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1. Inledning 
 

Syftet med denna plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel är att skapa underlag för 
så bra förutsättningar som möjligt för att öka det hållbara resandet. Om fler väljer att gå och cykla 
istället för att ta bilen leder detta till minskad miljöpåverkan, minskad trängsel och dessutom 
bättre folkhälsa. Många bilresor som görs är kortare än 5 km och skulle enkelt kunna bytas mot 
en cykelresa eller promenad. 

Som gående eller cyklist får du bra vardagsmotion genom att gå eller cykla till och från din dagliga 
sysselsättning. Fysisk aktivitet 30 minuter om dagen förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, fetma 
och åldersdiabetes. Vardagsmotion är dessutom bra för allmänhälsa, förmåga till koncentration 
och produktivitet. 

Planen behandlar strategier och planeringsprinciper för ett bättre gång- och cykelvägnät i 
Kungälvs kommun. Fokus ligger på de kommunala gång- och cykelvägarna, landsbygdens 
cykelvägnät behandlas i ett separat kapitel. 

Målåret för att uppfylla inriktningen i planen är år 2030 i enlighet med målåret i gällande 
Trafikplan. 

Förenklat kan syftet med planen sammanfattas på detta vis: 

 

 

 

  

Boende och besökare i Kungälvs kommun ska enkelt 
kunna gå och cykla på säkra och trygga vägar! 
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2. Strategiska mål och resultatmål 
 

Regeringens beslutade transportpolitiska övergripande mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. 

Det övergripande målet har preciserats i ett funktionsmål om att ge alla tillgänglighet i 
transportsystemet och att transportsystemet ska vara jämställt, samt ett hänsynsmål om att 
transportsystemet ska ge ökad säkerhet, bidra till att miljö och miljökvalitetsmål uppnås samt 
bidra till ökad hälsa.  

1997 beslutade riksdagen att 
Nollvisionen ska gälla, dvs. 
att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken. 

Regeringen har beslutat om 
en nationell cykelstrategi för 
ökad och säker cykeltrafik. 
Den utreder förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter 
för ökad och säker 
cykeltrafik i fem 
fokusområden. 

 

Som regionalt måldokument finns Strategi för ökad 
cykling i Västra Götaland, som är en del av den 
regionala planen för transportinfrastruktur. Strategin 
har målet att skapa förutsättningar för ökad och säker 
cykling. Prioriterat är vardagscykling till målpunkter i 
anslutning till tätorter. 

Det finns inget nationellt eller regionalt måldokument 
specifikt om gångtrafik.  

På kommunal nivå har Kommunfullmäktige utifrån 
Vision 2040 beslutat om ett strategiskt mål om ”Att 
underlätta för invånare och företag som vill reducera 
klimatutsläppen”. Det är främst detta mål som berör 
gång- och cykeltrafik i kommunen. Utifrån detta 
strategiska mål har Kommunstyrelsen beslutat om 
resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag”. 
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2017 antog Kommunstyrelsen Trafikplan 2017 som 
ligger till grund för detta dokument. Trafikplanen består 
av strategiska mål och resultatmål samt strategier för att 
uppnå dessa, målåret är 2030. De strategiska mål som 
berör gång och cykel är: 

• Öka andelen hållbara resor 
• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i 

trafikmiljöer 
• Minskad miljö- och klimatpåverkan 

De resultatmål som berör gång och cykel är: 

• Öka andelen gångresor till 15 % i kommunen 
som genomsnitt 

• Öka andelen cykelresor till minst 10 % i 
kommunen som genomsnitt 
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3. Nuläge kommunala gång- och cykelbanor 
3.1 Vägnät gång och cykel 

 

 

Karta över befintligt cykelvägnät i Kungälv och Ytterby, det röda nätet är huvudcykelvägnätet. Röda prickar är 
cykelpumpar. 

Kungälv-Ytterby tätort är rikt försett med gång- och cykelvägar. Viktiga målpunkter att förse med 
bra gång- och cykelförbindelser är bland annat skolor, stora arbetsplatser, resecentrum/större 
hållplatser och centrumhandel.  

I Kungälvs kommun finns 2019 cirka 111 km cykelvägar varav 33 km är belägna längs 
Trafikverkets vägar på landsbygden. När det gäller gångvägar/trottoarer handlar det troligtvis om 
betydligt fler meter än för cykel eftersom de flesta befintliga cykelvägar är kombinerade med gång 
och att det dessutom finns många trottoarer inom tätorterna som enbart är för gångtrafik.  

