo-Tolånga

Sjöbo

X

6

139

Ramsåsa-Tomelilla

Tomelilla

X

5

141

Trelleborg-Svedala

Trelleborg,
Svedala

X

6

148

Hököpinge-Hököpinge
Kyrkby

Vellinge

X

5

153

Löderup-Löderups
strandbad

Ystad

X

4

157

Grytevad-Åstorp

Åstorp

X

2

161

Strövelstorp-Ödåkra

Helsingborg,
Ängelholm

X

25

162

Hjärnarp-Munka Ljungby

Ängelholm

X

8

178

Hjärsås-Knislinge

Östra Göinge

X

12

183

Vellinge-Östra Grevie

Vellinge

X

4

185

Bakeberg-Holmeja

Svedala

X

4

187

Skurup-Skivarp

Skurup

X

7

188

Abbekås-Skivarp

Skurup

X

12

189

Sjöbo-Sövde

Sjöbo

X

6
Fortsättning på nästa sida

25

Grupp 2
2021-2023

Grupp 3
Grupp 4
2024-2026 2027-2029

Ungefärlig
kostnad i miljoner
kronor (inklusive
kommunal
medfinansiering)

Brist-ID

Objektsnamn

Kommun

190

Linnavångsvägen,
Näsum

Bromölla

X

2

194

Dalby-väg 11

Lund

X

11

211

Hanaskog-Torsebro

Östra Göinge

X

2

215

Skäret-Svanshall

Höganäs

X

21

219

Påhängsbro för cykel

Vellinge

X

5

220

Lommavägen, Hjärup

Staffanstorp

X

7

11

Axeltorpsvägen i Näsum

Bromölla

X

3

13

Folkets husgatanSkjutbanan

Bromölla

X

2

14

Kristianstadsgatan,
Bromölla

Bromölla

X

2

18

Grevie-Västra Karup

Båstad

X

12

19

Glimming-Västra Karup

Båstad

X

11

25

Förslöv-Vejbystrand

Båstad, Ängelholm

X

14

34

Tånga-Utvälinge

Helsingborg

X

4

35

Sträntevägen, Sösdala

Hässleholm

X

4

54

Passage Nybykorset

Höör

X

11

60

Färlöv-Kristianstad

Kristianstad

X

14

62

Färlöv-Önnestad

Kristianstad

X

12

63

Bjärlöv-Torsebro

Kristianstad

X

8

69

BarsebäckshamnSaxtorp

Kävlinge,
Landskrona

X

40

72

Barsebäck-Hofterup

Kävlinge

X

10

91

Lund-Skrylle

Lund

X

9

93

Gödelövsvägen och
Hackebergavägen,
Genarp

Lund

X

5

95

Flyinge-Södra sandby

Lund

X

15

123

Billinge-Röstånga

Svalöv

X

17

152

KöpingebroStora Köpinge

Ystad

X

8

164

Flygplatsen-Ängelholm

Ängelholm

X

17

170

Sonnarp-Örkelljunga

Örkelljunga

X

4

214

Trollenäs-Östra
Asmundstorp

Eslöv

X

4

Summa

716

Tabell 3 Cykelvägsobjekt i grupp 2-4, 2021-2029. Årtalen avser när cykelvägarna planeras öppna för trafik. Avtal bör skrivas ungefär fyra år innan dess.
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Genomförande

I ett idealfall kan processen ta tre till fyra år från avtal
om medfinansiering tills det att cykelvägen är klar,
men under processens gång kan mycket hända som
kan skapa förseningar. Till exempel kan åtgärdsvalsstudien kräva mer komplexa utredningar, avtalsskrivandet med kommunen kan ta tid, vägplanen överklagas och det kan finnas arkeologiska fynd på platsen.

Hur lång tid genomförande av ett objekt tar varierar
kraftigt beroende på komplexitet och storlek på objektet,
men arbetsprocessen från idé till färdig cykelväg kan
översiktligt beskrivas i följande steg:
1. När cykelvägsplanen beslutats ansvarar Trafikverket
för genomförandet av planen. I de fall det krävs en
fördjupad åtgärdsvalsstudie initierar Trafikverket
en sådan. Trafikverket börjar också avtalsprocessen
med den kommun som ska vara medfinansiär.
2. När avtalet är skrivet kan investeringsprojektet
påbörjas. Det första steget är att ta fram en vägplan.
Trafikverket handlar upp en konsult som jobbar
med att ta fram ett förslag, därefter ställs vägplanen
ut för allmän granskning.
3. Då vägplanen har vunnit laga kraft handlar
Trafikverket upp en entreprenör för att anlägga
vägobjektet.
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Hur många kan cykla till arbetet?

Hur många kan cykla till skolan?

För att ta reda på hur stor potentialen är för att få fler
att vilja cykla till arbetet har Region Skåne genomfört
en totalundersökning av hela den arbetande befolkningens resmöjligheter mellan respektive individs
hemadress och arbetsplats med olika färdmedel. Från
materialet framgår hur många som kan cykla direkt till
arbetet eller skolan och för hur många det skulle vara
attraktivt att använda en kombination av cykel och
kollektivtrafik för att ta sig till arbetet.

På samma sätt som Region Skåne har undersökt hur
många vuxna som kan cykla till arbetet har också
en totalundersökning av alla barn och ungas resmöjligheter i Skåne till skolan genomförts. Från
materialet framgår att mellan 60-80 procent av alla
barn i förskoleklass till 9:an bor inom 1,5 kilometer
till skolan. Gymnasieeleverna har generellt sett längre
till skolan, bara 10 – 20 procent bor inom 1,5 kilometer
till skolan.
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Figur 12 Diagrammet visar hur många som kan cykla till arbetet i Skåne i
jämförelse med andra färdslag

Figur 14 Diagrammet visar hur många som bor 1,5 kilometer eller närmare i
från sin skola i Skåne, fördelat efter årskurs.

Figur 13 Kartan visar vilka stråk som skulle bli mest belastade om alla som har
30 minuters cykelresa till arbetet skulle välja cykeln.

Figur 15 Kartan visar vilka stråk som skulle bli mest belastade om alla som har
1,5 kilometer cykelresa till skolan skulle cykla den snabbaste vägen till skolan.
Exempel från Hörby.
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Standardhöjning på stråk

Genomförande
Med utgångspunkt i den bristinventering som har
gjorts av det prioriterade nätet och med tillkommande
kommunala önskemål kommer en handlingsplan att
tas fram av Region Skåne och Trafikverket. Denna
fastställs i dialog med berörda kommuner. Beslutade
åtgärder kommer sedan att genomföras av Trafikverket.

Standardhöjning på stråk har inte funnits med i tidigare cykelvägsplaner. Potten syftar till att med smärre
åtgärder höja standarden på befintliga stråk. Dessa
stråk är i huvudsak det prioriterade nätet och lednätet
för cykling. Som utgångspunkt för de åtgärder som rör
det prioriterade nätet finns en inventering från 2016.
Inventeringen visar att stora delar av det nätet är redan
utbyggt och upplevelsen för cyklisten förbättras märkbart med relativt små åtgärder. För att kunna åtgärda
dessa behövs dock i vissa fall några mer djupgående
inventeringar. De åtgärder som lednätet för cykling rör
främst en upprustning av Kattegattleden, Sydkustleden
och Sydostleden. Några regionala leder har ännu
inte fastställs i Skåne men åtgärder på ett eventuellt
regionaltlednät kan också komma att bli aktuella för
potten.

Några brister som redan idag är kända att finansieras
inom potten är:
• Passagen genom Mala, Hässleholms kommun
(prionätet)
• Gruspartier mellan Hässleholm och Kristianstad
(prionätet)
• Standardhöjning mellan Bjärred och Lund (prionätet)
• Cykelväg på södra sidan Gamla Lundavägen för att
slippa sidbyten öster om Hjärup (prionätet)

Under 2017 har Trafikverket tagit fram en plan för
hur det Skånska cykelvägnätet skulle kunna vägvisas.
Under planperioden är ambitionen att kunna vägvisa
de relationer i basnätet för cykling, Figur 4, där det är
möjligt att cykla utan för stora trafikflöden.

• Lomma-Lund, belysning
• Dalby-Lund, belysning
• Trafiksäkerhetslösningar på Väg 9 i Böste,
Trelleborgs kommun (lednätet)

I satsningen på Standardhöjning på stråk finns även
medel för att eventuellt testa på innovativa lösningar
som gör det bättre för cyklisten i Skåne. Detta ligger i
linje med Cykelstrategi för Skåne och Skånes ambition
att vara Sveriges bästa cykelregion.

• Temporär trafiksäkerhetshöjande åtgärd mellan
cykelvägens slut och Hammar i Ystad kommun
(lednätet)
• Generella standardhöjande åtgärder på prionätet,
exempelvis korsningar.

Med satsningen på Standardhöjning på stråk är avsikten
att främst prioritera:
• Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
• Belysning.
• Vägvisning av basnätet för cykling
• Oförutsedda utgifter och tillkommande kostnader
för innovativa lösningar
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Statlig medfinansiering till
kommunal cykelinfrastruktur

• Trafiksäkerhet. Sträckor med många olyckor eller
med otrygg cykelupplevelse är prioriterade. En
utgångspunkt för prioriteringen är Swedish traffic
accident data aquistint (STRADA)

I potten för statlig medfinansiering till kommunal
infrastruktur har 255 miljoner avsatts under planperioden. Dessa bidrag kräver en kommunal finansiering
med motsvarande belopp. Det betyder att potten bidrar
till cykelinfrastruktur för 510 miljoner kronor vilket
innebär drygt 40 miljoner kronor per år.

Genomförande
Kommunerna ansöker årligen hos Trafikverket om
medfinansiering med samma förfarande som övrig
statlig medfinansiering till åtgärder för miljö och
trafiksäkerhet.

Potten för statligt bidrag till kommunal cykelinfrastruktur hanterar cykelrelaterade åtgärder inom ramen
för statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och
vägar (förordning 2009:237). Cykelsatsningar som
tidigare har skett enligt detta regelverk har tidigare inte
synliggjorts i cykelvägsplanen utan bara i den regionala
infrastrukturplanen.

Uppföljning
Med satsningarna i Cykelvägsplan för Skåne
2018-2029 kommer det prioriterade nätet för
cykling vara fullt utbyggt till 2029. Det kommer
också bli möjligt att cykla tryggt runt hela
Skånes kust på ett cykelvägnät som till största
delar består av separat cykelväg. I flera av de
tätorter med genomfartsväg som är statlig
kommer få förbättrade cykelmöjligheter i och
med att en cykelväg byggs utmed vägen. Därtill
kommer flera standardförbättrande åtgärder
genomföras så som vägvisnings- och belysningsprojekt för att förbättra upplevelsen av att cykla
på de redan utbyggda stråken. Sammantaget
är det till nytta inte minst för barn och unga,
men även för att underlätta bytet mellan, och
resan med cykel och kollektivtrafiken.

Enligt förordningen kan statlig medfinansiering inom
cykelområdet beviljas till i huvudsak:
• Gång- och cykelanslutningar till hållplatser
• Cykelparkeringar
• Åtgärder för överflyttning från personbil till gång,
cykel och kollektivtrafik
• Trafiksäkring av korsningar
• Separeringsåtgärder för oskyddade trafikanter

Region Skåne kommer följa upp genomförandet
av Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 i det
Skånska cykelbokslutet.

• Trafiksäkerhetshöjande och hastighetssäkrande
gångpassager
• Transportinformatikåtgärder
• Belysning
I Regionala infrastrukturplanen finns även medel
avsatta för statlig medfinansiering till andra åtgärder
som syftar till att förbättra trafiksäkerhet och miljö.
Exempel på sådana åtgärder är bulleråtgärder och
anpassning för personer med funktionsnedsättningar.
Prioriteringar i potten för statligt bidrag till kommunal
cykelinfrastruktur:
• Kopplingar till kollektivtrafik. Åtgärder som
syftar en tryggare och snabbare anslutningsresa till
kollektivtrafiken.
• Binda samman stråk. Längre stråk går ofta på både
statligt och kommunalt vägnät. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet i stråk
prioriteras därför i denna pott. Även upprustning
av kommunala banvallar kan ingå här.
• Barn och ungas cyklande. Kommunal cykelinfrastruktur som ökar barn och ungas möjligheter att
röra sig i trafiken är prioriterad. En utgångspunkt
för prioritering är potentialstudien för barn och ungas
resande. För en utförligare beskrivning av potentialstudien se Figur 13 eller läs mer på skane.se/cykel.

30

Bilaga 1: Beskrivning av objekt
Prioriterade brister att åtgärda i Cykelvägsplan 2018-2029

31

32

Fördjupad beskrivning av bristerna
Nedan följer samtliga brister som identifierats som viktiga att åtgärda i planen tillsammans med en motivering.
Alla brister, dess potential att attrahera cyklister samt hur de förhåller sig till bland annat trafiksäkerhetsläget på
relationen kan även ses på den interaktiva kartan. Bristerna är sorterade kommunvis.

Bjuv-N Vram

Kommun: Bjuv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 3
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

20 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträcka med begränsad sikt och krön som skapar otrygghet för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman Bjuv med Norra Vram.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
För få cyklister för att motivera satsningen. årsdygnstrafiken på Norra Vramsvägen är dessutom under 700 fordon.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Gunnarstorp - Vrams Gunnarstorp
Kommun: Bjuv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 4

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Smal väg utan vägren.
Åtgärdens syfte:
Skapar ett sammanhängande stråk mellan Bjuv och Åstorp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
För få cyklister för att motivera satsningen. Objektet ersätts med bristen Bjuv-Åstorp där ett av utredningsalternativen är
Söderåsvägen/Vramsvägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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N Vram - Vrams Gunnarstorp
Kommun: Bjuv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 5

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Utgör skolväg men inte trygg på grund av dålig sikt, krön och tungtrafik.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare skolväg. Förbättra möjligheterna att cykla till Söderåsens nationalpark.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
För få cyklister för att motivera satsningen. Relationen finns inte med som någon utpekad led. Tillgängligheten till Söderåsen är viktig men kan tillgodoses på det lågtrafikerade enskilda vägnätet.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Bjuv-Mörarp

Kommun: Bjuv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Helsingborg
Objektsid för kartreferens: 6
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

60 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen mellan Bjuv och Mörarp har mycket trafik och saknar en separat cykelväg. Sträckan ingår i det prioriterade nätet
för cykel och kopplingen som en del av sträckan Åstorp - Helsingborg.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelmöjlighet mellan Bjuv och Mörarp för att på så vis åtgärda en felande länk i det Prioriterade nätet
för cykling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Relationen ingår i det prioriterade nätet för cykling och bör därför genomföras. Objektet fanns även med i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
22 miljoner kronor
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Bjuv-Hyllinge
Kommun: Bjuv

Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Åstorp
Objektsid för kartreferens: 7
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

94 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är smal och korsar på ett ställe också väg 109 som har stora trafikflöden.
Åtgärdens syfte:
Binda samman Bjuv och Hyllinge. Ta tillvara på den potential för arbetspendling med cykel som finns i stråket samt
skapa en förbättrad cykelkoppling till kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
En cykelväg längs Norra Storgatan och en säker passage över Väg 107.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Det är motiverat att kunna cykla säkert mellan Bjuv och Hyllinge. En cykelväg längs Norra Storgatan och en säker passage över Väg 107 är motiverade åtgärder. Åtgärden kan bli dyrare om det finns behov av säker passage under Ekebrovägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
8 miljoner kronor

