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Cykelplan – Strategi för cykeltrafiken är framtagen av Sylvia Löfberg, 
miljökommunikatör i samarbete med Mats Kindlund trafikingenjör samt 
Inge Olsson utredare.  

 

Tranemo den 7 december 2009
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1  Kartläggning av cykeltrafiken 
 

I arbetet med att skapa en bra cykelkommun är medborgarnas åsikter viktiga. 
Cykelplanen ska vara ett levande dokument som används i alla sammanhang där 
cykling på något sätt inbegriper i planeringsarbetet. Det kan gälla allt från 
samhällsplanering till strategier för hur kommunen ska utveckla turismen. 
Därför har kommunen gjort en avstämning med kommuninnevånarna via en 
enkät för att få reda på hur de ser på Tranemo som cykelkommun. Vidare har ett 
antal mätningar gjort med radarmätare för att se hur många som faktiskt cyklar 
idag, dessa siffror är dock inte färdiganalyserade och publiceras därför 2010. 
Nedan redovisas en översikt av enkätundersökningen. En fullständig rapport 
publiceras i början av år 2010. 

 

Sammanfattning av enkätundersökningen om kommuninnevånarnas resvanor 
i Tranemo 

Sammanlagt har 193 kommuninvånare svarat på enkäten (1000 enkäter skickades 
ut). Av dessa är 95 män samt 98 kvinnor. Majoriteten, 74,6 procent, av de 
svarande arbetar i någon form. Män är i majoritet i gruppen Cyklister, dvs. de 
som anger sig cykla dagligen eller några gånger i veckan alternativt månaden. 
Omvänt är kvinnor i majoritet i gruppen Icke-cyklister, dvs. de som anger sig 
cykla sällan eller aldrig. Åldrarna bland respondenterna sträcker sig över ett 
spann mellan 12 och 73 år. Åldersgrupperna är jämnt representerade inom 
samtliga cykelanvändargrupper varav den största (36-64 år) rymmer flest 
individer. Figuren nedan visar de svarandes användningsfrekvens av bil (både 
som förare och som passagerare), kollektivtrafik (buss, spårvagn, tåg) och cykel. 
Som synes utgör Sällan-cyklisterna den största cykelgruppen.  
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Den aktivitet flest cyklister uppger sig dagligen cykla till är arbete. Resor för 
inköp och besök hos familj och vänner görs sällan. Ett samband kan urskönjas 
mellan föräldrars val av transportmedel till arbete och hur barn tar sig till skolan. 
Barn till föräldrar som går eller cyklar till sitt arbete cyklar till skolan i betydligt 
större utsträckning än barn till föräldrar som åker bil. Detta samband är tydligast 
bland Dagligcyklisterna.  
 
Fler än hälften (54,2 procent) av cyklisterna klassar Tranemo kommun som en 
bra eller mycket bra cykelkommun. Endast 9,3 procent värderar kommunen som 
dålig eller mycket dålig. De svarande är övervägande positiva till den 
cykelrelaterade infrastruktur som finns idag. Något fler än hälften att de känner 
sig både säkra i trafiken och trygga som cyklister. Vidare har vissa skillnader i 
attityder och motiv till cykelanvändandet visat sig, men tid och avstånd anges 
som den främsta begränsande faktorn inom samtliga grupper.  
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2 Strategiska dokument 

Nedan redovisas Tranemo kommuns övergripande styrdokument. Planerna 
berör cykeltrafiken genom olika riktlinjer. Alla dokument har en övergripande 
vision om att ”Tranemo ska utvecklas på ett för människor och miljö långsiktigt 
hållbart sätt.” Det betyder att i allt arbete som utförs ska tre dimensioner finnas 
med, en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.  
 