3.2 Trafikmätningar 

Kommunen har sedan 2018 tre fasta räknestationer för cykeltrafik. Då mätningen när detta 
dokument tas fram enbart pågått ett drygt år kan ännu inga trender ses i hur cyklingen utvecklas 
utan bara hur flödet fördelas över året i de tre punkterna. Kurvorna för de tre punkterna följer 
varandra relativt väl, vilket troligtvis visar på säsong/vädervariationen. 



 
7 

 

 

Cykeltrafikmätning per vecka i tre fasta punkter. 

 

Cykeltrafikmätning 2018-05-01  -  2019-04-30 
 Karebyvägen Strandgatan Ytterbystigen 

Totalt antal passerande 75 392 92 927 116 852 
Toppdag Lör 19 maj (813) Ons 6 juni (1121) Tor 24 maj (867) 
Minimumdag Lör 2 feb (24) Sön 27 jan (17) Mån 24 dec (30) 
Maxdag i veckan Tisdag Tisdag Måndag 
Genomsnitt per dag 207 255 321 

 

 

Göteborgsregionen genomförde under 
hösten 2017 en resvaneundersökning 
bland invånarna. I Kungälv svarade 
cirka 300 personer på enkäten.  

Resultatet av denna visade att 
Kungälvs kommun låg på andelarna 
4% cykelresor och 9 % gångresor.  
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3.3 Olycksstatistik 

Bland trafikolyckor som lett till personskada i Kungälvs kommun står cykelolyckorna för cirka 19 
% och fotgängarolyckorna för 34 %. De allra flesta cykelolyckorna är lindriga eller måttliga och 
endast någon enstaka cykelolycka per år leder till allvarlig skada. År 2015 fungerade inte 
olycksrapporteringen från sjukvården, så detta års siffror bör bortses ifrån då dessa inte stämmer 
helt. Sett över flera år verkar cykelolyckorna minska i kommunen, en trend som förhoppningsvis 
håller i sig. Med ökat cyklande finns dock risken att antalet cykelolyckor ökar, särskilt som 
andelen med de snabba elcyklarna ökar vilket innebär högre skaderisk vid en olycka. 

 

 

Fotgängarolyckorna har under de senaste åren ökat något i kommunen, kanske till följd av vintrar 
med snöigt och isigt väglag. Även fotgängarolyckorna består till absolut störst del av lindriga och 
måttliga olyckor.  
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Fördelningen mellan olika typer av cykelolyckor visar att övervägande delen är singelolyckor, en 
tiondel är i konflikt med motorfordon och resten är enstaka olyckor av annan sort. Fördelningen 
av fotgängarolyckor ser i stort sett likadan ut. De allra flesta singelolyckor för fotgängare orsakas 
av halka på is och snö.  

 

 

 

 

 

  

86%

10%

2% 1% 1%

Fördelning olyckstyp cykel

Cykel singel

Cykel-
motorfordon

Cykel-cykel

Cykel-fotgängare

Cykel-moped

89%

10%

1% 0%

Fördelning olyckstyp 
fotgängare

Fotgängare singel

Fotgängare-
motorfordon

Fotgängare-cyklist

Fotgängare-tåg



 
10 

 

4. Strategier 
 

Strategierna i detta kapitel handlar om att skapa förutsättningar för att det ska finnas ett gång- 
och cykelvägnät som är tillgängligt, trafiksäkert och användbart för alla. Strategier för att få fler 
att använda detta gång- och cykelvägnät för sina resor behandlas i kommande plan för hållbara 
resor.  

4.1 Verka för separering av gång- och cykeltrafik på vältrafikerade stråk 

Att separera gående och cyklister till olika ytor har en framkomlighetshöjande effekt för 
cyklisterna och en ökad upplevd trygghet för fotgängarna. I vältrafikerade stråk är separeringen 
extra viktig för trafiksäkerheten medan mindre trafikerade stråk kan vara kombinerade mellan 
gång och cykel utan att trafiksäkerheten blir alltför låg eftersom konflikterna blir få. 

För att det inte ska råda tvivel om vilken yta som tillhör vilken trafikantgrupp är det viktigt att 
tydligt markera med målade gång- och cykelsymboler på strategiska ställen. För ytor som till 
exempel gångfartsområden ska fotgängaren genom utformningen veta och känna att övriga 
trafikanter ska anpassa sig efter de gåendes villkor. Även gränserna mellan de olika ytorna måste 
vara tydliga och inte kunna förväxlas med andra gränser eller begränsningslinjer i trafiken.  