Vram Gunnarstorp-Bjuv
Kommun: Bjuv

Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Åstorp
Objektsid för kartreferens: 8
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Hög trafikbelastning på sträckan samt avsaknad av vägren.
Åtgärdens syfte:
Skapa ett sammanhängande stråk mellan Bjuv och Åstorp. Gynna rekreationscykling kring Söderåsens nationalpark.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Denna relation ingår som ett utredningsalternativ i relationen Bjuv-Åstorp. Ensamt går det inte att motivera på grund
utav för få potentiella cyklister.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Bjuv-Åstorp
Kommun: Bjuv

Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Åstorp
Objektsid för kartreferens: 10
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det bor runt 10 000 personer både Bjuv och Åstorp och det är fem kilometer mellan dem. Idag finns dock ingen cykelväg som förbinder orterna utan cykeltrafiken måste ske i blandtrafik där trafikflöden är för höga för att rekommendera
cykling.
Åtgärdens syfte:
Att skapa en säker och gen cykelkoppling mellan Bjuv och Åstorp för att på så vis binda samman orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg mellan Bjuv och Åstorp. Företrädelsevis via Järnvägsspåret eftersom det är den mest direkta kopplingen
eller via Malmövägen.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Detta objekt ersätter alla inspelade önskemål som rör relationen Bjuv-Åstorp. Sträckan mellan Bjuv och Åstorp ingår
även i det prioriterade nätet för cykling men är idag en felande länk som bör åtgärdas. En fördjupad åtgärdsvalsstudie
kan komma att behövas för att utreda vilka sträckningar som är möjliga.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
14 miljoner kronor

Axeltorpsvägen i Näsum

Kommun: Bromölla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 11
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

16 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Osäker trafikmiljö och en viktig länk för vidare cykling mot Bromölla och Olofström.
Åtgärdens syfte:
Koppla samman banvallsleden, via hållplats, till befintlig cykelväg.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg som bör fortsatta en bit norrut på Kyrkovägen där parallellväg sedan kan användas.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Satsningen är motiverad och bör genomföras eftersom den skapar nya möjligheter för oskyddade trafikanter att röra sig
på orten.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
3 miljoner kronor
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Planskildhet Linnavångsvägen, Näsum
Kommun: Bromölla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 12

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

20 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Brist i cykelvägnätet uppstår när exploatering sker norr om Linnavångsvägen.
Åtgärdens syfte:
Binda samman samhället och nödvändiga funktioner som skola, bibliotek, kollektivtrafik med mera.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Få målpunkter norröver, vilket gör att satsningen inte är motiverad. Diskussion kan föras under remisstiden då exploateringens omfattning inte framgår.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Folkets husgatan-Skjutbanan
Kommun: Bromölla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 13

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Finns idag ingen alternativ lämplig möjlighet för oskyddade trafikanter i synnerhet barn och unga att ta sig till skjutbaneområdet.
Åtgärdens syfte:
Möjliggöra för trafiksäker cykling till skjutbaneområdet.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Åtgärdsvalsstudie har gjorts som visar på nyttor. Objektet kan därför motiveras. Objektet finns kvar sedan Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
2 miljoner kronor
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Kristianstadsgatan, Bromölla
Kommun: Bromölla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 14

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

35 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det är många oskyddade trafikanter som nyttjar Kristianstadsvägen. Vägen binder samman handelsområdet Rattens
gränd med järnvägsstationen och Skåneportens handelsområde.
Åtgärdens syfte:
Skapa en förbättradmöjlighet för de boende i sydvästra Bromölla ta sig till järnvägsstationen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Det finns idag målade cykelfält. Trafiksäkerheten för cyklister kan förbättras ytterligare. Det är en viktig relation som
knyter samman södra delen av orten.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
2 miljoner kronor

Linnavångsvägen, Näsum

Kommun: Bromölla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 190
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling på Linnavångsvägen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Satsningen bedöms bidra till ökade möjligheter att röra sig lokalt i Näsum och bör därför genomföras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
2 miljoner kronor
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Sölvesborgsvägen, Välje

Kommun: Bromölla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 191
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

10 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling på Sölvesborgsvägen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2019
Motivering av beslut:
Det finns redan idag en acceptabel lösning mellan Östersjövägen och länsgränsen, men eftersom Sydkustleden passerar
sträckan samt för dess betydelsen för ortskvalitéer bor satsningen genomföras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Planskildhet, Råby

Kommun: Bromölla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 210
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Osäker passage
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker passage over vägen
Förslag till åtgärd:
Säker passage
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Dyr lösning med planskildhet i förhållande till antalet resenärer. Bör överväga att flytta hållplatsen närmare orten och
då använda befintlig planskildhet istället.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

39

Lomma-Malmö

Kommun: Burlöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lund, Malmö
Objektsid för kartreferens: 100
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 6
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

75 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Befintlig cykelinfrastruktur är undermålig och behöver förbättras genom breddning och asfaltering.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare och bekvämare cykelmöjlighet
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Ingår i Prioriterade nätet för cykel men brister bör åtgärdas från pott Standardhöjning av stråk vid behov. Nuvarande
lösning är acceptabel, men skulle kunna förbättras med anledning av den stora potentialen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Staffanstorp-Åkarp

Kommun: Burlöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Malmö, Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 16
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

31 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Staffanstorp och Åkarp.
Förslag till åtgärd:
Räcke som separerar cyklister från biltrafiken.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Relationen Staffanstorp-Åkarp bör genomföras. Västra delen, Kabbarp-Åkarp har årsdygnstrafik under 600 fordon så
den delen behövs eventuellt inte.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
10 miljoner kronor

40

Arlöv-Staffanstorp

Kommun: Burlöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 15
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Otrygg och obekväm väg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Koppla orterna Staffanstorp och Åkarp med Arlöv/Burlöv C.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
En cykelväg utmed Malmövägen kommer att byggas och då förenklas även cyklingen Arlöv-Staffanstorp. När Arlöv-Staffanstorp är byggd och bristen upplevs kvarstå bör satsningen diskuteras igen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Staffanstorp-Åkarp

Kommun: Burlöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 213
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt:
Måttligt:
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

37 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Inte trafiksäkert att cykla i relationen med tanke på höga hastigheter på befintlig vägtrafik.
Åtgärdens syfte:
Skapa bättre koppling cykel och kollektivtrafik i Åkarp och Staffanstorp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Staffanstorp - Åkarp utmed Malmövägen kan attrahera många cyklister. Dubblett som därför stryks här.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

41

Grevie-Västra Karup

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 18
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

41 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 105 är inte lämplig att cykla på. Det finns också potential för arbetspendling med cykel längs sträckan.
Åtgärdens syfte:
Skapa bättra möjligheter för arbetspendling med cykel och ett större sammanhängande regionalt stråk; Västra Karup-Grevie-Förslöv-Hjärup-Munka Ljungby.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Det finns behov av förbättrade cykelmöjligheter på Bjärehalvön. När det blir möjligt att cykla på den nedlagda banvallen som passerar Grevie blir cykelvägen mellan Grevie och Västra Karup än mer motiverad.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
12 miljoner kronor

Glimming-Västra Karup

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 19
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

30 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Höga uppmätta hastigheter på Glimmingevägen gör det osäkert att cykla längs vägen.
Åtgärdens syfte:
Att knyta samman Västra Karup med idrottsplatsen i Glimminge samt Västra Karup med Glimminge.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
En cykelväg mellan Västra Karup och Glimminge bedöms starka orternas kvaliteter för oskyddade trafikanter och kan
därför motiveras. Hovgårdsvägen upplevs inte tillgodose målpunkterna tillräckligt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
11 miljoner kronor
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Banvall Förslöv-Båstad

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 20
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Ja
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

41 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Ta tillvara på den möjliga kopplingen mellan Förslöv och Båstad på den nyligen nedlagda banvallen.
Åtgärdens syfte:
Skapa ett turism- och rekreationsstråk på den nedlagda banvallen.
Förslag till åtgärd:
Iordningställande av banvallen för cykling
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Banvallen är kommunal och kan därför inte ingå i objektslistan.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hasslöv-Östra Karup

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 21
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 115 är olämplig att cykla på grund av stora trafikmängder.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelmöjlighet mellan Båstad och Östra Karup via idrottsplatsen i Hasslöv.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för lågt för att motivera satsningen. Närmare fyra kilometer bedöms dessutom vara
för långt för barn och unga.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Förslöv-Fogdarp

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 22
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Osäker trafikmiljö gör det inte attraktivt att cykla mellan orterna. Halva sträckan är redan byggd i och med Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025.
Åtgärdens syfte:
Färdigställa stråket mellan Förslöv och Fogdarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2018
Motivering av beslut:
Arbetet är redan påbörjar och kommer att genomföras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
12 miljoner kronor

Mjölhultsvägen

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 23
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
En möjlig sträckning för Kattegattleden.
Åtgärdens syfte:
Skapa en ny förbättrad sträckning för Kattegattleden
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Föreslagen sträckning ingår inte i Kattegattleden, men det finns behov av översyn av ledens sträckning på Bjärehalvön.
Detta måste dock utredas vidare.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

44

Hov -Västra Karup

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 24
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

24 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 105 är olämplig att cykla på grund av stora trafikmängder.
Åtgärdens syfte:
Koppla samman Hovs Hallar och Förslöv med en säker cykelväg. Kopplar också Kattegattleden till Hovs Hallar.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Cykelmöjligheterna på Bjärehalvön är bristfälliga. Det potentiella antalet cyklister är dock för litet för att motivera satsningen. Kopplingen till Hovs Hallar är relevant. Det är ett viktigt besöksmål som bor kunna nås med cykel, men vad
Region Skåne förstår är detta möjligt med acceptabel standard på småvägar både från Båstad och Ängelholm.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Förslöv-Vejbystrand

Kommun: Båstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Ängelholm
Objektsid för kartreferens: 25
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

58 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är inte lämplig att cykla på grund utav för höga trafikflöden.
Åtgärdens syfte:
Att tillsammans med efter framtida iordningsställande av banvallen skapa ett regionalt cykelstråk genom Båstads kommun med koppling till Ängelholms och Laholms kommuner.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Det finns två lågtrafikerade vägar (ex 1716 el 1719) som delvis skulle kunna användas (vilket kan diskuteras med kommunen), men kompletteras med cykelväg på vissa delar. Kopplingen till banvallen och vidare norrut på den samt den
lokala kopplingen Förslöv-stranden motiverar dock en cykelväg hela vägen längs den genaste vägen 1717.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
14 miljoner kronor
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Eslöv-Öslöv

Kommun: Eslöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 26
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 1
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan är olycksdrabbad. En åtgärdsvalsstudie har genomförts som motiverar objektet.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Kopplingen mellan Stabbarp och Öslöv blir en fortsättning på befintlig cykelväg Eslöv-Stabbarp. Gör det möjligt att
cykla mellan Eslöv och Stehag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
14 miljoner kronor

Harlösa-Holmby

Kommun: Eslöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 28
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

10 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg olämplig att cykla på grund av stora trafikmängder.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker anslutning till Gårdstångas motorvägshållplats. Kommer ansluta till cykelväg Gårdstånga-Lund och
bilda ett stråk.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen skulle ingå i ett sammanhållet stråk, men det potentiella antalet cyklister är för lågt. Även om cykelvägen
skulle kortas till Holmby-Revinge by och därifrån ansluta befintlig infrastruktur till Harlösa via Revingehed är satsningen svår att motivera. Att lägga en cykelväg utmed 104 skulle heller inte ha så stora upplevelsemässiga värden för att lägga
en rekreativ led där.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Trollenäs-Östra Asmundstorp
Kommun: Eslöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 214

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan är olycksdrabbad.
Åtgärdens syfte:
Förbättrar cykelkopplingen till Marieholmsbanan. Anknyter basnätets relation Eslöv-Svalöv/Eslöv-Landskrona.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Satsningen är motiverad men bör utvidgas österut utmed Trollenäsvägen in till cykelvägnätet i västra Eslöv. Även förutsättning till Marieholm bör utredas för att satsningen ska ingå i större sammanhang.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Bjuv-Mörarp

Kommun: Helsingborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Bjuv
Objektsid för kartreferens: 6
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

60 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen mellan Bjuv och Mörarp har mycket trafik och saknar en separat cykelväg. Sträckan ingår i det prioriterade nätet
för cykel och kopplingen som en del av sträckan Åstorp - Helsingborg.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelmöjlighet mellan Bjuv och Mörarp för att på så vis åtgärda en felande länk i det Prioriterade nätet
för cykling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Relationen ingår i det prioriterade nätet för cykling och bör därför genomföras. Objektet fanns även med i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
22 miljoner kronor
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Mörarp-Påarp

Kommun: Helsingborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 30
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

31 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Relationen ingår i det prioriterade nätet för cykel. En åtgärdsvalsstudie finns.
Åtgärdens syfte:
Skapa en gen och bekväm cykelkoppling mellan orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2018
Motivering av beslut:
Ingår i det prioriterade nätet för cykling och ska genomföras som planerat. Tidigare objektsnamn var Långeberga-Mörarp.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
9 miljoner kronor

Bårslöv-Grantofta

Kommun: Helsingborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 31
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

22 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Oskyddade trafikanter upplever sträckan som otrygg.
Åtgärdens syfte:
Rååns dalgång tillgängliggörs för turism och rekreation. Bårslövsbor kan nå tågstation i Gantofta.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Befintliga trafikmängder motiverar inte en cykelväg utmed vägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Tånga-Utvälinge

Kommun: Helsingborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 34
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 3
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande mellan Tånga och Utvälinge.
Åtgärdens syfte:
Förbättra framkomligheten för cyklister i stråket.
Förslag till åtgärd:
Passage över/under väg 112 samt cykelväg från korsningen till Utvälinge.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Nästan hela sträckan Kattarp-Rögle-Tånga har acceptabelt årsdygnstrafik. Objektet begränsas därför till en passage i plan
förbi Väg 112 och sedan cykelväg till Utvälinge.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Kattarp banvall - Mjöhult - Höganäs
Kommun: Helsingborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Höganäs
Objektsid för kartreferens: 33

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Befintlig cykelled med varierande standard.
Åtgärdens syfte:
Asfaltering för bättre cykelkomfort. Sträcka främst för turism och rekreation. Knyter an till Kattegattsleden i Höganäs
och skapar ökad attraktivitet i Kattarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Banvallen är kommunal och kan därför inte ingå i objektslistan.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Pålstorp-Glumslöv

Kommun: Helsingborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Landskrona
Objektsid för kartreferens: 29
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

77 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan ingår i det prioriterade nätet för cykling. Delar av sträckan har idag separat cykelväg men cykelvägen är inte gen
och går delvis genom bostadsområden med flera tvära svängar. Befintlig trafiksäker lösning längs med stranden mellan
Rydebäck och H
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen mellan Helsingborg och Landskrona för att möjliggöra snabb och säker arbetspendling i en gen
sträckning
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Den exakta sträckningen måste eventuellt fastställas i en fördjupad åtgärdsvalsstudie. Om Rydebäck passeras på väster
sida krävs kompletterande åtgärder både på kommunalt och enskilt vägnät.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
30 miljoner kronor

Rydebäck - Tingvägen, Glumslövs vägen.
Kommun: Helsingborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Landskrona
Objektsid för kartreferens: 77

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

14 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Stora potential för många cyklister motiverar en eventuell snabbcykelväg.
Åtgärdens syfte:
Skapa en snabb, bekväm och gen cykelväg mellan Landskrona och Helsingborg via Glumslöv och Rydebäck.
Förslag till åtgärd:
Uppgradering av cykelvägen till snabbcykelvägsstandard alternativt ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Sammanfaller med objektet Glumslöv-Pålstorp och utgår därför här. Bör genomföras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Fleninge - Strövelstorp
Kommun: Helsingborg

Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Ängelholm
Objektsid för kartreferens: 32
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
En sträcka på det prioriterade huvudnätet för cykel som har låg standard.
Åtgärdens syfte:
Upprustning av sträckan.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Bristen är sammanslagen med Strövelstorp-Ödåkra och stryks därför här.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Strövelstorp-Ödåkra
Kommun: Helsingborg

Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Ängelholm
Objektsid för kartreferens: 161
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
10 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen har mycket trafik och upplevs inte som trafiksäker. Sträckan fram till Fleninge dit cykelväg byggts är en felande
länk och ingår i det prioriterade nätet för cykling, relationen Helsingborg-Ängelholm. Från Strövelstorp norrut till Ängelholm finns cy
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker miljö för cyklister och koppla samman Ängelholm med Helsingborg samt förbättra kopplingen till
kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Sträckan ingår i det Prioriterade nätet för cykling och är motiverad.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
25 miljoner kronor
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Sträntevägen, Sösdala

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 35
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

10 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Ingen säker trafiksituation på sträckan idag. Sträckan är en av huvudgatorna genom Sösdala och går förbi flera målpunkter som skola, sporthall, förskola, ridhus, idrottsanläggning och arbetsplatser.
Åtgärdens syfte:
Skapa ortskvaliteer och förbättra kopplingen till viktiga målpunkter.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Objektet bör genomföras. De åtgärder för att förbättra trafiksituationen för cyklister kan även bidra till ökade kvaliteter
för orten. Den sena placeringen i plan beror på att situationen är acceptabel idag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Hågnarpsvägen, Bjärnum

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 36
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

29 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Smal 70-väg i blandtrafik. Längs sträckan bor många skolbarn och ungdomar som inte kan ta sig till Bjärnum. Tågstation och regionbusstation finns inom cykelavstånd.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare väg för cyklister till skolan och till kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
De 100 meter på Hågnarpsvägen mellan Järnvägen och Ramsbergavägen skulle motivera en cykelväg. Uppfattningen är
dock att trafiksäkerheten är tillräckligt god.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Sandåkra-Sösdala

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 37
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 23 är har mycket trafik och är olycksdrabbad. Regionbuss hållplatsen försvunnit till följd av den nya Pågatsågstationen i Sösdala vilket ökar behovet av att cykla.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker koppling för cyklister mellan Sandåkra och Sösdala.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Att bygga cykelväg utmed Väg 23 har dessutom
för låga upplevelsekvaliteter för att attrahera rekreations- och turistcyklister.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Sandåkra-Tormestorp

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 38
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Dagens cykelpendling hänvisad till mindre grusvägar i skogen utan belysning.
Åtgärdens syfte:
Ny cykelväg behövs för att skapa trygghet och som komplement till indragen buss.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Från Sandåkra saknas även fortsättning för att
cykelvägen skulle ingå i längre stråk.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Arkelstorp-Stoby

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 39
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Ingen säker trafiksituation på sträckan idag. Många barn och unga.
Åtgärdens syfte:
Främjar cykeltrafik till orter med regionbusshållplatser.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Ballingslöv - Stoby

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 40
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Otrygg cykling idag på delvis smal 70-väg och med partier genom mörk skog.
Åtgärdens syfte:
Främja arbetspendling och cykling bland skolungdomar. Förbättra kopplingen till arbetsplatsen Ballingslöv kök samt
Pågatsågstationen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Årsdygnstrafiken ligger under 1000 fordon för
arbetspendlare bedöms situationen därför som acceptabel.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Finjavägen, Tyringe

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 41
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

113 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
I dagsläget är trafikmiljön inte trygg och säker för oskyddade trafikanter. Dagens smala cykelfält uppmuntrar inte till
cykling.
Åtgärdens syfte:
En säker anslutning till tågstationen och målpunkter som skola och idrottsanläggning.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Befintlig lösning med målade cykelfält är en acceptabel lösning, att anlägga cykelväg är därför inte motiverat. Barn cyklande kan tillgodoses söder om Finjavägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Malmövägen, Tyringe

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 42
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

47 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Malmövägen under järnvägen är en brist i cykelinfrastrukturen. Det finns idag flera lämpliga passager över/under järnvägen, men järnvägsgatan under järnvägen är i många fall genast, i synnerhet för barn och unga som ska till skolan.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling genom orten.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Satsningen förutsätter att tunneln inte behöver breddas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
2 miljoner kronor
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Järnvägsgatan, Tyringe

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 43
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

69 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Trafiksituationen upplevs idag inte som säker för i synnerhet barn och unga då cykling måste ske i blandtrafik på en
trafikerad väg.
Åtgärdens syfte:
Öka möjligheten för barn och unga att röra sig på orten samt förbättra kopplingen till kollektivtrafiken och skapa ortskvaliteer.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
En cykelväg på Järnvägsgatan upplevs bidra till ökad trafiksäkerhet, bättre koppling till kollektivtrafiken och till ortskvaliteer. Den bör därför byggas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
3 miljoner kronor

Piltavägen, Mala

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 44
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Piltavägen är smal och krokig och upplevs som otrygg att cykla på.
Åtgärdens syfte:
Knyta ihop befintliga gång och cykelvägar.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Relationen är en felande länk i cykelvägnätet inom Mala, men också mellan Hässleholm och Bjärnum. Relationen ingår
i det prioriterade nätet för cykling. De saknade ca 200 meterna är svåra att åtgärda som separat cykelväg. Objektet utgår
därför, men finansiering för övriga åtgärder kan sökas inom potten för standardhöjning.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Emmaljunga-Vittsjö

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 203
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

13 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Förbättra trafiksäkerheten för cyklister.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Satsningen kräver att två broar byggs, vilket innebär höga kostnader. Objektet utgår därför.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Östra Storgatan, Hästveda

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 204
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

23 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Trafiksäkerheten upplevs som dålig.
Åtgärdens syfte:
Förbättra trafiksäkerheten.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Dagens lösning bedöms vara tillfredställande.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Hässleholm-Kristianstad

Kommun: Hässleholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Kristianstad
Objektsid för kartreferens: 64
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 7
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

20 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
En sträcka på cirka 2,2 km saknar asfalt. Den dåliga beläggningen med grovgrus ger dålig komfort.
Åtgärdens syfte:
Förbättra komforten.
Förslag till åtgärd:
Ny beläggning
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Relationen Kristianstad-Hässleholm ingår i det prioriterade nätet för cykling. De felande länkarna, i huvudsak gruspartierna och otydliga passager, bör åtgärdas i potten för standardhöjning.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Arild-Nyhamnsläge

Kommun: Höganäs
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 46
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Ja
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

14 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Sträckan är en del av Kattegattleden. Det finns behov av en skolväg för barn som går i skola i Nyhamnsläge. Ansluter till
cykelvägar utmed Väg 111 samt kopplar till kollektivtrafik till och från Höganäs och Helsingborg.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker skolväg för barn och unga samt förbättra Kattegattleden.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Avtal är klart och satsningen kommer att genomföras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
21 miljoner kronor

58

Gamla Södåkravägen-Jonstorp
Kommun: Höganäs
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 48

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 1
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Barn som bor längs Gamla Södåkravägen och går på Jonstorps skola kan inte korsa Norra Kustvägen på ett säkert sätt.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker passage över vägen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg/ Säker passage
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
En cykelväg mellan Gamla Söderåkravägen och Gamla Glimmingevägen till Jonstorp skulle förenkla cyklingen västerut,
men eftersom passage i plan över Norra Kustvägen inte är att rekommendera bör cykelvägen inte heller byggas. Tveksamt om barn bör cykla på Gamla Söderåkravägen och Gamla Glimmingevägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hjälmshult-Jonstorp

Kommun: Höganäs
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 135
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 3
Måttligt: 3
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
I nordsydlig riktning saknas idag trafiksäkra alternativ för cyklister. Cykelväg saknas för barn och ungdomar som bor i
Mjöhult med omnejd. Målpunkten för dessa barn och ungdomar är skola, bibliotek, idrott, bad med mera i Jonstorp.
Åtgärdens syfte:
Skapa en cykelväg för barn och unga. Samt möjliggöra en alternativ sträckning eller genväg för dem som cyklar på Kattegattleden.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Skäret-Svanshall

Kommun: Höganäs
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 215
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Ja
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

27 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Attraktivt alternativ till Kattegattleden men befintlig väg mindre lämplig för cykling. Värden för turism och rekreation.
Kommer utgöra del av Kattegattleden.
Åtgärdens syfte:
Öka attraktiviteten i Kattegattleden.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Objektet har höga turistiska varden och Kattegattledens sträckning bör korrigeras dit efter färdigstallande.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
21 miljoner kronor

Kattarp banvall - Mjöhult - Höganäs
Kommun: Höganäs
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Helsingborg
Objektsid för kartreferens: 33

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Befintlig cykelled med varierande standard.
Åtgärdens syfte:
Asfaltering för bättre cykelkomfort. Sträcka främst för turism och rekreation. Knyter an till Kattegattsleden i Höganäs
och skapar ökad attraktivitet i Kattarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Banvallen är kommunal och kan därför inte ingå i objektslistan.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Hörby-Lyby

Kommun: Hörby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 49
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

35 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 13 är en barriär för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Överkomma barriären som Väg 13 utgör.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Löberöd-Östraby

Kommun: Hörby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 50
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Olycksdrabbad sträcka.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen till kollektivtrafik och handel samt överbrygga barriäreffekten av Väg 13.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Fulltofta-Hörby

Kommun: Hörby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 205
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 4
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

22 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckningen är utredd i en separat åtgärdsvalsstudie som påvisar brister i beläggning, en otrygg passage över Väg 13.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman Höör och Hörby med en säker cykelkoppling via Ludvigsborg och Fulltofta.
Förslag till åtgärd:
Från Hörby ska banvallen upprustas fram till Väg 13. Under väg 13 byggs en planseparerad passage. Cykelvägen går
sedan på västra sidan av vägen och sedan till Fulltofta. Vidare norrut mot Ludvigsborg är årsdygnstrafik så pass lågt att
cykelväg inte behövs
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Sträckningsförslaget finns motiverat i den åtgärdsvalsstudie som genomförts.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
11 miljoner kronor

Rondell väg 13/Ringsjövägen
Kommun: Hörby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 216

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

81 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Korsningen upplevs otrygg. Barriäreffekt väg 13.
Åtgärdens syfte:
Förbättrad koppling till kollektivtrafiken och den nya Superbusslinjen, förbättrad koppling till handel samt ett sätt att
överbrygga barriäreffekten av Väg 13.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg i rondellen
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Oklart vilka åtgärder som efterfrågas
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Gamla Bo-Ängsbyn

Kommun: Höör
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 53
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Riksväg 23 upplevs olämplig att cykla på.
Åtgärdens syfte:
Möjliggöra en trafiksäker cykling till Höör för de boende utmed Väg 23 samt för rekreationscykling invid Ringsjöarna,
Stubbamöllan och Bosjökloster.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Att förlänga befintligt stråk från Höör kan motiveras även om målpunkten söderut är oklar. Stråket kan uppfattas som
halvfärdigt idag. Efter att upprustningen av Väg 13 mellan Hörby och Höör är färdig bör Väg 23 kunna avlastas, vilket
borde kunna möjliggöra en omprioritering av vägutrymmet till för att få plats med cyklister på befintlig väg. Med anledning av osäkerheterna stryks objektet i denna plan.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Passage Nybykorset

Kommun: Höör
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 54
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Krokig och svårframkomlig väg med dålig sikt. Väg 23 är en barriär där det finns behov av en trafiksäker möjlighet att
korsa vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker passage för knyta samman cykelstråk samt gör det möjligt att förflytta sig med cykel inom orten till arbete, kollektivtrafik och skola.
Förslag till åtgärd:
Tunnel under väg 23.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
En tunnel under väg 23 kan motiveras för att binda samman bebyggelsen. Åtgärden bör dock omprövas i nästa cykelvägsplan i fall väg 23 avlastas i och med att väg 13 blir förstärkt. En eventuell cykelväg mellan Nyby-Ormanäs påverkar
objektets relevans avsevärt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
11 miljoner kronor
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Nyby-Ormanäs

Kommun: Höör
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 55
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

27 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Gör det möjligt att på ett säkert sätt cykla från Stenstorp till tätortens centrum.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
årsdygnstrafiken på runt 800 fordon är för lågt för att motivera en cykelväg. Tomtgränserna ligger nära vägen vilket gör
satsningen svår och dyr att genomföra. Sträckan är inte heller olycksdrabbad även om den kan upplevas otrygg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Höör-Tjörnarp

Kommun: Höör
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 56
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla längs Väg 23 upplevs som mycket otryggt.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling längs Väg 23 i samband med mitträckesprojektet.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Satsningen bör genomföras och finansieras i 2+1-projektet. Det skulle dock inte vara attraktivt att cykla utmed väg 23 så
en parallell lösning bör eftersträvas om möjligt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Bokeslund-Höör

Kommun: Höör
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 57
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

32 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs som otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Öka tryggheten för cyklister.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. årsdygnstrafiken är dessutom låg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Fulltofta-Höör

Kommun: Höör
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 58
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

32 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckningen är utredd i en separat åtgärdsvalsstudie som påvisar brister i kopplingen mellan Höör och Ludvigsborg.
Efter Ludvigsborg är det möjligt att cykla i blandtrafik till Fulltofta.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman Höör och Hörby med en säker cykelkoppling från Höör till Ludvigsborg.
Förslag till åtgärd:
En fortsättning på cykelvägen österut från Sätofta fram till Röingevägen i Ludvigsborg.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Arbetet för cykelvägssatsningen mellan Höör och Hörby pågår. Detta objekt ingår i det sammanhanget.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
5 miljoner kronor
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Gråmanstorp-Östra Ljungby
Kommun: Klippan
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 207

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Osäker trafikmiljö hindrar cykling mellan Klippan och Östra Ljungby.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman Klippan med Östra Ljungby och vidare norrut som sammanhållen led (efter åtgärder i plan) till Båstad.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg mellan Norra Gråmanstorp och Blästingevägen.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Satsningen förutsätter att kommunen åtgärdar kopplingen på kommunal mark utmed Blästingevägen till befintlig cykelväg i Östra Ljungby, ca 100 meter.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
11 miljoner kronor

Kristianstad-Ovesholm

Kommun: Kristianstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 59
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

31 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Smal väg med höga hastigheter.
Åtgärdens syfte:
Kopplar mindre ort till skola och stadsbusstrafik.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Relationen är gen och det finns stor potential för arbetspendling i relationen men trafiksituationen är idag osäker. Satsningen bör därför genomföras. Separat åtgärdsvalsstudie finns.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
10 miljoner kronor
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Färlöv-Kristianstad

Kommun: Kristianstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 60
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

40 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
För närvarande saknas och gen koppling mellan Färlöv, Araslöv och Kristianstad. Det finns en åtgärdsvalsstudie för en
sträckning längs Väg 19 men genare alternativ finns.
Åtgärdens syfte:
Skapa en gen koppling mellan Färlöv och Kristianstad.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Befintlig lösning med målade fält bör kunna ersättas med en cykelväg. För ökad genhet kan befintlig stig genom naturområdet användas för dem med MTB.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
14 miljoner kronor

Norra Åsum-Åhus

Kommun: Kristianstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 61
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Återkommande önskemål från medborgare att koppla samman Norra Åsum med Åhus.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trygg koppling för cyklister mellan Åhus och Norra Åsum.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det finns redan idag ett acceptabelt alternativ för cykling mellan Kristianstad och Åhus öster om Hammarsjön. Objektet är därför inte prioriterat. Broåtgärder skulle också göra objektet mycket kostsamt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Färlöv-Önnestad

Kommun: Kristianstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 62
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

25 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan mellan Färlöv och Önnestad upplevs som osäker. Det finns potential för arbetspendling med cykel i stråket.
Åtgärdens syfte:
Skapa en gen koppling mellan Färlöv och Önnestad.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Satsningen är motiverad och bör genomföras. Det ger bland annat Färlöv en bättre koppling till tågstationen i Önnestad. Det finns en separat åtgärdsvalsstudie.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
12 miljoner kronor