På nittiotalet påbörjades arbetet med ett miljövårdsprogram för Tranemo 
kommun, det arbetet mynnade ut i det Agenda 21 arbete som än i dag bedrivs.  
2004  antogs en klimatstrategi för Tranemo kommun och 2008 påbörjades arbetet 
med att utveckla Tranemo kommuns miljöstrategiska arbete, i syfte att uppnå 
beslut om miljöcertifiering (Dnr199.78). Riktlinjer för resor och transporter antogs 
2008 och folkhälsoarbetet beskrivs i Verksamhetsplan för Folkhälsopolitiska 
rådet. 2010  antas Tranemo kommuns översiktplan vilken beskriver kommunens 
samhällsutveckling de närmsta 20 åren. 

 

Strategisk plan 2009-2011 

I den strategiska planen för Tranemo kommun har ett antal utvecklingsmål 
antagits. Den säger bland annat att ”I Tranemo kommun finns det kommunikationer 
och infrastruktur som tillgodoser behoven för såväl invånare som företag. Det innebär 
bland annat bättre kollektivtrafik, men också utbyggnad och förbättringar av 
G/C-vägnätet.  

 

Riktlinjer för resor och transporter 

Riktlinjerna ska vara ett styrinstrument för kostnadseffektiva, miljöanpassade 
och trafiksäkra tjänsteresor. ”Varje medarbetare ansvarar för att dennes resor i 
tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med riktlinjerna”. 
Alla som reser i sitt arbete ska innan resa fundera på, kan jag avstå, kan jag åka 
kollektivt, gå eller cykla (gäller för resor under fem kilometer), kan jag hyra 
poolbil? Det privata resandet till och från arbetet eller på fritiden vill kommunen 
påverka genom olika kampanjer.  

 

Klimatstrategi 

Tranemo kommun har genom antagandet av klimatstrategin tecknat sig för ett 
långsiktigt arbete för att minska utsläppet av växthusgaser inom kommunen. 
Klimatstrategin bygger på olika strategiområden, varav trafik är ett område. 
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Under varje strategiområde finns ett antal åtgärder som efter genomförande ska 
resultera i minskade utsläpp av koldioxid. Tranemo kommun skall minska 
utsläppen av koldioxid med 20 %, en minskning med cirka 20 000 ton koldioxid. I 
Tranemo kommun fanns per 1000 invånare 527 bilar år 2004, fram till år 2008 
hade antalet ökat till 548 personbilar i trafik. Enligt trafikstrategin skall 
kommunen verka för ”sparsam bilkörning, att kollektivtrafiken utvecklas och att 
cykelbanor byggs ut och underhålls”. 
 
Översiktsplan och detaljplaner 

Kommunens översiktsplan är ett viktigt instrument i kommunens 
utvecklingsarbete. Översiktsplanen har ett långsiktigt perspektiv och pekar ut en 
färdriktning för kommunens fysiska utveckling under en längre period. 
Översiktsplanen har också ett strategiskt perspektiv på cirka 20 år och den gäller 
tills dess att en ny översiktsplan antas av fullmäktige. Planen kommer dock att 
revideras och göras aktuell varje mandatperiod. Denna översiktsplan ersätter 
öp93 som antogs av kommunfullmäktige 1993. ”Varje steg som tas inom de sex 
utvecklingsområdena ska präglas av fyra övergripande perspektiv, miljö, trygghet, 
jämställdhet och delaktighet”.  

När man utvecklar samhället genom utbyggnad eller planerar nya områden, ska 
Cykelplanen beaktas så att behovet av cykelbanor, cykelparkering m.m. 
tillgodoses. I planen pekar man på även på möjligheter för en väl fungerande 
rekreationscykling. ”Tranemo är en friluftskommun både för bofasta och turister och en 
utveckling av sammanbindande stråk för cykling, vandring, paddling och andra 
friluftsaktiviteter skapar förutsättningar för ett brett utbud av valmöjligheter för 
besökande”. 