4.2 Utforma gång- och cykelstråk enhetligt, sammanhängande och gent 

Bland trafikanterna finns många olika typer av människor, inte sällan med någon typ av 
funktionsnedsättning eller annan svårighet. Det kan handla om allt från rörelsehinder till 
kognitiva svårigheter eller syn- och hörselnedsättningar mm. Barn har till exempel fysiska 
begränsningar i kortare längd/synlighet och outvecklat konsekvens- och analystänkande. 

Eftersom det finns så många olika typer av människor med begränsningar av olika slag är det 
viktigt att utformningen av kommunens gång- och cykelbanor görs med tydlighet, på samma sätt 
överallt och utan omotiverade avbrott. Att cykelvägnätet är gent och inte innebär för stora 
omvägar är en förutsättning för att kunna motivera fler att använda cykeln som transportmedel.  

4.3 Öka tryggheten på gång- och cykelstråk 

Trygghet är en ganska svår och diffus känsla som kan tolkas och upplevas väldigt olika av olika 
personer. Att uppleva trygghet kan kopplas ihop med om och hur man känner tillit till personer 
och miljöer runt omkring sig.  

Många gånger kan den upplevda tryggheten på en gång- och cykelbana vara stor om det finns god 
belysning, bra sikt, inga skymmande buskar och att drift och underhåll på vägen är av hög 
standard. Dessa faktorer och även trafiksäkerheten påverkar trygghetskänslan.  

4.4 Fortsatt tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av gång- och cykelpassager 

Det är vid obevakade gång- och cykelpassager som det är störst risk för oskyddade trafikanter att 
råka ut för en olycka i konflikt med motorfordon. Nollvisionen pekar ut hastighetssäkring av 
gång- och cykelpassager som en av de indikatorer som kommunen har störst möjlighet att 
påverka utfallet av. En hastighetssäkring av en passage innebär att med hjälp av till exempel gupp 
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eller förhöjning säkerställa att bilarnas hastighet understiger 30 km/h. Målet i Nollvisionen är att 
35 % av alla passager ska vara säkrade år 2020. Kungälvs kommun har 2019 översiktligt 
inventerat 261 passager och övergångsställen i Kungälv och Ytterby. Vi når inte upp till mer än ca 
28 % hastighetssäkrade passager och bör därför satsa på en ökad takt för ombyggnad.  

Passager bör också vara tillgänglighetsanpassade för personer med nedsatt rörlighet eller som har 
andra funktionshinder. Denna trafikantgrupp är extra utsatt i konfliktpunkterna. 

För att ytterligare öka prioriteringen av cykeln i trafiken finns möjlighet att ordna cykelöverfarter 
där bilarna har väjningsplikt mot cykeln. Längs huvudcykelvägnätet och längs det regionala 
stomcykelnätet (Strandgatan-Uddevallavägen-Karebyvägen) kan detta vara en bra lösning för att 
säkerställa cyklisternas framkomlighet.  

4.5 Prioritera yta för gång- och cykeltrafik i tättbebyggda områden 

Genom att prioritera att det i första hand finns attraktiva ytor för gång- och cykeltrafiken kan fler 
lockas att välja dessa färdsätt framför bilen. Om fler går och cyklar leder detta till minskad 
miljöpåverkan, minskad trängsel i biltrafiken och dessutom bättre folkhälsa.  

Gång och cykel är yteffektiva färdslag och ett transportsystem som ger lika förutsättningar för 
samtliga färdslag innebär ett mer jämlikt transportsystem för fler människor. 

4.6 Förbättra vägvisningen längs gång- och cykelstråk 

Vägvisning längs gång- och cykelbanor gör nytta ur flera perspektiv. En tydlig vägvisning som 
endast är till för cyklister och gående höjer statusen för dessa trafikantgrupper då det historiskt 
enbart har varit biltrafiken som har unnats vägvisning. Många som till exempel arbetspendlar på 
cykel vet ju precis vart de ska och hur långt det är, men för att locka fler att välja cykel kan 
vägvisning med avståndsangivelse bidra till att nya möjligheter att cykla upptäcks. För turister är 
vägvisningen en extra hjälp att hitta rätt och för att få bekräftelse att man är på rätt väg. 

I Kungälvs kommun finns en del cykelvägvisning och en cykelvägvisningsplan gjordes 2017. Det 
pågår komplettering av vägvisningen på vissa stråk och målet är att utföra det mesta enligt planen 
under 2019 och 2020. 

Vägvisning för fotgängare finns på några platser i centrala Kungälv. Dessa ska finnas kvar och 
underhållas, men någon utökning bedöms inte vara nödvändig. 

4.7 Kontinuerligt förbättra standarden på underhåll och vinterväghållning 

En mycket stor del av trafikolyckorna som leder till lindriga skador är orsakade av snö, halka, små 
kanter och så vidare, både för gående och cyklister. Även de lindriga trafikolyckorna leder totalt 
sett till stora kostnader för samhället i form av sjukvård och sjukskrivningar.  