Bjärlöv-Torsebro

Kommun: Kristianstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 63
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Saknad länk gör att befintliga stråk i Nordöstra Skåne inte hänger samman. Cykling i blandtrafik upplevs som otryggt.
Åtgärdens syfte:
Skapa en koppling mellan Hanaskog, Torsebro och Färlöv.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg längs väg 118.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Cykelväg byggs mellan Bjärlöv och Torsebro. I Bjärlöv behövs en passage i plan vid cirkulationen förbi Väg 19. Objektet
samordnas med ombyggnaden av Väg 19. Den kommunala banvallen till Färlöv bör upprustas av kommunen till god
cykelstandard samtidigt för relationen Färlöv, Bjärlöv vidare mot Hanaskog.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
8 miljoner kronor
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Bäckaskog-Fjälkinge

Kommun: Kristianstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 226
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling:
Kattegattleden:
Sydkustleden:
Sydostleden:

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Okänt

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2019.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2019
Motivering av beslut:
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
6 miljoner kronor

Hässleholm-Kristianstad

Kommun: Kristianstad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Hässleholm
Objektsid för kartreferens: 64
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 7
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

20 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
En sträcka på cirka 2,2 km saknar asfalt. Den dåliga beläggningen med grovgrus ger dålig komfort.
Åtgärdens syfte:
Förbättra komforten.
Förslag till åtgärd:
Ny beläggning
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Relationen Kristianstad-Hässleholm ingår i det prioriterade nätet för cykling. De felande länkarna, i huvudsak gruspartierna och otydliga passager, bör åtgärdas i potten för standardhöjning.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Trafiksäkerhetsåtgärder väg 110
Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 65

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 110 är i behov av säker korsning. Sträckan är även en del av Skåneleden. En trafiksäkerhets åtgärd för cyklister skulle
även gynna de gående.
Åtgärdens syfte:
Förbättra trafiksäkerheten för cyklister och gående.
Förslag till åtgärd:
Utnyttja den breda väggrenen och anlägg ett räcke för att separera cyklister och bilister.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Väg 110 har bred väggren skulle det vara möjligt med räcke, vilket skulle öka trafiksäkerheten på övergången. Detta kan
förlängas ända till cirkulationen i Saxtorp och då även bli en del av relationen Hofterup-Häljarp. Mervärde finns för
Skåneleden som idag går i väggrenen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Grand-Prix vägen, Hofterup
Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 66

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

42 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trygg väg för cyklister.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Ingår i objektet Hofterup-Häljarp och stryks därför.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Dösjöbro-Ålstorp

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 67
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Cykelmöjligheterna mellan Dösjöbro och Ålstorp är i dagsläget bristfälliga. Stora trafikflöden och osäker bandtrafik
alternativt större omvägar gör valet av cykel oattraktivt.
Åtgärdens syfte:
Skapa en gen och säker cykelkoppling mellan orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Bristen är relevant att åtgärda. Flera alternativ har utretts som involverar enskilda väghållare utan statligt bidrag. Huvudförslag är därför en cykelväg utmed Ålstorps byväg västerut och i blandtrafik på Furuhillsvägen till Ålstorp eftersom det
alternativet, jämfört med Galoppvägen, är på asfalt. Avtal med enskild väghållare är en förutsättning för genomförande.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Furulund-Hög

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 70
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Saknad koppling till kollektivtrafiken.
Åtgärdens syfte:
Knyta Hög och Löddeköpinge till Furulunds pågatågsstation.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det verkar redan finns en cykelbar passage mellan Hög och Furulund över Kävlingeån. Passagen består av kommunala
och enskilda vägar och kan därför inte finansieras som objekt i planen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

71

Kävlinge-Stora Harrie

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 71
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Saknad koppling mellan byn och huvudorten.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman byn och huvudorten.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Det finns ett alternativ i omväg för rekreationscykling.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Barsebäck - Hofterup

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 72
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

61 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Cykelmöjligheterna är idag bristfälliga. Stora trafikflöden och osäker bandtrafik alternativt större omvägar gör valet av
cykel oattraktivt. Stor potential pendling till arbetsplats inom 30 min. Sträckan är även skolväg för fler än 10 elever.
Åtgärdens syfte:
Skapa en gen och säker cykelkoppling mellan orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Objektet kan motiveras ur pendlingsperspektiv och som skolvägssatsning, men förbättrar även Hofterups koppling till
havet och Center Syd. För genomförande förutsätts att avtal sluts med enskild väghållare på Byastugsvägen för vägvisning.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
10 miljoner kronor

72

Dösjöbro-Västra Karaby

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 217
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

24 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Saknad koppling mellan V Karaby och kollektivtrafiken.
Åtgärdens syfte:
Kopplar V Karaby till kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Lackalänga-Rinnebäck

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 224
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling:
Kattegattleden:
Sydkustleden:
Sydostleden:

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Okänt

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2018.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2018
Motivering av beslut:
Produktion pågår
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
9 miljoner kronor

73

Barsebäckshamn-Saxtorp

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Landskrona
Objektsid för kartreferens: 69
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Många cyklar där idag i rekreations- och turismsyfte. årsdygnstrafiken medger cykling i blandtrafik men det är på gränsen. En stor del av de cyklister som idag väljer att cykla sträckan är träningscyklister för vilka det är oklart om en cykelväg är attrak
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker dragning för Sydkustleden.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg alternativt, bygdeväg.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Sydkustleden kommer att gå på Kustvägen och en cykelväg vore önskvärd. Många cyklar där idag i rekreations- och
turismsyfte. Ur pendlingshänseende är objektet av lågt intresse då relationen mellan Häljarp och Löddeköpinge föreslås
gå via cykelväg på Landskronavägen/Grand Prixvägen med objektet Hofterup-Häljarp.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
40 miljoner kronor

Hofterup-Häljarp

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Landskrona
Objektsid för kartreferens: 223
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan ingår i det prioriterade nätet för cykling. Det är en felande länk som behöver åtgärdas för att knyta samman
Malmö med Landskrona.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken och skapa en separat cykelvägs koppling från Malmö till Landskrona.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg bör byggas så att östra sidan av Väg 110 får GCM-stöd fram till rondellen med Väg 104. Utmed Grand
Prix-vägen bör cykelvägen gå på västra sidan för att ligga nära bebyggelsen. Södergående anslutande cykelväg är på östra
sidan.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Objektet är högst motiverat och skulle knyta samman Landskrona-Malmö. Häljarp-Saxtorpsrondellen på södra sidan av
Landskronavägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
25 miljoner kronor

74

Furulund-Lund

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lund
Objektsid för kartreferens: 86
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

313 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande koppling mellan Östra Lund och Furulund-Kävlinge.
Åtgärdens syfte:
Förbättra koppling mellan orterna för att underlätta för arbetspendling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
En cykelväg mellan Lund och Kävlinge längs med Väg 108 kommer byggas och objektet kan därför inte motiveras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Kävlinge-Teckomatorp

Kommun: Kävlinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Svalöv
Objektsid för kartreferens: 126
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

22 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande koppling mellan Teckomatorp-Kävlinge och till Söderåsen i en relation där det i dagsläget saknas busstrafik.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen mellan Teckomatorp-Kävlinge och till Söderåsen i en relation där det i dagsläget saknas busstrafik.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Det är idag möjligt att cykla relativt säkert mellan
Teckomatorp och Norrvidinge på väg 1183. Det är en omväg, men väl en möjlighet som skulle kunna vägvisas. Kävlinge
har inte föreslagit sin del av objektet, men via Dagstorp är det möjligt att cykla Kävlinge-Teckomatorp. Det är delvis på
grus och avtal med väghållare krävs för att vägvisa relationen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

75

Passage E6

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 73
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Saknad cykelväg till utbyggnadsområde. Utbyggnad i ett stråk som är viktigt för rekreationscykling och efterfrågat av
byborna.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen till utbyggnadsområdet.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Passagen under E6 mellan Saxtorp och Kustvägen är kommunal, E6 är nationell och anslutande väg enskild. Passagen
kan därför inte finansieras som objekt i planen. I övrigt en motiverad satsning som bör genomföras med annan finansiering.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

väg 110 och Grand Prix-vägen
Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 74

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

42 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande trafiksäkerhet.
Åtgärdens syfte:
Öka trafiksäkerheten. Koppla ihop Landskrona-Malmö.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Objektet är högst motiverat och skulle knyta samman Landskrona-Malmö. ingår i Prioriterade huvudnätet för cykel.
Dubblett med Häljarp-Hofterup och stryks därför här.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

76

Saxtorp - Scoutvägen -Landskronavägen
Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 75

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Bristande trafiksäkerhet och koppling till skola och tågstation i Häljarp.
Åtgärdens syfte:
Förbättra trafiksituationen och skapa en säker koppling till skolan och tågstation i Häljarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Objektet ingår i Prioriterade huvudnätet för cykel och kommer att genomföras. Stryks här eftersom det är dubblett med
Hofterup-Häljarp.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Annelöv-Saxtorp

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 76
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande koppling till tågstation i Dösjebro och station i Annelöv. Osäker skolväg mellan Annelöv-Kvarlöv-Häljarp.
Åtgärdens syfte:
Bättre koppling till kollektivtrafiken och säkrare skolväg.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Satsningen är motiverad, i synnerhet om cykelväg byggs utmed Landskronavägen. De vore bra att knyta an till banvallen i Kvarlöv och vidare till Kävlinge, men eftersom objektet kräver en bro över ett vattendrag och att tunneln under
järnvägen norr om Saxtorp går att passera blir objektet mycket kostsamt. Bristen bedöms inte kunna åtgärdas inom rimliga kostnadsramar och därför bör annan lösning bör sökas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

77

Asmundstorp-Tågarp

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 78
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan Asmundstorp och Tågarp upplevs som otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling mellan Asmundstorp och Tågarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg bör byggas ungefär en kilometer närmast Tågarp för att säkra kopplingen över väg 17 och in i Asmundstorp.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Satsningen kan motiveras om den i huvudsak kan gå på det lågtrafikerade och enskilda vägnätet. Kommunen behöver
bekosta kopplingen till Asmundstorp och avtal om vägvisning måste lösas på enskilda vägnätet. Cykelväg utmed väg
110 hela vägen bedöms som för kostsamt och heller inte lika attraktivt. Nyttan är i huvudsak rekreativ, men relationen
ingår i dagsläget inte i en led. Det finns en minimal potential för abetspendling i stråket.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
5 miljoner kronor

Tullstorpsvägen, Säbyholm

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 79
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande trafiksäkerhet.
Åtgärdens syfte:
Förbättrad koppling till regionala cykelvägnätet och ökad trafiksäkerhet.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

78

E6-Säbyholm

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 80
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

21 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av cykelväg för att ersätta den nedlagda kollektivtrafiken mellan Smörhålan och Vadesjö.
Åtgärdens syfte:
Anlägga en säker cykelväg som ökar benägenheten att cykla mellan orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Glumslöv-Ålabodarna

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 227
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda:
Allvarligt:
Måttligt:
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling:
Kattegattleden:
Sydkustleden:
Sydostleden:

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Okänt

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2020.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Bidrar till att bättre koppla Glumslöv till vattnet. Viktigt för boende i Glumslöv och för cykelturismen, inte minst när
Sydkustleden tillkommer.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
10 miljoner kronor

79

Pålstorp-Glumslöv

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Helsingborg
Objektsid för kartreferens: 29
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

77 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan ingår i det prioriterade nätet för cykling. Delar av sträckan har idag separat cykelväg men cykelvägen är inte gen
och går delvis genom bostadsområden med flera tvära svängar. Befintlig trafiksäker lösning längs med stranden mellan
Rydebäck och H
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen mellan Helsingborg och Landskrona för att möjliggöra snabb och säker arbetspendling i en gen
sträckning
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Den exakta sträckningen måste eventuellt fastställas i en fördjupad åtgärdsvalsstudie. Om Rydebäck passeras på väster
sida krävs kompletterande åtgärder både på kommunalt och enskilt vägnät.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
30 miljoner kronor

Rydebäck - Tingvägen, Glumslövs vägen.
Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Helsingborg
Objektsid för kartreferens: 77

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

14 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Stora potential för många cyklister motiverar en eventuell snabbcykelväg.
Åtgärdens syfte:
Skapa en snabb, bekväm och gen cykelväg mellan Landskrona och Helsingborg via Glumslöv och Rydebäck.
Förslag till åtgärd:
Uppgradering av cykelvägen till snabbcykelvägsstandard alternativt ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Sammanfaller med objektet Glumslöv-Pålstorp och utgår därför här. Bör genomföras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

80

Barsebäckshamn-Saxtorp

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Kävlinge
Objektsid för kartreferens: 69
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Många cyklar där idag i rekreations- och turismsyfte. årsdygnstrafiken medger cykling i blandtrafik men det är på gränsen. En stor del av de cyklister som idag väljer att cykla sträckan är träningscyklister för vilka det är oklart om en cykelväg är attrak
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker dragning för Sydkustleden.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg alternativt, bygdeväg.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Sydkustleden kommer att gå på Kustvägen och en cykelväg vore önskvärd. Många cyklar där idag i rekreations- och
turismsyfte. Ur pendlingshänseende är objektet av lågt intresse då relationen mellan Häljarp och Löddeköpinge föreslås
gå via cykelväg på Landskronavägen/Grand Prixvägen med objektet Hofterup-Häljarp.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
40 miljoner kronor

Hofterup-Häljarp

Kommun: Landskrona
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Kävlinge
Objektsid för kartreferens: 223
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan ingår i det prioriterade nätet för cykling. Det är en felande länk som behöver åtgärdas för att knyta samman
Malmö med Landskrona.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken och skapa en separat cykelvägs koppling från Malmö till Landskrona.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg bör byggas så att östra sidan av Väg 110 får GCM-stöd fram till rondellen med Väg 104. Utmed Grand
Prix-vägen bör cykelvägen gå på västra sidan för att ligga nära bebyggelsen. Södergående anslutande cykelväg är på östra
sidan.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Objektet är högst motiverat och skulle knyta samman Landskrona-Malmö. Häljarp-Saxtorpsrondellen på södra sidan av
Landskronavägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
25 miljoner kronor

81

Borgeby slott-Lomma

Kommun: Lomma
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 84
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2019.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2019
Motivering av beslut:
Arbete pågår för att genomföra projektet. Valhandlingar finns på Trafikverkets hemsida.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Lomma-Lund

Kommun: Lomma
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lund
Objektsid för kartreferens: 82
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

30 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av belysning och läplantering behövs på sträckan.
Åtgärdens syfte:
Göra standardhöjande åtgärder för att öka benägenheten att cykla.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Om standardhöjning bedöms vara relevant bör den finansieras i den för sammanhanget avsedda potten.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

82

Bjärred- Lund

Kommun: Lomma
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lund
Objektsid för kartreferens: 218
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

21 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Brister i stråket, speciellt genom Flädie och Fjelie.
Åtgärdens syfte:
Se över och åtgärda bristerna i stråket.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Relationen ingår i Prioriterade nätet för cykel men bör åtgärdas från pott för standardhöjning på stråk vid behov.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Håstad-Lund

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 85
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

285 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som osäkert att cykla i stråket. Del av cykelstråk mellan Lund, Örtofra och Eslöv som ingår i det prioriterade nätet för cykling.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen mellan Håstad och Lund.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Objektet ingår i det prioriterade nätet för cykel och kommer att genomföras. En separat åtgärdsvalsstudie finns som
beskriver tänkt genomförande.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
21 miljoner kronor

