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Sammanfattning 

Eslöv valdes 2004 till att bli en av flera ”testkommuner” i ett projekt som gick ut på att 
prova att använda TRAST – Trafik för en attraktiv stad – i planeringen av trafiksystemet. 
Det bestämdes att strategier för gångtrafiken, cykeltrafiken, kollektivtrafiken, biltrafiken, 
hållbart resande, stadens karaktär, centrum och stationen skulle tas fram. I strategierna 
anges olika mål som ska vara uppnådda år 2015.  
 
Syftet med detta examensarbete är att i samarbete med kommunen ta fram ovannämnda 
cykelstrategi för Eslövs stad samt ett handlingsprogram med åtgärder som leder till att de 
mål som anges i cykelstrategin uppnås. Åtgärderna går huvudsakligen ut på att skapa ett 
sammanhängande nät för cyklisterna som är säkert, tryggt och gent. 
 
För att få mer kunskap om lämpliga åtgärder för cyklister och deras trafiksituation 
genomfördes en litteraturstudie. Litteraturstudien behandlar bland annat hastighetens 
betydelse för trafiksäkerheten, separering av cyklister och motorfordon samt säkra 
korsningar/passager för cyklister. Därefter gjordes en studie av ett antal utvalda sträckor och 
korsningar i staden för att kunna bedöma var problemen för cyklisterna finns i dagens 
trafiknät. Två olika checklistor, en för sträckorna och en för korsningarna, togs fram inför 
studien för att den skulle kunna genomföras på ett enhetligt sätt. Längs sträckorna 
studerades bland annat väjningsplikt, skyltning och beläggning och i korsningarna studeras 
till exempel antal körfält, markeringar i vägbanan eller utformningar för cyklister. För att få 
en bild av vad invånarna i Eslöv själva uppfattar som positivt och negativt när de cyklar 
genomfördes också en intervjustudie med några eslövscyklister.  
 
Vid inventeringen av de utvalda sträckorna och korsningarna i staden samt vid intervjuerna 
framkom det vilka brister det finns för cyklister. Ett problem är bristen på ett 
sammanhängande cykelnät. På många platser tar cykelvägarna abrupt slut och cyklister leds 
ut i blandtrafik utan någon hänvisning om var det är lämpligt att cykla. Många lokalgator 
är lämpliga för cyklisterna att använda på grund av att trafikflödet och hastigheterna är låga 
men på grund av att lokalgator ibland angränsar obebyggda områden som parker kan dessa 
upplevas otrygga när det är mörkt. Detta kan leda till att cyklisterna väljer en annan större 
och trafikfarligare väg istället. Ofta är huvudgatorna den närmsta vägen vilket gör att 
cyklister ibland väljer att använda en huvudgata framför en lokalgata. Vid intervjuerna 
framkom det samtidigt att cyklisterna väljer att inte använda lokalgatorna under vintern på 
grund av att väghållningen då är sämre där än på huvudgatorna. Detta visar på att det 
måste finnas bra utformningar för cyklister även utmed huvudgatorna.  
 
Andra brister i trafiknätet som framkommit är att det i ett antal korsningar mellan 
lokalgator och huvudgator saknas någon utformning som t.ex. refuger som underlättar 
cyklisternas passage i korsningen. Cyklisterna upplevs inte prioriterade i trafiken och 
bilisternas framkomlighet verkar vara i fokus. 
 
Trafiksituationen i centrum är ytterligare ett problem som kan vara svårt att lösa. Många 
problem uppstår på Östergatan som är en genomfartsgata mellan östra och västra Eslöv. 
Samtidigt som bilisternas framkomlighet ska vara bra ska gatan vara anpassad för både 
fotgängare och cyklister. Ett bra samspel mellan de olika trafikantgrupperna är inte lätt att 
få på grund av det stora trafikflödet utmed Östergatan.  
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II 

En översiktskarta som visar problemen i dagens trafiknät presenteras nedan. De 
svartmarkerade prickarna är korsningar där trafiksäkerheten bör förbättras för cyklisterna 
medan de gråa tjocka linjerna är gator där det bör finnas någon form av separering mellan 
cyklister och motorfordon. 
 

 
 
Med utgångspunkt från de problem eller brister som framkommit under inventeringen och 
vid intervjuerna och med cykelstrategin som grund ges förslag på åtgärder i 
Handlingsprogrammet. Åtgärderna kan bland annat vara refuger som underlättar för 
cyklisterna att passera korsningen, avsmalning av gata, cykelfält eller cykelbana. Om de 
åtgärder som föreslås i korsningarna och längs sträckorna genomförs fås ett 
sammanhängande cykelnät. Huvudnätet kopplar samman centrum med de västra, östra, 
norra och södra delarna av Eslöv och tar även hänsyn till framtida bebyggelse. De gråa 
sträckorna på kartan på nästa sida är gator som endast ingår i huvudcykelnätet dagtid 
medan de svarta sträckorna är gator som även ingår i huvudnätet under natten. Endast 
fysiska åtgärder presenteras i Handlingsprogrammet men det är även viktigt att inte 
beteendepåverkande åtgärder glöms bort. 
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Summary 

In 2004 Eslöv was selected to be one of several municipalities in a project aiming at using 
TRAST- Trafik för en attraktiv stad – in traffic planning. It was decided that strategies for 
pedestrians, bicycles, public transports, motor vehicle, sustainable traveling, the town's 
nature, central city and the train station were to be made. In the strategies, different goals 
to be achieved in year 2015 are stated.  
 
The purpose with this thesis is to, together with the municipality of Eslöv, produce a 
strategy for the bicycle traffic and to produce an action program with measures that leads to 
the achievement of the goals in the strategy for bicycle traffic. The main purpose is to create 
a consistent street system for the bicycles that is safe, secure and direct. 
 
To get to know more about correct measures for cyclists and their traffic situation, a 
literature study was made. The study discusses among other things the importance of the 
speed to achieve a safe traffic, separation of cyclists and motor vehicles and also safe 
crossings and passages for cyclists. To be able to locate the problems for cyclists in the town 
of Eslöv, a study of selected crossings and streets was made. Two different checklists, one 
for the streets and one for the crossings, were created so that the study would be made in a 
uniform way. The study along the streets handled among other things obligation to give 
way, traffic signs and road surface and in the crosses the study contained for instance 
numbers of lanes, markings on the road or street design for cyclists. Interviews were made 
to get a picture of what the citizen in Eslöv experiences to be positive or negative when 
bicycling in the town.  
 
When the studies of the streets and the crossings as well as the interviews were done it 
became clear where the problems are for cyclists in Eslöv today. One problem is the lack of 
a consistent street system for cyclists. In several places the cycle tracks suddenly end and the 
cyclists are not directed to new suitable streets. Because the low traffic flow and the low 
speed along local streets quite a few of these streets are suitable for cyclists to use. The 
problem is that some of these streets sometimes go through sparsely developed areas like 
green belts or parks which mean that these streets could feel unsafe to use when it is dark. 
This could lead to that a different and less safe street is used by the cyclists instead. The 
main streets are often also the most direct street which further could interfere with the 
choice of street. It was also shown from the interviews that cyclists choose to drive on the 
main streets during the winter instead of on the local streets because the maintenance of the 
local streets is bad. This shows that also the main streets have to have a design that is well 
adjusted to cyclists.  
 
There are also problems in a number of crossings between local streets and main streets 
where there is no kind of design like a traffic island to make it easier for cyclists to pass 
through the crossing. The cyclists don’t get enough priority in the traffic and the motor 
vehicles accessibility seems to be in focus.     
  
The traffic situation in the central city is another problem that can be hard to solve. The 
big problem is that Östergatan is a route for through traffic between the east and west parts 
of Eslöv. Even though the street has to have good accessibility for the motorists, it has to be 
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adjusted for both pedestrians and cyclists as well. Because of the high traffic flow a good 
interplay between the different street users is not easy to accomplish. 
 
An overview map with the problems in the traffic network today is presented in the figure 
below. The black spots show crossings where the traffic safety should be improved for the 
cyclists while the thick lines show streets where some kind of separation between cyclists 
and motor vehicles should be implemented. 
 

 
 
With the problems that have come to light during the study and by the interviews and with 
the bicycle strategy as a base, measures are suggested in the action programme. The measures 
can for example be traffic islands that simplifies for the cyclists to pass the crossing, 
narrower streets, cycle lane or cycle track. If the measures that are suggested for the 
crossings and along the streets are implemented a consistent street system for the bicycles 
will be created. The main street system for cyclists will connect central city with the west, 
east, north and south parts of Eslöv and will also take into consideration future traffic and 
land use. The gray lines are streets that only is a part of the main streets system for cyclist 
during the day while the black lines are streets that also is included during the night. In the 
action programme only physical measures are presented but it is also important not forget 
about measures that affect the road users behavior. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Eslöv valdes 2004 till att bli en av flera ”testkommuner” i ett projekt med att prova att 
använda det nya planeringsverktyget TRAST. TRAST – Trafik för en attraktiv stad – har 
tagits fram för att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med att utforma 
trafiksystemet i tätorterna efter uppsatta mål.1 Det bestämdes att Eslövs kommun skulle ta 
fram en trafikstrategi som visar hur man vill att trafiken ska utvecklas. Strategier gjordes för 
gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, stadens karaktär, centrum, Eslövs station 
och hållbart resande. Cykeltrafiken valdes ut till att även få en fördjupning med ett 
handlingsprogram med förslag på åtgärder för att förbättra cyklisternas trafikmiljö. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var dels att ta fram en strategi för cykeltrafiken i Eslövs stad som 
tillsammans med de andra sju delstrategierna ska vara vägledande i trafikplaneringen och 
dels att ta fram ett handlingsprogram där förslag på åtgärder ges för att förbättra för 
cyklisterna. 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete har som främsta uppgift att studera cyklisternas situation och problem 
i Eslövs stad. Därför kommer inte byarna utanför Eslöv att innefattas i studien och inga 
åtgärdsförslag kommer heller att ges för dessa områden. Litteraturstudien behandlar fysiska 
åtgärder för cyklister samt varför det är viktigt att satsa på denna trafikantgrupp. I 
handlingsprogrammet beskrivs endast fysiska åtgärder och det ges inga förslag på 
beteendepåverkande åtgärder. Inte heller cykelparkering, skyltning eller cykelbommar 
behandlas i handlingsprogrammet. 

1.4 Metod 

1.4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att få mer kunskap och kunna föreslå lämpliga 
åtgärder för att uppnå en bra trafikmiljö för cyklister. Litteraturstudien behandlar bland 
annat hastighetens betydelse för trafiksäkerheten, separering av cyklister och motorfordon 
och utformningar för cyklister i korsningar. Litteraturen kommer från biblioteket på Trafik 
och Väg vid Institutionen för Teknik och samhälle och Universitetsbiblioteket i Lund samt 
från bland annat Vägverket och Malmö Stads hemsidor på Internet. 

1.4.2 Studie av utvalda cykelvägar, bilvägar och korsningar 

                                                
1 TRAST har utformats av Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket och Boverket och har 
ersatt Boverkets tidigare TRÅD från 1982. TRAST består av två delar, ”Handbok” och ”Underlag”. 
Handboken ger anvisningar om hur arbetet bör organiseras samt beskriver viktiga delar i trafikstrategin. 
Underlaget består av faktaunderlag för att göra arbetet med att ta fram trafikstrategi, trafikplaner och 
handlingsprogram lättare. 
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För att få kunskap om dagens trafiksituation för cyklister i Eslöv har en studie av utvalda 
cykel- och bilvägar genomförts. Längs med vägarna har även några korsningar analyserats 
utifrån cyklistens perspektiv. Sträckorna som studerades valdes genom att först titta på 
viktiga målpunkter i staden. Utifrån dessa valdes därefter den närmsta vägen mellan dem 
eller den vägen som troligast används av cyklister. Valet av sträckorna beror också på att det 
fanns intresse att studera hur väl det gick att ta sig med cykel mellan stadens olika områden 
och centrum. I några fall har sträckan som skulle studeras ändrats till en annan på grund av 
att det på plats har visat sig att cyklister väljer en annan väg. Valet av sträckorna har också 
påverkats av att målet har varit att ta fram ett framtida huvudcykelnät. Ett antal korsningar 
utmed sträckorna har därefter valts ut. Större korsningar, korsningar mellan cykelväg och 
bilväg, korsningar med stort flöde eller korsningar där det har ansetts problematiskt för 
cyklister att passera har i första hand analyserats. 
 
För att på ett enhetligt sätt kunna studera sträckorna och korsningarna togs två checklistor 
fram. Frågorna i checklistorna valdes för att de enkelt skulle kunna mätas och ge ett resultat 
av hur den befintliga situationen för cyklisterna ser ut. 
 
Checklistan för sträckorna innehöll följande frågor: 

 Vilken sorts separeringsform är det för cyklister utmed sträckan? 
Separerad cykelbana, cykelfält eller bilväg (blandtrafik)? Längs en sträcka var 
det inte enbart en form av väg vilket gör att alla olika vägar utmed sträckan 
presenteras i resultatet. 

 Har cyklisterna väjningsplikt längs separerade cykelbanor? 
I korsningar mellan separerade cykelbanor och anslutande sidogator 
studerades vem som har väjningsplikt. Då bilarnas väjningspliktsskylt satt 
innan korsningen med cykelbanan ansågs bilisterna ha väjningsplikt 
gentemot cyklisterna. 

 Finns det tydlig skyltning för cyklister? 
I alla punkter och korsningar där det inte tydligt framgick i vilken riktning 
cyklisten skulle cykla ansågs skyltningen vara bristande. Skyltar av intresse 
var de som angav var målpunkter var lokaliserade samt de som visade att 
vägen var lämplig för cyklister att använda. 

 Finns det belysning? 
Då det fanns belysning längs helt separerade gång- och cykelvägar eller 
allmänbelysning för biltrafiken utmed sträckan antecknades detta. 

 Hur är standarden på beläggningen? 
En inventering av beläggningens standard utmed de separerade gång- och 
cykelbanorna har redan gjorts av kommunen. Standarden på beläggningen 
har definierats enligt nedan: 

Bra standard på asfalt – beläggningen är jämn och det finns inga 
större skador eller mindre skador med stor omfattning. 
Acceptabel standard på asfalt – Något ojämn beläggning, mindre 
skador av begränsad omfattning, sprucken, enstaka gropar. 
Underkänd standard på asfalt – Mycket ojämn, större skador av stor 
omfattning såsom sprickor och håligheter.  

Kommunens definition av vad som anses vara bra eller dålig beläggning 
kommer även att användas utmed de sträckor som är i blandtrafik.  

 Hur ser omgivningen ut?  
Bebyggelsetyp och verksamhet utmed sträckan studerades.  
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Checklistan för korsningarna innehöll följande frågor: 

 Vad är det för typ av korsning?  
Det antecknades om korsningen var en trevägskorsning, fyrvägskorsning, 
gång- och cykelöverfart eller cirkulationsplats. 

 Vad är det för gatutyp utmed de korsande vägarna? 
Beskrivning av de korsande vägarnas gatutyp. Exempel huvudgata, lokalgata 
eller cykelbana. 

 Hur många körfält finns det? 
Antalet körfält i in- och utfarterna i korsningen från samma riktning lades 
samman. Vilket gjorde att om det var två körfält i infarten och ett körfält i 
utfarten, parallellt med infarten, angavs det att korsningen hade tre körfält. 

 Finns det refug? Vilken bredd?  
I de korsningar där det var möjligt för cyklister att passera studerades det 
om det fanns någon refug och om den var bredare än 2 meter eller ej. 

 Finns det skymmande buskage? 
Med utgångspunkt från cyklisternas sikt studerades det om det fanns 
skymmande buskage i korsningarna. Från VGU – Vägar och gators 
utformning hämtades mått för god sikt. Måtten som valdes reviderades 
något för att underlätta studien. I korsningar som hade väjningsplikt, 
högerregel eller var en cirkulationsplats antecknades det om cyklister kunde 
se ca 100 meter eller ej åt höger och vänster då de befann sig 5 meter från 
korsningen. Samma sak gjordes vid gång- och cykelöverfarter men där 
studerades sikten vid 20 meter från korsningen. 

 Finns det någon form av markering i vägbanan för cyklister? 
Då det fanns markeringar i någon färg som tydliggjorde cyklisternas väg 
genom korsningen antecknades detta. Det kunde vara markeringar för 
cykelöverfart bredvid övergångsstället, ”sockerbitar”, eller annan markering i 
vägbanan som visade var cyklisterna skulle cykla. 

 Finns det någon utformning för cyklister i korsningen? 
Anteckningar gjordes om det fanns någon utformning som bidrog till att 
underlätta cyklisternas passage genom korsningen såsom avfasade kanter, 
separerade cykelbanor eller upphöjda cykelöverfarter. 

1.4.3 Intervjuer med eslövscyklister 

För att få en övergripande uppfattning om vad invånarna i Eslövs stad tycker om 
cyklisternas trafiksituation utfördes ett antal intervjuer av kommunalanställda. På grund av 
att endast åtta stycken personer intervjuades ger resultatet inte en helt tillförlitlig bild av alla 
invånares åsikter men det ger ändå en uppfattning om vilka problem och brister som finns 
för cyklister idag. 
 
Intervjun fungerade som en diskussion mellan intervjuaren och intervjupersonen där 
intervjuaren, utan att leda samtalet, ställde frågor och fick vet vilka saker som var positiva 
och negativa för cyklister i trafiknätet. Frågorna som ställdes var: 
 

 Vad tycker du fungerar bra när du cyklar i Eslöv? 
 Vad tycker du fungerar mindre bra när du cyklar i Eslöv? 
 Finns det något som skulle kunna bidra till att du skulle cykla oftare? 
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1.4.4 Cykelstrategi 

Cykelstrategin har arbetats fram i samarbete med Eslövs kommun. Den är ett fristående 
dokument i examensarbetet som tillsammans med de sju andra delstrategierna ska vägleda 
kommunen i trafikplaneringen och vid val av åtgärder. Målen som tas upp i cykelstrategin 
är mål som projektgruppen tagit fram utifrån nationella målsättningar som miljömål, 
transportpolitiska mål och lokala dokument. Projektgruppen har bland annat bestått av 
gatuchef, trafikingenjör och planarkitekt från Eslövs kommun, Skånetrafiken samt 
projektrådgivare från Trivector. 

1.4.5 Handlingsprogram 

Handlingsprogrammet ska i likhet med Cykelstrategin kunna fungera som ett fristående 
dokument som Eslövs kommun ska kunna använda sig av utan att information från tidigare 
kapitel i examensarbetet behövs. Utifrån bland annat inventering av staden och med 
cykelstrategin som grund har åtgärderna i handlingsprogrammet tagits fram. Målsättningen 
med åtgärderna har varit att skapa ett sammanhängande cykelnät som är säkert, tryggt och 
gent. 
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2 Litteraturstudie 

Vem som uppfann cykeln har inte helt säkert kunnat fastställas. De första uppfinningarna 
som skulle kunna likna dagens cyklar men som dock aldrig slog igenom sägs, ha kommit 
redan på 1600-talet. År 1816 konstruerade den tyske baronen Karl Freiherr Drais von 
Sauerbronn ett cykelliknande fordon där man sittande sparkade sig fram och 1839 kom 
Kirkpatrick Macmillan med en annan variant med pedaler. Tyvärr slog inte heller någon av 
dessa igenom. Det dröjde ytterligare några år och 1860 konstruerade Pierre och Ernest 
Michaux från Frankrike en cykel med ett större framhjul med pedaler. Utvecklingen gick 
framåt och 1885 slog cykeln äntligen igenom då J.K. Starley började tillverka en 
”säkerhetscykel” som i stora drag ser ut som dagens cyklar. (Hult, 2004 (URL)) 
 
Cykeln har fortsatt att utvecklas och från 1930-talet framtill 1980-talet (med undantag för 
en nedgång på 1950-talet) har cykelförsäljningen i Sverige ökat. Därefter avtog ökningen 
och försäljningen har sedan legat konstant på ca 500 000 cyklar per år. (Holmberg et al, 
1996)  
 
Idag sker emellertid endast ca 4 % av allt transportarbete i Sverige till fots eller med cykel. 
Detta kan bero på att de flesta resor som görs med cykel oftast är kortare än 5 km och att vi 
vid längre resor hellre väljer ett annat transportmedel. Även om resorna till fots eller med 
cykel inte är så långa är de desto fler i antal och 2001 stod de för nästan 30 % av alla resor i 
Sverige. I Eslöv samma år skedde 25 % av alla resorna till centrum med cykel, moped eller 
motorcykel (Roijer, 2001). Vid korta resor under 5 km då det är enkelt att gå eller cykla 
sker drygt hälften av resorna till fots eller med cykel men fortfarande är ändå 
bilanvändningen relativt stor. (SIKA, RES 2001) 

2.1 Varför behövs satsningar på cykeltrafiken? 

Cyklister befinner sig på ungefär samma villkor ute i trafiken som fotgängare. De är alla 
oskyddade från väder och vind och från andra fordon samtidigt som all energi som behövs 
för att förflytta sig kommer från trafikantens muskler. Att cykla är trots allt ett enkelt sätt 
att ta sig fram på och det finns många fördelar med att välja cykeln som färdmedel istället 
för bilen. (Ljungberg et al, 1987) 
 
Både samhället och individen skulle påverkas positivt om cykeln användes i större 
utsträckning. Idag är utsläppen från motorfordonen ett stort problem och i och med att 
cykeln är ett miljövänligt fordon skulle ökad användning ge positiv verkan. Både människor 
och natur skulle må bättre om utsläppen av miljöfarliga ämnen minskar. Samtidigt som 
cykeln är väldigt energisnål avger den heller inte buller och den tar mycket mindre plats i 
trafiken än bilen. Ökad cykling leder också till att den personliga hälsan blir bättre. Rörelse 
och motion gör att risken att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Enligt en 
rapport från Naturvårdsverket kan det finnas ett samband mellan stadsplanering och fetma 
i USA. Om trafikmiljön kräver att befolkningen mer och mer använder bilen leder det till 
minskad fysisk aktivitet. I längden kan det leda till fetma och andra sjukdomar och följden 
kan bli höga sjukvårdskostnader. (Naturvårdsverket) 
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Om fler cyklade skulle också trafiksäkerheten förbättras för alla cyklister. Forskning har 
nämligen visat att risken för en cyklist att råka ut för en olycka minskar med ökat flöde av 
cyklister. I studier av ett cykelflöde i en signalreglerad korsning fann man att när antalet 
cyklister överstiger ca 50 stycken per timme sjunker risken markant och därefter ligger den 
på en konstant nivå. (Ekman, 1996) 

2.2 Hastighetens betydelse för trafiksäkerheten 

I tätorten är ofta hastigheten begränsad till 50 km/h men ändå kan följderna vid en olycka 
bli allvarliga för oskyddade trafikanter. Forskning har visat att vid en kollision i 50 km/h 
med ett motorfordon dör åtta av tio fotgängare medan endast en av tio dör vid 30 km/h. 
Siffrorna kan antas vara liknande för cyklister och speglar då främst de stora skillnaderna 
mellan hastigheterna 30 och 50 km/h. En sänkning av medelhastigheten med endast 10 % 
leder samtidigt till en minskning av antalet svårt skadade med 25 % och antalet döda med 
35 %. Av detta framgår det tydligt att hastigheten har avgörande betydelse för hur allvarliga 
konsekvenserna vid en olycka blir samt att den spelar en viktig roll för om trafikmiljön ska 
anses säker eller ej. (Englund et al, 1998) 
 
Enligt Carlsson (1996) finns det ett samband mellan hastighet och olyckor genom att 
kollisionshastigheten, som är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna för olyckan blir, 
och längden på stoppsträckan beror på hur hög hastigheten var innan inbromsningen 
påbörjades. Sambandet mellan dessa faktorer vid snabb reaktion (1 sekund) och maximal 
inbromsning på torr asfalt presenteras i figur 2.1 (Englund et al, 1998) 
 

 
Figur 2.1 Stoppsträckor och kollisionshastighet. Torr asfalt µ=0,8. (Carlsson, 1996) 
 
Exempel 
En bilist som kör i hastigheten 70 km/h upptäcker ett hinder framför sig. Han påbörjar 
direkt maximal inbromsning vilket enligt figur 2.1 inte sker förrän efter 20 meter i denna 
hastighet. Bilens hastighet sjunker därefter enligt figuren ovan och står inte helt stilla förrän 
efter totalt ca 44 meter efter det att föraren upptäckt hindret. Är avståndet till hindret 
mindre än 44 meter är när föraren upptäckte det sker en kollision. Hastigheten i 
kollisionsögonblicket kan avläsas i diagrammet. Om avståndet exempelvis var 30 m blir 
kollisionshastigheten ca 52 km/h. 
 