Genom att minska underhållsskulden och höja standarden på de ytor där flest trafikolyckor 
inträffar, det vill säga gång- och cykelytor, kan antalet lindriga olyckor minskas. Med en förbättrad 
sommar- och vinterdrift av ytorna kan olycksstatistiken också förbättras. 

En del av gångytorna ligger i direkt anslutning till privata fastigheter och ska då till viss del skötas 
av fastighetsägaren även om ytan är kommunens och allmän plats. En utökad information till 
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fastighetsägare och uppföljning av deras driftinsatser kan troligtvis leda till minskat antal 
halkolyckor för gående. 

4.8 Utöka och förbättra möjligheterna till cykelparkering 

För att få fler människor att se möjligheten till att resa mer hållbart är en förutsättning att det 
finns bra och säker parkering att lämna sin cykel vid. Det är viktigt att cyklisten känner sig trygg 
med att cykeln kommer stå kvar orörd vid parkeringen.  

Vid busshållplatser är ett givet ställe där det kan behövas säkra cykelparkeringsplatser för att öka 
möjligheten att kombinera kollektivtrafiken med en resa med cykel. Även vid andra större och 
mindre målpunkter är det viktigt med tillgång till cykelparkering. Fastighetsägaren ansvarar för att 
ordna cykelparkering för besökare och kommunen kompletterar på publika ställen med extra 
cykelparkering för allmänheten. 
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5. Planeringsprinciper 
5.1 Planeringsprocessen 

I Trafikplan 2017 finns strategi för hållbart resande vid planering av infrastruktur; i första hand 
gång, cykel och kollektivtrafik eller att inte göra resan alls, i andra hand mer effektiv 
bilanvändning. För att lyckas med att gynna gående och cyklister måste hög prioritering komma 
in i ett tidigt skede i arbetet med detaljplaner och säkerställas genom att en trafikingenjör eller 
trafikplanerare alltid är med arbetsgruppen. Vid planering av investeringsprojekt bör 
grönkompetens vara med för att säkerställa en attraktiv grön miljö längs gång- och cykelvägar. 

Där det i detaljplanerna finns enskilda vägar är det viktigt kommunen ger förutsättningar för och 
ställer eventuella krav på den framtida väghållaren att kunna uppnå ungefär samma nivåer på 
säkerhet, trygghet och framkomlighet som kommunen själva siktar på.  

 

5.2 Trafiksäkerhet 

För gående är det ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt att den egna ytan hålls åtskild från körbana 
för bilar med gräsremsa, kantsten eller gc-stöd. I ett bostadsområde med mer än 20–30 hus bör 
gatan ha en trottoar. Cyklister kan, utan att trafiksäkerheten blir för låg, cykla på gator med lågt 
biltrafikflöde, men cykelytan bör på de flesta sträckor ändå vara väl åtskild från biltrafiken på 
samma sätt som för gångytor.  

I korsningspunkt mellan gående/cyklist och biltrafik bör passagen vara hastighetssäkrad för 
bilarnas hastighet till ca 30 km/h, då det vid denna hastighet är stor chans att överleva en 
kollision. Redan vid 40–50 km/h minskar chansen att överleva betydligt. En fullständigt 
hastighetssäkrad passage kan åstadkommas enbart genom förhöjd passage eller annat farthinder, 
men åtgärder som mittrefug och avsmalning kan i alla fall höja en från början dålig trafiksäkerhet 
vid en passage eller övergångsställe. Målet för år 2030 bör vara att ca 40 % av alla passager i 
centrala miljöer är hastighetssäkrade, med prioritet för de passager som finns längs 
huvudcykelstråken samt passager i närheten av skolor så att skolbarnen får så säker skolväg som 
möjligt. 

Bilaga 1 visar karta med passager som behöver hastighetssäkras. 

 

Vid fler än 20-30 hus i ett området ska minst trottoar byggas. 

Passager längs huvudcykelstråken och vid skolor ska hastighetssäkras. 

Trafikkompetens ska alltid vara med detaljplanens arbetsgrupp. 

Skapa bra förutsättningar till enskilda vägars väghållare i detaljplanerna. 
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5.3 Framkomlighet 

På samma sätt som vi förutsätter att bilvägarna inte helt plötsligt tar slut eller korsas av höga 
kanter eller grönytor så ska också gång- och cykelvägnätet vara kontinuerligt utan avbrott. 
Huvudcykelvägnätet ska prioriteras att vara helt sammanhängande och utan hinder så att en 
effektiv arbetspendling gynnas. En karta på saknade länkar i hela cykelvägnätet finns i Bilaga 2.  