83

Planskildhet v11, Veberöd

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 87
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Osäker passage
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker passage över eller under väg 11.
Förslag till åtgärd:
Planskildhet under väg 11
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det finns inga nära målpunkter norr om Väg 11 som motiverar planskild korsning.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Dalby-Genarp

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 88
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs som otrygg för cyklister. Ge god cykelkoppling till tätorter på landsbygden.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker koppling mellan Dalby och Genarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg mellan Genarp och väg 800 vid Ugglesjön. Cykelvägen ska ansluta till Veberödsvägen där objekt Dalby-Väg
11 löser kopplingen till Dalby. För kopplingen till Kyrkheddinge bör cykelvägen utmed Attarpsvägens östra del förses
med cykelväg.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Kopplingen mellan Genarp och Dalby har inte så hög potential för varken arbetspendling eller skolpendling. En kortare
bit cykelväg längs den mest trafikerade vägen kan leda in cyklisterna på det lågtrafikerade vägnätet och på så vis lösa
kopplingen till Dalby och Kyrkheddinge.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
20 miljoner kronor

84

Väg 945-Södra Sandby

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 89
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Behov av förbättrad koppling till utbyggnad av bostäder i norra delarna av Södra Sandby och åtgärder för ökad säkerhet
för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen till utbyggnad av bostäder i norra delarna av Södra Sandby.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Befintligt alternativ är acceptabelt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Revinge-Södra Sandby

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 90
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande trafiksäkerhet.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen mellan Revinge och Södra Sandby
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Hallestadsvägen (väg 966) finns idag som trafiksäkert alternativ, men bör om möjligt vägvisas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

85

Lund-Skrylle

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 91
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Behov av cykelväg ur trafiksäkerhetssynpunkt. Del av cykelstråk mellan Lund-Skrylle. Målpunkter i form av naturområden.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Lund och Skrylle.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Relationen Lund - Skrylle är viktig då Skrylle är ett viktigt resmål, inte minst för barnfamiljer. Relationen bör inte förbättras via väg 941 utan via Hardeberga, så som det är vägvisat idag. Väg 945 har sommardygnsstrafik under 1000 fordon,
men en cykelväg bör anläggas med tanke på resmålet är populärt bland barnfamiljer.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
9 miljoner kronor

Gödelövsvägen och Hackebergavägen, Genarp
Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 93

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

27 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Utgör cykelstråk inom Genarp där cykling sker helt i blandtrafik. Behov av cykelväg ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Åtgärdens syfte:
Bidra till en bättre ortsmiljö i Genarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Objektet bidrar till en mer trafiksäker miljö och förväntas ge ökade ortsmässiga kvaliteter. Bör genomföras tillsammans
med objekt Dalby-Genarp
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
5 miljoner kronor

86

Sjöbovägen, Veberöd

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 94
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

51 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av säker cykelväg mellan Blentarp/Hemmestorp och Veberöd. Delar av den felande länken är kommunalväg.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelmöjlighet mellan Blentarp/Hemmestorp och Veberöd.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Vägen är kommunal och kan därför inte åtgärdas som objekt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Flyinge-Södra Sandby

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 95
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

29 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Cykelstråket mellan Södra Sandby och Flyinge upplevs inte som trafiksäkert.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling mellan Södra Sandby och Flyinge.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Relationen är idag inte trafiksäker och en cykelväg däremellan skulle underlätta inte minst för unga. Det finns alternativ
i om väg på lågtrafikerade vägar, men de är inte kompletta. Separat åtgärdsvalsstudie finns.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
15 miljoner kronor

87

Lund-Staffanstorp

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 96
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Förbättra cykelvägen mellan Lund och Staffanstorp.
Åtgärdens syfte:
Ta tillvara på den potential för cykelpendling mellan Lund och Staffanstorp via Gastelyckan.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
I samband med ombyggnaden av Väg 108 kommer en cykelväg byggas mellan Norra Åstorpsvägen och Sydöstra vägen
utmed E22. Denna minskar behovet av föreslaget objekt, vilket har bedömts vara dyrt att genomföra på grund av den
bro som krävs över ån. Beskriven lösning kommer inte att belasta cykelvägsplanen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Dalby-väg 11

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 194
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Cykelstråket mellan Lund, Dalby, Veberöd och Sjöbo upplevs inte som trafiksäkert. Målpunkter i form av naturområden.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling längs delar av Väg 11.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Trots relativt lagt årsdygnstrafik är satsningen är motiverad och bör genomföras. Möjliggör relationen Dalby-Veberöd
samt förbättrad koppling till bad i Stenbrottet samt koppling till Genarp.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
11 miljoner kronor
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Hemmestorp-Veberöd

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Sjöbo
Objektsid för kartreferens: 98
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 4
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

28 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2020.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Arbete pågår för att genomföra projektet. Valhandlingar finns på Trafikverkets hemsida.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
12 miljoner kronor

Kyrkheddinge Esarp - Genarp

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 118
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Hög trafikbelastning på sträckan samt avsaknad av vägren.
Åtgärdens syfte:
I samband med breddning av vägen också förbättra cykelkopplingen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen Staffanstorp-Genarp är relevant. Den faktiska potentialen att attrahera cyklister är dock ganska låg på grund
av avståndet. I huvudsak bör därför en lösning på det lågtrafikerade vägnätet vara huvudalternativet. Ättarpsvägen/
Albvertavägen har en beläggning av grus och en omvägskvot på acceptabla 1,3. Relationen mellan Genarp och Lund
föreslås hanteras via Dalby i objekt Dalby-Genarp men med tillägg om att cykelväg byggs på den östra delen av Ättarpsvägen där årsdygnstrafik är högt. I så fall blir det möjligt att nå den lågtrafikerade delen av Ättarpsvägen och vidare till
Kyrkheddinge. Kostnaden för detta läggs i objekt Dalby-Genarp. Processen för att bredda Esarpsvägen har kommit för
långt för att ta in en cykelväg i det projektet.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Lomma-Malmö

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Burlöv, Malmö
Objektsid för kartreferens: 100
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 6
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

75 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Befintlig cykelinfrastruktur är undermålig och behöver förbättras genom breddning och asfaltering.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare och bekvämare cykelmöjlighet
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Ingår i Prioriterade nätet för cykel men brister bör åtgärdas från pott Standardhöjning av stråk vid behov. Nuvarande
lösning är acceptabel, men skulle kunna förbättras med anledning av den stora potentialen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Furulund-Lund

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Kävlinge
Objektsid för kartreferens: 86
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

313 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande koppling mellan Östra Lund och Furulund-Kävlinge.
Åtgärdens syfte:
Förbättra koppling mellan orterna för att underlätta för arbetspendling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
En cykelväg mellan Lund och Kävlinge längs med Väg 108 kommer byggas och objektet kan därför inte motiveras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Lomma-Lund

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lomma
Objektsid för kartreferens: 82
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

30 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av belysning och läplantering behövs på sträckan.
Åtgärdens syfte:
Göra standardhöjande åtgärder för att öka benägenheten att cykla.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Om standardhöjning bedöms vara relevant bör den finansieras i den för sammanhanget avsedda potten.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Bjärred- Lund

Kommun: Lund
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lomma
Objektsid för kartreferens: 218
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

21 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Brister i stråket, speciellt genom Flädie och Fjelie.
Åtgärdens syfte:
Se över och åtgärda bristerna i stråket.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Relationen ingår i Prioriterade nätet för cykel men bör åtgärdas från pott för standardhöjning på stråk vid behov.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Malmö-Åkarp

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 99
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 22
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

165 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
För dålig standard på beläggning, kurvradier osv. i förhållande till antalet cyklister.
Åtgärdens syfte:
Uppnå önskad standard på bredder i och med anslutning till snabbcykelstråket.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Lundavägen är kommunal och kan därför inte ingå i planen som objekt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Borrebacksgatan, Klagshamn
Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 102

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 8
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

324 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Bristande kopplingen mellan Malmö och Klagshamn.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen mellan Malmö och Klagshamn.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Klagshamnsvägen är kommunal och kan därför inte åtgärdas som objekt i planen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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S. Bulltofta - Staffanstorpsvägen
Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 103

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 3
Måttligt: 13
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

400 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Avsaknad av cykelprioritet i stråket.
Åtgärdens syfte:
Prioritera cyklister på sträckan för att öka attraktiviteten för att välja cykel.
Förslag till åtgärd:
Upphöjning av korsningar för att prioritera cykel.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Kommunal väg och kan därför inte åtgärdas som objekt i planen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Oxie-Malmö

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 181
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 3
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

120 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av cykelprioritet i stråket.
Åtgärdens syfte:
Prioritera cyklister på sträckan för att öka attraktiviteten för att välja cykel.
Förslag till åtgärd:
Upphöjning av korsningar för att prioritera cykel.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen ingår i det Prioriterade nätet för cykel men bör åtgärdas från pott för standardhöjning på stråk vid behov.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Malmö-Staffanstorp

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 120
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Dålig belysning i stråket.
Åtgärdens syfte:
Skapa en tryggare miljö genom bättre belysning på sträckan.
Förslag till åtgärd:
Ny belysning
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Detta är en redan en befintlig relation om än delvis på enskilt vägnät, bitvis utan statligt driftsbidrag. Avtal måste lösas
om vägvisning. Eventuella mindre åtgärder kan vara aktuella inom pott för standardhöjande åtgärder då sträckan ingår i
prionätet.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Bara-Husie (cykelväg)

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Svedala
Objektsid för kartreferens: 131
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Trafiksäkerhetsproblem utmed Väg 841.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda trafiksäkerhetsproblemet utmed Väg 841 samt förbättra kopplingen till Bokskogen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Cykelvägen i fråga är kommunal och åtgärder kan därför inte göras som objekt i cykelvägsplanen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Bara-Husie (v841)

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Svedala
Objektsid för kartreferens: 132
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande möjligheter att cykla i relationen.
Åtgärdens syfte:
Öka andelen cykelresor Svedala-Malmö och koppla an en cykelväg till västra Svedala där det finns utbyggnadsplaner.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Befintlig cykelväg norr om väg 841 är ett bättre alternativ.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Oxie-Svedala

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Svedala
Objektsid för kartreferens: 186
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Felande länk i det prioriterade nätet för cykling.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken och skapa en trafiksäker möjlighet att cykla mellan orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Förutsätter att sträckan hela vägen till Oxie byggs för att satsningen ska vara aktuell.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
32 miljoner kronor
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Tygelsjövägen, Tygelsjö

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Vellinge
Objektsid för kartreferens: 101
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

42 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Dålig standard på befintlig cykelväg.
Åtgärdens syfte:
Öka standarden på cykelvägen för att öka den upplevda säkerheten.
Förslag till åtgärd:
Genomföra siktförbättringsåtgärder och upphöjning av korsningar längs med stråket.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen ingår i det Prioriterade nätet för cykel och bör därför prioriteras. De delar som i synnerhet brister i kvalitet är
de i norra Tygelsjö och där är vägen kommunal. Åtgärder kan därför inte ingå som objekt i cykelvägsplanen. Kommunen
kan söka statlig medfinansiering för att åtgärda bristerna.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Gessie Villastad-Klagshamn

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Vellinge
Objektsid för kartreferens: 147
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande kollektivtrafik mellan Gessie Villastad och Klagshamn som kan kompenseras med en bra cykelkoppling.
Åtgärdens syfte:
Skapa en cykelkoppling mellan Gessie Villastad och Klagshamn.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Årsdygnstrafiken är idag sa lågt att satsningen inte är motiverad. Det går bra att cykla där redan idag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Staffanstorp-Åkarp

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Burlöv, Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 16
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

31 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Staffanstorp och Åkarp.
Förslag till åtgärd:
Räcke som separerar cyklister från biltrafiken.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Relationen Staffanstorp-Åkarp bör genomföras. Västra delen, Kabbarp-Åkarp har årsdygnstrafik under 600 fordon så
den delen behövs eventuellt inte.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
10 miljoner kronor

Lomma-Malmö

Kommun: Malmö
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Burlöv, Lund
Objektsid för kartreferens: 100
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 6
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

75 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Befintlig cykelinfrastruktur är undermålig och behöver förbättras genom breddning och asfaltering.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare och bekvämare cykelmöjlighet
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Ingår i Prioriterade nätet för cykel men brister bör åtgärdas från pott Standardhöjning av stråk vid behov. Nuvarande
lösning är acceptabel, men skulle kunna förbättras med anledning av den stora potentialen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

97

Tranebodavägen, Lönsboda
Kommun: Osby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 104

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

31 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Stor potential för arbetspendling med cykel. Bättre cykelkoppling kan motivera folk cyklar istället för att ta bilen korta
sträckor. Det bidrar även till ökad trafiksäkerhet på en olycksdrabbad sträcka.
Åtgärdens syfte:
Ta tillvara på potentialen för arbetspendling med cykel och förbättra trafiksäkerheten samt bidra med att öka ortskvaliteerna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Kan bidra till ortskvaliteer. Cykelväg bör byggas från centrum till Folkets hus, sen avtagande nytta.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor

Broby-Osby

Kommun: Osby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 105
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

10 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Osäker passage
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker passage över eller under väg 23 till kommande handelsområde.
Förslag till åtgärd:
Planskild passage under Riksväg 23.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Trafikflödena är för låga för att motivera planskild passage (norr om Strömsborg), eftersom avstånden är så långa förväntas i huvudsak vana cyklister passera platsen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

98

Planskildhet, Osby No

Kommun: Osby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 106
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Osäker passage till kommande handelsområde
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker passage över eller under väg 23.
Förslag till åtgärd:
Planskild passage under Riksväg 23.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Cykelpassage bör ordnas inom ombyggnaden av Väg 23 när avfart till handelsområdet byggs.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Osby - Killeberg väster om järnvägen
Kommun: Osby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 107

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Utbyggnad skolverksamhet i Killeberg kräver en genare cykelväg för de framtida eleverna.
Åtgärdens syfte:
Skapa en gen och bekväm cykelkoppling till Killeberg.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Ett acceptabelt alternativ finns redan. Vägarna väster om järnvägen är inte statliga. Vägvisning krävs och med det också
avtal med väghållare.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Osby-Killeberg (väg 23)

Kommun: Osby
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 192
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling:
Kattegattleden:
Sydkustleden:
Sydostleden:

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av bra alternativ att cykla mellan Osby och Killeberg.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bekväm och trygg cykelkoppling mellan Osby och Killeberg.
Förslag till åtgärd:
Delvis ny cykelväg längs väg 23.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Trevligare och mer trafiksäker koppling mellan Killeberg och Osby kan ske väster om järnvägen på enskilt vägnät.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Gärsnäs - Ö Tommarp

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 108
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Tågstation i Ö Tommarp lades ned 2002 med argument om att förbättra cykelmöjligheter till Gärsnäs som har kvar
järnvägsstationen. Cykelmöjligheterna är idag bristfälliga.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trygg koppling till kollektivtrafiken med cykel.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Objektet är motiverat och bör genomföras. Stationen byggs om år 2018, men det kommer inte att vara möjligt att det är
klart då. Cykelvägen bör fortsatta genom hela Ö Tommarp om möjligt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
9 miljoner kronor

100

Hammenhög-Hannäs

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 109
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
52 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Avsaknad av säker cykelväg mellan Ystad och Simrishamn samt dess mellan orter.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelväg längs kusten.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Objekt förefaller inte vara en felande länk i ett
större sammanhang.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Gärsnäs-Smedstorp

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 110
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
27 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av bra cykelmöjligheter mellan Gärsnäs och Smedstorp.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bra cykelkoppling i relationen för ansluta till bytespunkter längs vägen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Om relationen är en felande länk i ett längre stråk
skulle det kunna motiveras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Simrishamn - Ö Tommarp