Figuren visar tydligt att en liten sänkning av ursprungshastigheten leder till en desto större 
sänkning av kollisionshastigheten. Samtidigt minskar stoppsträckan och olyckor kan 
därmed i större grad undvikas med en lägre hastighet. (Englund, 1998) 



Strategi och handlingsprogram för cykeltrafiken i Eslövs stad  
Emilia Löfgren 

 

7 

 
Trots detta kör idag mer än hälften av alla bilförare för fort och 20 % kör mer än 10 km/h 
över gällande hastighetsgräns. Om alla höll hastigheterna skulle ca 100 människors liv 
kunna räddas varje år. Med detta som utgångspunkt är mer än hälften av alla svenskar i 
teorin beredda att gå med på en lägre hastighetsgräns (Boverket et al 2004) 
 
Det är emellertid inte lätt att påverka människor att köra i en hastighet som är anpassad till 
trafiksituationen. Den intjänade tiden vid en högre hastighet uppfattas som en stor vinst för 
individen även om själva tiden egentligen är väldigt liten. Alla tjänar dock mycket på att 
sänka hastigheten och en sänkning av medelhastigheten med 10 km/h skulle t.ex. medföra 
att: 
• Bilister i genomsnitt endast skulle förlora 5-10 minuter per dag 
• Antalet skadade människor skulle minska med flera tusen per år och antalet döda 

med ca 200 
• Avgasutsläppen skulle minska med några procent och bilisterna skulle tjäna flera 

tusen kronor på minskade kostnader i plåtskador på bilen per år 
(Carlsson 2004) 

2.3 Separering av cyklister och motorfordon 

Separering i trafiken innebär att de olika trafikslagen inte utnyttjar samma gatuutrymme 
samtidigt. Separeringen kan ske genom separerade vägbanor, planskilda korsningar eller 
genom signalreglering. Längs sträckor där separerade vägbanor är en lösning kan 
separeringsgraden variera från helt separerade cykelbanor utan några motorfordon i 
närheten till separerade cykelbanor eller cykelfält som går precis intill motorfordonens 
vägbana. I planskilda korsningar separeras cyklister från motorfordon genom att de inte 
passerar korsningen på samma nivå medan de i signalreglerade korsningar inte tillåts passera 
korsningen under samma tidsperiod. (Vägverket, 2004) 
 
Former av separering är bland annat enskild gång- och cykelbana inne i parkområde som 
inte kommer i någon kontakt med bilar, cykelbana avskiljd från biltrafiken med 
skiljeremsa, cykelbana avskiljd med kantsten och cykelfält. Vilken typ som ska användas 
beror bland annat på storleken på bil- och cykeltrafiken samt biltrafikens hastighet. 
(Vägverket, 2004) 
 
Gång- och cykelbanornas bredd varierar beroende på vad de är dimensionerade för samt 
banans utrymmesklass. Utrymmesklass A innebär enligt VGU att fotgängare och cyklister 
inte ska behöva anpassa sig till varandra på banan medan utrymmesklass B innebär att de 
till en viss del måste anpassa sig. En bana som är tänkt att kunna användas av två mötande 
cyklister bör ha en bredd på minst 1,8 meter. När banan är tänkt att kunna användas av en 
cyklist + två fotgängare i bredd varierar banans bredd från 2,45 meter vid utrymmesklass B 
till 3,55 meter vid utrymmesklass A. (Vägverket, 2004) 
 
Cykelfält fungerar som ett markerat område för cyklister och förare till moped klass II där 
linjer är målade i vägbanan och visar var de ska köra. Cyklister och bilister befinner sig 
fortfarande väldigt nära varandra på vägen vilket gör att separeringsgraden är låg. 
(Vägverket, 2004) Tack vare detta har cykelfält visat sig ge mycket goda resultat vad gäller 
trafiksäkerheten. Längs gator med cykelfält minskade antalet olyckor totalt med 30 %, 
cykelolyckorna minskade med 10 %, fotgängarolyckorna med 30 % och 
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motorfordonsolyckorna med 40 %. På gator med gång- och cykelbanor var det dock varken 
någon minskning eller ökning av det totala antalet olyckor och cykelolyckorna ökade till 
och med 1 %. (Elvik et al, 1997). Cykelfältets bredd, för att klassas som god, varierar 
beroende på trafikmiljö samt hur bred bilvägen är. En bredd på 1,75 meter både på 
landsbygd och i tätort anses dock vara god standard för ett cykelfält. (Vägverket, 2004)  
 
Cyklister och motorfordon separeras från varandra främst för att öka säkerheten och 
tryggheten för de förstnämnda. Som redan nämnts har det visat sig att separering inte alltid 
medför en ökad säkerhet för de oskyddade trafikanterna. Längs sträckorna minskar 
problemen och antalet olyckor reduceras men i korsningarna kvarstår de och antalet olyckor 
kan till och med i vissa fall öka (Spolander, 1997). Anledningen till detta kan bland annat 
vara att cyklister och bilister inte behöver ta hänsyn till varandra på de sträckor där de är 
separerade och säkerheten uppfattas då högre. När de därefter kommer till en korsning och 
åter är tvungna att samspela uppmärksammas inte riskerna lika lätt. (Vägverket, 2004)  
 
Att anlägga cykelbanor i redan befintlig trafik är inte alltid det lättaste. Cykelbanor tar plats 
och kräver som redan nämnts en viss bredd för att de ska anses vara tillräckligt säkra och 
trygga, men detta utrymme finns inte alltid tillgängligt. Dubbelriktade cykelbanor som 
endast anläggs på en sida av vägen kan då ses som ett alternativ. De kräver mindre plats och 
blir billigare att anlägga men är oftast ingen bra lösning. Problemen uppstår när cyklister 
ska passera en korsning på så kallat fel sida av vägen. Bilisterna är inte beredda på detta och 
har svårt att upptäcka cyklisterna. Ibland väljer man ändå att anlägga dubbelriktad 
cykelbana för att cyklisterna ska känna sig trygga. Det krävs då tydlig skyltning och 
markering som visar varifrån cyklisterna kommer och vilken sida de ska använda. 
(Spolander, 1997) 
 
Fördelarna med separerade cykelbanor längs sträckorna kan alltså leda till problem i 
korsningarna istället. Samtidigt som separerade cykelvägar byggs är det viktigt att se till att 
problemen och olyckorna inte flyttas till korsningspunkterna. Ett sätt att lösa detta är att 
låta cykelbanan upphöra och istället övergå i cykelfält ett trettiotal meter innan korsningen. 
Åtgärden bidrar till att både cyklisters och bilisters uppmärksamhet gentemot varandra 
ökar. (Spolander, 1997) 

2.4 Separering av cyklister och fotgängare 

Cyklister och fotgängare befinner sig på ungefär samma villkor ute i trafiken. Deras 
liknande behov och bristen på utrymme i städerna bidrar bland annat till att de hänvisas till 
samma vägytor. (Holmberg et al, 1996) 
 
Även om många gator är tänkta att användas av både cyklister och fotgängare krävs det 
ibland ändå någon form av separering. På gång- och cykelbanor med höga trafikflöden där 
det inte finns någon separering känner sig äldre fotgängare ofta otrygga samtidigt som 
cyklister tycker att deras framkomlighet är sämre. Ändå har det visat sig att risken för att en 
olycka ska ske mellan oskyddade trafikanter minskar med ett ökat trafikflöde. (Ljungberg & 
Cedervall, 1993) 
 
Vid separering av cyklister och fotgängare spelar beläggningens material stor roll för hur 
trafikanterna beter sig. Separeringen har ingen funktion om trafikanterna inte följer 
reglerna och inte använder sidan som är avsedd för dem. Forskning har visat att den bästa 
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lösningen för att få fotgängare och cyklister till att bete sig korrekt är att separera 
trafikslagen med hjälp av olika beläggningsmaterial. Beläggningen ska då vara plattor för 
fotgängare och asfalt för cyklister och samtidigt bör det finnas en skiljeremsa eller en 
höjdskillnad mellan för att ytterligare markera separeringen. Problem med utrymme eller 
ekonomi är orsaker till att det på många platser även finns andra former av separeringar. 
Beläggningen består då oftast av asfalt på båda sidorna och separeringen sker med en 
heldragen linje i banan. (Jonsson & Hydén 2005)  
 
Även flödet har visat sig påverka trafikanternas beteende. Ett ökat flöde av cyklister leder till 
att fler fotgängare och cyklister använder den sida som är avsedda för dem. Cyklisterna 
påverkas dock inte i samma grad som fotgängare av ett ökat flöde av fotgängare men detta 
visar ändå att det lönar sig att satsa på fler cyklister. (Jonsson & Hydén 2005) 

2.5 Integrering mellan trafikslagen 

Det krävs inte alltid att trafikslagen är separerade ifrån varandra för att trafikmiljön ska 
anses bra. På många gator med blandtrafik är säkerheten och framkomligheten för både 
oskyddade trafikanter och bilister goda. Kravet för att oskyddade trafikanter ska känna sig 
trygga och för att blandtrafik ska fungera är dock att hastigheten längs gatan är låg och att 
motorfordonsflödet inte är för stort. (Spolander, 1997) 
 
På lokalgator som oftast är smalare, har mindre trafik och lägre hastigheter är det som regel 
blandtrafik. Trafikanterna måste här ta hänsyn till varandra och samsas om gatuutrymmet. 
Istället för att separera trafikslagen där hastigheten och trafiksäkerheten inte är godtagbar 
kan det vara lämpligt att vidta hastighetsdämpande åtgärder såsom gupp, minirondeller 
eller refuger. Åtgärder kan också behövas för att minska trafikmängderna när de är för stora. 
Det går heller inte alltid att anlägga en separerad bana för cyklister även om det skulle vara 
önskvärt. På många ställen i staden är bebyggelsen för tät för att det ska gå att genomföra. 
(Spolander, 1997) 
 
Det finns större anledning till att separera cyklister och fotgängare från bilisterna längs med 
huvudgator där oftast trafikmängderna är större och hastigheterna högre. Även om inte 
detta är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt kan det ändå vara en lösning för att oskyddade 
trafikanter ska känna sig trygga. Det är också viktigare att satsa på separering där det finns 
många barn och äldre människor i rörelse som annars uppfattar trafikmiljön som otrygg. 
(Spolander, 1997) 

2.6 Säkra och lättframkomliga korsningar/passager för cyklister 

Som redan nämnts uppstår många problem i korsningarna och de flesta olyckor i tätorten 
sker här. Det finns många utformningar för att lösa dessa problem och för att underlätta 
samspelet mellan olika trafikantslag. Nedan beskrivs några utformningar som finns för att 
förenkla cyklisternas framkomlighet och samspelet med bilisterna. 

2.6.1 Signalreglerad korsning 

I signalreglerade korsningar är trafikanterna separerade i tid. Ofta har fotgängare, cyklister 
och bilister i samma riktning grönt samtidigt vilket kan medföra problem då bilisten ska 
svänga höger. Signalreglerade korsningar med konfliktfri fasuppbyggnad innebär att de 
olika trafikanterna inte har grönt samtidigt vilket medför att deras väg inte korsas av andra. 
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Enligt en metaanalys (Elvik et al, 1997) minskar personskadeolyckorna med 75 % i 
signalreglerade korsningar med konfliktfri fasuppbyggnad jämfört med i en signalreglerad 
korsning med blandfas.  
 
Cyklister kan i signalreglerade korsningar vara hänvisade till att passera antingen via 
markerade cykelöverfarter eller ute bland motorfordonen. Beroende på korsningens storlek 
och flöde varierar utformningen för cyklisterna. Cyklister som färdas på en separerad 
cykelbana kan via utformningen ledas mot cykelöverfarten. Bredvid fotgängarnas markering 
på övergångsstället finns då även markering för cyklister. En annan lösning är en 
tillbakadragen stopplinje för bilisterna. Åtgärden innebär att cyklisterna via ett cykelfält kör 
in i ett markerat område framför bilisterna i korsningen. Området som kallas cykelbox 
medför att cyklisterna kan lämna korsningen först samtidigt som cyklisterna syns tydligare i 
korsningen och motorfordonens hastigheter blir lägre. (Englund et al, 1998) Åtgärden har 
visat sig ge goda resultat för trafiksäkerheten och olyckorna har totalt minskat med 40 %, 
cykelolyckorna minskade med 27 % och motorfordonsolyckorna med 66 % (Elvik et al, 
1997).  

2.6.2 Cirkulationsplats 

Säkerheten för cyklister i cirkulationsplatser varierar beroende på cirkulationsplatsens 
storlek. Små enfältiga cirkulationsplatser där cyklisterna blandas med motorfordonen anses 
vara en bra lösning ur säkerhetssynpunkt. Blandtrafik i dessa korsningar är emellertid 
endast lämplig när bilisternas hastigheter är låga, korsningarna inte för stora och biltrafiken 
inte allt för stor. I större cirkulationsplatser där flödet av bilar är större bör cyklister 
hänvisas till separata cykelbanor och överfarter utanför korsningen eller till cykelfält i 
korsningen. Den bästa lösningen som ger störst säkerhet för cyklister anses här vara den 
separerade utformningen. (Englund et al, 1998) 

2.6.3 Cykelöverfart  

Separerade cykelbanor utmed större vägar tvingas ofta korsa anslutande sidogator. I 
praktiken fungerar det så att om bilisternas väjningspliktsskylt och väjningslinje är placerad 
innan korsningen med cykelöverfarten ska bilisterna lämna företräde åt cyklisterna. 
Juridiskt sett är det inte lika enkelt att avgöra om bilisterna är tvungna att göra detta eller 
inte. I varje kommun gäller nämligen olika lokala trafikföreskrifter som anger vem som har 
väjningsplikt och var. Problemet med trafikföreskrifterna är att cyklisterna ofta inte nämns i 
dessa. För att underlätta cyklisternas framkomlighet bör dock ändå bilisternas 
väjningspliktsskylt och väjningslinje vara placera innan korsningen med cykelbanan. Om 
cykelbanan samtidigt får fortsätta på samma höjd genom hela korsningen tvingas bilisterna 
sänka hastigheten vilket förbättrar trafiksäkerheten. Upphöjningen för bilisterna bidrar 
också till att cyklisternas färd genom korsningen blir jämnare. Denna lösning finns idag på 
flera platser i Lund och överfarterna har anlagts i samma färg och material för att ge ett 
igenkännande intryck. (Boverket et al, 2004) 

2.6.4 Mittrefug och avsmalning av gata  

En mittrefug i gatan gör det enklare för oskyddade trafikanter att passera gatan. Enligt en 
metaanalys av Elvik m.fl. (1995) minskar antalet fotgängarolyckor med 10 % då en 
mittrefug anläggs. Det visade sig också att motorfordonsolyckorna minskade med 20 % 
vilket förmodligen beror på att hastigheterna blir lägre. (Englund et al, 1998) 
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Avsikten med att smala av en gata är både att förkorta oskyddade trafikanters passage över 
gatan och att sänka motorfordonens hastigheter. Det är dock inte helt säkert vilken 
säkerhetseffekt åtgärden har men om det samtidigt anläggs en mittrefug i gatan beräknas 
antalet olyckor för oskyddade trafikanter minska med 30-50 %. (Englund et al, 1998) 

2.7 Cykelvägarnas lokalisering och utformning 

2.7.1 Gena och sammanhängande cykelvägar 

Det är viktigt för cyklister att kunna komma fram till målpunkten på ett snabbt och enkelt 
sätt. Cykelvägarna måste vara gena och sammanhängande för att cyklisterna ska använda 
dem. Som redan nämnts kommer all energi för att driva cykeln från cyklistens egna muskler 
vilket gör att resan inte får vara för lång. Är sträckan till en viss målpunkt längre via 
cykelvägen än via bilvägen är risken stor att cyklisterna väljer bilvägen istället, vilket oftast 
är en trafikfarligare väg. (Boverket et al, 2004) Cykelnätet bör också vara utformat så att 
cyklisten inte tvingas bromsa onödigt många gånger och på det sättet tappa rörelseenergi 
(Spolander, 1997).  

2.7.2 Vackra och trygga område 

Cyklistens avsikt med att cykla kan variera från att vara en resa som måste göras, exempelvis 
till och från arbetet, till att bara vara en cykelresa för nöjes skull. Beroende på syftet med 
resan ställer cyklister olika krav på cykelvägarna. Vid cykling som avkoppling eller 
rekreation är det viktigt att miljön är omväxlande samt vackert utformad och inbjudande. 
Detta gör stråken attraktiva vilket i sin tur kan leda till att fler cyklar. (Boverket et al, 2004) 
 
Genom park- och grönområden finns det ofta gång- och cykelvägar som anses attraktiva 
och vackra att använda dagtid men som inte upplevs på samma sätt nattetid. Buskage och 
annan växlighet som kan skymma sikten, dålig belysning och få människor i rörelse gör att 
oskyddade trafikanter känner sig otrygga. Målet är att cykelhuvudnätet ska gå att använda 
dygnet runt men för att ge cyklister god möjlighet till trygga och säkra cykelvägar även 
under natten kan det även vara lämpligt med alternativa resvägar. När nya cykelvägar eller 
bostadsområde planeras är det därför viktigt att redan från början inte anlägga otrygga 
områden mellan bebyggelse eller att placera cykelvägarna i anknytning till otrygga områden. 
(Boverket et al, 2004) 

2.7.3 Beläggningens standard 

Beläggningen på cykelvägar är en av många faktorer som påverkar cykelanvändningen. För 
att det ska vara bekvämt att cykla är det viktigt att beläggningen är jämn, har lågt 
rullmotstånd och bra friktion. Många singelolyckor beror på ojämnt underlag, löst grus 
eller dålig friktion. Cykelvägarnas och vägrenens beläggning måste vara minst lika bra som 
bilvägarnas för att cyklister inte ska välja en annan väg som inte är avsedd för dem. På 
vintern är de största problemen nederbörd och halka och vinterväghållnings kvalité blir då 
avgörande för cykelvägarnas standard. (Vägverket, 2004) 

2.8 Cykelparkering 
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Att parkera sin cykel ska gå snabbt och vara enkelt. För att detta ska fungera måste det 
finnas tillräckligt många cykelställ som täcker behovet. Det är också viktigt att avståndet 
mellan målet och cykelparkeringen inte är för långt samtidigt som cykelställen är utformade 
på ett lämpligt sätt. Cykelställens placering måste därför vara väl genomtänkt så att det inte 
bara finns möjlighet att parkera cykeln vid viktiga målpunkter utan även på andra platser 
med många cyklister i rörelse eller där det finns ett behov. (Nova Plan, 2001) 
 
Det har visat sig att kraven på cykelställens utformning och placering varierar med hur lång 
tid det är tänkt att cykeln ska vara parkerad. Vid korttidsparkeringar är det t.ex. viktigt att 
avståndet mellan parkeringsstället och målpunkten helst inte är längre än 25 meter för att 
cyklar inte ska parkeras på andra ställen. Vid målpunkter som tågstationer och stora 
arbetsplatser där det ofta finns ett behov av att parkera cykeln under en längre tid av dagen 
är inte avståndet lika viktigt. På dessa platser är det istället viktigare att det finns låsbara och 
väderskyddade cykelställ så att det känns säkert att parkera cykeln där. (Nova Plan, 2001) 
 
Vid järnvägsstationer och andra större kollektivtrafikhållplatser är det extra viktigt att det 
finns bra och tillräckligt antal parkeringsplatser för cyklar. För att parkeringsställen ska vara 
attraktiva bör de vara lokaliserade i anknytning till stationens entréer. Ofta finns det 
problem med stölder vid stora målpunkter som järnvägsstationer. Det är då bra med 
belysning och som redan nämnts låsbara cykelställ. Detta fungerar ändå inte alltid och på 
många ställen finns det nu bevakade och låsbara cykelgarage. Bra cykelparkering i 
anknytning till kollektivtrafikhållplatser kan leda till att det inte längre behövs ett lika stort 
antal parkeringsplatser för bilar. (Boverket et al, 2004) 
 
Det finns många olika utformningar av cykelställ. För att det ska anses vara enkelt att 
parkera cykeln krävs det att det är tillräckligt avstånd mellan cyklarna. Med utgångspunkt 
från en normal vuxencykel som är ca 1,75-1,85 meter lång och 0,55-0,60 meter bred har 
olika längder och bredder för utformningar av cykelparkeringar tagits fram. Cykelställ som 
anses goda har ett minsta avstånd på 0,7 meter mellan cyklarna. Denna bredd gör det också 
möjligt att ha kassar hängande på styret när cykeln parkeras. Den rekommenderade 
bredden gäller både för cyklar som är parkerade i raka och sneda ställ, se figur 2.1 och 2.2. 
När två stycken cykelställ står vända mot varandra, se figur 2.1, ska samtidigt det minsta 
avståndet mellan cyklarna vara minst 2 meter för att det enkelt ska gå att få in och ut cykeln 
därifrån. Många gånger finns det dock inte tillräckligt utrymme för det antal cykelställ som 
det finns behov av. Avstånden kan då minskas men det måste vara minst 0,55 meter mellan 
cyklarna i samma cykelställ och minst 1,5 meter mellan cyklar i två cykelställ som står 
vända mot varandra. (Nova Plan, 2001) 
 

 
Figur 2.1 Rakt parkerade cyklar i cykelställ      Figur 2.2 Snett parkerade cyklar i cykelställ 
(Nova Plan, 2001) 



Strategi och handlingsprogram för cykeltrafiken i Eslövs stad  
Emilia Löfgren 

 

13 

 
Det finns många olika varianter på låsbara cykelställ. Utseendet på dem varierar så att de 
bland annat passar in i omgivningen. Ett låsbart cykelställ som är avsett att kunna låsa fast 
två cyklar bör ha 1,2 meter mellan varje ställ för att det ska vara bekvämt. Liksom vid 
vanliga cykelställ bör det vara 2 meter fritt bakom de parkerade cyklarna så att det lätt går 
att ta in och ut cykeln. (Nova Plan, 2001) 

2.9 Skyltning 

Bilförare har oftast inga problem med att köra utmed nya vägar eller i okända städer. 
Skyltningen är på de flesta ställen väldigt tydlig och visar var bilisten ska köra samt var 
viktiga målpunkter ligger. Som cyklist är det dock inte lika enkelt att ta sig fram. 
Skyltningen är på många ställen bristfällig eller saknas i vissa fall helt. Som redan nämnts är 
det viktigt att cykelvägarna är utformade på ett attraktivt sätt men det är självklart även 
viktigt att veta var dessa cykelvägar ligger för att de överhuvudtaget ska gå att använda. 
Syftet med skyltning är att både visa var målpunkterna finns samt visa vilka vägar som är 
lämpliga för cyklisterna att använda. Skyltar ska vara lätta att upptäcka och finnas i princip 
i varje korsning eller utmed cykelvägar för att visa på ett sammanhängande nät. (Spolander, 
1997) 
 
För cyklister som dagligen cyklar är behovet av skyltning inte lika stort men cykelvägarna 
måste istället vara väldigt gena och sammanhängande. För de som cyklar för motion eller 
avkoppling är det viktigare att miljön är vacker och trivsam och så mycket som möjligt 
bilfri. Skyltningen är då viktigare för att cyklisterna inte ska känna sig osäkra på vägvalet 
eller köra vilse, vilket kan leda till att de istället använder större skyltade vägar. (Spolander, 
1997) 
 

    
Figur 2.3 Påbjuden gångbana och cykel-   Figur 2.4 Vägvisare 
och mopedbana   
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3 Dagens cykeltrafik 

Eslöv är en snabbt växande stad som ligger centralt i Skåne med bra förbindelser till större 
städer som Lund, Malmö och Kristianstad. Staden började expandera i samband med 
järnvägens tillkomst 1858. Den största anledningen till stadens framväxt sägs vara 
järnvägslinjerna Landskrona-Hälsingsborgsbanan och Ystadjärnvägen som tillkom 1865 
och 1866 men redan innan dess var Eslöv en central plats för handel (Ek, 1978). Från att 
tidigare ha varit en by blev Eslöv 1911 en stad som idag har ca 16 000 invånare och totalt 
ca 30 000 i kommunen (Eslövs kommun, 2003). Staden har fortsatt att expandera vilket 
kan ses genom att nya stadsdelar som t.ex. Solkullen och Elvkullen i nordväst har växt fram 
samtidigt som det planeras för nya bostadsområden både i väster och öster.  