Gångbanor ska planeras utifrån förutsättningarna att de ska vara säkra, trygga, stimulerande och 
gena. Framkomligheten på en gångbana kan mätas genom genhetskvot, det vill säga jämförelse 
mellan den verkliga gångvägen och fågelvägen. Genhetskvoten bör understiga 1,25 för att 
uppfattas som attraktiv att välja, men upp till 1,5 kan accepteras. 

När det gäller cykeltrafiken kan mätning av genhetskvot (på samma sätt som för gångtrafik) eller 
restidskvot göras. Restidskvoten jämför restiden mellan cykel och bil mellan två punkter. 
Restidskvoten bör understiga 1,5 för att cykeln ska kunna konkurrera med bilen inom tätort. 

Vid trafikljus bör cykelräcke sättas upp så att cyklisten vid rött ljus slipper gå ner från cykeln utan 
kan sitta kvar och hålla i sig med handen i räcket för att snabbare komma iväg när det slår om till 
grönt. 

 

5.4 Tillgänglighet 

Att en gång- och cykelbana har en bra tillgänglighet handlar i detta sammanhang om att personer 
med funktionshinder kan ta sig fram utan problem. Där en gång- och cykelbana korsar en bilväg 
finns antingen ett övergångsställe eller passage för gående och cyklister. Varje år har Kungälvs 
kommun målet att åtgärda 25 enkelt avhjälpta hinder utifrån utförd inventering av hinder 2018. 
Det kan handla om kontrastmarkering, borttagande av fysiskt hinder, tillgänglighetsanpassning av 
passage mm.  

På enstaka ställen finns det anledning att sätta upp hinder för att till exempel förhindra att cyklar 
av misstag kommer ut för snabbt på en väg. Generellt ska dock alla typer av hinder undvikas på 
gång- och cykelbanor eftersom de riskerar att orsaka fler olyckor än de förhindrar. Där det ändå 
bedöms behövas ett hinder ska Smekabs bilspärr BIR grön eller likvärdig användas. Denna grind 
är inte låst så att till exempel snöröjningsfordon kan köra igenom ändå. Det ska alltid finnas ett 
fritt utrymme på 1,5 meters bredd där grinden placeras så att en permobil eller cykelkärra kan 
passera utan problem. 

Gångbanor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig 
fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Ytan ska vara jämn och både 

Genhetskvot för gång ska vara under 1,5. 

Restidskvot för cykel ska vara under 1,5. 

Sätt cykelräcke vid trafikljus. 



 
15 

 

längslutning och tvärlutning på gångbanor bör understiga 1:50 (2 %). Föreskrifterna i ALM 2 ska 
efterföljas vid nybyggnad av gångbana på allmän plats. I ALM 2 finns utformningsföreskrifter när 
det gäller bland annat ramper, trappor, sittplatser mm. 

 

5.5 Trygghet 

Fram till målåret 2030 bör samtliga gång- och cykelbanor på huvudcykelvägnätet vara belysta, i 
första hand med separat belysning för cykelbanan. Om bilvägens belysning medför god belysning 
även för cykelbanan så kan detta godtas. Speciellt vid tunnlar ska belysningen studeras noga. Både 
i tunneln och utanför i anslutning till tunnlar ska det finnas god belysning för att utjämna 
ljusskillnader. I alla nya ljuspunkter används LED-belysning för energibesparing. 

Det finns framtaget en förstudie till en belysningspolicy som ska klargöra kommunens krav och 
önskemål när det gäller belysning längs de kommunala vägarna. Själva belysningspolicyn bör 
göras färdig för att tydliggöra långsiktiga mål för belysningsanläggningen.  

I Bilaga 3 visas befintlig belysning på huvudcykelvägnätet. 

Större buskage längs gång- och cykelbanorna ska ligga minst ett par meter från beläggningskanten 
för att undvika dolda skrymslen för personer att gömma sig. Vid korsningar gäller regler om höjd 
på växtlighet enligt Klipp häcken-broschyren. 

För att underlätta för personer med begränsad rörlighet/styrka bör sittbänkar för vila placeras på 
strategiska ställen i närhet av backar samt på långa gångsträckor utan annan möjlighet till vila. 

 

5.6 Mått 

För att säkerställa att både cyklister och fotgängare kan färdas på ett trafiksäkert sätt måste vissa 
mått uppfyllas. Enstaka undantag på korta sträckor i extra trånga sektioner kan godtas. I 
Trafikverkets dokument Vägar och gators utformning (VGU) finns följande utrymmesbehov för 
olika trafikanter: 

Alla gång- och cykelbanor bör vara belysta år 2030. 