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 111
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
30 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det är idag inte möjligt att säkert cykla mellan Ö Tommarp och Simrishamn.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker koppling mellan Ö Tommarp och Simrishamn.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Det är idag inte möjligt att säkert cykla mellan Ö Tommarp och Simrishamn, vilket är en brist som bör åtgärdas. Två
huvudsakliga alternativ finns. Det södra alternativet via Simris och sedan utmed väg 11. Det norra alternativet är utmed
Drickavägen, via befintlig cykelväg till Järrestad, genom Järrestad på befintliga cykelfält och sedan utmed väg 11 till Ö
Tommarp. Fördelar med det södra alternativet är att det ansluter till kollektivtrafiken på väg 11 norr om Simris och den
befintliga bron över Tommarpsån är redan anpassad för cykeltrafik. Nackdelen är att det inte är särskilt attraktivt att
cykla utmed väg 11. Det norra alternativet, vilket här förordas, har högre upplevelsemässiga värden. Det drar även nytta
av ca 2,5 kilometer befintlig cykelinfrastruktur öster om Järrestad. Alternativet knyter också genare till centrala Simrishamn. Nackdelar med det alternativet är att allén närmast Simrishamn kan vara problematisk samt att en bro krävs över
Tommarpsån.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
9 miljoner kronor

Borrby-Gärsnäs

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 112
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
25 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande cykelmöjligheter i stråket.
Åtgärdens syfte:
Förbättra cykelkopplingen mellan orterna för att det ska gå att nå arbetsplatser och skolor med cykel.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Bästa nuvarande alternativ (Riksväg 1528, 1530
och 1554) är bristfälligt, men acceptabelt med tanke på potentiella cyklistmängder.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
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Rörum-St. Olof

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 113
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Svårt att ta sig ut från inlandsbanan ut till Väg 9 och den bytespunkt som ligger utmed vägen.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen till bytespunkten.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera det en cykelväg och är för långt i synnerhet som koppling till
kollektivtrafiken. Kopplingen till inlandsbanan är relevant, men tillgodoses i banans norra del som ansluter till Sydostleden.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Brösarp-Simrishamn

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 225
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda:
Allvarligt:
Måttligt:
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Okänt

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2019.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2019
Motivering av beslut:
Nuvarande lösning för Sydostleden är inte bra nog.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
20 miljoner kronor
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Hammar-Skillinge

Kommun: Simrishamn
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Ystad
Objektsid för kartreferens: 151
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande länk som behöver åtgärdas för att Sydkustleden ska kunna klassas som nationell led.
Åtgärdens syfte:
Möjliggör trafiksäker cykling till turistmålet Kåseberga.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Viktig relation för rekreation och turism. Ska genomföras som planerat och byggas med start från väster. Sydkustleden
kommer att gå på cykelvägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
70 miljoner kronor

Anklam-Ramsasa

Kommun: Sjöbo
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 114
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av säker cykelkoppling till kommunhuvudorterna Sjöbo och Tomelilla, Fyledalen och till den nya Superbusshållplatsen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker koppling för cyklister i relationen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det är relevant att knyta samman Sjöbo och Tomelilla, men föreslaget objekt utmed Väg 11 är för långt för att kunna
motiveras. En lösning där det lågtrafikerade vägnätet används vore mer attraktivt även om det blir en omväg. Kopplingen till Fyledalen är viktig, men bör enklast tillgodoses från Tomelilla, förslagsvis via Tosselilla. Objekt Sjöbo-Tolånga
kopplar samman Sjöbo och Tomelilla, vilket minskar behovet av detta objekt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Blentarp - Hemmestorp

Kommun: Sjöbo
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 115
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Cykelvägen mellan Hemmestorp-Veberöd behöver förlängas för att skapa en koppling till skola i Blentarp, arbetsplatser
och till kollektivtrafiken.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken mellan Blenarp och Hemmestorp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Sjöbo - Tolånga

Kommun: Sjöbo
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 117
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 1
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
18 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Länk som fattas för att förbinda hela östra Sjöbo kommun med Sjöbo tätort. Det finns en relativt stor potential för arbetspendling med cykel i stråket. Det upplevs som otryggt att cykla på sträckan idag och en dödsolycka med en cyklist
har inträffat.
Åtgärdens syfte:
Öka trafiksäkerheten för cyklister och koppla samman Sjöbo med omkringliggande orter.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Tolånga är för litet för att motivera hela satsningen men åtgärden bildar stråk Sjöbo-Vanstad-Tomelilla. Den första delen
närmast Sjöbo har en viss potential till arbetspendling. En bro drar upp kostnaderna. ÅDT genom Tolånga är lågt så
inga åtgärder bedöms behövas där förutom vägvisning.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
6 miljoner kronor
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Sjöbo-Sövde

Kommun: Sjöbo
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 189
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande förbindelse mellan Sövde-Blentarp omland med Sjöbo tätort.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare och mer cykelvänlig koppling till Sjöbo.
Förslag till åtgärd:
Kortare bidar med ny cykelväg för att knyta samman det lågtrafikerade blandtrafiknätet.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Sträckan är för lång för att byggas som separat cykelväg. Utgångspunkten bör vara att det lågtrafikerade blandtrafikvägnätet ska användas kompletterat med cykelvägar. Utredningsförslag via Illstorp med cykelväg utmed Illstorpsvägen.
Potentialen för arbetspendling är mycket låg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
6 miljoner kronor

Hemmestorp-Veberöd

Kommun: Sjöbo
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lund
Objektsid för kartreferens: 98
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 4
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
28 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2020.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Arbete pågår för att genomföra projektet. Valhandlingar finns på Trafikverkets hemsida.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
12 miljoner kronor
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Skurup – Svaneholm

Kommun: Skurup
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 1
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Svaneholm växer som turistattraktion och kultureventen blir fler. När fler besöker Svaneholm året om behövs en bättre
cykelkoppling.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bra cykelkoppling till Svaneholm.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
ÅDT på sträckan är under 500, men den är räknat på en längre vägsträcka. Det är möjligt att den är högre mellan E65
och Svaneholm. Då skulle, till nästa cykelvägsplan, objektet kunna bli intressant.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Rydsgård-Skurup

Kommun: Skurup
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 2
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Smal väggren gör att vägen upplevs osäker.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bra cykelkoppling för att realisera potentialen för arbetspendling mellan orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Satsningen är motiverad, det är relativt många som skulle kunna pendla på relationen. Satsningen får dock stå tillbaka
för Skurup-Abbekås, eftersom det idag går att resa med kollektivtrafik på sträckan.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Skurup-Skivarp

Kommun: Skurup
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 187
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
20 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Det upplevs som osäkert att cykla i mellan Skurup och Skivarp. I sträckan finns potential för arbetspendling med cykel.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman Skurup med Skivarp på ett säkert sätt.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Objektet ingick i förra Cykelvägsplanen, men bedömningen är att underlaget är för lagt för att attrahera cyklister. Genom att kombinera Väg 732, Väg 731 Väg 755 och Väg 738 alternativt Kyrkvägen blir den saknade länken på Väg 755
bara 2 kilometer, vilket dock kan motiveras. I synnerhet med fortsatt koppling Abbekås. Denna lösning kopplar inte till
Dalaled, vilket är ett önskemål som har förts fram.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
7 miljoner kronor

Abbekås-Skivarp

Kommun: Skurup
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 188
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som otryggt att cykla på sträckan. Det finns även viss potential för arbetspendling med cykel i relationen.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman Abbekås med Skivarp på ett säkert sätt.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
En förbättrad koppling mellan Skivarp och Abbekås och havet bedöms höja attraktiviteten för Skivarp. Objektet kan
därför motiveras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
12 miljoner kronor
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Skurup-Svedala

Kommun: Skurup, Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 133
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Relationen saknar idag en gen och bekväm cykelväg. Viktig länk för att koppla ihop Skurup-Börringe-Svedala.
Åtgärdens syfte:
Öka bekvämligheten och framkomligheten för cykel.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Det skulle inte heller vara attraktivt för rekreationscykling. Om objektet ska bli av måste det finansieras av nationell plan, inte av cykelvägsplanen. Kopplingen till
Malmö Airport via objekt E65-Malmö Airport kan vara en delsträcka men blir tillsammans för långt för arbetspendling.
Objektet skulle vara en kombination av nationell plan, regional plan och enskild väg utan bidrag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Lommavägen, Hjärup

Kommun: Staffanstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 220
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Felande länk på sträckan Lomma - Hjärup som går i blandtrafik med höga trafikflöden. Det är möjligt att cykla i Hjärups tätort på parallellt ett cykelvägnät men sträckningen är inte gen.
Åtgärdens syfte:
Knyta samman Lomma med Staffanstorp med en gen cykelkoppling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
En cykelväg utmed Lommavägen väster om Hjärup skulle knyta samman Staffanstorp och Lomma på ett trafiksäkert
sätt som är genare än att cykla genom Hjärup.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
7 miljoner kronor
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Hjärup-Lund

Kommun: Staffanstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 221
Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Cykelvägen mellan Lund och Hjärup går inte längs samma sida hela vägen vilket innebär att Lundavägen behöver korsas
vid två tillfällen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en koppling som inte förutsätter att cyklisten behöver byta sida.
Förslag till åtgärd:
En ny cykelväg längs samma sida som den huvudsakliga kopplingen.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Objektet kommer byggas och bekostas av potten för standardhöjning på stråk.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Staffanstorp-Åkarp

Kommun: Staffanstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Burlöv, Malmö
Objektsid för kartreferens: 16
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
31 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Staffanstorp och Åkarp.
Förslag till åtgärd:
Räcke som separerar cyklister från biltrafiken.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Relationen Staffanstorp-Åkarp bör genomföras. Västra delen, Kabbarp-Åkarp har årsdygnstrafik under 600 fordon så
den delen behövs eventuellt inte.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
10 miljoner kronor
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Arlöv-Staffanstorp

Kommun: Staffanstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Burlöv
Objektsid för kartreferens: 15
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Otrygg och obekväm väg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Koppla orterna Staffanstorp och Åkarp med Arlöv/Burlöv C.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
En cykelväg utmed Malmövägen kommer att byggas och då förenklas även cyklingen Arlöv-Staffanstorp. När Arlöv-Staffanstorp är byggd och bristen upplevs kvarstå bör satsningen diskuteras igen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Staffanstorp-Åkarp

Kommun: Staffanstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Burlöv
Objektsid för kartreferens: 213
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt:
Måttligt:
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
37 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Inte trafiksäkert att cykla i relationen med tanke på höga hastigheter på befintlig vägtrafik.
Åtgärdens syfte:
Skapa bättre koppling cykel och kollektivtrafik i Åkarp och Staffanstorp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Staffanstorp - Åkarp utmed Malmövägen kan attrahera många cyklister. Dubblett som därför stryks här.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Kyrkheddinge Esarp - Genarp

Kommun: Staffanstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Lund
Objektsid för kartreferens: 118
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Hög trafikbelastning på sträckan samt avsaknad av vägren.
Åtgärdens syfte:
I samband med breddning av vägen också förbättra cykelkopplingen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen Staffanstorp-Genarp är relevant. Den faktiska potentialen att attrahera cyklister är dock ganska låg på grund
av avståndet. I huvudsak bör därför en lösning på det lågtrafikerade vägnätet vara huvudalternativet. Ättarpsvägen/
Albvertavägen har en beläggning av grus och en omvägskvot på acceptabla 1,3. Relationen mellan Genarp och Lund
föreslås hanteras via Dalby i objekt Dalby-Genarp men med tillägg om att cykelväg byggs på den östra delen av Ättarpsvägen där årsdygnstrafik är högt. I så fall blir det möjligt att nå den lågtrafikerade delen av Ättarpsvägen och vidare till
Kyrkheddinge. Kostnaden för detta läggs i objekt Dalby-Genarp. Processen för att bredda Esarpsvägen har kommit för
långt för att ta in en cykelväg i det projektet.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Malmö-Staffanstorp

Kommun: Staffanstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Malmö
Objektsid för kartreferens: 120
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Dålig belysning i stråket.
Åtgärdens syfte:
Skapa en tryggare miljö genom bättre belysning på sträckan.
Förslag till åtgärd:
Ny belysning
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Pott för standardhöjning
Motivering av beslut:
Detta är en redan en befintlig relation om än delvis på enskilt vägnät, bitvis utan statligt driftsbidrag. Avtal måste lösas
om vägvisning. Eventuella mindre åtgärder kan vara aktuella inom pott för standardhöjande åtgärder då sträckan ingår i
prionätet.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Bara-Mölleberga

Kommun: Staffanstorp, Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 119
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 4
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
13 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Åtgärder för säkrare cykling i blandtrafik.
Förslag till åtgärd:
Genomför hastighetssänkande åtgärder i stråket.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
årsdygnstrafiken är för låg för att motivera satsningen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Staffanstorp-Svedala

Kommun: Staffanstorp, Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 129
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
16 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 108 medger inte säker cykling och gör det svårt att cykla säkert mellan orterna.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelmöjlighet i stråket.
Förslag till åtgärd:
Anlägg cykelväg längs med hela Väg 108.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det är idag möjligt att cykla mellan Svedala och Staffanstorp genom bokskogen. En stor men vacker omväg. Objektet
Holmeja - Bakeberg ska byggas och mellan Holmeja och Hyby finns grusväg. Vidare norrut finns den lågtrafikerade
Vinningevägen till Staffanstorp. Att bygga en cykelväg på 14 kilometer utmed väg 108 är inte aktuellt i dagslaget då
kostnaden i relation till förväntat antal cyklister är lågt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Marieholm - Teckomatorp

Kommun: Svalöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 122
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som osäkert att cykla mellan orterna.
Åtgärdens syfte:
Koppla an till utomhusbad och föreningsliv längs sträckan samt till Teckomatorpsgränden som är ett utbyggnadsområde.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Billinge-Röstånga

Kommun: Svalöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 123
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Felande länk mellan i stråket mellan Skäralid (Söderåsens nationalpark) till Eslöv.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker och gen koppling mellan Röstånga och Billinge.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Relationen är för lång för att motiveras med arbets- eller skolpendling. Förutsättningarna för överflyttning från bil till
cykel är därför låg. Som led eller för rekreation och turism är det en annan potential och det finns en asfalterad koppling mellan orterna österut. Den är nästan dubbelt sa lång, men skulle kunna ha högre rekreativa och turistiska värden
än en cykelväg utmed väg 13. Med anledning av den stora omvägen bör cykelvägen byggas. Ut ledhänseende är kopplingen Röstånga-Skäralid en förutsättning för en ledsatsning, något som skulle kunna vara möjligt genom en kombination av banvall, lågtrafikerat vägnät och vissa åtgärd på statligt vägnät.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
17 miljoner kronor
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Kågeröd-Svalöv

Kommun: Svalöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 124
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Saknad länk i stråk från Lund till Söderåsens national.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker koppling mellan orterna och till kollektivtrafiken på framtida Söderåsbanan för att gynna, arbets- och
skolpendling samt rekreationscykling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera det en cykelväg. För rekreationscykling bör en omväg via Tarstad på det lågtrafikerade blandtrafikvägnätet kunna accepteras.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Kävlinge-Teckomatorp

Kommun: Svalöv
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Kävlinge
Objektsid för kartreferens: 126
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
22 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande koppling mellan Teckomatorp-Kävlinge och till Söderåsen i en relation där det i dagsläget saknas busstrafik.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen mellan Teckomatorp-Kävlinge och till Söderåsen i en relation där det i dagsläget saknas busstrafik.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Det är idag möjligt att cykla relativt säkert mellan
Teckomatorp och Norrvidinge på väg 1183. Det är en omväg, men väl en möjlighet som skulle kunna vägvisas. Kävlinge
har inte föreslagit sin del av objektet, men via Dagstorp är det möjligt att cykla Kävlinge-Teckomatorp. Det är delvis på
grus och avtal med väghållare krävs för att vägvisa relationen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Svedala-Torup