3.1 Markanvändning och målpunkter  

 
 
 
 
 
 
 
 

Offentliga byggnader 

Järnvägsområde 

Vattenområde

Industriområde

Grönområde

Skolverksamhet 

Sjukhus/vårdcentral/t
andvård 

Polishuset 

Stadshuset Centrum/Stationen Bebyggelse 

Målpunkter Markanvändning 

Figur 3.1 Markanvändning och målpunkter 

500 m 
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Södra stambanan som bland annat går mellan Malmö och Kristianstad delar staden i en 
västlig och en östlig sida. Genom den västra delen av staden går även Marieholmsbanan 
mot Teckomatorp men denna används idag endast av godstrafik. Järnvägen som är viktig 
för kommunikationen till andra orter är dock en barriär som hindrar rörelsen i västlig och 
östlig riktning. 
 
Västra Eslöv består till största delen av bostadsområden men här finns även centrum, 
skolor, vårdcentraler, badhus, polis, brandstation och parkområden. Centrum som har sin 
kärna kring Stora Torg har blandad affärsverksamhet på gatorna runt torget och parkering 
mitt på. Längs torgets norra sida går Östergatan/Västergatan som är en av 
genomfartslederna i östvästlig riktning. Hastighetsgränsen på gatorna kring centrum är 30 
km/h och många av dem är också belagda med gatsten.  
 

 
 
Figur 3.2 Stadens område och några gatunamn 
 
Vid Storgatan i närheten av centrum ligger tågstationen som är en viktig målpunkt för 
många resenärer. Stationsbyggnaden som är den tredje i ordningen byggdes 1912 och kan 
från öster nås via en gångtunnel under järnvägsspåren. Där bilnätet korsar järnvägen är 
korsningarna utformad med viadukter som har separerade gång- och cykelbanor.  
 

Planskilda
korsningar 

500 m 
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Grundskolorna är jämnt utspridda över staden med bland annat Sallerupsskolan i söder, 
Norrevångsskolan i norr, Fridasroskolan i nordväst, Östra skolan i öster och Västra skolan 
och Ekenäs skolan i mitten. Skolorna ligger inne bland bostadsområdena och har inte något 
exakt upptagningsområde utan eleverna kan själva välja vilken skola de vill läsa på. Öster 
om järnvägen ligger även gymnasieskolorna Berga gymnasium och Salliusgymnasiet samt 
Berga teknikcentrum. 
 
Trollsjöområdet består av en centralt belägen park med naturlig lövskog, sjö, 
idrottsverksamheter, friluftsscen och dansbana. Genom hela området går det flera gång- och 
cykelvägar som bland annat delar Trollsjön i två delar. I nordvästra delen av staden finns 
det också ett grönområde, Husarängen, där delar av det används till 4H-verksamhet. 
Stadskaraktären kring centrum klassas som stenstad där gatorna är rätlinjiga med slutna 
kvarter och putsade hus. Byggnadsstilarna är dock inte likadana utan skiljer sig åt en del. 
Strax söder om dessa kvarter ligger stadsparken som med de engelska parkerna som modell 
anlades 1934. Från Stadsparken och norrut mot centrum går Kanalgatan som har en 
separerad gång- och cykelväg.  
 
Området runt Trollsjöparken består av villor av varierande storlek. Närmast centrum 
dominerar patriciervillor med stora trädgårdar som började byggas i början på 1900-talet. 
Här ligger också det gamla ”Stenberget” som är en kullerstensformation som uppfördes i 
slutet av 1800-talet. 
 
Norr om Marieholmsbanan ligger områdena Rönneberga, Norrevång och Norr. 
Bebyggelsen är blandad med gamla småhus, lägenheter och nybyggda villor. 
Norrevångsskolan som också ligger här är en 1-9 skola med angränsande idrotts- och 
bowlinghall. Området öster om Smålandsvägen har många gamla hus kvar då den gamla 
vägen in till Eslöv passerade här. Smålandsvägen är en relativt stor väg och för att underlätta 
tillgängligheten finns det tre separerade gång- och cykeltunnlar under vägen. I området 
finns det också många gång- och cykelvägar som är helt separerade från biltrafik. 
 
Söder om Marieholmsbanan ligger området Karlsro med friluftsbad, skola och närhet till 
vårdcentral och folktandvård. Bebyggelsen varierar med små gathus, villaområden och 
lägenheter. 
 
I söder finns områdena Hällan och Backarna som separeras av en större dunge med träd 
och blandad växtlighet. Bebyggelsen är främst villor och småhus men i söder finns även 
lägenheter och Sallerupsskolans verksamhet. I områdets norra kant i anknytning till 
Solvägen ligger vårdcentral och ålderdomshem. 
 
I väster finns områdena Västerdala, Väster, Fridasro och Elvkullen och i nordväst det nya 
villaområdet Solkullen. Bebyggelsen är främst villor men här finns även småhus samt 
Fridasro skolan och Specialisthuset. 
 
Öster om Södra stambanan är industriverksamhet den dominerande markanvändningen 
men här finns även bostadsområde, offentlig verksamhet, skolor och affärsverksamhet. 
Området är på några platser glest bebyggt med tomma ytor med endast låg växtlighet. 
Gatorna är långa och raka och längs några av dem finns separerade gång- och cykelbanor. 

3.2 Trafiknät 
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Stadens vägnät omfattar både huvudnät och lokalnät. Huvudnätet består av vägar som 
fungerar som infarter och genomfarter till och genom staden samt huvudgator mellan de 
olika stadsdelarna. Lokalnätet består av lokalgator samt de gator som fungerar som 
uppsamlingsgator av lokalgatorna. Infarterna till staden sker via Smålandsvägen, 
Ringsjövägen/Östergatan, Trehäradsvägen, Västra Sallerups Byaväg och Trollenäsvägen. 
 

 
 
 
 
Figur 3.3 Separerade cykelbanor, cykelfält och huvudgator 
 
Stadens cykelnät omfattas av separerade cykelvägar, cykelfält och lokalgator. De separerade 
cykelvägarna går bland annat längs några av huvudgatorna, mellan bostadsområdena, 
genom grönområden och på vissa gator där det färdas mycket cyklister. Cykelfält finns 
endast på ett fåtal platser där till exempel gatan, utan att klassas som en huvudväg, är 
relativt bred. De lokalgator där trafikmiljö är säker för cyklister ingår också i stadens 
cykelnät.  
 
Stadens cykelnät kan anses vara stort men det saknas ett sammanhängande nät där det på 
ett säkert, tryggt och gent sätt går att ta sig med cykel mellan viktiga målpunkter. På många 
ställen knyts inte cykelvägarna samman vilket ger ett rörigt intryck. Tillsammans med den 
bristande skyltningen vid bland annat de befintliga cykelvägarna kan det ibland framstå 
som otydligt var cyklisterna ska cykla.  

3.3 Cykelolyckor 

500 m 

Cykelfält Huvudgator 
Separerade gång- 
och cykelbanor 
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Enligt uppgifter om trafikolyckor som hämtats från STRADA skedde det under perioden  
2001-01-01 till 2005-12-31 totalt 208 olyckor längs de kommunala vägarna i Eslövs stad. 
83 stycken av dessa var olyckor med cyklister inblandade. Av cykelolyckorna var 11 stycken 
olyckor med svåra skador, 70 stycken var olyckor med lindriga skador och 2 stycken var 
olyckor utan någon personskada. 
 
På grund av den bristande informationen i olycksrapporterna från sjukhusen och från 
polisen saknas det säker position för var 37 av de 83 stycken cykelolyckorna inträffade. 
Detta bidrar till att göra det svårare att kunna dra någon slutsats av vilka vägar eller 
korsningar som är mer olycksdrabbade än andra. Genom att studera de olyckor med mer 
detaljerad redogörelse för var olyckan har skett och vad den har berott på förefaller det sig 
inte som om några speciella sträckor eller korsningar är mer olycksdrabbade än andra i 
Eslöv. Olyckor är spridda över staden och sker längs lokalgator och huvudgator i både 
korsningar och utmed sträckor. Längs de större gatorna som Västergatan och 
Västerlånggatan har det inträffat något fler antal olyckor men orsakerna och positionerna 
för olyckorna har varierat kraftigt. Det går därför inte att dra någon direkt slutsats vad dessa 
olyckor har berott på. Vad som även har framkommit är att ett antal olyckor har skett 
mellan bilister och cyklister på övergångsställen eller på cykelöverfarter. 

3.4 Studie av utvalda cykelvägar, bilvägar och korsningar 

Under oktober 2005 fram till februari 2006 genomfördes en studie av cyklisternas 
trafikmiljö. Resultatet av studien presenteras i kapitel 3.4.1 och 3.4.2 och är uppdelad 
mellan sträckor och korsningar. Sträckorna och korsningarna har analyserats med 
utgångspunkt från att skapa ett säkert, tryggt och gent cykelnät i Eslöv. 

3.4.1 Studie av sträckor 

Tretton stycken sträckor har analyserats enligt nämnd checklista i kapitel 1.4.2. Sex stycken 
av dem passerade längs med Kanalgatan vilket har gjort att en enskild analys av denna gata 
presenteras, se sträcka 13 i figur 3.4. Figur 3.4 visar var i staden sträckorna går medan tabell 
3.1 anger vilka områden eller gator som sträckan passerar.  
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Figur 3.4 Studerade sträckor 

500 m 
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I tabell 3.1 anges mellan vilka platser eller vägar de 13 sträckorna går samt vilka vägar de 
går utmed.  
 
Tabell 3.1 Namn på gator eller område utmed sträckorna 

Nr Sträcka 

1 Berga lågpriscenter via Östergatan  centrum 

2 Berga gymnasium via Trehäradsvägen  centrum 

3 Sallerupsskolan via Backarna  centrum 

4 Sallerupsskolan via Hällan  centrum 

5 Västerdala via Solvägen  centrum 

6 Västerdala via Skogsvägen  centrum 

7 Väster via Odengatan och Bryggaregatan  centrum 

8 Väster via Malmgatan  centrum 

9 Elvkullen via Västergatan  centrum 

10 Solkullen via Karlsro  centrum 

11 Rönneberga via Smålandsvägen  centrum 

12 Klippanvägen via Norregatan  centrum 

13 Kanalgatan, Stadsparken  Västergatan 
 
Studien av sträckorna genomfördes med utgångspunkt från checklistan i kapitel 1.4.2. I 
tabell 3.2 presenteras en sammanställning av resultatet av denna studie medan det i bilaga 1 
finns en utförligare beskrivning av varje sträcka. 
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Tabell 3.2 Sammanställning av inventering av sträckorna 
Nr Gatutyp Har bilister 

väjningsplikt 
vid korsning 
med sep. 
cykelbana? 

Finns det 
tillräcklig 
skylt-
ning? 

Finns 
det 
belys-
ning? 

Beläggnings-
standard 

Omgivning 

1 

Huvudgata: Cykelbana 
Lokalgata: Blandtrafik 
50 km/h Ja Nej Ja 

God/ 
acceptabel 

Industri, 
skolor, 
lägenheter  

2 

Huvudgata: Cykelbana 
Lokalgata: Blandtrafik 
50 km/h Varierar1 Nej Ja God 

Industri, 
lägenheter, 
villor 

3 

Huvudgata: Cykelbana 
Lokalgata: 
Cykelfält/blandtrafik 
50 km/h Ja Nej Ja God 

Villor och 
grönområde 

4 

Lokalgata:  
Cykelbana/blandtrafik 
50 km/h Nej Nej Delvis God 

Villor och 
grönområde 

5 

Huvudgata: 
Cykelbana/Blandtrafik 
50 km/h Ja Nej Ja 

God/underkänd 
på vissa delar 

Raka vägar, 
villaområde 

6 

Huvudgata: 
Cykelbana/blandtrafik 
Lokalgata: Blandtrafik 
50 km/h Ja Nej Ja God 

Villor och 
grönområde 

7 
Lokalgata: Blandtrafik 
50 km/h —2 Nej Ja God 

Raka vägar, 
villaområde 

8 
Lokalgata: Blandtrafik 
50 km/h —2 Nej Ja Acceptabel 

Raka vägar, 
villaområde 

9 
Huvudgata: Cykelbana 
50 km/h Varierar Nej Ja God 

Villor, 
småhus, 
grönområde

10 

Lokalgata:  
Cykelbana/blandtrafik 
50 km/h Nej3 Nej Ja 

God/underkänd 
på vissa delar 

Lägenheter, 
småhus 

11 

Huvudgata: 
Cykelbana/blandtrafik 
50, 70 km/h Nej3 Nej Ja 

God/ 
acceptabel 

Skola, villor, 
lägenheter  

12 
Lokalgata: Blandtrafik 
50 km/h —2 Nej Ja Acceptabel 

Villor och 
små gathus 

13 
Lokalgata: Cykelbana 
30 km/h Nej Nej Ja God Lägenheter 

1 Vid två av cykelöverfarterna är det otydligt om bilisterna har väjningsplikt eller ej. I den 
ena korsningen finns det stoppskyltar både innan och efter korsningen med cykelbanan och 
i den andra korsningen är väjningspliktsskylten placerad innan korsningen medan 
markeringarna i vägbanan är placerade efter. 
2 Finns ingen separerad cykelbana, endast blandtrafik 
3 Helt separerad cykelbana utan några cykelöverfarter men vanliga korsningar med bilnätet 
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Studien av de utvalda sträckorna visade att problemet inte är brist på cykelvägar utan 
sammankoppling mellan de som redan finns. Separerade cykelbanor tar abrupt slut på ett 
antal platser och cyklister hänvisas inte vidare. Utmed sträckorna 5,6, och 11 som delvis går 
längs stora huvudgator saknas på vissa ställen separerade cykelbanor och cyklister tvingas att 
cykla i blandtrafik.  
 
Väjningsplikt 
Längs de separerade cykelbanorna som finns varierar det om bilisterna har väjningsplikt 
eller ej i korsning mellan anslutande sidogata och cykelbana. I vissa fall är korsningen 
utformad så att det inte tydligt framgår om bilisten har väjningsplikt vilket kan bidra till 
konflikter. Längs cykelbanan på sträcka 2 varierar det särskilt mycket samtidigt som 
markeringarna i vägbanan har dålig kvalitet vilket gör det väldigt otydligt. 
 
Skyltning 
Brist på skyltning för cyklister är ett av de större problemen som uppmärksammats. På 
några platser finns det en vanlig skylt som påbjuder att det är en gång- och cykelbana men 
denna skyltning anses inte tillräcklig. När cykelbanan tar slut och cyklister hänvisas till 
blandtrafik finns heller ingen skyltning som upplyser cyklisterna om var de bör cykla och 
vilken gata som är lämplig att använda. Skyltning som visar i vilken riktning olika 
målpunkter ligger och vilket avståndet är saknas nästan helt. 
 
Belysning 
De flesta av sträckorna som studerats har varit i blandtrafik eller gått utmed separerade 
cykelbanor eller cykelfält i tätbebyggt område. Detta har gjort att belysningen redan har 
funnits utmed dessa sträckor. Utmed cykelbanor som har varit helt separerade från biltrafik 
som t.ex. genom Trollsjöområdet (sträcka 4) har det förekommit att det saknas belysning. 
 
Beläggningsstandard 
Beläggningen utmed sträckorna har i de flesta fall ansetts god eller acceptabel. 
 
Omgivning 
Östra och västra Eslöv skiljer sig åt en del med tanke på omgivande bebyggelse och 
verksamhet. Som redan nämnts består västra Eslöv framförallt av bostäder och östra Eslöv 
av industriverksamhet. Utmed de separerade cykelvägarna i öster kan det kännas tomt med 
obebyggda tomter och långa raka vägar (sträcka 1och 2) 
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3.4.2 Studie av korsningar 

28 stycken korsningar har analyserats enligt checklistan i kapitel 1.4.2. Alla korsningarna är 
lokaliserade utmed de sträckor som har studerats. Korsningarna skiljer sig åt både i storlek 
och i utformning vilket gör att det bland annat ingår både cirkulationsplatser, större 
signalreglerade korsningar och cykelöverfarter. Figur 3.5 anger var korsningarna är 
lokaliserade i staden. 
 
 

 
Figur 3.5 Karta med de studerade korsningarna 
 

500 m 
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För att i fortsättningen lättare kunna hänvisa till korsningarna och de korsande gatorna 
presenteras i tabell 3.3 gatornas namn. 
 