 

Folkhälsa 

Det råder inga tvivel om att cykling främjar hälsan. I Verksamhetsplan för 
Folkhälsopolitiska rådet, Tranemo kommun 2010 står det i Folkhälsomål 9, under 
fysisk aktivitet, att kommunens cykla till arbetet kampanj Cykelutmaningen ska 
öka antalet deltagare jämfört med åren innan. Det betyder att kommunen vill 
satsa på kampanjer för att få fler att cykla till arbetet. Målet för folkhälsan 
nationellt inom detta område ”ska vara att samhället utformas så att det ger 
förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen”.  Bra, trafiksäkra GC-
vägar ger möjlighet för fler att komma ut och röra på sig. Källa: Folk-
hälsoinstitutet. 
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Lokala utvecklingsplaner 

De lokala planerna är externa dokument producerade av byalagen. Dessa 
planer kan innehålla visioner inför framtiden samt en handlingsplan för hur 
man ska arbeta med olika frågor. Dokumenten ger kommunen vägledning i 
viktiga samhällsutvecklingsfrågor. Något som framkommit tidigare är behovet 
av bättre kollektivtrafik samt nya/förbättrade cykelbanor.  
 
Naturvårdsplan 
Naturvårdsplanens syfte är att samla aktuell kunskap om kommunens 
skyddsvärda natur samt göra informationen lättillgänglig. Naturvårdsplanens 
programdel kommer att innehålla mål för kommunens naturvårdsarbete och 
förslag på åtgärder. Planen är viktig för att utreda var det idag bör finnas 
rastplatser för vanecyklister och besökande samt turistmål generellt. 
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3 Tillvägagångssätt 

Enkätundersökningen över medborgarnas resvanor samt cykelmätningen har 
kompletterats med två visionsmöten där deltagarna diskuterat cykling i stort. 
Visionsmötena har också gjort en framtidsspaning för att se hur reser vi, hur bor 
vi etcetera i ett längre perspektiv? Ytterligare en aspekt i arbetet har varit att se 
på cykeltrafik utifrån ett folkhälsoperspektiv. Att fler rör på sig tjänar både 
individen och samhället på.  

 

Cykelplanen har arbetats fram i samråd med tjänstemän från olika avdelningar, 
intern referensgrupp, samt tillsammans med en extern referensgrupp som består 
av fritidscyklister, arbetspendlare, skolpersonal och ungdom.  

 

Internt och externt visionsmöte 

Visionsmötena mynnade ut i en rad förslag till insatser. Dessa förslag har sedan 
sorterats upp i en prioritetslista där åtgärder med prioritering 1 anses vara 
åtgärder som kan igångsättas under projekttiden 2009-2011. Prioritetsordning 2 
och 3 är åtgärder som kan komma igång inom en snar framtid, men inte 
nödvändigtvis under 2009-2011. Mötet diskuterade också vikten av att prioritera 
insatser i tätbebyggt område. Förslag till insatser kommer att bearbetas vidare av 
den interna och den externa referensgruppen under 2010 och därefter kommer en 
handlingsplan att utarbetas där såväl eventuella omprioriteringar samt behov av 
resurser ska redovisas.  
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4 Bakgrund, vision och mål 

Allt arbete i Tranemo ska genomsyras av strävan mot ett hållbart samhälle. Det 
innebär att alla beslut som ska antas i Tranemo kommun, först ska prövas ifall de 
stödjer hållbarhetstanken innan beslut fattas. Ökad cykeltrafik är ett redskap i 
arbetet mot ett hållbart samhälle. Arbetet med att få fler att cykla påbörjades på 
2008 och har nu intensifierats i och med Nordiska Cykelbyar projektet.   

 

Cykelplanen innehåller två delar, en övergripande strategi med vision och mål 
samt en handlingsplan där man redovisar hur målen ska uppnås.  

 

För att få fler cyklister i Tranemo kommun ska arbetet koncentreras till barns och 
vuxnas resor, bättre service till cyklister samt trygghets- och säkerhetsfrågor. 

 

Vision 

 

 

Tranemo vill främja bra och trygga förhållanden för cyklister. 

