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Förslag till åtgärder
I förslag till åtgärder
redovisas ett axplock
åtgärder för respektive
kvalitetsmål. Jag har
valt platser utifrån de
sämsta analysresultaten
och med ett eller flera
problem. Det finns
inget som säger att de
föreslagna åtgärderna
för respektive plats är
de enda rätta. En
åtgärd för en viss plats
och ett specifikt
problem kan få både
positiva men ibland
också negativa effekter
på andra områden. En
åtgärd måste alltid
vägas mot andra
förändringar men
också ses i sin helhet. I
mina förslag till
åtgärder har jag inte
tagit hänsyn till sådana
eventuella effekter.
Bokstäverna i kartan är
kopplade till de bilder
och exempel på
åtgärdsförslag som
redovisas på följande
sidor.
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Trafiksäkerhet och standard
Trafiksäkerheten kan alltid förbättras då trafiknätet och trafikflöden ständigt förändras. Här
nedan redovisas ett antal detaljåtgärder. Dessa skall ses som en del idet övergripande arbete
som alltid bör genomföras i samband med stora förändringar eller nyetableringar. När det
gäller trafiksäkerheten och vägstandarden i cykelvägnätet finns det en hel del som kan
förbättras.

Åtgärdsförslag
1. Sträva efter att minska antalet konfliktpunkter mellan cyklister och fordon i cykelnätet.

2. Hastighetsanpassning av biltrafiken till 30km/h i centrum och för de delsträckor i
cykelnätet där cyklister måste samsas med bilister.

3. Separering av cyklister och bilister där hastigheten överstiger 30km/h och trafikflödena är
kraftiga.

Exempel trafiksäkerhet

A. Detta är tillfarten till bussgaragen vid Oskarsvärn samtidigt som det är enda skolvägen för ett stort
antal elever på Wämöskolan

På sträckningen från Gullberna via Oskarsvärn, förbi Krutviken till Wämöskolan (A) måste
man som cyklist korsa vägar med gällande hastighet av 50 km/h vid ett flertal tillfällen. Detta
sker på mindre lämpliga platser med dålig sikt och mycket trafik. Cykelväg eller vägren
saknas också för vissa partier på sträckan. Antalet konfliktpunkter går att minska genom att
befintliga cykelvägar förläggs till en och samma sida av vägen. Sträckan behöver också
kompletteras med cykelväg där sådan saknas helt.
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För att underlätta för cyklister att ta sig
fram i Karlskronas centrala delar (B) där
en stor del av handeln är lokaliserad bör
gällande hastighet för motorfordon i
centrum vara 30 km/h i stället för som idag
50 km/h. Ett lugnare trafiktempo ger också
en lägre ljudnivå och ett trivsammare
gaturum för fotgängare och cyklister att
vistas i.

Längs gamla infarten till Karlskrona från
Nättraby mellan trafikljusen mot
Rosenholm och Skönstaviks camping (C)
är det endast en vit linje som skiljer
cyklisterna och bilisterna åt. Gällande
hastighet är här 70 km/h men många kör
betydligt fortare då gällande hastighet strax
innan varit 90 km/h. Tung och tidvis tät
trafik skapar ett kraftigt vinddrag som gör
att jag som cyklist känner mig väldigt
utsatt. Detta blir i framtiden om projektet
på Rosenholm utvecklas enligt planerna,
den väg som många barn och ungdomar
kommer att färdas på sin väg till och från
olika fritidsaktiviteter. Här är en separering
av cykeltrafiken från övriga bilister
nödvändig.