Tabell 3.3 Namn på de korsande gatorna 

Nr Korsning 
1 Marieholmsvägen/Trollenäsvägen 
2 Remmarlövsvägen/Västergatan 
3 Västergatan/Ängavägen 
4 Remmarlövsvägen/Malmgatan 
5 Odengatan/Remmarlövsvägen 
6 Kronovägen/Odengatan 
7 Skogsvägen/Remmarlövsvägen 
8 Solvägen/Remmarlövsvägen 
9 GC-överfart över Solvägen 
10 Hundramannavägen/Solvägen 
11 Hundramannavägen/Sallerupsvägen
12 Trehäradsvägen/Sallerupsvägen 
13 Trehäradsvägen/Lundavägen 
14 Trehäradsvägen/Västerlånggatan 
15 Trollsjögatan/Västerlånggatan 
16 Västerlånggatan/Bryggaregatan 
17 Odengatan/Västerlånggatan 
18 Malmgatan/Västerlånggatan 
19 Västergatan/Vångavägen 
20 Västergatan/Västerlånggatan 
21 Västergatan/Kanalgatan 
22 Norregatan/Västergatan 
23 Östergatan/Storgatan 
24 Östergatan/Kvarngatan 
25 Utfart Berga lågprismarknad 
26 Cykelvägsanslutning/Onsjövägen 
27 Cykelvägsanslutning/Onsjövägen 
28 Norregatan/Harjagersvägen 

 
Studien av korsningarna gjordes utifrån checklistan som presenterades i kapitel 1.4.2. 
Sammanställningen av denna inventering kan ses i tabell 3.4. En utförligare beskrivning av 
korsningarna ges i bilaga 2. 
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Tabell 3.4 Sammanställning av inventering av korsningarna 
Nr Korsnings-

typ 
Gatutyp Antal 

körfält
¹ 

Finns 
det 
någon 
refug?2 

Finns det 
skymmande 
buskage?³  

Finns det 
markering 
i 
vägbanan 
för 
cyklister?4 

Finns det 
utformning 
som 
underlättar 
cyklisternas 
passage?5 

1 
Cirkulations 
plats 

Huvud-/ 
lokalgata 2/2 > 2 m Nej Ja Ja, cykelbana 

2 
3-vägs-
korsning 

Huvud-
gata 2/2 Ja6 Nej Nej Nej, blandtrafik 

3 
3-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
lokalgata 2/2 Nej Nej Ja, delvis 

Ja, 
cykelöverfart, 
avfasade kanter

4 
3-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

5 
4-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

6 
4-vägs-
korsning Lokalgata 2/2 Nej Nej Ja, delvis Ja, cykelfält 

7 
4-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
lokalgata 2/2 Nej Byggnad Nej Nej, blandtrafik 

8 

4-vägs-
korsning, 4-
vägsstopp 

Huvud-/ 
lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

9 GC-överfart 

Huvud-
gata/ 
cykelbana 2/2 2 m Ja Ja, delvis 

Ja, 
cykelöverfart, 
avfasade kanter

10 
4-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

11 
3-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 > 2 m Nej Ja 

Ja, cykelbana, 
cykelfält, 
cykelöverfart 

12 
3-vägs-
korsning 

Huvud-
gata 2/2 > 2 m Nej Ja 

Ja, cykelbana, 
cykelöverfart 

13 
4-vägs, 
signal 

Huvud-
gata 3/3 > 2 m Nej Ja 

Delvis 
cykelbana 

14 
4-vägs-
korsning 

Huvud-
gata 3/3 < 2 m Nej Ja Ja, cykelbana 

15 
4-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 < 2 m Nej Ja, delvis 

Ja, upphöjda 
cykelöverfarter, 
avfasade kanter

16 
3-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

Nr Korsnings-
typ 

Gatutyp Antal 
körfält
¹ 

Finns 
det 
någon 
refug?2 

Finns det 
skymmande 
buskage?³  

Finns det 
markering 
i 
vägbanan 
för 
cyklister?4 

Finns det 
utformning 
som 
underlättar 
cyklisternas 
passage?5 

17 3-vägs- Huvud-/ 2/2 < 2 m Nej Nej Nej, blandtrafik 
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korsning Lokalgata 

18 
4-vägs-
korsning 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 < 2 m Nej Nej Nej, blandtrafik 

19 

4-vägs-
korsning 
signal 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 Nej Nej Ja, delvis 

Ja, 
cykelöverfart, 
nedsänkt 
kantsten 

20 

4-vägs-
korsning 
signal 

Huvud-
gata 3/3 < 2 m Nej Ja, delvis Nej/cykelbana 

21 

GC-
överfart, 
upphöjd 

Huvud-
gata/ 
cykelbana 2/2 Nej Nej Ja, delvis 

Ja, upphöjd 
cykelöverfart 

22 

4-vägs-
korsning, 
signal, 
upphöjd 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

23 

3-vägs-
korsning 
upphöjd 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

24 
Cirkulations 
plats 

Huvud-/ 
Lokalgata 2/2 

1,3-3,2 
m Nej Nej Nej, blandtrafik 

25 
3-vägs-
korsning 

Huvud-
gata/ 
cykelbana 2/2 Nej Ja Nej 

Ja, 
cykelöverfart 

26 
GC -
anslutning 

Lokalgata/ 
cykelbana 2/2 Nej Nej Nej 

Ja, avfasade 
kanter 

27 
4-vägs-
korsning 

Lokalgata/
cykelbana 2/2 Nej Nej Ja, delvis 

Ja, cykelbana, 
avfasade kanter

28 
4-vägs-
korsning 

Huvud/ 
lokalgata 2/2 Nej Nej Nej Nej, blandtrafik 

1Alla korsningarna var homogena vilket innebar att alla ”ben” i korsningen hade lika många 
körfält. I korsningar med tre körfält var det alltid två körfält in i korsningen och ett körfält 
ut. 
2För att en refug ska anses tillräckligt bred för att få plats med en cykel bör den vara minst 2 
meter bred. I korsningarna 1, 2, 12, 13, 14, 20 och 24 fanns det refuger i varje ”ben” som 
var lika stora i varje tillfart i korsningen. Korsningarna 9, 11, 15, 17 och 18 hade endast 
refuger på den större gatan som alltid var en huvudgata. I korsning 17 och 18 fanns 
refugerna dessutom endast vid övergångsstället i korsningarna.  
3 Sikten studerades från varje riktning i korsningen. Svar: Ja, innebär att det finns 
skymmande buskage i minst en riktning i korsningen. För mer detaljerad information se 
bilaga 2. 
4 Markering i vägbanan innebär att det finns ”sockerbitar” eller vita markeringar som 
tydliggör cyklisternas passage genom korsningen. Svar: ”Delvis” innebär att det finns 
markering över ett eller flera ben i korsningen men inte över alla. 
5 Kolumnen anger endast om det finns någon utformning i själva korsningen som 
underlättar cyklisternas passage i huvudriktningen. Om cykelbanan är utformad så att den 
leder cyklisterna på bestämt sätt genom korsningen anges det med ”Cykelbana”. Cykelfält 
som slutar innan själva korsningen anges inte. 
6 Korsningen är inte anpassad åt cyklister och det är inte tänkt att de ska passera den.  



Strategi och handlingsprogram för cykeltrafiken i Eslövs stad  
Emilia Löfgren 

 

27 

 
Körfält 
Eslöv är en liten stad och gatorna är oftast inte så stora vilket gör att antalet körfält nästan 
alltid är ett i varje riktning av de korsningar som studerats. I korsningarna med två körfält 
in i korsningen och ett ut (totalt tre körfält) finns det alltid någon utformning som gör det 
lättare för cyklister att passera. Detta innebär ändå inte alltid att korsningarna är tillräckligt 
bra utformade för cyklister. Korsningarna 13 och 20 är båda två stora korsningar med 
huvudgator. Separerad cykelbana finns i båda två men inte utmed korsningarnas alla sidor.  
 
Refug 
De större korsningarna som har studerats har oftast refuger. I mindre korsningar 
(korsningarna 11, 15, 17 och 18) där det endast finns refuger utmed en av gatorna är 
refugerna placerade på den större gatan i korsningen. I korsningarna 17 och 18 är refugerna 
bra placerade då cyklisternas stråk går utmed den mindre gatan och då korsar den större 
med refuger. I korsningar med cykelstråk där många cyklister vistas t.ex. korsningar 9 och 
15 finns det även refuger. Refugerna är dock inte alltid tillräckligt breda så att en cykel får 
plats. Större korsningar som saknar refuger är korsningarna 8, 10, 16 och 28. 
 
Buskage 
Sikten ansågs vara god i alla korsningarna utom korsning 9. Skymmande buskage var inte 
något problem utan det kunde istället vara byggnader som skymde sikten i korsningarna.  
 
Markering 
Markering i vägbanan för att tydliggöra cyklisterna väg genom korsningen finns i de flesta 
korsningar som inte är i blandtrafik. Markeringarna är antingen ”sockerbitar” bredvid 
övergångsstället eller andra vita markeringar som tydliggör var cyklisterna ska cykla. 
Korsningarna 25 och 26 är de enda där cyklisterna inte är i blandtrafik innan korsningen 
men där det ändå inte finns markering i själva korsningen för cyklister.  
 
Standarden på markeringen som finns idag är inte bra. På många platser har den vita färgen 
helt försvunnit och det blir svårt att veta var man ska cykla.  
 
Utformning 
Som redan nämnts i studien av sträckorna är det blandtrafik utmed en del av 
huvudgatorna. Korsningarna 8, 10, 16, 17, 18 och 28 är alla större korsningar utmed 
huvudgator där cyklister är hänvisade till att passera i blandtrafik. Tabellen visar samtidigt 
att det är blandtrafik i nästan hälften av alla korsningar. Dessa är alltid korsningar mellan 
huvudgator och lokalgator förutom i korsning 2 som är två korsande huvudgator. Korsning 
2 är emellertid inte utformad för cyklister utan tanken är att närliggande cykelbanor ska 
användas men detta framgår inte särskilt tydligt på plats. 
 
Det är endast i korsningarna 1, 11, 12 och 14 som det är utformat för cyklister att kunna ta 
sig över alla vägarna i korsningen. I dessa korsningar finns det också någon utformning som 
cykelbana eller cykelfält som leder cyklisten in eller ut ur korsningen. Korsning 13 som är 
en stor signalreglerad korsning har cykelbana eller cykelfält utmed alla gatornas sidor i 
korsningen förutom utmed Trehäradsvägens norra sida från östra delen i korsningen. I de 
flesta korsningar finns det endast utformning för cyklister att kunna passera över en eller två 
av vägarna i korsningen. I till exempel korsningarna 3 och 19 som ligger utmed en 
separerad cykelbana finns det utformning för cyklister att passera anslutande sidoväg men 
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inte att kunna passera den större vägen som går parallellt med cykelbanan. Utformningar 
för cyklister finns då antingen utmed större stråk, i riktning mot målpunkter eller vid 
korsning av en större väg. 

3.5 Räkning av cyklister 

Under 4 dagar, tisdag den 29/11 till fredag den 2/12 2005 genomförde kommunen en 
cykelräkning på tretton platser i Eslöv. Av de tretton platserna var tre stycken korsningar 
och tio stycken sträckor. Cykelräkningen syftade främst till att ge kunskap om vilka vägar 
cyklister väljer att använda. Resultatet av cykelräkningen anses inte vara helt tillförlitligt då 
räkningen endast skedde under fyra dagar men det ger ändå en uppfattning om var 
cyklisterna cyklar. I figur 3.6 presenteras en karta med de tretton räkningspunkterna och i 
bilaga 3 finns det en utförligare redovisning av cykelräkningen. 
 

 
 

3.5.1 Jämförelse mellan nio räkningspunkter 

Studien avslutades med en jämförelse av cykelflödet mellan några av räkningspunkterna. De 
punkter som jämfördes var punkter som låg utmed parallella vägar där det inte innan 
framgick vilken väg cyklister använde. I punkterna 1, 7, 12 och 13 har det inte gjorts någon 
jämförelse av antalet cyklister då punkternas placering gjort att en jämförelse inte är 
intressant så. Resultatet av cykelräkningen i dessa punkter presenteras i bilaga 3. 
 
Räkningspunkter 2 och 3 
Jämförelsen av cykelflödet visade att fler cyklister använder Skogsvägen (3) än Solvägen (2). 
Båda vägarna har ingått i studien av sträckorna och det har konstaterats att Solvägen 
(sträcka 5) är en högtrafikerad huvudgata utan någon separering för cyklister. Skogsvägen 

500 m 

Figur 3.6 Räkningspunkter 
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(sträcka 6) är en lokalgata inne i villaområde vilket kan förklara den större mängden 
cyklister. 
 
Räkningspunkter 4, 5 och 6 
Jämförelse av cykelflödet mellan Odengatan, Malmgatan och Västergatan visade att mer än 
hälften valde att använda Odengatan. Detta kunde dock förklaras med att räkningen vid 
Odengatan hade skett i anknytning till att skolan började på morgonen. Många av 
cyklisterna sågs också komma från andra vägar och svängde en bit innan räkningspunkten 
in på Odengatan och därefter in på skolområdet. Men även om man bortsåg från detta 
hade Odengatan flest cyklister. 
 
Räkningspunkter 8 och 9 
Nästan 2/3 av cyklisterna valde att använda Malmgatan framför Bryggaregatan. Detta kan 
bero på att cyklister som ska till och från väster måste cykla en bit på huvudgatan 
Västerlånggatan om de ska in på Bryggaregatan. När de väljer Malmgatan behöver de 
endast korsa Västerlånggatan. 
 
Räkningspunkter 10 och 11 
Jämförelse mellan Smålandsvägen och Norregatan visade att gatorna var lika högt 
trafikerade av cyklister.  
 
Tabell 3.5 Resultat av antalet cyklister vid cykelräkningen under fyra vardagar och jämförelse 
mellan nio av punkterna 

Gata (nr) Morgon 1 Morgon 2 Kväll 3 Kväll 4 Totalt Procent 
Solvägen (2) 5 0 4 2 11 38 
Skogsvägen (3) 5 5 5 3 18 62 
Totalt     29 100 
Gata (nr) Morgon 1 Morgon 2 Kväll 3 Kväll 4 Totalt Procent 
Odengatan (4) 22 5 6 5 38 57,6 
Malmgatan (5) 0 2 4 3 9 13,6 
Västergatan (6) 4 1 6 8 19 28,8 
Totalt     66 100 
Gata (nr) Morgon 3 Morgon 4 Kväll 1 Kväll 2 Totalt Procent 
Bryggaregatan (8) 5 5 5 5 20 35 
Malmgatan (9) 9 8 8 12 37 65 
Totalt     57 100 
Gata (nr) Morgon 3 Morgon 4 Kväll 1 Kväll 2 Totalt Procent 
Smålandsv. (10) 0 6 0 11 17 50 
Norregatan (11) 0 5 5 7 17 50 
Totalt     34 100 

 
Det skulle vara intressant att se vilken väg som cyklisterna som kom på Odengatan och 
Malmgatan valde när de kom fram till Västerlånggatan. Bryggaregatan eller Malmgatan? 
Utifrån cykelräkningen som gjorts går det inte att dra någon slutsats om detta då punkterna 
4, 5, 6 och 8,9 inte räknades samtidigt.  
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3.6 Intervjuer med eslövscyklister 

Intervjuer av 8 stycken Eslövsbor bekräftade misstankarna om vilka bristerna var i dagens 
cykelnät. Intervjupersonerna var få i antal vilket innebär att resultatet ej kan anses helt 
tillförlitligt men det ger ändå en uppfattning om vad invånarna tycker om cyklisternas 
trafiksituation. 
 
Nedan presenteras ett urval av invånarnas åsikter där vissa uppfattningar var gemensamma 
för de intervjuade personerna. 
 
Detta ansåg de intervjuade invånarna vara bra för cyklisterna i trafiken: 
 

• Gång- och cykelbana utmed delar av Sallerupsvägen, Smålandsvägen, 
Västerlånggatan, Västergatan, Kanalgatan 

 
• Vinterväghållningen på de separerade gång- och cykelbanorna 

 
• Refuger 

 
• Träd som avskiljer cykelbanan från motorfordonens vägbana 

 
Detta ansåg de intervjuade invånarna vara problemen för cyklisterna i trafiken: 
 

• Dålig vinterväghållning på lokalgatorna vilket medför att bilen används oftare 
under vinter. Emellertid kan huvudgator användas istället men brist på 
cykelbanor på några av dessa gator bidrar till att detta inte ses som något 
alternativ. 

 
• Södergatan i centrum upplevs trång för cyklisterna. Detta medför att några 

väljer att istället leda cykeln eller ta en annan gata som Kanalgatan. En person 
valde att gå istället för att det upplevdes som ett så stort problem att cykla i 
centrum. 

 
• Utmed Västergatans norra sida går det en dubbelriktad cykelbana. Detta 

innebär att när cyklisterna kommer in till centrum och tvingas fortsätta i 
blandtrafik befinner de sig på fel sida av vägen. De måste därför byta sida i 
korsningen med Kanalgatan (korsning 21), vilket kan upplevas som ett 
problem. 

 
•  Svårt att veta vem som har väjningsplikt; bilister eller cyklister utmed 

cykelbanan på Kanalgatan 
 

• Problem med bilister som från anslutande sidogator korsar cykelbanorna. 
Bilisterna kör långt ut och cyklisterna måste därmed köra runt fordonet. 

 
• Västerlånggatan uppfattas ha höga hastigheter norr om korsningen med 

Västergatan (korsning 20) och på grund av att det saknas cykelbana utmed 
denna sträcka upplevs det inte tryggt att cykla där. 
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•  Solvägen upplevs också som ett problem på grund av att det är stort 
trafikflöde samtidigt som det saknas cykelbanor utmed vägen 

 
• Att följa cykelbanan utmed Trollenäsvägen fungerar bra men det är en omväg 

att följa banan runt 4H vilket är ett måste om cyklisten inte ska behöva cykla 
i blandtrafik 

 
• Korsningen mellan Kvarngatan och infarten till mataffären Kvantum är svår 

för cyklister att passera. Cyklisten är tvungen att hoppa av och leda cykeln. 
 
På frågan om det var något som skulle bidra till ökad cykling blev svaren att: 
 

• Hälften av de frågade cyklade redan mycket och trodde inte det fanns något 
som skulle bidra till att de skulle cykla oftare 

 
• Fler cykelbanor eller cykelfält utmed huvudgatorna skulle dock underlätta för 

några av cyklisterna 
 

• Mindre trafik i centrum eller någon form av separering från motorfordonen 
skulle göra det lättare att cykla 

 
• En person önskade fler nedförsbackar 

 
En kort sammanfattning av vad de intervjuade personernas åsikter är att de tycker att det 
saknas cykelbanor utmed en del huvudgator, det är svårt att ta sig med cykel genom 
centrum, vinterväghållningen är sämre på lokalgatorna än på de separerade cykelbanorna 
och korsande bilister på de separerade gång- och cykelbanorna upplevs som ett problem. 
Invånarnas åsikter om vad de tyckte var problemen för cyklister stämde bra överens med 
resultatet av vad som kommit fram under inventeringen av sträckorna och korsningarna i 
staden.  

3.7 Nuvarande planer 

Det finns planer för Eslöv att expandera stort både i väster och öster. Under en 15-20 års 
period beräknas befolkningen öka med ca 20-30 %. Fördjupningen av översiktsplanen för 
Västra Eslöv är klar och arbetet för Östra Eslöv har påbörjats. I detta kapitel presenteras 
kommunens nuvarande planer på expandering av områden och ombyggnader av gator. 
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Figur 3.7  

3.7.1 Väster 

Detta kommer att bidra till ökade trafikmängder och förlängning av befintliga infartsgator 
till det nya området. I sin tur kan detta leda till att korsningar måste byggas om för att all 
trafik ska kunna tas omhand. 

Område 
för ny väg 

Förtätning
av byar 

Verksamheter/ 
industri 

Bostads-
bebyggelse 

Planskild korsning för 
oskyddade trafikanter Cirkulationsplats 

Planskild korsning 
för motorfordon 
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Lantmannavägen, Marieholmsvägen och Vetegatan 
Lantmannavägen, Marieholmsvägen och Vetegatan kommer att förlängas västerut och 
knytas samman med det nya området i väster. 
 
Cykelväg 
Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Västra Eslöv ska huvudcykelnätet bland annat 
bestå av cykelvägar:  
• Från väster via Odengatan in till centrum 
• Från väster och utmed Lantmannavägen 
• I nord-/sydlig riktning längs med gränsen mellan befintlig och ny bebyggelse 
• Utmed förlängningen av både Vetegatan och Marieholmsvägen 

 
Sekundärnätet kommer bland annat att kompletteras med en förlängning öster- och 
västerut av den befintliga gång- och cykelvägen genom Hästhagen. 

3.7.2 Öster 

Området öster om Södra stambanan ska också exploateras men inte i lika stor omfattning 
som västra Eslöv. Som redan nämnt är fördjupningen av översiktplanen för detta område 
ännu inte färdigt men nuvarande förslag på markanvändningen presenteras i figur 3.7.  
 
Lundavägen 
Lundavägens sträckning kommer att ändras något och passera genom det nya 
industriområdet i sydöst. Lundavägen kommer samtidigt att anknyta till Östra vägen där en 
cirkulationsplats anläggs. 
 
Berga lågprismarknad  
Infarten till Berga lågprismarknad ska byggas om. Idag går det separerad gång- och 
cykelbana utmed båda sidorna av Ringsjövägen men efter ombyggnaden kommer banan på 
vägen norra sida att upphöra väster om infarten. Det kommer också att anläggas markering 
i vägbanan även för cyklister vid övergångsstället.  

3.7.3 Marieholmsbanan 

När Marieholmsbanan åter ska börja trafikeras med persontrafik ska korsningarna med 
Trollenäsvägen och Smålandsvägen byggas om och bli planskilda. Trollenäsvägen kommer 
samtidigt att flyttas något och korsningen med järnvägen sker istället längre österut. I den 
planskilda korsningen mellan Smålandsvägen och järnvägen kommer cyklister ledas längs 
en parallell separerad cykelbanan utmed Smålandsvägens östra sida. 
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Figur 3.8 

3.7.4 Norr  

Rönnebergavägen 
Även norr om Marieholmsbanan ska det bebyggas. Rönnebergavägen kommer då att 
förlängas västerut och knytas samman med Trollenäsvägen som viker av något åt öster, se 
figur 3.8. 
 
Planskild korsning för fotgängare och cyklister 
Ytterligare en planskild korsning med järnvägen kommer att byggas för cyklister i 
anknytning till det nya bostadsområdet, se figur 3.8. 

3.7.5 Centrum 

 
Figur 3.9 
Östergatan 
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Utmed Östergatans södra sida, från korsningen med Köpmansgatan/Östergatan fram till 
den befintliga gång- och cykelbanan som går under järnvägen, ska det anläggas en 
dubbelriktad separerad gång- och cykelbana. 
 
Köpmansgatan/Stationsgränd 
Längs Köpmansgatan anläggs också en dubbelriktad gång- och cykelbana. Denna förlängs 
mot tågstationen genom Stationsgränd där den sedan upphör. 
 
Stora torg 
Över Stora torg ska det byggas en separerad gång- och cykelbana som kopplar samman 
Köpmansgatan och Malmgatan.  
 
Odengatan/Bryggaregatan 
Som redan har nämnts ska Odengatan enligt den fördjupade översiktsplanen för västra 
Eslöv ingå i cykelhuvudnätet. Stråket kommer att fortsätta längs Bryggaregatan mot 
stationen. 

3.7.6 Cykelparkering 

Det finns idag planer på att inrätta möjlighet för cyklister att parkera sin cykel i en del av 
tågstationsbygganden. Parkeringen kommer att vara bevakad och cyklisterna får betala en 
mindre summa för tjänsten. Ingången till cykelparkeringen kommer att ske från 
stationsbyggnadens västra sida. 
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3.8 Delresultat 

Det finns många vägar som cyklisterna idag kan använda i Eslöv. De flesta lokalgatorna är 
väl anpassade för cyklister och det finns gott om separerade cykelbanor både genom 
bebyggelse och genom grönområde. Problemet för cyklister är därför inte brist på 
cykelvägar utan brist på länkar som kopplar samman befintliga vägar till ett cykelnät. På 
många platser slutar cykelbanorna tvärt och cyklister leds ut i blandtrafik utan någon 
hänvisning om var det därefter är lämpligt för dem att cykla.  
 
Det finns som sagt många lokalgator som cyklisterna kan använda men det måste också 
finnas bra utformning för cyklisterna utmed de större vägarna. Som redan nämnts är 
tryggheten viktig och risken är stor att oskyddade trafikanter väljer en större trafikfarligare 
väg kvällstid framför en mindre och säkrare om de inte känner sig trygga. Utmed flera av 
huvudgatorna, som till exempel Solvägen och Remmarlövsvägen, saknas det cykelbanor 
eller cykelfält. Ofta finns det någon annan lämplig lokalgata att använda men dessa gator är 
som sagt inte alltid ett alternativ. Vintertid kan även väghållningen upplevas som mindre 
bra på lokalgatorna vilket också bidrar till att huvudgator utan separering istället används.  
 
Korsningar mellan lokalgator och större vägar saknar också ibland någon utformning, t.ex. 
refuger, som underlättar cyklisternas passage. Detta gör att bilisterna känns mer prioriterade 
i korsningen.  
 
Som redan nämnts är hänvisningen för cyklister inte så bra. Skyltar som visar på att det är 
en cykelbana dyker upp på några plaster men det saknas skyltning som visar i vilken 
riktning olika målpunkter ligger. Efter att cykelbanan upphört och cyklister därefter är 
hänvisade till blandtrafik saknas det också skyltning som tydliggör vilken väg som är 
lämplig att använda. 
 