 

Med bra förhållanden menas att det finns goda möjligheter att cykla både till 
arbete, skola och på fritiden. Befintliga cykelbanor ska underhållas och 
eventuella brister ska åtgärdas. Cykelvägnät och cykelkarta ska upprättas och 
marknadsföras oavsett huvudman. 

 

Med trygga förhållanden menas att Tranemo kommun ska minimera antalet 
cykelolyckor genom att trafikfarliga miljöer identifieras och åtgärdas. Trygghet 
innebär också att det finns bra cykelparkeringar. Även behovet av bättre 
belysning utmed vissa stråk ska undersökas.  

 

Mål 

I framtiden kommer cykeln att vara ett naturligt val av transportmedel korta 
sträckor och till de resecentra dit man kan cykla för att sedan byta till buss eller 
tåg. Cykelturismen har i flera länder utvecklats mycket, även här finns 
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möjligheter till ökad cykelturism då fler ser friluftsliv som en attraktiv 
semesterform. Därför har Tranemo kommun antagit följande mål gällande 
cykeltrafiken utifrån visionen: 

 

Kortsiktiga mål 

• Tranemo kommun ska upprätta en handlingsplan för cykeltrafiken i 
Tranemo. 

• Tranemo kommun ska upprätta ett bra och tryggt cykelvägnät (så kallade 
cykelstråk) utifrån befintliga GC-vägar samt upprätta en karta över 
detsamma. 

• Tranemo kommun ska följa upp antalet cykelolyckor och vidta åtgärder 
för att minimera antalet olyckor i framtiden. 

 

Långsiktiga mål 

• Tranemo kommun ska förbättra cykelvägnätet genom att bygga nya GC-
vägar och/eller komplettera det cykelvägnät som finns.  

• Antalet cyklister i Tranemo kommun ska öka. 

• Antalet barn som cyklar till skolan ska öka. 

• Antalet cykelturister ska öka. 
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5 Sammanfattning förslag till insatser 

Nedan presenteras en sammanfattning över de förslag på insatser som inkom på 
visionsmötena. Denna sammanfattning kan komma att revideras då cykeltrafiken 
i Tranemo kommun ska utredas ytterligare kommande år. I handlingsplanen 
som ska produceras 2010, kommer förslagen undersökas närmare, likaså 
kommer budget- och övriga resursbehov redovisas i densamma.  

 

Bättre service till cyklister 

Det här arbetsområdet fokuserar precis som namnet antyder på att underlätta för 
cyklister genom till synes en rad enkla åtgärder, men som sammantaget kan ge 
goda effekter på cykeltrafiken. Det handlar om skyltning, kartor, cykelparkering 
samt övrig service som möjlighet att pumpa sin cykel, få sin cykel servad mm. 
Satsningar på cykelturism ingår också i arbetsområdet. 

 

Cykla till arbete 

De som reser korta sträckor, under fem kilometer, är viktiga att uppmuntra till 
att cykla. För att få fler att cykla är det viktigt med framkomlighet ur flera 
synvinklar så som underhåll, säkerhet samt hastighet. Även om det inte finns 
cykelbana skall det kännas tryggt och säkert att cykla en viss sträcka. Farliga 
korsningar, hinder, GC-vägar som försvinner i tomma intet måste ses över. Här 
finns också hälsovinster att inhämta. 

 

Trygghet och säkerhet för cyklister 

Arbetet handlar om att följa upp, förebygga och minimera cykelolyckor. Ett bra 
underhåll av GC-vägar samt information om hur man trafiksäkrar sin cykel är 
viktiga delar i arbetet.  

 

Barns resvägar till skolan 

Många barn skjutsas till skolan idag. Genom att skapa ett cykelvägnät 
(cykelstråk) med vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder samt tillhandahålla 
trafikundervisning för barn får de större rörelsefrihet på väg till skolan och på 
fritiden.  
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