B. Ronnebygatan idag gågata utan plats för
cyklister

C. Cykelvägen från Nättraby till Karlskrona
på  70-väg

Åtgärdsförslag standard
Cykelvägnätet vägstandard är förhållandevis god. På några sträcker brister det kontinuerliga
underhållet. När det gäller åtgärder för trafiksäkerhet beroende på vägstandard bör man:

1. Skapa rutiner för ett kontinuerligt underhåll av gång och cykelvägarna.

2. Se över valet av vägbeläggningsmaterial för vissa sträckor som är skyltade som cykelväg.

3. Eliminera höga kanter eller föremål i cyklistens väg som kan innebära en olycksrisk.
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Exempel vägstandard
Från Wämöskolan och ner mot Blåport (D)
visar skyltningen gång- och cykelväg. Här
är beläggningen löst grus och i
nerförsbacken kan det vara svårt att hålla
kursen och lätt att få sladd. Hur går de för
en eventuell fotgängare som befinner sig
på samma ställe? En bortglömd sträcka
som inte underhållits på många år. Byt
beläggnig eller låt sträckan vara gångväg.

Cykelspåret har en delsträcka från
Rosenholm mot Backabo (H) som är i
mycket dåligt skick. Vägbanan saknar
stora bitar asfalt och på flera platser är
hålen mer än 10 centimeter djupa. Vägen
trafikeras tidvis av tung trafik och
arbetsfordon som kör sönder den lilla asfalt
som finns kvar. Ska denna sträcka fungera
som cykelväg till Rosenholm för de
boende i Karlskronas norra och västra
områden måste vägbanan göras i ordnig.

På Mariedal, Backabo (E) och Lindesnäs
(F) samt i Wämöparken (G) finns det flera
sträckor som är utmärkta med cykelväg
men som håller en sådan standard att det i
vissa fall kan vara svårt att ta sig fram på
cykel. Det kan bero på ojämnheter, blöta
svackor eller vägmaterialet. Antingen
måste vägstandarden förbättras så att de
blir framkomliga eller beteckningen
cykelväg tas bort för att inte förvilla. Ett
alternativ ät att ge sträckan en beteckning
som visar att den håller en lägre
vägstandard för så kallad fritidcykling.

D. Cykelvägen söder ut från Wämöskolan

H. Vissa sträckor av cykelspåret har skador i
vägen som är mer än 10 cm djupa

E. Detta är en cykelväg på kartan men har för
dålig standard
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Upplevd trygghet
Dagtid känns det tryggt att färdas längs Karlskrona cykelvägnät. Det är under den mörka tiden
på dygnet, som varierar med årstiden, som vissa sträckor upplevs som mindre trygga. Då
förvandlas till exempel en del tunnlar till otäcka ”nålsögon” som man som cyklist eller
fotgängare måste passera. Detta leder i vissa fall till att människor väljer alternativa vägar som
inte alltid är önskvärda. Någon kanske avstår att ta cykeln just på grund av vägen känns
otrygg och tar bilen eller bussen istället eller vad som värst är, stannar hemma. Det finns flera
sträckor i cykelvägnätet som jag upplever som mindre trygga och där alternativ cykelväg
saknas och valet får bli en omväg via ett angränsande bostadsområde.

Åtgärdsförslag
1. De sträckor av cykelvägnätet som saknar belysning skall utrustas med sådan och där

belysningen är dålig bör den förbättras.

2. Skapa alternativa färdvägar som känns trygga att färdas längs under den mörka tiden på
dygnet.

3. Kontinuerligt röjning av vegetation för att skapa goda siktlinjer och överblick för
cyklisterna längs cykelvägarna.

4. ”Stadsplanera” med exempelvis förtätning av bebyggelse i öde zoner

Exempel upplevd trygghet

En sträcka som under den mörka delen av
dygnet upplevs som mindre säker är från
Rosenholm (H) via Backabo mot Vedeby.
Den kommer att bli en viktig cykelväg när
fritidsanläggningen på Rosenholm blir
verklighet. En annan sträcka med brister är
runt Saltsjöbaden (N). Båda saknar i
dagsläget belysning. När det gäller
Saltsjöbaden har problemet resulterat i att
ungdomar nattetid väljer infartsleden vilket
i sin tur innebär en stor trafikfara. I båda
fallen är behovet av belysning stort. H. Cykelspåret längs gamla riksvägen är

ensligt och saknar belysning
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I. Vid Skönstavik vet cyklister inte vad som
eventuellt väntar i tunneln

Cykelvägen via Gullberna (K) ligger
ensam och isolerad från bebyggelsen då
vegetationen är hög, tät och bitvis
påträngande. Sträckan har flera kurvor där
sikten framåt är helt skymd av grönska.
Här är lätt att känna oro även på dagen.
Här behövs en rensning och gallring av
växtligheten så att cyklisten ser och syns
från bilvägen strax intill.