Trafiken genom centrum är ett stort problem som kan vara svårt att lösa. Samtidigt som 
Östergatan är en huvudgata och bilisternas framkomlighet ska vara bra ska gatan vara 
anpassad för både fotgängare och cyklister. Ett bra samspel mellan de olika 
trafikantgrupperna är inte lätt att få på grund av det stora trafikflödet utmed Östergatan. 
En låg hastighet krävs dock för att trafikmiljön ska vara säker för oskyddade trafikanter. 
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4 Cykelstrategi 

Strategin för cykeltrafiken är en av de åtta strategier som ingår i Eslövs kommuns 
trafikstrategi. Cykelstrategin är ett fristående dokument i examensarbetet som tillsammans 
med de sju andra strategierna ska vägleda kommunen i trafikplaneringen och vid val av 
åtgärder. Målen som tas upp i cykelstrategin är mål som projektgruppen tagit fram utifrån 
nationella målsättningar som miljömål, transportpolitiska mål och lokala dokument. 
Numreringen av målen kommer från kommunens framtagna mål för all trafik i Eslövs stad. 
Cykelstrategin ligger till grund för de förslag på åtgärder som ges i Handlingsprogrammet – 
kapitel 5.  

4.1 Inriktning 

Det finns många fördelar med att cykla. Det ger motion, det är hälsosamt och billigt 
samtidigt som det inte påverkar vår miljö negativt med t ex buller och avgaser. Trots detta 
är det många som ändå väljer bilen även på korta sträckor där cykeln borde kunna 
konkurrera. Problem såsom brist på gena och bra cykelstråk, motorfordonens höga 
hastigheter eller en otrygg och trafikfarlig miljö är några av orsakerna som gör att vi väljer 
annat transportmedel. Det är därför viktigt att ha ett säkert, attraktivt och välplanerat 
cykelnät som knyter samman viktiga målpunkter med bostadsområden och som samtidigt 
bidrar till att förbättra framkomligheten och trafikmiljön för cyklisterna. 

4.2 Mål som rör cykeltrafiken 

Samtliga mål ska vara uppnådda år 2015. 
  
5. Mellan alla bostadsområden och centrum ska det finnas sammanhängande, gena gång- 
och cykelförbindelser med god standard. 
8. Andel av cykelnätet som har god ytbeläggningsstandard ska öka från 70 % till 80 %. 
12. Andelen av resorna till centrum som sker till fots, med cykel och med buss ska öka från 
40 till 60 %. 
13. Andelen barn som blir skjutsade med bil till skolorna ska minska från ca 35 % till 20 
%. 
15. Den genomsnittliga restidskvoten (”restid cykel”/”restid bil”) ska minska från dagens ca 
2  
till under 1,5 för resor inom staden Eslöv.2 
18. Andelen cyklister som känner sig trygga i trafiken ska öka från drygt 40 % till 60 %. 
19. Ingen ska dödas och eller skadas allvarligt i trafiken. 
20. Antalet lindrigt skadade ska minska med 20 %. 
21. Andelen personer som är nöjda med trafiksäkerheten i stadskärnan ska öka från knappt 
40 % till 60 %. 
22. Andelen personer som använder cykelhjälm ska öka från 17 % till 30 %. 

 

                                                
2 En restidskvot på 1,5 innebär alltså att en cykelresa aldrig ska ta mer än 50 % längre tid än motsvarande 
bilresa, inklusive parkeringstid och gångtid för bilisten. Vid den nivån anses cykeln konkurrenskraftig 
med bilen. 
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4.3 Framkomlighet och tillgänglighet (mål 5, 8, 12, 13, 15) 

4.3.1 Ett gent och sammanhängande cykelnät 

Separerade cykelbanor, cykelfält i gatan och gator med blandtrafik ingår alla i stadens 
cykelnät. Nätet ska vara utformat så att det på ett enkelt och säkert sätt går att ta sig med 
cykel till alla viktiga målpunkter i staden. Ett cykelnät som är gent och sammanhängande är 
grunden för detta. Cykelstråken ska vara välplanerade och lätta att lokalisera för att bidra 
till att öka andelen cyklister i staden. Ett sätt att uppnå detta kan vara en tydlig skyltning av 
stråken. 
 
För att cykelstråken ska anses attraktiva är det enligt mål femton viktigt att tiden det tar att 
cykla till en viss punkt i staden inte är mer än 1,5 gånger längre än tiden det skulle ta att 
köra bil. Det ska också i så stor utsträckning som möjligt inte vara enklare eller genare att 
cykla på en större väg som inte är avsedd för cyklister. Det är därför önskvärt att cykelnätet 
kompletteras och knyts samman med det befintliga för att få ett cykelnät som täcker in 
större delen av staden. 

4.3.2 Öka både framkomligheten och säkerheten för cyklister 

När det krävs fysiska åtgärder i trafikmiljön för att förbättra säkerheten för cyklisterna är 
det viktigt att se till att åtgärden inte påverkar cyklisternas framkomlighet. Det är istället 
bättre att skapa en miljö som sänker hastigheten för motorfordon då säkerheten för 
oskyddade trafikanter oftast förbättras samtidigt. Cykelbommar eller cykelfållor som de 
också kallas är ett exempel på en fysisk åtgärd som försämrar framkomligheten för cyklister 
och är därför oftast ingen bra lösning. Åtgärden innebär dessutom att bilisterna inte 
behöver ta någon hänsyn till cyklisterna utan tillåts behålla sin hastighet. 

4.3.3 Ökad framkomlighet genom separering av cyklister och fotgängare 

Ett lämpligt sätt att ytterligare öka cyklisternas framkomlighet på större och viktiga gång- 
och cykelbanor med mycket trafik är att dela upp banan mellan fotgängare och cyklister. 
Separeringen sker genom att ytbeläggningen skiljer sig i färg och material för de två 
trafikslagen. Tillräcklig bredd på cykelbanorna är också viktigt men det är inte alltid möjligt 
att genomföra på grund av brist på utrymme. För att cyklisternas och fotgängarnas 
framkomlighet och säkerhet ska vara så bra som möjligt är det ändå önskvärt att separera 
gång- och cykelvägar längs huvudstråken som inte uppfyller tillräcklig bredd.  

4.3.4 God standard på beläggningen 

Beläggningen på cykelvägnätet i Eslöv ska hålla så god standard som möjligt. Att underlaget 
är jämnt, fritt från glassplitter och att kanter vid cykelöverfarter är tillräckligt avfasade är 
viktigt för att öka kvaliteten.  
 
Vid beläggningsarbeten ska de cykelvägar som används av många cyklister prioriteras. 
Åtgärderna ska i första hand samordnas med övriga arbeten i cykelbanan, t.ex. VA-arbeten. 
Resurserna som finns för beläggningsåtgärder ska fördelas mellan bil-, cykel- och gångnäten 
så att alla nätens standard förbättras.  

4.3.5 Bra vinterväghållning på cykelnätet 
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Många cyklar även under årets kalla delar, trots besvärligt väglag eller dåliga 
väderförhållanden. Målet är att framkomligheten ska vara god året om men det är inte alltid 
möjligt. Snöröjning och halkbekämpning prioriteras i en viss ordning i staden där t.ex. 
viktiga cykelstråk, målpunkter, övergångsställen och busshållplatser prioriteras. Prioriterade 
gång- och cykelvägar har lika hög prioritet som prioriterade bilvägar.  

4.3.6 Fler parkeringsmöjligheter för cyklister  

Det är önskvärt att det finns gott om parkeringsplatser för cyklister i anslutning till viktiga 
målpunkter, som t ex stationen och centrum. När nya cykelparkeringar planeras eller 
befintliga förbättras ska hänsyn tas till både säkerhet och trygghet för cyklisterna. 

4.4 Säker och trygg cykeltrafik (mål 8, 18, 19, 20, 21 och 22) 

4.4.1 Bilarnas hastighet ska hållas låg på lokalvägnätet 

För att alla trafikanter ska känna sig säkra och trygga i trafiken är det viktigt att 
motorfordonens hastigheter hålls låga i de miljöer där olika trafikantgrupper samsas om 
vägutrymmet. När en trafikolycka inträffar har hastigheten avgörande betydelse för hur 
allvarlig skadan blir. Om motorfordonets hastighet är 30 km/h är risken för oskyddade 
trafikanter att dö i en kollision liten men redan vid 50 km/h dör 80 procent om en 
kollision inträffar. En låg hastighet i blandtrafik är därför nödvändig för att trafikmiljön ska 
vara tillräckligt säker för oskyddade trafikanter. 

4.4.2 Cyklister och bilister integreras 

På gator där trafikmängderna är lägre än på huvudgatorna ska cyklister samspela med övriga 
trafikanter, vilket innebär att alla måste ta hänsyn till varandra för att bibehålla en säker och 
trygg trafikmiljö. En förutsättning för att samspelet ska fungera bra är att motorfordonens 
hastigheter är låga. En del av gatorna är redan utformade för låga hastigheter men på andra 
gator kan på sikt åtgärder behöva vidtas för att säkerställa hög trafiksäkerhet. 

4.4.3 Separerade trafiklösningar för cyklister på huvudgator 

På huvudgatorna är bilarnas framkomlighet prioriterad och hastigheterna är högre. För att 
ändå uppnå en säker och framförallt trygg trafikmiljö för cyklisterna är det lämpligt att de 
separeras från motortrafiken. I första hand ska detta genomföras med separata och 
upphöjda cykelbanor men det kommer inte att vara möjligt överallt. Ett bra och billigare 
sätt kan då vara cykelfält i gatan. För att cykelfältet inte ska användas till bilparkering 
behövs någon form av enkel avgränsning och inte endast en målad linje. 

4.4.4 Säkrare korsningar för cyklister 

I korsningspunkter är risken för en olycka ofta högre än på en raksträcka och oskyddade 
trafikanter är särskilt utsatta. Det är därför viktigt att se över korsningarna i trafikmiljön 
och allteftersom anpassa dessa så att de på sikt får en säkrare utformning. Följande förslag 
ska ses som tänkbara sätt att successivt förbättra korsningarna när ombyggnationer eller nya 
områden planeras. 
 
Cykelpassager 
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Cykelbanor som går längs större vägar avbryts ofta av mindre bilvägar som ansluter till den 
större vägen. Ett bra sätt att prioritera framkomlighet och säkerhet för cyklister är att låta 
cyklisterna ha företräde i dessa korsningar. För att tydliggöra cyklisternas företräde bör 
cykelbanan fortsätta på samma höjd genom hela korsningen. Motorfordonen blir då 
tvungna att sakta in för att kunna passera cykelbanan som fungerar som ett farthinder. Det 
är viktigt att både skyltning och markeringar i vägbanan förtydligar väjningsplikten. Denna 
åtgärd ökar cyklisternas framkomlighet samtidigt som den är hastighetsreducerande för 
biltrafiken och då också trafiksäkerhetshöjande för oskyddade trafikanter. För att ytterligare 
få både cyklister och bilister att uppmärksamma korsningen och samtidigt ge ett vackert 
intryck i trafikmiljön kan överfarten utformas med passande ytbeläggning i en annan färg. 
 
På huvudgator med separerad cykelbana bör det finnas markerade överfarter för cyklister. 
 
Signalreglerade korsningar 
För att förbättra säkerheten och framkomligheten för cyklister kan signalreglerade 
korsningar, i de trafiksituationer som det är lämpligt, utformas med en så kallad cykelbox. 
En cykelbox är ett markerat utrymme för cyklister framför bilarnas stopplinje i korsningen. 
Cyklisternas framkomlighet ökar genom att de får lämna korsningen först. Säkerheten ökas 
också genom att cyklisterna blir synligare och motorfordonens hastighet lägre. I större 
signalreglerade korsningar är det säkrare och tryggare för cyklister att passera korsningen via 
cykelöverfart med egen markering och trafikljus.  
 
Cirkulationsplatser 
Cyklisters placering i cirkulationsplatser beror på cirkulationsplatsens storlek. I små 
cirkulationsplatser med lägre hastighet är det mer lämpligt att cyklisterna färdas bland 
bilarna medan det i större cirkulationsplatserna är säkrare för cyklisterna att cykla på en 
separat överfart utanför cirkulationsplatsen.  
 
Övriga korsningar 
I korsningar med blandtrafik gäller naturligtvis samma trafikregler för cyklister som bilister. 
Dock är det extra viktigt för de oskyddade trafikanterna att hastigheterna hålls låga.  

4.4.5 Säkrare skolvägar 

Det är extra viktigt att de cykelvägar som barn använder för att ta sig till skolorna är enkla 
och lättförståeliga. Barn beter sig annorlunda än vuxna i trafiken och det kräver att 
trafikmiljön är utformad på ett säkert sätt som anpassas till barnens förmåga att klara av och 
förstå den. Samarbete mellan skola, barn och föräldrar är viktigt för att kunna komma fram 
till bra lösningar för alla. För att minimera skadeutfallet om en olycka ändå skulle inträffa är 
det extra viktigt att motorfordonens hastigheter utanför skolorna är högst 30 km/h.  

4.4.6 Öka cyklisternas trygghet 

Vid planering av nya cykelstråk är det viktigt att tänka på stråkens placering i staden. 
Cykelvägar som går genom ödsliga eller folktomma område känns inte alltid trygga. Stora 
buskage intill cykelvägarna som skymmer cyklisternas sikt är inte heller önskvärt då de ger 
en känsla av att inte veta vad som finns bakom. Längs de större cykelstråken är det bra med 
belysning för att öka tryggheten men det löser inte alla problem. 
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5 Handlingsprogram 

Handlingsprogrammet ska i likhet med Cykelstrategin i kapitel 4 fungera som ett fristående 
dokument som Eslövs kommun ska kunna använda sig av utan att information från tidigare 
kapitel i examensarbetet behövs. Detta innebär att upprepningar kan komma att ske för att 
göra kapitlet förståeligt. 
 
Det kommer inte diskuteras någon prioritetsordning av åtgärderna i handlingsprogrammet. 
Detta är självklart viktigt men ordningen påverkas troligen av vilka andra arbeten som 
kommunen samtidigt utför i staden. Kostnaderna för de olika åtgärderna redovisas inte 
heller men en bedömning kommer att genomföras av kommunen senare. Dessa faktorer 
bör vara med för att handlingsprogrammet ska anses heltäckande men har inte ingått i 
examensarbete. 
 
Syftet med handlingsprogrammet för cykeltrafiken i Eslöv är att utifrån framtagen 
cykelstrategi föreslå åtgärder i cykelnätet som medverkar till att de uppsatta målen i 
strategin uppnås. Målsättningen är att skapa ett sammanhängande cykelnät som är säkert, 
tryggt och gent. För att ta reda på var problemen och bristerna finns i cykelnätet har ett 
antal utvalda sträckor och korsningar studerats samt intervjuer genomförts med invånare i 
Eslöv. Utifrån dessa problem och med strategin som bas har därefter åtgärderna föreslagits. 
Valet av åtgärder har också till viss del påverkats av en cykelräkning som Eslövs kommun 
genomfört under hösten 2005 samt kommunens nuvarande planer på ombyggnad och 
exploatering. 
 
Fysiska åtgärder i kombination med beteendepåverkande åtgärder är viktiga för att uppnå 
de mål som satts upp i trafikstrategin för Eslövs kommun. I det här handlingsprogrammet 
fokuseras endast på fysiska åtgärder, men det är viktigt att beteendepåverkande åtgärder inte 
glöms bort. I trafikstrategin finns delstrategin, Hållbart resande, som behandlar dessa frågor. 
 
Åtgärderna som föreslås kommer att presenteras både i text och i bild. En beskrivning av 
sträckan/området samt eventuella planer som påverkar trafiken inleder varje avsnitt. 
Därefter diskuteras både sträckans brister samt bristerna i korsningarna utmed sträckan. 
Avsnitten avslutas med en beskrivning av föreslagna åtgärder. 
 
Valet av åtgärderna varierar beroende på vad problemet är utmed sträckan eller i 
korsningen. Åtgärder som bland annat föreslås är refuger, separerad cykelbana, cykelfält 
eller cykelbox. Genom att anlägga refuger i korsningen blir det lättare för cyklisterna att 
passera samtidigt som antalet olyckor minskar. Separerad cykelbana och cykelfält anläggs 
utmed huvudgator med stort trafikflöde där trafiksäkerheten för cyklister inte är bra eller 
där trafikmiljön uppfattas som otrygg. Utmed sträckan fungerar cykelbanor bra men 
problem kan uppstå i korsningar där de olika trafikantslagen måste samspela med varandra. 
Det är därför viktigt att satsa på bra utformningar just i korsningspunkterna. Cykelfält har 
visat sig ge väldigt goda resultat för trafiksäkerheten tack vare att separeringsgraden inte är 
så stor och trafikslagen måste samspela med varandra både utmed sträckan och i 
korsningarna. Hur stora effekterna blir av de åtgärder som föreslås går dock inte helt säkert 
att bedöma.  
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I kvalitetsprogrammet i den fördjupade översiktplanen för Västra Eslöv beskrivs standarden 
på gång- och cykelvägarna i de nya områdena. Gång- och cykelvägar längs huvudstråken 
ska till exempel vara 2,5-3,0 meter breda och asfalterade och gång- och cykelvägar i 
grönområde ska vara 1,0-3,0 meter breda och asfalterade eller grusade. I 
kvalitetsprogrammet anges det också att korsningar mellan gång- och cykelvägar och 
bilgator ska vara upphöjda med cementsten. För att undvika att skapa stora skillnader i 
standarden mellan nya och befintliga cykelvägar bör man sträva efter att de cykelvägar som 
redan finns idag får samma standard som de nya som byggs. 
 
Beskrivningarna av åtgärderna i figurerna är inte exakta eller skalenliga. De är heller inte 
detaljrika utan endast översiktliga förslag där som regel inga utformningar med estetisk 
betydelse som planteringar eller gatstensformationer beskrivs. I samtliga figurer är norr 
riktat uppåt och befintlig cykelbana eller cykelfält samt ny cykelbana eller cykelfält visas 
enligt förklaring nedan: 
 Befintlig cykelbana eller cykelfält 

Ny cykelbana eller cykelfält 
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5.1 Översiktliga brister i cykeltrafiknätet 

En översiktlig karta över de brister som finns idag i cykelnätet samt framtida problem visas i 
figur 5.1 nedan. De problem som väntas uppstå i framtiden har framkommit genom att 
kommunens nuvarande planer på exploatering och ombyggnad av gator har studerats. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Korsning 10 
Låg trafiksäkerhet i 
korsning mellan 
huvudgata och 
lokalgata  

Korsning 28
Låg trafiksäkerhet i 
korsning mellan huvudgata 
och lokalgata  

Korsning 16, 17, 18
Låg trafiksäkerhet i 
korsningar mellan 
huvudgata och 
lokalgata  

Cykelöverfarter utmed 
Kanalgatan 
Otydliga cykelöverfarter 
och låg trafiksäkerhet 

Korsning 3, 19
Cykelöverfarter med 
otydlig markering och 
skyltning. 

Korsning 2 
Stor korsning mellan två 
huvudgator. Ej anpassat 
för cyklister. Cykelbanan 
tar abrupt slut bredvid 
korsningen. 

Korsning 20 
Stor signalreglerad 
korsning mellan två 
huvudgator där det är 
krångligt för cyklister i vissa 
av tillfarterna. 

Korsning 5 
Låg trafiksäkerhet i 
korsning mellan 
huvudgata och 
lokalgata  

Korsning 25 
Korsning mellan 
cykelbana och utfart från 
mataffär. Dålig sikt och 
låg trafiksäkerhet. 

Separerade cykelbanor/ 
cykelfält 

Väg där det bör finnas 
men saknas cykelbana/ 
cykelfält utmed en eller 
båda sidorna

Korsning med 
bristande utformning 
för cyklister 

Figur 5.1 Brister i stadens cykeltrafiknät
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5.2 Solvägen 

Solvägen är en rak och lång huvudgata i väst-/östlig riktning med en dygnstrafik på ca 4500 
fordon. Exploatering i väster kommer leda till att trafikflödet utmed gatan ökar.  
 

Figur 5.2 

5.2.1 Brister 

Även om trafikflödet är relativt stort är cyklisterna hänvisade till blandtrafik längs med hela 
gatan och ett framtida ökat trafikflöde kommer att försämra cyklisternas situation 
ytterligare. Gatan är inte tillräckligt bred för att det ska gå att anlägga enkelriktade 
separerade cykelbanor utmed båda sidorna. Det finns möjligheter för cyklister att använda 
parallella lokalgator som Skogsvägen men dessa är inte alltid att föredra, särskilt inte 
vintertid när väghållningen är sämre än på huvudgatorna och inte heller när det är mörkt.  
 
Korsning 10 som sker med Hundramannavägen uppfattas som stor och saknar refuger. 
Cykelfältet längs Hundramannavägens södra del tar abrupt slut i korsningen och cyklister 
leds inte vidare. 
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5.2.2 Åtgärdsförslag – sträcka Solvägen 

Cykelfält anläggs på båda sidorna av vägen från korsningen 
Västerlånggatan/Trehäradsvägen (korsning 14) till korsningen Solvägen/Kronovägen, se 
figur 5.3. Eftersom Kronovägen redan idag har cykelfält blir cykelnätet mer 
sammanhängande efter cykelmarkering även utmed Solvägen. Cykelfältets bredd bör vara 
minst 1,25 meter på vardera sidan och bilister kan vid möte på gatans smalaste ställen 
tvingas använda cykelfältet. 
 

 
Figur 5.3 

5.2.3 Åtgärdsförslag – korsning 10  

På Solvägen anläggs två refuger innan och efter 
korsningen. Refugerna bidrar till att bilisterna 
sänker hastigheten och säkerheten förbättras 
därmed för cyklisterna. Refugerna underlättar 
samtidigt för cyklisterna att passera korsningen. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figur 5.4 
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5.3 Remmarlövsvägen 

Remmarlövsvägen är en huvudgata i nord-/sydlig 
riktning. Idag passerar ingen kollektivtrafik sträckan men 
planer finns på att ändra bussarnas linjesträckning vilket 
innebär att stadsbussar kan komma att passera korsning 5. 
Bussarna kommer i så fall att komma fram till korsning 5 
från Odengatan västerifrån och svänga norrut på 
Remmarlövsvägen. Västra delen av Odengatan är idag 
enkelriktad, mellan Byavägen och Remmarlövsvägen, och 
tillåter endast motorfordonstrafik i västlig riktning. Om 
stadsbussarnas linjesträckning ändras kommer 
enkelriktningen på Odengatan byta riktning eller 
eventuellt bli en bussgata. Utmed den delen av Odengatan 
som är enkelriktad för motorfordonstrafiken kan man 
cykla västerut i blandtrafik och österut på en separerad 
cykelbana.  
 
Trafikflödet, ca 2500 fordon/dygn, är inte lika stort som 
på Solvägen men en utbyggnad av västra Eslöv medför en 
relativt stor ökning av trafiken. 
 
 

 
Figur 5.5 

5.3.1 Brister 

Cyklister cyklar i blandtrafik och det finns inga refuger i korsningarna utmed sträckan. 
Remmarlövsvägen är inte tillräckligt bred för att det ska gå att anlägga separerad gång- och 
cykelbana utmed båda sidorna av vägen. 
 