Undvik buskar och träd närmare än 2 meter från gång- och cykelbana. 

Placera sittbänkar vid behov. 

Vid hinder ska det finnas minst 1,5 m fri bredd. 

Längslutning och tvärslutning på gångbanor ska understiga 2%. 

https://rinfo.boverket.se/ALM/PDF/BFS2011-5-ALM2.pdf
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/bygga-och-bo/dokument/boendemiljo/klipp-hacken.pdf
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Med tillämpning av måtten för cykel- och fotgängarbredd och med tillägg för vingel- och 
säkerhetsutrymme enligt VGU krävs att en kombinerad gång- och cykelbana inom tätort bör vara 
3 meter bred och en separerad gång- och cykelbana bör vara minst 4,5 meter bred (2 meter gång 
och 2,5 meter cykel). Se Bilaga 4 för karta med vilka gång- och cykelbanor som bör separeras. 

Utöver bredd för själva gång- och cykelbanan ska även yta för belysningsstolpar och 
avvattningsyta läggas till. Anpassning av måtten kan ibland behövas med hänsyn till bland annat 
kulturmiljö och befintliga värdefulla träd. 

Där det förekommer trädplantering bredvid gång- eller cykelyta måste träden beskäras av behörig 
personal så att den fria höjden uppgår till 2,5 meter över gångbana och 3,2 meter över cykelbana. 
Under balkonger på gångbana ska den fria höjden vara 3,6 meter. 

 

5.7 Material 

Ytor för gångtrafik ska vara släta och utan risk för halka. Släta betongstenar eller asfalt fungerar i 
allmänhet bra. För att inte fotgängare ska välja att hellre gå på cykelyta ska smågatsten undvikas 
på gångytor eftersom den uppfattas som ojämn av fotgängare och är inte tillgänglig för 
funktionshindrade. Naturstenshällar kan också fungera bra på gångytor där en högre 
gestaltningsnivå önskas eller vid en anpassning till befintlig kulturmiljö. 

På yta avsedd för enbart cykeltrafik ska beläggningen vara asfalt, allt annat material upplevs som 
obehagligt och svårt att cykla på. 

 

 

Material:  Gångbana: Asfalt, släta betongplattor eller naturstenhällar 

Cykelbana: Asfalt 

Kombinerad gc minst 3 meter, separerad gc minst 4,5 meter. 

Fri höjd för växtlighet ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana. 
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5.8 Drift 

Inom detaljplanelagt område ska fastighetsägare bland annat ta bort snö, löv, ogräs och grus på 
gångbanor 1 meter utanför fastigheten om det är kommunens mark. En utökad information 
riktad till fastighetsägare så att de följer givna riktlinjer skulle kunna minska antalet lindrigt 
skadade fotgängare.  

För att hålla huvudcykelvägnätet säkert och rent från framkomlighetsstörande inslag bör 
kommunen ställa krav på entreprenörer som har behov att gräva till exempel en ledning tvärs en 
cykelbana att trycka ledningen under istället för att gräva. Då hålls beläggningen fri från skador 
och skarvar. Om grävning i en gång- och cykelbana ändå måste ske bör inga längsgående skarvar 
tillåtas. 

 

5.9 Vägvisning 

Cykelvägvisning i Kungälvs kommun ska utföras enligt stam/grenplan i Cykelvägvisningsplanen 
från 2017. Skyltarna ska vara utformade som vägmärket Vägvisare (F34) och med 
avståndsangivelse. 

Längd och bredd på skyltarna varierar 
med antal bokstäver och antal 
målpunkter. Textstorlek finns angivet i 
Cykelvägvisningsplanen. 

Regler för placering av vägvisning finns 
i Föreskrifter om vägmärken och andra 
anordningar (VVFS 2007:305).  

Exempel på utseende på cykelvägvisning. 

Höjd till underkant av vägvisningsmärken ska vara minst 2,1 meter över gångbana och minst 2,5 
meter över cykelbana. 

De vägvisningsskyltar för gående som finns i centrala Kungälv sattes upp som ett separat projekt. 
Det finns ingen plan eller beskrivning för utförande av dessa. 

 

Ledningar ska tryckas under huvudcykelvägnätet. 

Inga längsgående skarvar tillåts i gång- och cykelbanor. 