J. Mot Lindesnäs går cykelvägen bakom
övningsbanan som ligger öde kvällstid

Ett annat exempel är gång- och
cykeltunnlar under infartsleden i höjd med
Pantarholmen samt vid Vedebylund. och
Skönstavik(I). Tillfarten sker i en sådan
vinkel att det är omöjligt att uppfatta om
vägen är fri innan man som cyklist
befinner sig i tunneln. Tillfarten behöver
rätas ut och/eller breddas för att öka
överblicken och kontrollen.

K. Cykelvägen till Amiralen via Gullberna

Cykelvägen från Battericentralen till
Lindesnäs (J) ligger avskilt från vägen
längs vattenkanten med ett kraftigt buskage
på ena sidan och övningskörbanan på den
andra. Även om man som cyklist har god
överblick över övningsbanan så känns
vegetationen påträngande och kontrollen är
dålig. Rensa upp i buskaget eller som
alternativ flytta ut cykelbanan utanför
övningsbanan så skapas en bättre
överblick.
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Tillgänglighet
Karlskrona cykelvägnät har en god tillgänglighet i nord – sydlig riktning medan kontakten i
öst – västlig riktning blockeras av infartsleden och järnvägsspåret. Cyklister som vill färdas
tryggt längs cykelvägnätet är hänvisade till fyra korsningspunkter fördelade på en sträcka av
cirka 6 kilometer. Dessa är placerade med ett inbördes avstånd på mellan en till två kilometer.
För att motivera valet av cykel som transportmedel och minska känslan av att man som cyklist
måste ta en omväg vore en ökning av antalet tvärgående länkar önskvärd. Ytterligare 6
korsningspunkter vore bra. Förslag till detta redovisas i nästa karta och är markerat med röda
cirklar. De i text och bild beskrivna platserna är kopplade till kartan med hjälp av siffror.

Åtgärdsförslag
1. Sträva efter att länka ihop det befintliga nätet så att en acceptabel hastighet av cirka

20km/h kan hållas av vardagscyklisten. Detta i första hand genom att omvandla de
sträckor som idag benämns cykelstråk till separerad cykelväg.

2. Skapa ett enhetligt skyltningssystem både till och från staden, gärna med
avståndsangivelser för cyklister med dålig lokalkännedom.

3. Utbyggnad och eventuellt en uppdelning av nätet i ett huvudnät för vardagscyklister och
rekreationsnät för fritidscykling.

Exempel tillgänglighet

Det största behovet av
utbyggnad är runt köpcentrat
Amiralen mot Kungsmarken.
En plats med många
besökare som är svår att nå
från fastlandets västra sida
på grund av järnvägen och
infartsleden. Idag bygger
systemet på att kunderna
kommer med bil. Fotgängare
eller cyklister korsar idag
den täta trafiken när de vill
besöka de olika varuhusen.

1. Infarten till Amiralens köpcentrum har inget utrymme för
cyklister
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2. Den nya perrongen på Bergåsa station
fungerar som cykelbana i brist på en sådan

Längs Blåportsgatan som är hårt trafikerad
saknas cykelväg. En liten bit av vägen har
fått en provisorisk lösning som inte är så
lyckad. Platsen känns rörig, skyltningen
stämmer dåligt och dessutom verkar det
som om den provisoriska lösningen blivit
permanent. Här behövs en genomtänkt
lösning och ett helhetsgrepp för cyklister
längs hela gatan.