Korsningen Remmarlövsvägen/Odengatan (korsning 5) är inte särskilt stor men beräknas få 
ökat trafikflöde av cyklister när Eslöv expanderar västerut. Idag leds cyklisterna, som 
kommer på en cykelbana från väster, med hjälp av en refug mot ett övergångsställe. Vid 
övergångsstället tar cykelbanan tvärt slut och cyklister hänvisas inte vidare.  
 
Precis innan korsningen mellan Remmarlövsvägen och Trollenäsvägen (korsning 2) tar 
cykelbanan som går parallellt med Trollenäsvägen abrupt slut. Cyklister leds inte vidare 
vilket gör att en del cyklister cyklar ut i korsning 2 som är en stor korsning och ej avsedd 
för dem.  
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5.3.2 Åtgärdsförslag – sträcka Remmarlövsvägen 

På grund av att det inte finns tillräckligt utrymme för att 
anlägga separerad cykelbana anläggs istället cykelfält 
utmed båda sidorna av Remmarlövsvägen. Cykelfält 
börjar i korsningen med Solvägen (korsning 8) och går 
fram till korsningen med cykelbanan utmed 
Trollenäsvägen (precis innan korsning 2). Cykelfältet är 
liksom på Solvägen minst 1,25 i bredd och motorfordon 
kan vid gatans smalaste ställen behöva använda cykelfältet 
vid möte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.6 

5.3.3 Åtgärdsförslag – korsning 5  

För att göra cyklisternas passage 
säkrare anläggs refuger på 
Remmarlövsvägen. Gatsten 
anläggs också i tre rader rakt 
över Remmarlövsvägen, en rad 
i norr och två i söder innan och 
efter övergångsstället. Tanken 
med gatsten är att bilisterna ska 
öka sin uppmärksamhet och 
sänka hastigheten. Refugen som 
idag går längs cykelbanan 
utmed Odengatans västra del 
byggs om så att den inte leder 
cyklisterna mot 
övergångsstället. 
 

 
Figur 5.7 
 
Om stadsbussar ska passera korsningen flyttas den norra refugen något längre norrut. För 
att underlätta bussarnas framkomlighet anläggs heller inte raden av gatsten i norr. 
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5.3.4 Åtgärdsförslag – korsning 2  

Alternativ 1 
I korsningen med Remmarlövsvägen där 
cykelbanan utmed Trollenäsvägen abrupt 
tar slut leds cyklister via en gång- och 
cykelöverfart österut. Överfarten utformas 
med breda refuger innan och efter 
överfarten, se bilaga 5 - bild 4. Precis öster 
om korsningen finns ett mindre 
grönområde där den separerade och 
dubbelriktade gång- och cykelbanan 
sneddar mot Västergatan.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.8 
 

Alternativ 2 
Ett annat alternativ är att leda cyklisterna söderut 
på Remmarlövsvägen och därefter vidare österut 
mot centrum på lokalgatorna Malmgatan eller 
Odengatan. Utgångspunkten är att cykelfält 
anläggs utmed Remmarlövsvägen. Cyklister bör 
dock ha möjlighet att välja en säker väg som även 
känns trygg när det är mörkt. Därför anses inte 
detta alternativ lika bra som alternativ 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.9 

5.4 Västergatan 

Västergatan sträcker sig från korsning 2 till korsning 22 med Norregatan. Från korsningen 
med Ängavägen (korsning 3) till korsningen med Kanalgatan finns det idag dubbelriktad 
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separerad gång- och cykelbana på vägens norra sida. Banan är separerad från Västergatan 
med en skiljeremsa som är planterad med träd. 

 

Figur 5.10 

5.4.1 Brister 

På grund av brist på utrymme är det inte möjligt att även anlägga cykelbana utmed hela 
den södra sidan av Västergatan. Självklart skulle det vara bättre för cyklister med 
enkelriktade cykelbanor på båda sidor men då det inte finns utrymme för detta är det bättre 
med en dubbelriktad än ingen alls. 
 
I korsning 3 är cykelöverfarten över Ängavägen inte upphöjd. Bilisterna har dock 
väjningsplikt gentemot cyklisterna men detta framgår inte tydligt. Väjningspliktsskylten är 
nämligen placerad innan överfarten medan markeringen i vägbanan som anvisar var 
bilisterna ska stanna är placerad efter. 
 
Cykelöverfarten över Vångavägen i korsning 19 är liksom i korsning 3 inte heller upphöjd. 
Bilisterna utmed Vångavägen har däremot inte väjningsplikt gentemot cyklisterna på 
cykelbanan som de har på Ängavägen.  
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5.4.2 Åtgärdsförslag – sträcka Västergatan 

 
Figur 5.11 
 
Som redan har föreslagits i kapitel 5.3.4 anläggs en separerad och dubbelriktad gång- och 
cykelbana från korsning 2 över ett grönområde mot Västergatan. Gång- och cykelbanan 
korsar Västergatan väster om korsningen med Torsvägen via en gång- och cykelöverfart. 
Gång- och cykelbanan fortsätter därefter utmed Västergatans norra sida fram till 
korsningen med Ängavägen (korsning 3) där den sedan ansluter till befintlig gång- och 
cykelbana på Västergatans norra sida. Gång- och cykelbanan utmed Västergatan mellan 
korsningarna 2 och 3 bör vara minst 2,7 meter i bredd för att två cyklister och en 
fotgängare ska kunna mötas.  
 
Västergatan är en lång gata som fortsätter in till centrum. Öster om korsningen mellan 
Västergatan och Västerlånggatan (korsning 20) anläggs en separerad gång- och cykelbana 
utmed Västergatans södra sida som fortsätter fram till korsningen med Kanalgatan 
(korsning 21), se figur 5.16. Gång- och cykelbanan bör vara minst 2,45 meter i bredd. Idag 
är enbart gångbanan 2,9 meter vilket bidrar till att motorfordonens vägyta inte behöver tas i 
anspråk vid en ombyggnad. Fotgängarnas yta kommer emellertid att minska något. 
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5.4.3 Åtgärdsförslag – korsning 3  

Idag korsar fotgängare Västergatan via ett övergångställe som är placerat öster om korsning 
3. För att sikten ska bli bättre flyttas övergången istället till väster om korsningen. 
Övergångsstället byggs samtidigt om till en gång- och cykelöverfart och utformas på 
liknande sätt som överfarten vid korsning 2. Detta innebär att refuger som är 2 meter i 
anläggs innan och efter överfarten, se bilaga 5 – bild 4. 

 
Gång- och cykelöverfarten över Ängavägen 
utformas på liknande sätt som 
cykelöverfarterna som finns idag utmed södra 
delen av Västerlånggatan. Detta innebär att 
överfarterna höjs upp och att beläggningen 
med ett avvikande material tydliggör 
cyklisternas passage genom korsningen. 
Bilisterna utmed Ängavägen ska samtidigt ha 
väjningsplikt gentemot cyklisterna på 
cykelbana. Väjningspliktsskylten ska därmed 
vara kvar där den är idag, innan överfarten, 
medan markeringarna i vägbanan flyttas bakåt 
och även de placeras innan korsningen med 
gång- och cykelöverfarten.  
 
 
 
 

 
Figur 5.12 

5.4.4 Åtgärdsförslag – korsning 19 

Gång- och cykelöverfarten över Vångavägen 
utformas på samma sätt som överfarten över 
Ängavägen (korsning 3) för att bland annat 
ge ett enhetligt intryck utmed Västergatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.13 
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5.5 Västerlånggatan 

Västerlånggatan är en bred gata med en 
dygnstrafik på ca 7500 fordon. Utmed södra 
delen av Västerlånggatan finns det idag en 
separerad cykelbana på båda sidorna av vägen. 
Cykelbanan är upphöjd i korsningarna med 
sidogatorna och bilisterna har väjningsplikt. 
Längs den ombyggda delen av Västerlånggatan 
finns det även en överkörbar mittrefug. 

5.5.1 Brister 

Separerad cykelbana saknas fortfarande längs en 
lång sträcka. Cyklister tvingas därmed att cykla 
bland motorfordon utmed en huvudgata. 
 
I korsning 16 mellan Västerlånggatan och 
Bryggaregatan finns det inga refuger alls. I både 
korsning 17 och 18 finns det övergångsställe med 
refuger på Västerlånggatan. 
 
Korsning 20 är en stor signalreglerad korsning 
mellan huvudgatorna Västerlånggatan och 
Västergatan där mycket trafik passerar. Den enda 
separerade cykelbanan går utmed Västergatan 
norra sida och tar slut i korsningen med 
Kanalgatan (korsning 21). Många cyklister 
passerar därmed korsning 20 ute bland 
motorfordonen eller via övergångsställena där de 
tvingas leda cykeln. 
 
 

 
Figur 5.14 
 
Norr om korsningen med Västergatan (korsning 20) är cyklister hänvisade till blandtrafik 
fram till den separerade gång- och cykelbanan som börjar på Smålandsvägen. 

5.5.2 Åtgärdsförslag – sträckan söder om korsning 20 

Västerlånggatan utformas norr om korsningen med Villavägen på samma sätt som södra 
delen, se figur 5.15. Detta innebär att: 
• Gång- och cykelbanan förlängs fram till korsningen med Västergatan (korsning 20) 
• Gång- och cykelbanan är separerad med olika beläggningar; plattor för fotgängare 

och asfalt för cyklister 
• Mellan vägbanan och gång- och cykelbanan anläggs en skiljeremsa 
• Längs Västerlånggatan anläggs en överkörbar mittrefug med öppningar vid 

korsningarna, se åtgärder för korsningarna 16, 17 och 18 
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Gång- och cykelbanan bör vara minst 2,45 meter i bredd på vardera sida av gatan vilket 
inte medför något problem då Västerlånggatan är väldigt bred. 

5.5.3 Åtgärdsförslag – korsningar 16, 17 och 18 

Korsningarna 16, 17 och 18 kommer 
att utformas ungefär likadant som de 
som finns idag på södra delen av 
Västerlånggatan, där separerad gång- 
och cykelbana redan är anlagd. Detta 
innebär att:  
• I korsningarna mellan cykelbanan 

och anslutande sidogator är gång- 
och cykelöverfarterna upphöjda till 
samma nivå som gång- och 
cykelbanan 

• De upphöjda överfarterna har en 
beläggning som tydliggör 
cyklisternas passage i korsningen 

• Fordon på alla anslutande sidogator 
har väjningsplikt gentemot 
cyklisterna på cykelbanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5.15 
 
Korsning 16 
Längs Västerlånggatan anläggs som redan nämnts en överkörbar mittrefug. I själva 
korsningen upphör refugen men fortsätter sedan norr om korsningen igen. Mellan 
korsningarna 16 och 17 behålls övergångsstället som redan finns idag och refugerna 
breddas. Cyklister som kör söderut på Västerlånggatans västra cykelbana och ska svänga 
österut på Bryggaregatan leds med hjälp av en liten ramp av asfalt ned i vägbanan. 
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Korsning 17 
Mellan korsningarna 17 och 18 anläggs det också en överkörbar refug. Norrgående cyklister 
utmed Västerlånggatans östra cykelbana som ska svänga västerut på Odengatan leds ned i 
vägbanan med hjälp av en liten ramp av asfalt. 
 
Korsning 18 
Norr om korsningen och fram till korsning 20 anläggs en överkörbar refug. 
Övergångsstället som finns idag söder om korsningen behålls och refugerna breddas.  

5.5.4 Åtgärdsförslag – korsning 20 

Utmed Västerlånggatans båda sidor, både söder och norr om korsningen anläggs separerade 
gång- och cykelbanor. Även på södra sidan av Västergatan från korsning 20 till 21 anläggs 
detta.  
 

Det finns två alternativ 
för cyklisterna att passera 
korsningen 
Västergatan/Västerlånggat
an: 
 
Alternativ 1 
Cyklister leds från 
cykelbanan genom 
korsningen via de 
signalreglerade 
övergångsställena med 
tydlig markering för 
cyklister i vägbanan.  
 
 
 
 
 

 
Figur 5.16 
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Alternativ 2 
En annan åtgärd som har visat sig ge goda 
resultat för trafiksäkerheten är cykelbox. 
Alternativ 2 är därmed att anlägga cykelbox i 
tillfarterna från Västerlånggatan norr och söder. 
Cykelbanan upphör ca 30 meter innan 
korsningen och övergår i cykelfält och därefter 
leds cyklisterna in i cykelboxen. Cykelbox anläggs 
inte i tillfarten på Västergatan på grund av att det 
endast finns cykelbana utmed gatans norra sida 
och det går då inte att leda ner cyklisterna på 
önskad plats i vägbanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.17 
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5.5.5 Åtgärdsförslag – sträckan norr om korsning 20  

Som redan nämnts anläggs separerade 
gång- och cykelbanor utmed båda 
sidor av Västerlånggatan. Cykelbanan 
längs gatans västra sida upphör i 
korsningen med polishuset och korsar 
därefter Smålandsvägen där den sedan 
anknyter till befintlig cykelbana 
utmed gatans östra sida. Den norra 
delen av Västerlånggatan kommer att 
utformas på liknande sätt som det 
södra, vilket innebär att: 
• Separerade gång- och 

cykelbanor anläggs på båda 
sidorna 

• Gång- och cykelöverfarterna 
höjs upp till samma nivå som 
gång- och cykelbanan 

• Gång- och cykelbanan är 
separerad med olika 
beläggningar; plattor för 
fotgängare och asfalt för 
cyklister 

• Mellan vägbanan och gång- och 
cykelbanan anläggs en skiljeremsa 

• Gång- och cykelbanan ska vara minst 2,45 meter i bredd på vardera sidan av gatan 
Figur 5.18 
 
Anledningen till att gång- och cykelbanan längs Smålandsvägens västra sida slutar vid 
polishuset och den östra sidan blir dubbelriktad beror på att gatan därefter är så smal att det 
inte går att anlägga två enkelriktade cykelbanor. Om persontrafiken återupptas på 
Marieholmsbanan anläggs det en planskild korsning mellan järnvägen och Smålandsvägen. 
Detta gör att det blir ännu mindre utrymme kvar till gång- och cykelbanorna. 
Dubbelriktad cykelbana är annars ingen bra lösning men på grund av att det är brist på 
utrymme anses detta ändå vara en acceptabel lösning. 

5.6 Östergatan/Ringsjövägen 

Östergatan är en huvudgata som börjar i korsningen med Norregatan/Södergatan (korsning 
22), går genom centrum och fortsätter bort till Berga gymnasium där Ringsjövägen sedan 
tar vid. Östergatan passerar södra stambanan i en planskild korsning som är en av de tre 
passagerna mellan östra och västra delarna av staden. Östergatan är hårt trafikerad och har 
en dygnstrafik på ca 9500 fordon vilket medför att den är en av de högst trafikerade gatorna 
i Eslöv. 
 



Strategi och handlingsprogram för cykeltrafiken i Eslövs stad  
Emilia Löfgren 

 

57 

 
Figur 5.19 

5.6.1 Brister 

I och med att Östergatan är en huvudgata bör framkomligheten för motorfordonstrafiken 
vara god. Samtidigt går gatan genom centrum och ska då vara anpassad för både fotgängare 
och cyklister. En låg hastighet är avgörande för att trafikmiljön ska vara säker för de 
oskyddade trafikanterna. Idag är hastighetsbegränsningen 30 km/h i centrum. Det stora 
problemet i centrum är därför inte de höga hastigheterna utan det är framförallt de höga 
trafikflödena som gör det svårt att få ett fungerande samspel mellan de olika 
trafikantgrupperna. 
 
Korsning 25 ligger utmed en separerad gång- och cykelväg som korsar en in-/utfart till en 
större mataffär. Sikten är dålig i korsningen och bilisterna från mataffären stannar inte vid 
utfartens stoppskylt. 

5.6.2 Åtgärdsförslag – sträcka Östergatan/Ringsjövägen 

Genom centrum, från korsning 21 till 
den planskilda korsningen med 
järnvägen anläggs cykelfält på båda 
sidorna av vägen. För att ge ett 
stadsmässigt intryck utformas 
cykelfälten med plattor/stenar. I fältet 
anläggs också, på ett jämt avstånd, 
speciella plattor med en cykelsymbol 
markerat för att uppmärksamma alla 
trafikanter på vem utrymmet är avsett 
för.  
 
 
 
 

 
 
Figur 5.20 
 
Östergatan är idag relativt smal och bortser man från bilparkeringarnas bredd utmed 
sträckan kvarstår endast 0,4 meter till vartdera cykelfält. För att få plats med minst 1,25 
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meter brett cykelfält på båda sidorna kan antingen parkeringsplatserna utmed gatan behöva 
tas i bruk. En annan lösning är att göra gatan smalare och låta motorfordonen använda 
cykelfälten vid möte. 
 
Detta förslag går emot kommunens nuvarande planer för centrum. Kommunen har 
nämligen börjat bygga en separerad och dubbelriktad gång- och cykelbana utmed 
Östergatans södra sida från korsningen med Köpmansgatan fram till befintlig cykelbana 
under järnvägen. Enligt trafikstrategin som tagits fram av Eslövs kommun prioriteras 
motorfordonens framkomlighet utmed huvudgatorna men i och med att Östergatan går 
genom centrum prioriteras också oskyddade trafikanter högt. Blandtrafik bidrar till att 
trafikanterna ökar sin uppmärksamhet gentemot varandra medan en separering av 
cyklisterna får motsatt effekt. Med separerad cykelbana förbättras trafiksäkerheten för de 
oskyddade trafikanterna utmed sträckan men problemen kvarstår eller blir värre i 
korsningarna. I centrum är tanken att cyklister och bilister ska kunna samspela för att 
bilarnas hastigheter är låga. Därför anses cykelfält vara en bättre lösning än separerad 
cykelbana för alla trafikantgrupper. Den avvikande beläggningen gör det jämnare för 
cyklisterna samtidigt som den bidrar till att behålla stadskänslan. 

5.6.3 Åtgärdsförslag – korsning 22 

 
Figur 5.21 
 
I korsningen i centrum mellan Östergatan och Norregatan anläggs cykelboxar på 
Östergatans tillfart. Bilisternas stopplinje förskjuts då något bakåt och cyklisterna passerar 
korsningen först. 
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5.6.4 Åtgärdsförslag – korsning 25 

Kommunens nuvarande planer på att bygga om 
korsningen innebär att en gång- och cykelöverfart 
anläggs väster om infarten till Berga 
Lågprismarknads parkering samt att den norra 
cykelbanan utmed Ringsjövägen upphör innan 
infarten.  
 
Föreslagen lösning bör avhjälpa dagens problem 
vilket medför att inga andra förslag ges. 
 
 
 

 
Figur 5.22 

5.7 Norr om Marieholmsbanan  

När kommunen bygger ut norr om Marieholmsbanan kommer Rönnebergavägen att 
förlängas västerut och trafikmängderna beräknas öka med 800-1000 per dygn vilket är mer 
än en fördubbling av antalet idag. 
 
Området öster om Smålandsvägen består av lokalgator och småhus. Området delas av 
huvudgatan Harjagersvägen som sammankopplar Smålandsvägen och Östra vägen. 
Harjagersvägen har idag en dygnstrafik på ca 1500 fordon vilket är relativt lite med tanke 
på vägens utformning. 
 

 
Figur 5.23 

 

5.7.1 Brister 
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De ökade trafikmängderna utmed Rönnebergavägen kan leda till att cyklisternas situation 
försämras, både i korsningspunkter och längs sträckan. 
 
Harjagersvägen är en barriär och på några delar är det förbjudet att cykla på den. Mellan 
Smålandsvägen och södra stambanan är hastighetsgränsen 50 km/h men vägen upplevs ha 
en högre hastighetsgräns. 
 
Korsningen mellan Harjagersvägen och Norregatan (korsning 28) är en stor korsning som 
saknar både refuger eller annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Det finns en korsning längre 
österut som är bättre anpassade för cyklister men den är inte lätt att hitta då det saknas 
skyltning. Att korsa Harjagersvägen vid korsning 28 är samtidigt den närmsta vägen för 
cyklister som kommer från centrum och ska norrut eller tvärtom. 

5.7.2 Åtgärdsförslag – korsning 28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.24 
 
På grund av att trafikflödet idag inte är så stort på Harjagersvägen är det lättare att motivera 
åtgärder som sänker motorfordonens hastigheter. I korsningen mellan Harjagersvägen och 
Norregatan smalnas därför Harjagersvägen av. Två refuger anläggs samtidigt på 
Harjagersvägen. 
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5.7.3 Åtgärdsförslag – Rönnebergavägen 

 
Figur 5.25 
 
I samband med att Rönnebergavägen förlängs åtgärdas fyra gång- och cykelöverfarter över 
gatan. Överfarterna får en avvikande beläggning som gör att bilisterna ökar sin 
uppmärksamhet och refuger anläggs utmed Rönnebergavägen i de korsningar där det ej 
finns några idag. Idag trafikeras gatan av stadsbussar vilket gör att det inte är lämpligt att 
höja upp överfarterna då detta hindrar bussarnas framkomlighet. 
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5.8 Kanalgatan  

Kanalgatan har parkering i mitten och en separerad gång- och 
cykelbana på den östra sidan av gatan. Cykelbanan är något 
upphöjd i förhållande till bilvägarna men ligger på samma 
höjdnivå som parkeringen. Cykelbanan är belagd med asfalt 
och parkeringen med plattor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.26 

5.8.1 Brister 

Beläggningen på cykelbanan och på parkeringen har olika material men det kan upplevas 
som att de ”flyter” samman. Detta kan bidra till att bilister som kommer på de korsande 
vägarna Bryggaregatan och Malmgatan inte uppmärksammar att det är en cykelbana de 
korsar. Det finns inte några skyltar som varnar för korsande cyklister. 
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5.8.2 Åtgärdsförslag – korsningar/gång- och cykelöverfarter  

I korsningarna med Malmgatan och 
Bryggaregatan markeras gång- och 
cykelöverfarterna något tydligare med 
avvikande beläggning i förhållande till 
parkeringsplatsen. Skyltar som visar att 
ett cykelstråk korsas sätts också upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.27 

5.9 Trehäradsvägen och Verkstadsvägen  

 

Figur 5.28 
 
Trehäradsvägen är en lång gata med varierande standard för cyklister. Mellan korsningarna 
med Västerlånggatan (korsning 14) och med Lundavägen (korsning 13) finns det separerad 
cykelbana utmed vägens båda sidor. Från korsning 13 och österut finns det därefter endast 
separerad cykelbana på Trehäradsvägens södra sida. 
 
Verkstadsvägen korsar Trehäradsvägen, går förbi Berga gymnasium och ansluter sedan till 
Ringsjövägen. Idag anses det inte finnas några större problem och gatan har norr om 
korsningen med Trehäradsvägen separerad gång- och cykelbana utmed gatans västra sida 
och söder om korsningen utmed den östra sidan. 

5.9.1 Brister 
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Öster om korsning 13 är cykelbanan på Trehäradsvägen dubbelriktad och går endast utmed 
gatans södra sida. Den dubbelriktade cykelbanan tar slut några hundra meter öster om 
korsningen med Verkstadsvägen. En utbyggnad av östra Eslöv kommer att bidra till en 
ökning av trafikflödet vilket kan bidra till att cyklisternas situation försämras. 
 