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 127
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som olämpligt att cykla i nuvarande trafikmiljö.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker koppling mellan kommunens två största tätorter samt till rekreation i Bokskogen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det är idag redan en stor mängd landsvägscyklister på vägen, kanske mest i hela Skåne. Det är tveksamt om de kommer
att föredra ett alternativ med cykelväg före befintlig lösning. årsdygnstrafiken är relativt lågt och förhoppningsvis finns
stor hänsyn till cyklister här. Det potentiella antalet arbets- och skolcyklister är sammantaget för låg för att motivera en
cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Bara-Klagerup

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 128
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Den befintliga grusvägen mellan Bara och Klågerup är i dåligt skick samt saknar belysning.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda bristerna i beläggningen samt sätt upp belysning.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Vägen är kommunal och kan därför inte åtgärdas som objekt i planen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Malmö Airport-Svedala

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 130
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det saknas en bra cykelväg till Malmö Airport som är en stor arbetsplats i Svedala kommun.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bra cykelvägskoppling till Malmö Airport.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Objektet måste kompletteras med förbättrad koppling mellan objektet och Svedala för att kunna motiveras. Det skulle
föreslaget objekt Skurup-Svedala skulle vara. Men tillsammans blir avståndet för långt för att kunna attrahera cyklister.
Tveksamt om flygplatser en målpunkter med höga cykelandelar.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Bakeberg - Holmeja

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 185
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Trafikosäker miljö utmed väg 108 som hindrar cykling.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda felande länkar och skapa en trafiksäker koppling mellan Bakeberga och Holmeja.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Relationen i sig har ganska liten potential då Holmeja är en mycket liten ort. Objektet skulle dock möjliggöra relationen
Svedala-Staffanstorp. Väg 818 har så lågt trafikflöde att cykelväg inte behövs den sträckan. Cykelväg behövs därför bara
utmed väg 108.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor
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Svedala-Västra Ingelstad

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Vellinge
Objektsid för kartreferens: 134
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
26 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är smal och otillgänglig för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trygg koppling mellan Svedala och Västra Ingelstad.
Förslag till åtgärd:
Bredda vägen alternativ anlägg en Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Trafiksituationen är acceptabel (om än inte bra)
redan idag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Bara-Husie (cykelväg)

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Malmö
Objektsid för kartreferens: 131
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Trafiksäkerhetsproblem utmed Väg 841.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda trafiksäkerhetsproblemet utmed Väg 841 samt förbättra kopplingen till Bokskogen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Cykelvägen i fråga är kommunal och åtgärder kan därför inte göras som objekt i cykelvägsplanen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Bara-Husie (v841)

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Malmö
Objektsid för kartreferens: 132
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande möjligheter att cykla i relationen.
Åtgärdens syfte:
Öka andelen cykelresor Svedala-Malmö och koppla an en cykelväg till västra Svedala där det finns utbyggnadsplaner.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Befintlig cykelväg norr om väg 841 är ett bättre alternativ.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Oxie-Svedala

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Malmö
Objektsid för kartreferens: 186
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Felande länk i det prioriterade nätet för cykling.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken och skapa en trafiksäker möjlighet att cykla mellan orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Förutsätter att sträckan hela vägen till Oxie byggs för att satsningen ska vara aktuell.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
32 miljoner kronor

119

Skurup-Svedala

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Skurup
Objektsid för kartreferens: 133
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Relationen saknar idag en gen och bekväm cykelväg. Viktig länk för att koppla ihop Skurup-Börringe-Svedala.
Åtgärdens syfte:
Öka bekvämligheten och framkomligheten för cykel.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Det skulle inte heller vara attraktivt för rekreationscykling. Om objektet ska bli av måste det finansieras av nationell plan, inte av cykelvägsplanen. Kopplingen till
Malmö Airport via objekt E65-Malmö Airport kan vara en delsträcka men blir tillsammans för långt för arbetspendling.
Objektet skulle vara en kombination av nationell plan, regional plan och enskild väg utan bidrag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Bara-Mölleberga

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 119
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 4
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
13 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Åtgärder för säkrare cykling i blandtrafik.
Förslag till åtgärd:
Genomför hastighetssänkande åtgärder i stråket.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
årsdygnstrafiken är för låg för att motivera satsningen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Staffanstorp-Svedala

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Staffanstorp
Objektsid för kartreferens: 129
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
16 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 108 medger inte säker cykling och gör det svårt att cykla säkert mellan orterna.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelmöjlighet i stråket.
Förslag till åtgärd:
Anlägg cykelväg längs med hela Väg 108.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det är idag möjligt att cykla mellan Svedala och Staffanstorp genom bokskogen. En stor men vacker omväg. Objektet
Holmeja - Bakeberg ska byggas och mellan Holmeja och Hyby finns grusväg. Vidare norrut finns den lågtrafikerade
Vinningevägen till Staffanstorp. Att bygga en cykelväg på 14 kilometer utmed väg 108 är inte aktuellt i dagslaget då
kostnaden i relation till förväntat antal cyklister är lågt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Trelleborg-Svedala

Kommun: Svedala
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Trelleborg
Objektsid för kartreferens: 141
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 3
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Felande länk som behöver åtgärdas om det ska vara möjligt att cykla säkert mellan Trelleborg-Svedala.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Potentialen att attrahera cyklister är relativt låg på grund av avståndet, men denna felande länk sammanbinder ett långt
stråk och är därför av relevans. Kan möjliggöra att en regional led läggs på sträckan. Satsningen förutsätter att avtal om
vägvisning sluts med alla enskilda väghållare mellan Trelleborg och Svedala. Delar av relationen kommer att bli på
grus.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
6 miljoner kronor
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Brösarp-Eljaröd

Kommun: Tomelilla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 136
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Brister i trafiksäkerheten för främst barnen barn som går i skola i Brösarp.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda trafiksäkerhetsproblemet.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen är delvis utbyggt, resterande del är inte motiverad enligt gjord åtgärdsvalsstudie.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Lunnarp-Smedstorp

Kommun: Tomelilla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 137
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
20 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Relationen saknar ett bra alternativ för cykeltrafiken.
Åtgärdens syfte:
Koppla samman tätorterna med varandra och omgivande landsbygd med en cykelväg.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen är delvis redan byggd och resten kan inte motiveras enligt gjord åtgärdsvalsstudie. För rekreationcykling
finns alternativa vägar.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Lunnarp-Tomelilla

Kommun: Tomelilla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 138
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
51 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Relationen saknar ett bra alternativ för cykeltrafiken.
Åtgärdens syfte:
Koppla samman Tomelilla och Lunnarp med en cykelväg.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen är redan idag vägvisad via Norra Kverrestad. Omvägskvot 1,4, vilket är acceptabelt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Ramsåsa-Tomelilla

Kommun: Tomelilla
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 139
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
I dagsläget finns ingen gen och säker cykelväg mellan Tomelilla och Ramsåsa. Detta är motiverat som koppling till Fyledalen och till kollektivtrafiken. I stråket finns potential för arbetspendling med cykel.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bättre cykelkoppling mellan Ramsåsa och Tomelilla för att ta tillvara på potentialen för arbetspendling och
skapa en bra koppling till kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Åtgärden bör genomföras i samband med ombyggnaden av väg 11 byggs cykelväg mellan Ramsåsa och Svampakorset.
Detta för att underlätta kopplingen till kollektivtrafik och kopplingen Ramsåsa-Tomelilla.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
5 miljoner kronor
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Anderslöv-Sörby

Kommun: Trelleborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 143
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Cykelväg saknas längs väg 101. Relationen är en del av Söderslättleden men upplevs idag inte som trafiksäker för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trygg cykelmöjlighet i relationen.
Förslag till åtgärd:
Anlägg en cykelväg längs väg 101.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
årsdygnstrafiken är under 900 fordon och sträckan är kort. Anderslöv-Sörby-Grönby består av samlad bebyggelse. SörbyGrönby har årsdygnstrafik på under 500 fordon, därför är en cykelväg är inte motiverad. Hastighetssänkning skulle
kunna övervägas om det skulle förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Alstad-Grönby

Kommun: Trelleborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 144
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen mellan Alstad och Grönby har mycket trafik och upplevs osäker för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Knyt samman Alstad och Grönby.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Föreslaget objekt är, med tanke på upptagningsorternas storlek utmed sträckan, för långt och därmed dyrt för att kunna
motiveras. Det blir också låga rekreativa värden att cykla utmed väg 101.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Trelleborg-Svedala

Kommun: Trelleborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Svedala
Objektsid för kartreferens: 141
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 3
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Felande länk som behöver åtgärdas om det ska vara möjligt att cykla säkert mellan Trelleborg-Svedala.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Potentialen att attrahera cyklister är relativt låg på grund av avståndet, men denna felande länk sammanbinder ett långt
stråk och är därför av relevans. Kan möjliggöra att en regional led läggs på sträckan. Satsningen förutsätter att avtal om
vägvisning sluts med alla enskilda väghållare mellan Trelleborg och Svedala. Delar av relationen kommer att bli på
grus.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
6 miljoner kronor

Höllviken-Trelleborg

Kommun: Trelleborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Vellinge
Objektsid för kartreferens: 140
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
21 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som otryggt att cykla på sträckan. Sträckan är en del som bör åtgärdas för att Sydkustleden ska bli en attraktiv nationell led.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Alternativ finns någon kilometer norröver, men satsningen utmed väg 11 blir en del av sammanhållen kustnära cykling
utmed hela skånska sydkusten. Objektet ingår i Sydkustleden. Cykelvägen kommer att byggas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
33 miljoner kronor

125

Alstad-Ö Grevie

Kommun: Trelleborg
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Vellinge
Objektsid för kartreferens: 142
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen mellan Alstad och Östra Gerevie upplevs som otrygg. En säker koppling skulle möjliggöra för de boende i Alstad
att ta sig till kollektivtrafiken med cykel.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker kopplingen till kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Objektet har betydelsen för kopplingen till kollektivtrafiken och skolbussen på väg 108 samt till järnvägsstationen. Separat åtgärdsvalsstudie finns.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
16 miljoner kronor

Vellingevägen, Hököpinge

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 145
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
48 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Del av sydkustleden och det prioriterade nätet för cykling. Viktig för pendling Malmö-Vellinge. Sträckan går idag på
enskild, delvis grusad väg. Liten del i sammanhängande stråk som saknar cykelväg.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda bristen i syfte att göra det mer attraktivt att cykla mellan Vellinge och Malmö.
Förslag till åtgärd:
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Relationen ingår i det prioriterade nätet för cykling och nuvarande lösning är inte tillräckligt bra. Spånvägen är med
grusunderlag och det är svårt att hålla hastighet som cyklist. Cykelväg bör därför byggas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
3 miljoner kronor
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Hököpinge Kyrkoby-Vellinge
Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 146

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen mellan Hököpinge Kyrkoby och Vellinge är smal med mycket trafik.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bättre koppling mellan orterna för att de boende i Hököpinge Kyrkoby ska kunna ta sig till kollektivtrafiken i
Vellinge.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
årsdygnstrafiken är under 1000 fordon så det är inte en högt belastad väg. För lågt underlag i Hököpinge Kyrkby för att
motivera en cykelväg på relationen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hököpinge-Hököpinge Kyrkby
Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 148

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
10 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna på vägen.
Åtgärdens syfte:
Förbättrad koppling Hököpinge-Hököpinge Kyrkby.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Satsningen är motiverad, men en förutsättning är att tunneln under Trelleborgsvägen inte behöver breddas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
5 miljoner kronor
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Höllviken-Räng

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 149
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan upplevs otrygg och är olycksdrabbad.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bättre koppling till mellan orterna för att möjliggöra nå viktiga målpunkter som folktandvården, handel, bytespunkten, skolan och omtankens hus.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Föreslaget objekt är kommunalt och enskilt och kan därför inte ingå i cykelvägsplanen. årsdygnstrafiken är för lågt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Vellinge-Östra Grevie

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 183
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
19 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som otryggt att cykla på sträckan.
Åtgärdens syfte:
Ökad säkerhet på landsbygden. Ny tågstation i Ö Grevie som saknar cykelförbindelse. Kopplar ihop Vellinge-Trelleborg.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Relationen är i längsta laget. Med undantag från den km på Grevievägen närmast Vellinge är relationen idag cykelbar
via Fuglie, men i omväg over 1,5. Oavsett är kopplingen till tåget för lång för vardagspendling. Huvudsaklig koppling till
Trelleborgsbanan kan gå via Västra Ingelstad dit bättre väg finns redan idag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor
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Påhängsbro för cykel

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 219
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling:
Kattegattleden:
Sydkustleden:
Sydostleden:

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Sträckan ingår i det prioriterade nätet för cykling. Idag måste cyklister byta sida två gånger eftersom det bara finns cykelväg på ena sida bron över kanalen.
Åtgärdens syfte:
Förbättra möjligheterna att cykla över bron.
Förslag till åtgärd:
Påhängsbro på den befintliga bron över kanalen.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Sträckan ingår i det prioriterade nätet för cykling.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
5 miljoner kronor

Tygelsjövägen, Tygelsjö

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Malmö
Objektsid för kartreferens: 101
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
42 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Dålig standard på befintlig cykelväg.
Åtgärdens syfte:
Öka standarden på cykelvägen för att öka den upplevda säkerheten.
Förslag till åtgärd:
Genomföra siktförbättringsåtgärder och upphöjning av korsningar längs med stråket.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen ingår i det Prioriterade nätet för cykel och bör därför prioriteras. De delar som i synnerhet brister i kvalitet är
de i norra Tygelsjö och där är vägen kommunal. Åtgärder kan därför inte ingå som objekt i cykelvägsplanen. Kommunen
kan söka statlig medfinansiering för att åtgärda bristerna.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Gessie Villastad-Klagshamn

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Malmö
Objektsid för kartreferens: 147
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande kollektivtrafik mellan Gessie Villastad och Klagshamn som kan kompenseras med en bra cykelkoppling.
Åtgärdens syfte:
Skapa en cykelkoppling mellan Gessie Villastad och Klagshamn.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Årsdygnstrafiken är idag sa lågt att satsningen inte är motiverad. Det går bra att cykla där redan idag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Svedala-Västra Ingelstad

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Svedala
Objektsid för kartreferens: 134
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
26 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är smal och otillgänglig för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trygg koppling mellan Svedala och Västra Ingelstad.
Förslag till åtgärd:
Bredda vägen alternativ anlägg en Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Trafiksituationen är acceptabel (om än inte bra)
redan idag.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Höllviken-Trelleborg

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Trelleborg
Objektsid för kartreferens: 140
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
21 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som otryggt att cykla på sträckan. Sträckan är en del som bör åtgärdas för att Sydkustleden ska bli en attraktiv nationell led.
Åtgärdens syfte:
Åtgärda den felande länken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Alternativ finns någon kilometer norröver, men satsningen utmed väg 11 blir en del av sammanhållen kustnära cykling
utmed hela skånska sydkusten. Objektet ingår i Sydkustleden. Cykelvägen kommer att byggas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
33 miljoner kronor

Alstad-Ö Grevie

Kommun: Vellinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Trelleborg
Objektsid för kartreferens: 142
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen mellan Alstad och Östra Gerevie upplevs som otrygg. En säker koppling skulle möjliggöra för de boende i Alstad
att ta sig till kollektivtrafiken med cykel.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker kopplingen till kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Objektet har betydelsen för kopplingen till kollektivtrafiken och skolbussen på väg 108 samt till järnvägsstationen. Separat åtgärdsvalsstudie finns.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
16 miljoner kronor
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Köpingebro-Stora Köpinge