Fri höjd under vägvisningsmärken ska vara 2,1 meter över 
gångbana och 2,5 meter över cykelbana. 

http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/2007nr305.pdf
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5.10 Cykelparkering 

I Plan för Smart och effektiv parkering (KS2016/2282) finns utformningskriterier för säker och 
attraktiv cykelparkering. Även lokaliseringsanvisningar och anvisningar för cykelparkeringar för 
verksamheter, bostäder och allmän plats finns i nämnda plan tillsammans med norm för antal 
parkeringsplatser som krävs. Viktiga aspekter att tänka på är möjlighet att låsa fast ramen på 
cykeln, gärna ha tak över parkeringen, möjliggöra för olika typer av cyklar mm.  

Som en extra service kan cykelpump och verktyg för mindre justeringar placeras vid de större 
cykelparkeringarna. Idag finns cykelpumpar på 7 platser utspridda i kommunen och verktyg vid 
resecentrum. 

Idag används ofta modellen Vestres Urban cykelpollare svartlackerad eller galvad, men flera 
andra modeller har testats i centrala miljöer då olika behov identifierats. Vid resecentrum har 
Smekab Citylife Edge cykeltak och cykelställ använts. 

         

Cykelpollare Urban Cykeltak vid resecentrum, Edge  Verktyg och pump 

 

 

  

Cykelparkering ska gärna vara väderskyddad och passa många 
olika varianter av cykel. Man ska kunna låsa fast ramen. 

Pump och verktyg placeras vid större parkeringsplatser för cykel. 
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6. Gång och cykel på landsbygden 
6.1 Nuläge 

Kungälvs kommun och Trafikverket upprättade 2005 dokumentet ”Cykelvägar i Kungälv 2005–
2015” med planeringskriterier och prioriteringslista för utbyggnad av cykelbanor längs statliga 
vägar på landsbygden. Ambitionen var att bygga 50 km cykelväg fram till år 2015 och syftet var i 
huvudsak att avlasta skolskjutsen. Trafikverket beslutade senare även att de själva måste upprätta 
handlingarna (vägplan) om de ska ta över väghållaransvaret med drift och underhåll. 

År 2014 upprättades en överenskommelse (GC-paketet 2015–2020) om att Trafikverket ska äga 
processen vid utbyggnad och att Kungälvs kommun står för finansieringen. Syftet var att öka 
utbyggnadstakten och hålla nere kostnaderna. 

Följande sträckor har utifrån prioriteringslistan blivit utbyggda: 

 Kungälv-Diseröd  Tega-Staby 
 Risby-Hålta  Hålta-Vävra 
 Ullstorp-Kareby  Kareby-Kode 
 Mjölkekilen-Mittsund  

 
Kvarstående sträckor som det åligger Trafikverket att bygga ut: 

 Stället-Risby (utbyggnad pågår) 
 Vävra-Tjuvkil (planering pågår) 
 Tjuvkil (planering pågår) 

Politiskt bortprioriterade sträckor: 

 Solberga-Tunge skola 
 Kärna-Tofta 

Sträckan Kärna-Kornhall som enligt avtal skulle ingå i den lokala privata stiftelsen Niklas Blads 
stiftelses åtagande är inte heller utbyggd enligt plan. Framtiden för denna sträcka bör utredas 
vidare. 
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Karta med byggda och planerade cykelbanor på landsbygden. Gröna är redan utbyggda, gula är 
planerade/pågående och röda är bortprioriterade sträckor. 

6.2 Strategier 

Målet med att kommunen satsar pengar på att bygga gång- och cykelbanor på landsbygden är att 
fler människor i alla delar av kommunen ska ha möjlighet att välja hållbara transportslag. Att 
planera för att även landsbygdsborna ska kunna cykla enkelt och säkert ska vara en naturlig del i 
samhällsplaneringen. I första hand handlar det om skolpendling och arbetspendling med cykel 
mellan kommunens serviceorter (Kungälv, Ytterby, Kode, Diseröd, Marstrand och Kärna) och 
till de viktiga kollektivtrafikknutpunkterna. Längs Marstrandsvägen är syftet också att främja 
turismcyklandet. 

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår planering för att hjälpa kommunerna att 
genomföra utbyggnaden att ett regionalt huvudcykelvägnät som har definierats som extra viktigt 
för att koppla ihop hela regionen. Utifrån VGR:s potentialstudie (Gå! Cykla! Elcykla! En studie 
om potentialen för ett ökat hållbart resande) har sträckan mellan Kungälv och Stenungsund 
utpekats som en sträcka med stor potential i detta vägnät.  