I korsningarna utmed Trehäradsvägen har bilisterna på anslutande sidogator ibland 
väjningsplikt mot cyklister och ibland inte. 
 
Efter korsningen mellan Trehäradsvägen och Verkstadsvägen måste cyklister som cyklar på 
Verkstadsvägen byta sida om de ska följa cykelbanan. Denna lösning kan bidra till att 
cyklister inte använder cykelbanan utan fortsätter rakt fram i blandtrafik istället 

5.9.2 Åtgärdsförslag – sträcka Trehäradsvägen och Verkstadsvägen 

 
Figur 5.29 
 
I samband med att östra Eslöv bebyggs förbättras de separerade cykelbanorna längs med 
Trehäradsvägen. Detta innebär att hela Trehäradsvägen får separerade och enkelriktade 
gång- och cykelbanor utmed vägens båda sidor. Gång- och cykelbanans sträckning innan 
anslutningen till Östra vägen beror på var den planskilda korsningen för fotgängare och 
cyklister placeras. Viktigt är att gång- och cykelbanan inte läggs i anknytning till ödsliga 
eller obebodda områden.  
 
När cykelbana anläggs på norra sidan av Trehäradsvägen bör även östra sidan av 
Verkstadsvägen, norr om korsningen med Trehäradsvägen, anläggas med separerad gång- 
och cykelbana. Detta för att knyta samman cykelnätet och förbättra framkomligheten för 
cyklisterna. 

5.9.3 Åtgärdsförslag – korsningar utmed Trehäradsvägen 

Cykelbanan utmed Trehäradsvägen ska i de mindre korsningarna vara upphöjd. I de större 
korsningarna är detta inte lika berättigat då trafikflödet är större. I alla korsningarna mellan 
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cykelbana och mindre anslutande sidogator ska bilisterna ha väjningsplikt mot cyklisterna 
och överfarterna ska ha en avvikande beläggning. Det ska också finnas skyltar som visar att 
bilisterna korsar ett cykelstråk.  

5.10 Lundavägen 

Lundavägens sträckning 
ska ändras i samband med 
att Eslöv byggs ut i öster. 
Detta innebär att vägen 
kommer att knytas 
samman med Östra vägen. 
Trafikflödet kan komma 
att öka och behovet av att 
kunna cykla utmed vägen 
blir större. Redan idag 
finns det ett behov av att 
kunna cykla utmed 
Lundavägen då en ridskola 
är lokaliserad sydväst om 
vägen. I korsningen med 
Trehäradsvägen finns det 
idag cykelfält längs 

Lundavägen en bit innan korsningen. 
Figur 5.30 

5.10.1 Brister 

Lundavägen är en bred gata som inte känns anpassad åt cyklister. Ett ökat flöde av bilar kan 
innebära att cyklisternas trafiksituation försämras. 
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5.10.2 Åtgärdsförslag – sträcka Lundavägen 

I samband med 
exploatering i öster 
anläggs det utmed 
Lundavägen en 
dubbelriktad gång- och 
cykelbana längs vägens 
norra sida. Två 
enkelriktade gång- och 
cykelbanor utmed båda 
sidorna borde vara bästa 
lösningen men anses inte 
i dagsläget vara 
tillräckligt motiverat 
med tanke på storleken 
av den beräknade 
bebyggelsen i de sydliga 

delarna av östra Eslöv. 
 
 
Figur 5.31 

5.11 Solvägen mot Västergatan via Trollsjöparken  

Mellan Solvägen och Odengatan går det idag helt separerad 
gång- och cykelbana. Mellan Solvägen (korsning 9) fram till 
Skogsvägen är gång- och cykelbanan belagd med asfalt, mellan 
Skogsvägen och Trollsjögatan är beläggningen grus och 
mellan Trollsjögatan och Odengatan är gång- och cykelbanan 
belagd med asfalt. 

5.11.1 Brister 

Beläggningen är väldigt dålig på hela sträckan genom 
Trollsjöparken. Längs delen av sträckan som är belagd med 
asfalt finns det mycket sprickor och beläggningen är inte 
jämn. Sträckan som är belagd med grus är heller inte jämn 
och det finns mycket gropar. 
 
På södra sidan av Skogsvägen i korsningen med gång- och 
cykelbanan samt på södra sidan av Västergatan i korsningen 
med Baldersgatan finns det cykelbommar. 
 
 
 
 

 
Figur 5.32 
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5.11.2 Åtgärdsförslag – sträcka Solvägen mot Västergatan via Trollsjöparken 

Beläggningen genom hela Trollsjöparken behöver förbättras. För att sträckan mellan 
korsning 9 och korsning 3 ska kunna ingå i huvudcykelnätet anläggs asfalt utmed den södra 
delen som idag är belagd med grus. Beläggningen utmed den norra delen måste också 
förbättras så att det blir jämnare och bekvämare för cyklister att ta sig fram. 
 
Cykelbommarna vid Skogsvägen och vid Västergatan tas bort för att förbättra cyklisternas 
framkomlighet. I korsningen med Skogsvägen krävs ingen annan åtgärd när 
cykelbommarna tas bort men i korsningen med Västergatan (korsning 3) kan det behövas 
åtgärder för att göra korsningen trafiksäker. 

5.12 Övriga åtgärder som kräver djupare studier 

5.12.1 Skyltning 

Ett annat problem i Eslöv är den bristande skyltningen för cyklister. En djupare studie 
behövs dock för att kunna bedöma var det krävs bättre hänvisning. Syftet med skyltning är 
att visa att det finns en cykelväg samt var den går. Utmed huvudcykelnätet ska det inte i 
någon korsningspunkt vara oklart var cyklisterna ska cykla. Skyltningen ska därmed vara 
lika bra för cyklister som den är för bilister. 

5.12.2 Cykelbommar 

På många platser finns det idag cykelbommar, eller cykelfållor som de också kallas. Dessa 
har som funktion att få ner cyklisternas hastighet och försämrar därmed deras 
framkomlighet. Samtidigt behöver bilisterna inte ta någon ökad hänsyn till cyklisterna. En 
bättre lösning är istället att hastighetssäkra korsningen för bilisterna. Korsningen blir då 
säkrare för alla trafikanter samtidigt som cyklisternas framkomlighet blir god. Att ta bort 
alla cykelbommar anses ändå inte vara den bästa lösningen. I några punkter kan det vara 
nödvändigt att behålla dem då det inte går att lösa säkerheten på ett annat sätt. En närmre 
studie behövs därmed för att kunna avgöra vilka cykelbommar som är lämpliga att ta bort. 

5.12.3 Parkering 

En inventering av stadens cykelparkeringar bör genomföras för att kunna bedöma 
beläggningen och därmed avgöra om parkeringsplatserna är tillräckliga i antal. Denna 
bedömning är lämpligare att göra under mildare väderförhållanden när fler väljer att cykla. 
Cykelparkeringar bör dock finnas i anknytning till alla större målpunkter som till exempel 
tågstation och centrum men även på andra platser där det behövs.  

5.12.4 Vägbeläggning 

Att vägbeläggningen utmed cykelvägarna håller en hög standard är viktigt för att cyklister 
inte ska välja att använda en större och trafikfarligare väg. De vägar som många cyklister 
använder bör prioriteras vid förbättring av beläggningen. En bedömning av cykelvägarnas 
beläggning krävs samtidigt för att kunna avgöra vilka vägar som behöver åtgärdas. 

5.12.5 Beteendepåverkande åtgärder 



Strategi och handlingsprogram för cykeltrafiken i Eslövs stad  
Emilia Löfgren 

 

68 

Som redan nämnts i inledningen till Handlingsprogrammet behandlas här endast de fysiska 
åtgärderna. Vad som även är viktigt att tänka på är att bäst resultat för att uppnå de 
uppsatta målen för trafiken är att kombinera fysiska åtgärder med beteendepåverkande 
åtgärder. Genom att vi människor ändrar vårt beteende skulle många olyckor kunna 
undvikas utan att någon fysisk åtgärd behövs. Beteendepåverkande åtgärder är samtidigt 
mycket billigare men det krävs ytterligare studier inom området så att effekterna blir de 
önskade. 
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5.13 Framtida huvudcykelnät 

Genom att åtgärda korsningarna och sträckorna enligt förslagen i handlingsprogrammet fås 
ett sammanhängande cykelnät. Det framtida huvudnätet för cyklister presenteras i figur 
5.33 nedan. Huvudnätet kopplar samman centrum med de västra, östra, norra och södra 
delarna av Eslöv. Huvudnätet tar även hänsyn till framtida bebyggelse både i väster och 
öster men visar inte sträckningarna i dessa områden. Huvudnätet går främst utmed 
huvudgatorna men även lokalgatorna ingår där det beräknas vara eller bli ett stort flöde av 
cyklister. Valet att låta cykelhuvudnätet främst gå utmed befintliga huvudgator beror både 
på att cyklister upplever att dessa gator är tryggare när det är mörkt samtidigt som 
huvudgatorna också ofta är de närmsta vägarna. 
 

 
 
 
 
Figur 5.33 Framtida huvudnätet för cyklister 

Se figur 5.34 för 
detaljerad sträckning av 
huvudnätet i centrum 

Cykelhuvudnät – 
endast dagtid 

Cykelhuvudnät – 
dagtid och kvällstid 
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I centrum har kommunens nuvarande planer på ombyggnad påverkat huvudnätets 
sträckning. Ombyggnaden av Stationsgränd och Köpmansgatan gör att dessa gator beräknas 
få större flöde av cyklister samtidigt som Bryggaregatan fortfarande är en relativt gen väg 
från väster in till centrum. Därför bör båda dessa sträckningar klassas som gator i 
cyklisternas huvudnät. 
 

 
Figur 5.34 Sträckningen av cyklisternas huvudnät i centrum 
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6 Diskussion 

Syftet med examensarbetet har dels varit att ta fram en cykelstrategi för Eslövs stad dels ett 
handlingsprogram som stöder kommunens mål och strategier för cykeltrafiken. Tanken är 
att åtgärderna som föreslagits i handlingsprogrammet ska bidra till att cyklisternas 
trafikmiljö förbättras i den grad att fler väljer att cykla. Som de flesta idag vet bidrar 
bilanvändningen kraftigt till att försämra miljön vilket gör att det är viktigt att människor 
erbjuds andra attraktiva transportalternativ än bilen. Cykeln är ett sådant alternativ men det 
krävs både fysiska och beteendepåverkande åtgärder. Alltså måste cyklisterna prioriteras i 
större utsträckning vid all trafikplanering för att cykeln ska kunna konkurrera med bilen. 
 
Under inventeringen för examensarbetet av ett antal utvalda sträckor och korsningar i Eslöv 
upptäcktes det att det stora problemet är att det saknas ett sammanhängande nät för 
cyklisterna. De separerade cykelbanorna som finns tar abrupt slut och cyklister leds ut i 
gator med blandtrafik som ibland inte är anpassade åt dem. Om cykeltrafiken ska öka är 
det viktigt att framkomligheten för cyklisterna är bra och att det känns enkelt att cykla. För 
att undvika att skapa ett cykelnät där det saknas viktiga länkar krävs det en helhetssyn vid 
planeringen för cykeltrafiken. Utgångspunkten för åtgärderna i Handlingsprogrammet har 
därför varit att skapa ett heltäckande cykelnät som är säkert, tryggt och gent. Detta är dock 
inte alltid det lättaste att genomföra och på vissa gator kan det vara extra svårt att prioritera 
för cyklister även om det är önskvärt. Längs gator där bilisterna kräver god framkomlighet 
kan det uppstå problem med samspelet mellan trafikantgrupperna. Eslövs centrum är ett 
sådant exempel där trafikflödet är högt på en av genomfartslederna samtidigt som 
fotgängare och cyklister också ska kunna ta sig fram. Det är inte alltid lätt att göra en 
avvägning mellan de olika trafikantgruppernas önskemål på framkomlighet, säkerhet och 
trygghet. Enligt trafikstrategierna som Eslövs kommun tagit fram skall oskyddade 
trafikanter prioriteras i centrum. Detta visar på en inriktning där miljön blir mer anpassad 
för oskyddade trafikanter.  
 
Under utbildningens gång har det varit självklart hur man ska ”tänka” vid trafikplanering; 
cyklisterna ska i större mån än idag prioriteras samtidigt som bilisternas framkomlighet inte 
ska fortsätta gynnas. Under perioden för examensarbetet har det framkommit att det inte 
alltid är lika enkelt när detta väl ska tillämpas i verkligheten. Även om kunskaperna om hur 
trafiksystemet bör utformas redan finns i kommunerna är det inte självklart att cyklisterna 
ska prioriteras. Vad detta kan bero på är inte helt självklart men det tar tid att ändra ett 
beteende som har funnits i många år där motorfordonens framkomlighet är i fokus. 
Samtidigt kan tidigare beslut som har tagits i kommunerna också påverka valet av åtgärder. 
Eslövs kommun har till exempel bestämt att gupp endast får anläggas i speciellt utsatta 
miljöer och beslutet om det ska anläggas eller inte tas alltid av nämnden. Detta påverkar 
såklart trafikutvecklingen och bidrar till att göra det svårare att vidta åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Även ekonomin spelar en stor roll. Ekonomiska 
restriktioner och avvägningar mellan olika intressen påverkar vilka åtgärder som i slutändan 
genomförs.  
 
Inget samhälle är helt perfekt men vi måste sträva efter att göra det så säkert och tryggt så 
att alla invånare kan ta sig fram i trafiken. Om trafikmiljön anpassas efter de mest utsatta 
trafikantgrupperna bidrar det till att trafiksäkerheten även blir bättre för alla andra. 
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Bilaga 1. Beskrivning av de studerade sträckorna 

1 Berga lågpriscenter via Ringsjövägen/Östergatan  
centrum/stationen 
Utmed Ringsjövägen/Östergatan fram till efter korsningen med järnvägen finns separerad 
gång och cykelbana på båda sidorna av vägen. Bilister utmed anslutande sidogator har i 
korsningarna med cykelbanan väjningsplikt gentemot cyklisterna. Efter viadukten är 
cyklister hänvisade till blandtrafik. 
 
Gatutyp: Huvudgata – cykelbana, lokalgata – blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Ja 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: God/acceptabel 
Omgivning: Industri, skolor, lägenheter 
 
2 Berga gymnasium via Trehäradsvägen och Södergatan  
centrum/stationen 
Längs med sträckan varierar trafikförhållandena från blandtrafik i bostadsområdena utmed 
Södergatan till separerad gång- och cykelbana längs Trehäradsvägen. Den separerade gång- 
och cykelbana är dock dubbelriktad längs östra delen. Cykelöverfarterna på Trehäradsvägen 
öster om järnvägen är inte tydligt utformade. Ibland har bilisterna väjningsplikt och ibland 
inte. Skyltningen i dessa korsningar är också lite motsägelsefull. Väjningspliktskylten för 
bilisterna är ibland placerad innan cykelöverfarten men markeringen i vägbanan är placerad 
efter. I en av korsningarna finns det två stoppskyltar, en innan cykelöverfarten och en efter. 
 
Gatutyp: Huvudgata – cykelbana, lokalgata – blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Varierar 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: God 
Omgivning: Industri, lägenheter, villor 
 
3 Sallerupsskolan via Backarna  centrum 
Längs med Sallerupsvägen är cyklister hänvisade till en separerad gång- och cykelbana. I 
korsningen med Hundramannavägen är det därefter tydligt markerat i vägbanan var 
cyklisterna ska köra. Längs största delen av Hundramannavägen finns det cykelfält men 
sedan saknas det någon utformning för cyklister. 
 
Gatutyp: Huvudgata – cykelbana 
Lokalgata: Cykelfält/blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Ja  
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: God 
Omgivning: Villa- och grönområde  
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4 Sallerupsskolan via Hällan, Trollsjöområdet och Kanalgatan  
centrum 
Genom området Hällan är cykelvägen separerad och tydligt utformad. Sträckan passerar 
därefter genom Trollsjöparken och längs lokalgator mot centrum. 
 
Gatutyp: Lokalgata – cykelbana/blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Nej. Cykelbanan inne i området Hällan bryts 
inte av någon bilväg. Enda korsningen är med Solvägen och där har cyklister väjningsplikt. 
Tydlig skyltning: Nej  
Belysning: Bra genom villaområdena men saknas på vissa ställen i Trollsjöområdet  
Beläggningsstandard: God. Grusväg i Trollsjöområdet 
Omgivning: Varierande med villor och grönområdet genom Trollsjöområdet 
 
5 Västerdala via Solvägen  centrum 
Längs med Solvägen är cyklister hänvisade till blandtrafik. Solvägen är en rak huvudgata 
med relativt mycket biltrafik och höga hastigheter. Utmed Västerlånggatan finns separerad 
gång- och cykelbana. 
 
Gatutyp: Huvudgata – cykelbana/blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Ja 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja  
Beläggningsstandard: God/dålig på Solvägens östra del 
Omgivning: Raka vägar, villaområde 
 
6 Västerdala via Skogsvägen  centrum 
Skogsvägen är en lokalgata och cyklister är hänvisade till blandtrafik. Höjdskillnader på 
Skogsvägen kan bidra till att cyklisterna väljer en annan väg. Skogsvägen går utmed 
Trollsjöområdets södra sida. Sista biten av Skogsvägen innan korsningen med 
Västerlånggatan är vägen avstängd för motorfordon vilket beror på att Brandstationen är 
placerad här. 
 
Gatutyp: Huvudgata – cykelbana/blandtrafik, lokalgata – blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Ja 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja  
Beläggningsstandard: God 
Omgivning: Villaområde och anknytning till Trollsjöområdet 
 
7 Väster via Odengatan och Bryggaregatan  centrum 
Längs Kronovägen finns cykelfält men sedan är cyklister hänvisade till blandtrafik. Mellan 
Byavägen och Remmarlövsvägen är Odengatan enkelriktad och bilister endas tillåtna att 
köra västerut. Cyklister och gående som ska österut hänvisas till en separerade gång- och 
cykelbanan på Odengatans södra sida. Skyltningen är dock väldigt otydlig och det kan 
uppfattas som om det även är enkelriktat för fotgängare och cyklister. Intill Trollsjöparken 
finns det en stor yta mellan vägen och ett staket som inte utnyttjas. Efter korsningen 
Odengatan/Palmgatan blir vägen väldigt bred och ger ett mindre trevlig intryck.  
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Gatutyp: Lokalgata – blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Inga cykelöverfarter, blandtrafik 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: God 
Omgivning: Raka vägar genom villaområde 
 
8 Väster via Malmgatan  centrum 
Sträckan från Väster via Malmgatan in till centrum går längs lokalgator men korsar två 
huvudgator. Gatorna är raka och det förekommer inga utformningar för cyklister. 
Bebyggelsen består till största delen av villor och gathus men i närheten av centrum 
förekommer även flerfamiljshus. I korsningen Malmgatan/Sturegatan är vägen ganska bred 
samtidigt som Sturegatan från söder lutar ner mot korsningen.  
 
Gatutyp: Lokalgata - blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Inga cykelöverfarter, blandtrafik 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: Acceptabel 
Omgivning: Raka vägar genom villaområde, gathus och mindre patriciervillor 
 
9 Elvkullen via Trollenäsvägen och Västergatan  centrum 
Det är möjligt att cykla hela sträckan på separerad cykelväg men dålig skyltning bidrar till 
att komplicera det. I korsningen med Remmarlövsvägen tar cykelbanan slut utan att 
cyklister hänvisas till annan väg. Detta får till följd att cyklister tvingas ut i blandtrafik på 
en huvudgata som inte är anpassad för dem. Cykelvägen som bör användas leder istället 
under Trollenäsvägen och genom ett grönområde men detta framgår inte tydligt. Det finns 
även motsägelsefulla skyltar längs denna sträcka som både påbjuder och förbjuder 
cykeltrafik. Denna väg kan också uppfattas som otrygg när det är mörkt. 
 
Gatutyp: Huvudgata – cykelbana 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Nej 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: God 
Omgivning: Varierande omgivning med villor, småhus och grönområde 
 
10 Solkullen via Karlsro  centrum 
Cyklister är på sträckan hänvisade till helt separerade cykelbanor eller till blandtrafik. 
Cykelbanorna går genom grönområde och bilgatorna är relativt smala. Problemet uppstår 
när cyklister kommer ut i blandtrafik på Västerlånggatan som är en huvudgata. 
 
Gatutyp: Lokalgata – cykelbana/blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Nej, inga cykelöverfarter utan endast helt 
separerade cykelbanor 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: God/underkänd på vissa delar 
Omgivning: Lägenheter, småhus 
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11 Rönnebergavägen via Norrevång och Smålandsvägen  centrum 
Från Rönnebergavägen ner till centrum går det större delen av sträckan att cykla på 
separerade cykelvägar. För att passera Smålandsvägen måste man använda någon av de tre 
gång- och cykelvägstunnlarna. Längs Smålandsvägens östra sida finns det en separerad 
gång- och cykelväg som är avskiljd från bilvägen med ett staket. Cykelvägen tar dock slut 
vid Polishuset och därefter är cyklister hänvisade till blandtrafik. 
 
Gatutyp: Huvudgata – cykelbana/blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Nej, men cykelbanan är helt separerad utmed 
Smålandsvägen utan korsande biltrafik 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggning: God/acceptabel 
Omgivning: Blandad bebyggelse som villaområde, lägenheter och skola finns längs 
sträckan. Gång- och cykelvägen längs Smålandsvägens östra sida som är avskiljd från 
bilvägen med ett staket ger dock inget trevligt intryck. 
 
12 Klippanvägen via Norr och Norregatan  centrum 
Norregatan är en gammal väg som idag inte används som infart till staden. Det är en lång 
rak gata som korsar järnvägen mot Marieholm. Några av korsningarna med andra vägar är 
upphöjda. 
 
Gatutyp: Lokalgata – blandtrafik 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Inga cykelöverfarter, blandtrafik 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: Acceptabel 
Omgivning: Bebyggelsen kring Norregatan består av med många gamla gathus och ger ett 
trevligt intryck av en liten gammal by. 
 
13 Kanalgatan  
Kanalgatan är inte tydligt markerad som en gång- och cykelväg. Den saknar både skyltar 
som påbjuder gång- och cykelbana och skyltar som varnar bilister för korsande cyklister. 
Dålig sikt vid Bryggaregatan pga. skymmande plank.  
 
Gatutyp: Lokalgata – cykelbana 
Väjningsplikt för bilister vid cykelöverfart: Nej 
Tydlig skyltning: Nej 
Belysning: Ja 
Beläggningsstandard: God 
Omgivning: Lägenheter 
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Bilaga 2. Beskrivning av de studerade korsningarna  

1 Marieholmsvägen/Trollenäsvägen 
Korsningstyp: Cirkulationsplats 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: 2,35 meter på det bredaste stället av refugens insida. 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: 2 övergångsställe med markering för cyklister, väster och söder i 
korsningen. 
Utformning för cyklister: Separerad cykelbana längs västra sidan av Trollenäsvägen samt på 
båda sidorna av Marieholmsvägen. Cykelbanan fortsätter över övergångsställena. 
 