4. Denna väg bakom Wämöskolan borde
omformas till en cykelväg med belysning

Till sjukhusområdet och Bergåsa station
saknas ordentlig koppling av
cykelvägnätet. Sträckan från Bergåsa
station norrut förbi Annebo mot Lindesnäs
och Oskarsvärn är hårt trafikerad. Här
passerar alla busslinjer samt alla bussar på
väg in eller ut från garagen. På morgonen
och eftermiddagen är det inte ovanligt med
fem, sex bussar i rad och då finns det inget
utrymme kvar till eventuella cyklister.
Följden blir att många väljer att cykla på
perrongen och sedan vidare på trottoaren.

3. En tillfällig lösning som denna vid Blå Port
blir lätt permanent

Ibland och då främst nattetid på helger
möter bilister ungdomar som går eller
cyklar på infartsleden. Att gå runt
Wämöskolan eller Bryggarberget upplevs
som en omväg. Här saknas en alternativ
väg. Mellan Wämöskolan och infartsleden
finns en gammal väg som upphör vid en
industritomt strax intill Blå Port. Den
skulle kunna bli en utmärkt förlängning av
cykelvägen längs Österleden norr ut.
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Nedan redovisas ett förslag till förändringar och utbyggnad av cykelnätet för att öka
tillgängligheten inom Karlskrona tätort. Det är i första hand stadens södra och mellersta delar
som behöver knytas ihop bättre. En eventuell indelning i ett nät för nyttocykling respektive
fritidcykling kan motiveras med att sträckorna för fritidscykling i första hand används
sommartid. Här kan kraven på vägstandard och snöröjning sänkas.
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Trevnad
Karlskrona har med sitt läge vid vattnet och sin omväxlande utformning många kvalitéer när
det gäller trevnad. Vissa sträckor är dock mer utsatta för vind eller buller. Impediment med
mindre trevliga miljöer finns också. Här följer några förslag till åtgärder utifrån inventeringen.

Åtgärdsförslag
1. Buller och vindskydd på utsatta sträckor och platser

2. Vegetation för att skapa trevnad längs enformiga och mindre trevliga sträckor

3. Viloplatser i form av bänkar i första hand längs cykelvägar för rekreation

Exempel trevnad
Infartsleden längs sjösidan är en viktig
tillfartsväg till centrum för cyklister. Tyvärr
är trafikens buller, lukt och ibland stark
vind inslag som påverkar trevnaden
negativt. Genom att placera vegetation
och/eller placera cykelbanan på en något
lägre nivå (nuvarande gångväg) i relation
till bilarnas körbana, minskas den negativa
upplevelsen av trafiken.

Det finns flera delsträckor som skulle ge ett
betydligt trevligare intryck med hjälp av
vegetation. Viktigt är dock att om
planteringar skapas för att avskilja
cykelbanan från trafiken, så får inte
växtligheten skymma cyklisten helt från
omgivningen. Då får åtgärden en motsatt
effekt och kan bidra till en känsla av
otrygghet.

En bänk för en stunds vila under cykelturen
på platser som inbjuder till visuell njutning
vore bra. Exempelvis längs
Saltsjöbaden(N), vägen ut till Dragsö (O)
via Saltö eller till och längs Lindesnäs(F).

L. Österleden är en mindre
trevligsträcka

P. Vid Fisktorget finns fina utblickar
men inga sittplatser

O. Vägen till Dragsö bjuder på
vacker utsikt, men var är bänkarna
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Mer och fler cyklister
Karlskrona är en ort som har goda förutsättningar för en ökad användning av cykeln som
transportmedel vid kortare förflyttningar. Avstånden mellan de olika bostadsområdena och
viktiga målpunkter ligger inom ramen för vad som är acceptabelt för en förflyttning med
cykel. Klimatet och antalet dagar med nederbörd per år är också bättre än för många andra
platser. Utöver de förbättringar som behöver göras när det gäller kvalitetsmålen är det
kommunens ekonomi och människors attityd och beteende som är den springande punkten.