Kommun: Ystad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 152
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
15 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Stora Köpinge-Köpingebro.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Relevant satsning. Om möjligt bör cykelkopplingen ske på enskilda vägnätet utmed spåret med cykelvägar som komplement. Dagens ÅDT under 1000 fordon.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
8 miljoner kronor

Löderup – Löderups strandbad
Kommun: Ystad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 153

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Löderup och Löderups strandbad.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Det finns två lågtrafikerade alternativ för cykling mellan Löderup och strandbadet (väg 1002 och väg 1004). Dessa bör
användas och en koppling krävs därför utmed Österlenvägen till någon av dessa två, företrädesvis den västra väg 1002.
På Östra Kustvägen kommer en koppling till strandbadet garanteras av cykelvägen mellan Hammar och Skillinge. Cykelväg utmed Norra strandbadsvägen hela vägen är därför inte aktuellt i dagslaget.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor
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Glemmingebro – Nybrostrand
Kommun: Ystad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 154

Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det upplevs som osäkert att cykla till Glimminge från Nybrostrand-Ystad.
Åtgärdens syfte:
Skapa en bättre koppling mellan Glemminge och Ystad samt till kollektivtrafiken i Ystad och Köpingebro.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Sydkustleden passerar en annan sträcka. Finns
idag koppling Ystad-Glimmingebro via Stora Köpinge och koppling till havet via Ingelstorp. Två broar skulle driva upp
kostnaderna.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hedeskoga-Sövestad

Kommun: Ystad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 155
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
61 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling mellan Hedeskoga och Sövestad.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Stora Herrestad-Ystad

Kommun: Ystad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 156
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 4
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
98 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling mellan St. Herrestad och Ystad.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Projektet bör vara klart innan 2018 och kommer därför inte med i planen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hammar-Skillinge

Kommun: Ystad
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Simrishamn
Objektsid för kartreferens: 151
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Ja
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande länk som behöver åtgärdas för att Sydkustleden ska kunna klassas som nationell led.
Åtgärdens syfte:
Möjliggör trafiksäker cykling till turistmålet Kåseberga.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Viktig relation för rekreation och turism. Ska genomföras som planerat och byggas med start från väster. Sydkustleden
kommer att gå på cykelvägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
70 miljoner kronor

134

Grytevad-Åstorp
Kommun: Åstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 157
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
21 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Grytevad och Åstorp.
Förslag till åtgärd:
Ev. ny cykelväg eller annan åtgärd.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Det är en relevant brist att åtgärda, men svår att lösa på ett trafiksäkert sätt inom rimlig kostnad. Objektet godkänns därför, men som förbättring av det befintliga snarare än att en ny bro byggs. Kräver förbättrade kopplingar till kommunala
vägnätet både norr och söder om väg 21. Tyvärr finns även svårigheter att fortsätta cykelvägen genom hela Grytevad på
grund av den smala tunneln under järnvägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
2 miljoner kronor

Hyllinge-Nyvång
Kommun: Åstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 158
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
24 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Ge skolbarn en säker väg mellan skola, hem och aktiviteter. Koppling till storcenter-området i Västra Hyllinge.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Denna relation ingår som ett utredningsalternativ i relationen Bjuv-Åstorp.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Bjuv-Hyllinge
Kommun: Åstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Bjuv
Objektsid för kartreferens: 7
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
94 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är smal och korsar på ett ställe också väg 109 som har stora trafikflöden.
Åtgärdens syfte:
Binda samman Bjuv och Hyllinge. Ta tillvara på den potential för arbetspendling med cykel som finns i stråket samt
skapa en förbättrad cykelkoppling till kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
En cykelväg längs Norra Storgatan och en säker passage över Väg 107.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Det är motiverat att kunna cykla säkert mellan Bjuv och Hyllinge. En cykelväg längs Norra Storgatan och en säker passage över Väg 107 är motiverade åtgärder. Åtgärden kan bli dyrare om det finns behov av säker passage under Ekebrovägen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
8 miljoner kronor

Vram Gunnarstorp-Bjuv
Kommun: Åstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Bjuv
Objektsid för kartreferens: 8
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Hög trafikbelastning på sträckan samt avsaknad av vägren.
Åtgärdens syfte:
Skapa ett sammanhängande stråk mellan Bjuv och Åstorp. Gynna rekreationscykling kring Söderåsens nationalpark.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Denna relation ingår som ett utredningsalternativ i relationen Bjuv-Åstorp. Ensamt går det inte att motivera på grund
utav för få potentiella cyklister.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Bjuv-Åstorp
Kommun: Åstorp
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Bjuv
Objektsid för kartreferens: 10
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Okänt
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Okänt

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
Okänt cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Det bor runt 10 000 personer både Bjuv och Åstorp och det är fem kilometer mellan dem. Idag finns dock ingen cykelväg som förbinder orterna utan cykeltrafiken måste ske i blandtrafik där trafikflöden är för höga för att rekommendera
cykling.
Åtgärdens syfte:
Att skapa en säker och gen cykelkoppling mellan Bjuv och Åstorp för att på så vis binda samman orterna.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg mellan Bjuv och Åstorp. Företrädelsevis via Järnvägsspåret eftersom det är den mest direkta kopplingen
eller via Malmövägen.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2021-2023
Motivering av beslut:
Detta objekt ersätter alla inspelade önskemål som rör relationen Bjuv-Åstorp. Sträckan mellan Bjuv och Åstorp ingår
även i det prioriterade nätet för cykling men är idag en felande länk som bör åtgärdas. En fördjupad åtgärdsvalsstudie
kan komma att behövas för att utreda vilka sträckningar som är möjliga.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
14 miljoner kronor

Magnarp-Vejbyslätt
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 160
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Ge skolbarn en säkrare skolväg. Underlättar även för arbets- och kolltrafikpendlare som kan ta sig till hållplats i Magnarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Vejbyslätt är för litet för att motivera satsningen. Relationen skulle inte heller ingå i längre stråk.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Hjärnarp-Munka Ljungby
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 162
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
14 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen. Finns potential
för arbetspendling med cykel.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Munka Ljungby och Hjärnarp.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Stora delar av relationen Munka Ljungby- Hjärnarp är reda idag acceptabelt men det finns några felande länkar. Med en
ny cykelväg på delar av sträckan skapas ett stråk mellan Munka Ljungby till Båstad via Förslöv. Särskild åtgärdsvalsstudie
finns och därifrån är sträckningen och kostnaderna hämtade.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
8 miljoner kronor

Pomona-Östra Kvarn
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 163
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
83 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen. Finns stor potential för arbetspendling med cykel.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Pomona och Östra Kvarn och knyta ihop Ängelholms tätort med skolor och
arbetsplatser i Valhall park.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Objektet bör genomföras. Det är en felande länk. Sträckning och kostnader hämtade från den specifika åtgärdsvalsstudie som finns.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
2 miljoner kronor
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Flygplatsen-Ängelholm
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 164
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
32 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Väg 1701 hårt trafikerad och upplevs som otrygg för cyklister. Finns potential för arbetspendling med cykel.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Ängelholms flygplats och Ängelholm.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Relationen går till flygplatsens entré. Att förlänga till Margretetorp är det inte i dagslaget. Kopplingen in till Ängelholm
måste ske på kommunalt väg. Via Ganarps Ängaväg skapas även koppling till Hjärnarp. En bro fördyrar satsningen avsevärt. Parallell bro finns redan, men den är enskild och förefaller gå in direkt på tomt.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
17 miljoner kronor

Barkåkra-Flygplatsen
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 165
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är smal och hårt trafikerad och upplevs därför som osäker.
Åtgärdens syfte:
På ett säkert sätt koppla samman Barkåkra station med Valhall park och flygplatsen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Barkåkravägen har cykelväg och Åkersholmsvägen är lågtrafikerad. Objektet utgår därför.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Hillarp-Munka Ljungby
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 166
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 2
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
40 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är hårt trafikerad och upplevs som osäker.
Åtgärdens syfte:
Underlätta arbets- och skolpendling från Hillarp in till Munka Ljungby.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen ingår i objekt Munka Ljungby-Hjärnarp och stryks därför här.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Höja-Starby
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 168
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
17 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är smal, krokig och backig och upplevs därför som osäker.
Åtgärdens syfte:
Koppla samman Höja och Staby med Ängelholm.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Kungsgårdsleden, Ängelholm
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 169
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
19 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Binda ihop befintligt cykelvägnät. Underlätta för arbetspendling och skolpendling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Kan bli aktuell om utbyggnad i Ängelholm södra sker. Det bör dock vara mer attraktivt att cykla på en cykelväg i nybyggnadsområdet än utmed Kungsgårdsledenn.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Fogdarp - Margretetorp
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 209
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling:
Kattegattleden:
Sydkustleden:
Sydostleden:

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Långt gången åtgärd. Har funnits utpekad i Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och kommer byggas under 2020.
Åtgärdens syfte:
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2020
Motivering av beslut:
Avtal finns så objektet kommer att genomföras
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
8 miljoner kronor
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Förslöv-Vejbystrand
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Båstad
Objektsid för kartreferens: 25
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
58 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen är inte lämplig att cykla på grund utav för höga trafikflöden.
Åtgärdens syfte:
Att tillsammans med efter framtida iordningsställande av banvallen skapa ett regionalt cykelstråk genom Båstads kommun med koppling till Ängelholms och Laholms kommuner.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Det finns två lågtrafikerade vägar (ex 1716 el 1719) som delvis skulle kunna användas (vilket kan diskuteras med kommunen), men kompletteras med cykelväg på vissa delar. Kopplingen till banvallen och vidare norrut på den samt den
lokala kopplingen Förslöv-stranden motiverar dock en cykelväg hela vägen längs den genaste vägen 1717.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
14 miljoner kronor

Fleninge - Strövelstorp
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Helsingborg
Objektsid för kartreferens: 32
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
11 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
En sträcka på det prioriterade huvudnätet för cykel som har låg standard.
Åtgärdens syfte:
Upprustning av sträckan.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Bristen är sammanslagen med Strövelstorp-Ödåkra och stryks därför här.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Strövelstorp-Ödåkra
Kommun: Ängelholm
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Helsingborg
Objektsid för kartreferens: 161
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Ja
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
10 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen har mycket trafik och upplevs inte som trafiksäker. Sträckan fram till Fleninge dit cykelväg byggts är en felande
länk och ingår i det prioriterade nätet för cykling, relationen Helsingborg-Ängelholm. Från Strövelstorp norrut till Ängelholm finns cy
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker miljö för cyklister och koppla samman Ängelholm med Helsingborg samt förbättra kopplingen till
kollektivtrafiken.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Sträckan ingår i det Prioriterade nätet för cykling och är motiverad.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
25 miljoner kronor

Sonnarp-Örkelljunga
Kommun: Örkelljunga
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 170
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
28 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Sonnarp och Örkelljunga.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2027-2029
Motivering av beslut:
Föreslaget objekt från Örkelljunga till Östra Tockarp och Vemmentorp vidare till Åsljunga är för långt. Cyklistunderlaget
kan inte motivera att bygga cykelväg hela vägen. En ny cykelväg kan motiveras utmed Hallandsvägen i norra Örkelljunga till den vägen som är skyltad Svinstorp eftersom det där finns ett underlag för arbetspendling. Efter Svinstorp är
trafikflödena är så låga att cykelväg inte kan motiveras då det bör gå att cykla i blandtrafik.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
4 miljoner kronor
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Kackarnäs-Örkelljunga
Kommun: Örkelljunga
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 172
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
14 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Knyta ihop väst med östsidan av Skåne.
Åtgärdens syfte:
Öka möjligheten att ta sig mot Hässleholm och Kristianstad.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Skånes Fagerhult-Åsljunga
Kommun: Örkelljunga
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 184
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling:
Kattegattleden:
Sydkustleden:
Sydostleden:

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
14 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Vägen upplevs otrygg för cyklister.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare cykelkoppling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Cykelförbindelsen är idag acceptabel i relation till potentialen.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Harbäckshult-Örkelljunga
Kommun: Örkelljunga
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 222
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Ja

Nuläge/brister:
Otrygghet i trafiken gör det oattraktivt att ta sig med cykel till Munka-Ljungby och Ängelholm.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säkrare cykelkoppling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Rekreationscykling är inte intressant då väg 114
har för stora trafikflöden.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hjärsås-Sibbhult
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 173
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande cykelkoppling till Färe industricenter i Sibbhult.
Åtgärdens syfte:
Skapa en säker cykelkoppling.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Broby-Knislinge, Belysning
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 174
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 1
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
14 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Befintlig gång och cykelväg upplevs som otrygg och mörk. En bra koppling skulle möjliggöra för arbetspendling mellan
kommunens två största orter.
Åtgärdens syfte:
Öka tryggheten i stråket.
Förslag till åtgärd:
Genomföra belysningsåtgärder och rusta upp stråket.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en belysningsåtgärder.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Planskildhet, Broby
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 175
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Osäker passage.
Åtgärdens syfte:
Anlägga en tunnel eller en gång och cykelport som överfart vid Väg 19
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Befintlig lösning är acceptabel.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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Glimåkra-Osby
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 177
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
0 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Bristande koppling till järnvägsstationen.
Åtgärdens syfte:
Förbättra kopplingen till järnvägsstationen.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Det potentiella antalet cyklister är för låg för att motivera en cykelväg. Alternativet längsmed Hemlige vägen finns redan
och bör vägvisas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hjärsås-Knislinge
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 178
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 1
Måttligt: 2
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
21 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt på grund utav hastigheterna och årsdygnstrafiken på vägen
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Hjärsås och Knislinge.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Relationen är för lång för att attrahera arbetspendling av betydelse. Om kostnader kan delas med VA-arbete, så som
föreslaget av kommunen, är satsningen motiverad. Annars inte.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
12 miljoner kronor
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Broby-Tyringe
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 180
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Nej
Sydkustleden: Nej
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
12 cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Avsaknad av säker cykelkoppling mellan Broby och Tringe.
Åtgärdens syfte:
Underlätta pendling till kollektivtrafik vid utbyggnad av nya bostadsområden genom en säker cykelkoppling och en
gång och cykelport för att korsa Väg 19.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Relationen mellan Broby och badet i Tydlinge är viktig. Idag är årsdygnstrafiken mycket lågt men om detta ökar i samband med ny bebyggelse bör objektet omprövas.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-

Hanaskog-Torsebro
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 211
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: 2Ja

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
Röd cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Säkra en möjlighet att cykla mellan Hanaskog och Torsebro även efter ombyggnaden av väg 19.
Åtgärdens syfte:
Skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Hanaskog och Torsebro.
Förslag till åtgärd:
Ny cykelväg
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
2024-2026
Motivering av beslut:
Finansieras inte av Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 utan inom ramen för ombyggnaden av väg 19.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
2 miljoner kronor
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Glimåkra-Immeln
Kommun: Östra Göinge
Eventuellt ytterligare berörda kommuner:
Objektsid för kartreferens: 212
Nuläge:
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017):
Döda: 0
Allvarligt: 0
Måttligt: 0
Del av nät eller led:
Prioriterat nät för cykling: Nej
Kattegattleden: Okänt
Sydkustleden: Okänt
Sydostleden: Nej

Potential:
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste
vägen:
Inga uppgifter cyklister enkel väg.
Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever:
Nej

Nuläge/brister:
Dåligt iordningsställd cykelväg på banvallen mellan Glimmåkra och Immeln
Åtgärdens syfte:
Skapa en möjlighet att cykla bekvämt på banvallen.
Förslag till åtgärd:
Iordningställ banvallen för cykling.
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik:
Ej prioriterad
Motivering av beslut:
Banvallen är kommunal och kan därför inte ingå i objektslistan.
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras)
-
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På skane.se/cykel finns Region Skånes arbete med cykelfrågor samlat.
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