6.3 Planeringsprinciper 
6.3.1 Utformning 

Eftersom antalet cyklister på landsbygden alltid kommer vara betydligt färre per meter än inne i 
tätorterna kan utformningen av gång- och cykelbanan göras på ett enklare sätt utan att äventyra 
trafiksäkerheten. En kombinerad gång- och cykelbana med en bredd på 2,5 meter räcker för 
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behovet. Då vägarna på landsbygden ofta har en hastighetsbegränsning på minst 60 km/h ska 
räcke sättas mellan bilväg och gång- och cykelbana om den ligger tätt intill vägen. Finns det ett 
dike eller bredare gräsremsa mellan bilväg och gång- och cykelbana behövs inget räcke. Om det 
inte finns belysning på bilvägen bör det övervägas att sätta belysning längs gång- och cykelbanan 
eller dra fram tomrör för en senare utbyggnad av belysning. Ett alternativ där belysning inte kan 
motiveras är att måla linje på cykelvägen så att en viss ledning uppnås även vid mörker. 

6.3.2 Utbyggnad 

Fram till målåret 2030 bör samtliga föreslagna sträckor i karta och tabell nedan prioriterats för 
utbyggnad. Kommunens bedömning till preliminär prioriteringsordning har angetts i tabellen. 

 

 Sträcka Ansvarig Längd Kommentar 
1 Vävra-Tjuvkil Trafikverket 4 km Vägplan pågår. Ansökan till regional 

plan. 
2 Tjuvkil Trafikverket 2,8 km Vägplan och detaljplan pågår. 
3 Kode-

kommungräns 
Trafikverket 2,3 km Ingår i regionalt huvudcykelstråk. 

Ansökan till regional plan. 
4 Harestad-Kornhall Trafikverket 2,5 km Eventuellt finansiering av 

Trafikverkets pott för mindre 
vägnätet. 

5 Kärna-Flateby Trafikverket 2,6 km Niklas Blads stiftelse kan ev. bygga 
och sköta driften. 

6 Kode-
Ädelstensvägen 

Kommunen 1,3 km Fram till planerad ny skola. 
Kommunen bör bygga. 

7 Diseröd-
Häljerödsvägen 

Kommunen 0,5 km Bör byggas av kommunen eftersom 
den ligger tätortsnära. 
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7. Indikatorer 
För att se om åtgärder som genomförs på gång- och cykelvägnätet, enligt strategier och 
planeringsprinciper i denna plan, ger den avsedda effekten ska nedanstående indikatorer 
användas. 

• Antal cyklister i kommunens tre fasta mätpunkter; Strandgatan vid södra delen av 
Älvparken, Ytterbystigen vid Kungälvsvägen och Karebyvägen vid sjukhuset. 

• Antal kilometer gång- och cykelbana på landsbygden. 

 

8. Fortsatt arbete 
Följande punkter att arbeta fram utgör den naturliga följden av planens intentioner: 

o Prioriteringsordning för utbyggnad av saknade länkar i gång- och cykelvägnätet. 
o Prioriteringsordning för breddning och separering av huvudcykelvägnätet. 
o Planering för att göra alla länkar på huvudcykelvägnätet belysta på ett bra sätt. 
o Prioriteringsordning för hastighetssäkring av passager och övergångsställen. 

 

9. Uppföljning 
Uppföljning av utförda investeringsåtgärder, utveckling av trafikolyckor med personskada där 
fotgängare och cyklar är inblandade, åtgärdade enkelt avhjälpta hinder, cykelmätningar mm ska 
göras i samband med verksamhetens ordinarie uppföljningsarbete. 

Planen för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel ska uppdateras vart fjärde år i samband 
med uppdatering av Trafikplan 2017. 
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Bilaga 1, Passager längs huvudcykelvägnätet och vid skolor som 
behöver hastighetssäkras 
 

 

Röd punkt: Passage/övergångsställe som behöver hastighetssäkras. 

Orange punkt: Passage/övergångsställe som inte är hastighetssäkrad men ligger vid 
cirkulationsplats eller vid trafiksignal. 

Grön punkt: Passage/övergångsställe som redan är hastighetssäkrad. 
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Bilaga 2, Saknade länkar i gång- och cykelvägnätet 
 

Kungälv/Ytterby 

 

Kode 
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Kareby 

 

 

Diseröd 
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Bilaga 3, Belysning längs huvudcykelvägnätet 
 

 

Grön = belysning finns över gång- och cykelväg 

 = belysning finns på rätt sida av bilvägen, men inte över gång- och cykelväg 

Orange = belysning finns, men på fel sida av bilvägen 

Röd = belysning saknas helt 
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Bilaga 4, Gång- och cykelbanor som bör separeras 
 

 

 

Grön = redan separerad gång- och cykelbana 

Orange = kombinerad gång- och cykelbana idag, här finns behov av separering 
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