2 Remmarlövsvägen/Trollenäsvägen (Västergatan) 
Korsningstyp: Trevägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan två huvudgator 
Antal körfält: 2 
Refug: Ja, oväsentligt. Inga övergångsställen. 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Ingen markering i själva korsningen men det finns ett 
övergångsställe en bit ner på Remmarlövsvägen. 
Utformning för cyklister: Det finns ingen utformning för cyklister i denna korsning för det 
är inte tänkt att de ska passera här. 
 
3 Västergatan/Ängavägen  
Korsningstyp: Trevägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Ja, vid gång- och cykelöverfarten. 
Utformning för cyklister: Avfasning vid gång- och cykelöverfarten. Bilisternas 
väjningspliktsskylt sitter innan övergångsstället medan markeringarna i vägbanan är 
placerade efter överfarten. Detta gör att det blir otydligt om bilisten har väjningsplikt eller 
ej. 
 
4 Remmarlövsvägen/Malmgatan 
Korsningstyp: Trevägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Nej 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik 
5 Odengatan/Remmarlövsvägen 
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Korsningstyp: Fyrvägskorsning. Odengatan är enkelriktad en bit väster om korsningen och 
tillåter endast fordon i västlig riktning. Utmed sin södra sida har den därför en separerad 
gång- och cykelbana som inte är enkelriktad. 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: På södra delen av Remmarlövsvägen finns det ett övergångsställe 
utan markeringar för cyklister.  
Utformning för cyklister: Cykelbanan fortsätter ner i vägbanan vid övergångsstället utan 
kantsten. Det är dock inte jämt och vatten samlas i gropar. Det är heller inte tydligt hur 
cyklister som kommer från cykelbanan på Odengatan ska ta sig genom korsningen då de 
inte leds vidare efter övergångsstället. En form av refug mellan Odengatan och gång- och 
cykelbanan leder cyklisterna söderut på Remmarlövsvägen och bort från korsningen men 
bidrar bara till att göra korsningen ännu otydligare. 
 
6 Kronovägen/Odengatan 
Korsningstyp: Fyrvägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan två lokalgator 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Cykelfält på båda sidorna av Kronovägen. Övergångsställe på 
Odengatans östra del i korsningen. 
Utformning för cyklister: Cykelfältet gör att det inte behövs någon avfasning vid 
övergångsstället. 
 
7 Skogsvägen/Remmarlövsvägen 
Korsningstyp: Fyrvägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage men från väst är det dålig sikt söderut på grund av 
bebyggelse. 
Markering i vägbanan: Nej  
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik.  
 
8 Solvägen/Remmarlövsvägen 
Separerad cykelbana på västra sidan av Remmarlövsvägen söder om korsningen. Banan tar 
tvärt slut vid korsningen och det finns ingen avfasad kant ner till vägen vid övergångsstället. 
Cyklister vet inte var de ska ta vägen i korsningen och en del cyklar på trottoarerna. Svårt 
för cyklister att ta plats i en korsning med fyrvägsstopp.  
 
Korsningstyp: Fyrvägsstopp 
Gatutyp: Korsning mellan två huvudgator 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
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Markering i vägbanan: Övergångsställe på alla infarter förutom från söder. Ingen markering 
för cyklister. 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik 
 
9 GC-överfart över Solvägen mellan Solhällan och Tåbelund 
Lättframkomlig korsning med breda refuger. Skyltar finns men är snedvridna. Delvis 
skymmande buskage på norra sidan av Solvägen. 
 
Korsningstyp: Gång- och cykelövergångsställe 
Gatutyp: Korsning mellan gång- och cykelbana och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: 2 meter på Solvägen 
Buskage: Skymmande buskage i korsningens östra del för cyklister som kommer norrifrån 
Markering i vägbanan: Övergångsställe med markering för cyklister 
Utformning för cyklister: Avfasade kanter  
 
10 Hundramannavägen/Solvägen 
Cykelfält på båda sidorna av Hundramannavägen söder om Solvägen. Motorfordonen 
håller höga hastigheter på Solvägen. Det finns ingen skyltning som leder cyklisterna vidare 
efter korsningen. 
 
Korsningstyp: Fyrvägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Nej 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik i själva korsningen och längs 
cykelfält eller i blandtrafik på gatorna innan korsningen 
 
11 Sallerupsvägen/Hundramannavägen 
Cykelfält på båda sidorna av Hundramannavägen. Cykelmarkeringar fortsätter genom 
korsningen. Överkörbara refuger i korsningen med luckor som underlättar cyklisternas 
passage. Lättframkomligt för cyklister. Tydlig markering i vägbanan. Dock cykelbommar 
på anslutande cykelväg söderut. Ingen tydlig skyltning. 
 
Korsningstyp: Trevägskorsning med anslutande cykelväg från söder 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: 2,40 meter på Sallerupsvägen 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Ja, vid övergångsställena samt mitt i korsning finns sockerbitar som 
leder cyklisterna 
Utformning för cyklister: Cykelbanan längs Sallerupsvägen går genom korsningen med är 
inte upphöjd. De två öppningarna i de överkörbara refugerna visar samtidigt var cyklisterna 
ska cykla. 
 
12 Trehäradsvägen/Sallerupsvägen 
Korsningstyp: Trevägskorsning med separerad gång- och cykelbana på alla vägarnas sidor. 
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Gatutyp: Korsning mellan två huvudgator 
Antal körfält: 2 
Refug: 2 meter på alla vägarna 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Markering med sockerbitar för cyklister vid övergångsställena. 
Utformning för cyklister: Cykelbanan går jämt ner i vägbanan utan kantsten men är inte 
upphöjd 
 
13 Trehäradsvägen/Lundavägen (Kvarngatan) 
Korsningstyp: Signalreglerad fyrvägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan två huvudgator 
Antal körfält: 2 körfält in och 1 körfält ut i korsningen på alla vägar 
Refug: 2 meter på alla vägarna 
Buskage: Ej skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Fyra övergångsställe med markeringar för cyklister. 
Utformning för cyklister: Cyklister är hänvisade till att passera korsningen via 
övergångsställen. I korsningen finns separerade cykelbanor vilket gör att cyklisterna inte är i 
blandtrafik. Längs Trehäradsvägens västra del finns separerad gång- och cykelbanor på båda 
sidorna av vägen men längs den östra delen finns det endast på den södra sidan av vägen. 
Längs Lundavägen från söder är cyklister hänvisade till blandtrafik men precis innan 
korsningen leds de in på ett cykelfält och därefter upp på cykelbanan. På Kvarngatans västra 
sida börjar en bit innan korsningen en separerad cykelbana medan det på den östra finns 
cykelfält en bit efter korsningen. Övergången mellan cykelbanorna och vägbanan varierar 
mellan jämn övergång med asfalt eller med nedsänkt kantsten. 
 
14 Trehäradsvägen (Solvägen)/Västerlånggatan 
Lättframkomlig korsning med tydlig utformning för cyklister. Separerad cykelbana finns i 
korsningen utmed båda sidorna av Västerlånggatan och Trehäradsvägen. Väster om 
korsningen börjar Solvägen.  
 
Korsningstyp: Trevägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan två huvudgator 
Antal körfält: 2 körfält in och 1 körfält ut i korsningen på alla vägar  
Refug: 1,9 meter på alla vägarna 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Tre övergångsställen med markering för cyklister 
Utformning för cyklister: Avfasning vid övergångsställena. Bra separerad cykelbana på två 
av vägarnas båda sidor. Cyklister som ska västerut på Solvägen leds från cykelbanan ner i 
blandtrafik via en jämn asfaltkant. 
 
15 Trollsjögatan/Västerlånggatan 
Cyklister som ska korsa Västerlånggatan kan göra det mitt i korsningen utan speciell 
markering i vägbanan eller på övergångsstället med markeringar för cyklister. Längs södra 
delen av Västerlånggatan finns överkörbara refuger med öppningar vid korsningarna. 
Korsningen känns trygg och lättframkomlig.  
 
Korsningstyp: Fyrvägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
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Refug: 1,40 meter på Västerlånggatan 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Övergångsställe med markering för cyklister 
Utformning för cyklister: Upphöjda cykelbanor utmed Västerlånggatan, avfasade kanter vid 
övergångsstället 
 
16 Västerlånggatan/Bryggaregatan 
Västerlånggatan är väldigt bred och denna del har ännu inte anlagts med separerade gång- 
och cykelbanor vilket gör att cyklister är hänvisade till blandtrafik. 
 
Korsningstyp: Trevägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Nej 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik 
 
17 Odengatan/Västerlånggatan 
Västerlånggatan är väldigt bred och denna del har ännu inte anlagts med separerade gång- 
och cykelbanor vilket gör att cyklister även här är hänvisade till blandtrafik. 
 
Korsningstyp: Trevägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: 1,45 meter på Västerlånggatan 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Övergångsställe utan markering för cyklister. 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik. 
 
 
 
18 Malmgatan/Västerlånggatan 
En stor korsning som i likhet med korsningarna 16 och 17 saknar separerad cykelbana 
utmed Västerlånggatan.  
 
Korsningstyp: Fyrvägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: 1,6 meter på södra delen av Västerlånggatan 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Nej 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister i blandtrafik 
 
19 Västergatan/Vångavägen 
Separerad gång- och cykelbana utmed Västergatans norra sida. Cyklister leds över 
Vångavägen via en cykelöverfart som dock inte är upphöjd. 
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Korsningstyp: Fyrvägskorsning med trafiksignal på Västergatans östra del. 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Markerad gång- och cykelöverfart över norra delen av Vångavägen.  
Utformning för cyklister: Nedsänkt kantsten vid övergångsstället. Bilisternas 
väjningspliktsskylt är placerad efter övergångsstället vilket gör att de inte har väjningsplikt 
gentemot cyklisterna. 
 
20 Västergatan/Västerlånggatan 
Korsningstyp: Signalreglerad fyrvägskorsning med separerad gång- och cykelbana utmed 
Västergatans/Östergatan norra sida. Cyklister är annars hänvisade till blandtrafik. 
Gatutyp: Korsning mellan två huvudgator 
Antal körfält: 2 körfält in och 1 körfält ut ur korsningen på alla vägar 
Refug: Refuger finns på tre av vägarna, ej Västergatan östra. Bredden är på Västerlånggatan 
norr 1,3 meter och söder 1,5 meter och på Västergatan väster 1,3 meter. 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Markering för cyklister vid övergångsställena norr och väster. 
Vanliga övergångsställen söder och öster i korsningen. Cykelfält ca 20 meter innan 
korsningen på Västerlånggatan från söder. 
Utformning för cyklister: Längs norra sidan av Västergatan fortsätter den asfalterade 
cykelbanan jämt ner i vägen, ingen kantsten. 
 
21 Västergatan/Kanalgatan 
Gång- och cykelvägen i nord-/sydlig riktning utmed Kanalgatan passerar Västergatan i 
närheten av centrum.  
 
Korsningstyp: Upphöjd gång- och cykelöverfart med gatsten. 
Gatutyp: Korsning mellan separerad gång- och cykelbana och huvudgata  
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage. 
Markering i vägbanan: Övergångsställe med markering för cyklister. 
Utformning för cyklister: Gång- och cykelbanan fortsätter ut i vägbanan en aning upphöjd. 
 
22 Norregatan/Västergatan 
Mycket trafik i denna korsning som ligger strax väster om korsningen 
Östergatan/Storgatan. 
 
Korsningstyp: Signalreglerad och upphöjd fyrvägskorsning med gatsten 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Fyra övergångsställe utan markering för cyklister 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik 
 
23 Östergatan/Storgatan 
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Denna korsning ligger precis vid en av de genomfarterna som går under järnvägen och 
binder samman de östra och västra delarna av Eslöv. Detta gör att även om korsning ligger i 
centrum passerar det en hel del trafik dagligen. Hastigheterna känns relativt höga i 
förhållande till omgivande bebyggelse. 
 
Korsningstyp: Upphöjd trevägskorsning med gatsten. 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Två övergångsställen på den södra och västra infarten. 
Utformning för cyklister: Ingen utformning för cyklister då de befinner sig i blandtrafik. 
 
24 Östergatan/Kvarngatan 
Öster om den planskilda korsningen mellan Östergatan och järnvägen ligger denna 
cirkulationsplats. Korsningen har mycket trafik och cyklisterna som är i blandtrafik väljer 
ibland att cykla över övergångsställena även om de inte är anpassade för det. 
 
Korsningstyp: Cirkulationsplats med delvis upphöjd rondell och växtlighet i mitten. 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Varierande bredd men mer än två meter 
Buskage: Inga skymmande 
Markering i vägbanan: Övergångsställe i alla fyra infarterna. Vissa är dock dåligt markerade. 
Utformning för cyklister: Längs Östergatans och längs södra delen av Kvarngatan finns det 
på båda sidorna separerade cykelbanor som en bit innan cirkulationsplatsen övergår i 
cykelfält och därefter i blandtrafik i själva korsningen.  
25 Utfart Berga lågprismarknad/Ringsjövägen 
Korsning mellan Ringsjövägen och utfart från Berga lågprismarknads bilparkering. Utmed 
Ringsjövägens båda sidor går separerad cykelbana. Bilister som kommer från bilparkeringen 
har stopplikt men följer oftast inte dessa regler utan kör direkt ut på cykelbanan. 
 
Korsningstyp: Trevägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan utfart från parkering och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: En del skymmande buskage gör att bilisterna kör ut på cykelbanan. Mataffären 
har också många reklamskyltar uppsatta längs cykelvägen som kan hindra bilisternas att 
upptäcka cyklisterna. 
Markering i vägbanan: Nej, endast övergångsställe väster om infarten till affären. 
Utformning för cyklister: Cykelbanan på Ringsjövägens södra sida har i korsningen en 
öppning för att underlätta för cyklisterna att korsa vägen.  
 
26 Cykelvägsanslutning/Onsjövägen 
Mindre korsning mellan lokalgata och separerad gång- och cykelbana. 
 
Korsningstyp: Anslutande gång- och cykelväg  
Gatutyp: Korsning mellan separerad gång- och cykelbana och lokalgata 
Antal körfält: 2 
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Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Upphöjt övergångsställe, ingen markering för cyklister 
Utformning för cyklister: Avfasade kanter från trottoaren ner på vägbanan 
 
27 Höganäsvägen/Onsjövägen 
Korsning mellan två lokalgator och anslutande gång- och cykelbana. 
 
Korsningstyp: Trevägskorsning med anslutande gång- och cykelväg från söder 
Gatutyp: Korsning mellan två lokalgator samt separerad gång- och cykelbana 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Övergångsställe med markering för cyklister över Onsjövägen 
Utformning för cyklister: Avfasad kant vid gång- och cykelvägen 
 
28 Norregatan/Harjagersvägen 
Stor korsning som inte är anpassad för cyklister att passera. Utmed Harjagersvägen finns 
det skyltar som anger att det är förbjudet att cykla där. 
 
Korsningstyp: Fyrvägskorsning 
Gatutyp: Korsning mellan lokalgata och huvudgata 
Antal körfält: 2 
Refug: Nej 
Buskage: Inga skymmande buskage 
Markering i vägbanan: Övergångsställe vid västra, norra och östra infarterna, inga 
markeringar för cyklister 
Utformning för cyklister: Nej, cyklister är i blandtrafik 
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Bilaga 3. Cykelräkning 

Under 4 dagar, tisdag den 29/11 till fredag den 2/12 2005 genomfördes cykelräkning på 
tretton platser i Eslöv. På grund av att studien inte gick ut på att ta reda på hur många som 
totalt cyklar i Eslöv utan endast syftade till att ge kunskap om vilka vägar cyklister använder 
ger denna cykelräkning ändå ett användbart resultat.  
 
Cykelräkning genomfördes vid totalt tretton stycken punkter i staden; vid tre korsningar 
och på tio sträckor. Studien avslutades med en jämförelse av cykelflödet mellan några av 
punkterna som låg utmed parallella vägar där det inte var klart vilken väg som cyklisterna 
använde.  
 

 
Räkningspunkter i staden 
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Tillvägagångssätt 

Under de fyra dagarna cykelräkningen genomfördes låg temperaturen mellan 3 och 6°C 
förutom på fjärde dagen då det sjönk till någon minusgrad. Under alla dagarna var det 
uppehållsväder förutom på dag 2 då det regnade en aning. 
 
Trafikanter som räknades var både de som cyklade samt de som ledde en cykel. Längs 
sträckorna registrerades det hur många cyklister som passerade samt i vilken riktning de 
gjorde det. I korsningarna registrerades det från vilken väg cyklisterna kom samt vart de 
därefter körde.  
 
Vid varje punkt räknades cyklisterna 10 minuter per dag under en period av fyra dagar 
vilket gav en total räkningstid på 40 minuter per punkt. Cykelräkningen skedde under 
högtrafik på morgonen mellan 6:40 och 8:50 och på eftermiddagen mellan 16:00 och 
18:10. Varje punkt hade två räkningsperioder på morgonen och två på eftermiddagen. En 
uppdelning gjordes också så att de punkter som var intressanta att jämföra alltid räknades 
direkt efter varandra. Detta för att deras förutsättningar skulle bli så lika som möjligt och 
därför bättre kunna jämföras.  
 
De punkter som har varit intressanta att jämföra är: 
• 2 och 3 
• 4, 5 och 6 
• 8 och 9 
• 10 och 11 

 
Punkterna ligger utmed parallella vägar där det innan inte har gått att avgöra vilken väg 
som cyklisterna föredrar att använda. Cykelräkningen bidrar till att ge en uppfattning av 
vilka vägar som bör ingå i ett huvudnät för cyklister och var det då kan behövas åtgärder. 
Resultatet ger inte en helt verklighetstrogen bild utan fel kan förekomma som kan bero på 
att räkningen endast skedde under fyra dagar. 
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Jämförelse 

Resultatet av cykelräkningen samt jämförelse av antalet cyklister mellan några 
räkningspunkter. 

Gata (nr) Morgon 1 Morgon 2 Kväll 3 Kväll 4 Totalt Procent 
Solvägen (2) 5 0 4 2 11 38 
Skogsvägen (3) 5 5 5 3 18 62 

Totalt     29 100 

Gata (nr) Morgon 1 Morgon 2 Kväll 3 Kväll 4 Totalt Procent 
Odengatan (4) 22 5 6 5 38 57,6 
Malmgatan (5) 0 2 4 3 9 13,6 
Västergatan (6) 4 1 6 8 19 28,8 

Totalt     66 100 

Gata (nr) Morgon 3 Morgon 4 Kväll 1 Kväll 2 Totalt Procent 
Bryggaregatan (8) 5 5 5 5 20 35 
Malmgatan (9) 9 8 8 12 37 65 

Totalt     57 100 

Gata (nr) Morgon 3 Morgon 4 Kväll 1 Kväll 2 Totalt Procent 
Smålandsv (10) 0 6 0 11 17 50 
Norregatan (11) 0 5 5 7 17 50 

Totalt     34 100 
 
Vid en jämförelse mellan Solvägen och Skogsvägen visade det sig att 62 % av cyklisterna 
väljer Skogsvägen och 38 % Solvägen. Under tre av dagarna som cyklisterna räknades var 
flödet på de två vägarna ganska jämt. En av dagarna passerade dock inga cyklister på 
Solvägen under tiden som cykelräkningen skedde. 
 
Odengatan, Malmgatan och Västergatan löper parallellt och vid jämförelse av flödet på 
dessa gator visade det sig att 57,6 % av cyklisterna cyklade på Odengatan. Anledningen till 
detta kan vara att Odengatan går förbi två skolor. Den första mätdagen när skillnaden i 
flöde var störst skedde cykelräkningen på Odengatan precis innan skolan började mellan 
klockan 7.40 och 7.50. Det framgick samtidigt att de flesta av cyklisterna under denna tid 
kom från andra gator och endast körde på Odengatan en kort sträcka innan de därefter 
svängde in på skolans område. Bortsåg man från dessa cyklister och endast räknade de som 
troligtvis använde Odengatan som stråk minskade antalet denna morgon till ca 11 stycken 
cyklister. Odengatan har trots detta det största flödet men variationen är inte lika stor. 
 
En jämförelse mellan Bryggaregatan och Malmgatan visade att 65 % av cyklisterna valde 
Malmgatan. Enligt ovanstående tabell syns det tydligt att flödet var relativt jämnt vid varje 
tidpunkt som mättes även om det var något större på Malmgatan vid varje tillfälle. 
Malmgatans högre flöde kan bero på att cyklisterna som kommer från väster och som ska in 
till centrum inte tvingas köra på Västerlånggatan utan endast behöver korsa den.  
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Under tiden som cykelräkningen gjordes var det lika många cyklister som cyklade längs 
Smålandsvägen som längs Norregatan. Smålandsvägen fick ett värde på noll cyklister den 
första kvällen även om passerade 5-10 cyklister precis innan och efter mätperioden startade. 
 
Av de tretton stycken platser där cykelräkningar genomfördes gjordes endast jämförelser 
mellan nio av dem. Antalet cyklister som passerade vid de fyra andra platserna i staden 
presenteras i nedanstående tabell. 
 
Gata (nr) Morgon 1 Morgon 2 Kväll 3 Kväll 4 Totalt 
Sallerupsvägen (1) 4 5 5 3 17 
Trollenäsvägen (7) 4 26 9 6 45 
Gata (nr) Kväll 1 Kväll 2 Morgon 3 Morgon 4 Totalt 
Östergatan (12) 19 15 9 24 67 
Trehäradsvägen (13) 4 5 2 6 17 
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< 18 år 18-24 år 25-44 år 

45-64 år 

Bilaga 4. Intervjufrågor 

1. Kön    2. Ålder      
 Kvinna 
 

Man  
 
3. Hur ofta cyklar du? Varje dag, några gånger i veckan, några gånger i månaden, aldrig 
 
4. Vad tycker du fungerar bra när du cyklar i Eslöv? 
 

 

 

 
5. Är det något som inte fungerar bra när du cyklar? 
Sträckor, korsningar (utformning, trygghet, kanter mm) 
 

 

 

 

 

 

 
6. Vad skulle bidra till att du skulle cykla mer? 

 
 
 
 

 

 

 

> 65 år
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Bilaga 5. Fotografier på befintliga trafikutformningar i 
Eslöv 

 
 

Bild 1 Gång- och cykelöverfart på Västerlånggatans södra del 
 

 
Bild 2 Gång och cykelöverfart längs Västerlånggatan som korsar anslutande sidogata 
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Bild 3 Gång- och cykelbanan samt mittrefug utmed Västerlånggatan 

 
 

 
Bild 4 Gång- och cykelöverfart över Solvägen med breda refuger 