Ett lyckat projekt i Århus där vanebilister fick cykel, busskort och regnjacka mot att cykla till jobbet

Åtgärdsförslag långsiktigt
Kommunen och dess politiker måste utifrån de i Översiktsplanen uttrycka målen (Karlskronas
översiktsplan, augusti 2002 s 53) ta ett aktivt beslut i frågan om hur man skall finansiera och
genomföra dessa. För att kunna sköta drift och underhåll av dagens cykelnät och dessutom
utveckla detsamma krävs en kontinuerlig och långsiktig budgetering. Därefter kan en
organisation skapas med olika arbetsgrupper, under ledning av en styrgrupp. I grupperna bör
ingå representanter både från kommunen, företagare, polis, skola, hälsovård och olika
föreningar och organisationer med koppling till eller av betydelse för bruket av cykeln som
transportmedel. Det är viktigt att knyta alla som på ett eller annat sätt berörs eller kan tillföra
något i arbetet till processen. Viktigt är också att ta del av de erfarenheter som finns
dokumenterade från andra orter och kommuner för att kunna identifiera olika insatsområden.
Men arbetet kan inte byggas enbart på andras erfarenheter, utan en insamling av information
om vilka de lokala förutsättningarna är, både vad det gäller cykelvägnät, geografiska
förutsättningar, men framför allt människors resvanor och attityder till att cykla är också
viktig. När arbetet har nått så här långt finns det så mycket kunskap och insikt att det är dags
att dra igång olika projekt och aktiviteter, naturligtvis med en kontinuerlig uppföljning.
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Direkta åtgärder
§ Uppmuntra skolor och företag till olika cykelaktiviteter som stödjer användningen av

cykeln som färdmedel till och från jobbet eller skolan.

§ Fler låne- uthyrnings- och firmacyklar, gärna med reklamfinansiering.

§ Starta en diskussion, till exempel på kommunens hemsida för att få människor att
engagera sig och börja använda cykeln för kortare resor.

§ Ge möjlighet för medborgarna att lämna förslag till förändringar via hemsida på Internet
och brevlådor i anslutning till cykelvägnätet.

Aktiviteter med cykeln som tema

Cykelkampanjer på företag och arbetsplatser

Lokal cykeltävling med eftersnack

Fler företags- och lånecyklar
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Slutord och framtidstankar
Utan grundliga undersökningar och kunskaper om förutsättningar och människornas resvanor
är det omöjligt att göra en prognos för hur stor en förändring i resvanorna skulle bli vid olika
insatser avseende kvalitetsmålen. Utifrån de mätningar som gjorts för andra orter kan jag ändå
ana möjligheterna. Den genomsnitlige svensken gör ca 1000 resor om året fördelat på alla
transportmedel. Många människor använder sig av olika färdmedel under en och samma dag
vilket gör det fel med en indelning i bilister och cyklister när man pratar om brukarna. Med
denna kunskap är det lätt att förstå vilken betydelse små förändringar i resvanorna skulle få.
Idag cyklar ungefär var femte svensk till arbetet och utslaget över hela Sverige motsvarar det
18 % av befolkningen. (Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik, publ.2000:8 s. 71 )

Det finns flera kommuner i Sverige som genomfört olika cykelprojekt med goda resultat.
Däribland är Umeå som beskrivs i Goda exempel tidigare i arbetet som redovisade att andelen
cykelresor av det totala antalet resor för befolkningen mellan 16-74 år är på 22 %. Trots detta
är målet 30 % år 2010, alltså en ökning av 8 % på 10 år eller 20.000 förflyttningar/dygn. (
Umeå cykelprogram, s. 5 )

Enligt Vägverkets strategi för ökad och säker cykeltrafik sker cirka 12 % av alla resor i
Sverige med cykel. Men det anses rimligt med en ökning av cykeltrafikens andel av samtliga
resor med en tredjedel fram till år 2010. Detta kan jämföras med Danmark där motsvarande
siffra för alla resor med cykel är cirka 18 % och målsättningen enligt Regeringens
trafikpolitiska handlingsplan är en överflyttning av 4 % av biltransporterna till cykel fram till
2005. (Idékatalog för cykeltrafik,s.20)

I boken Stadsplanera i stället för att trafikplanera och bebyggelseplanera understryks vikten
av att utforma en gemensam strategi för markanvändning, trafik och stadens liv. Med hjälp av
olika kombinationer av åtgärder skapas goda förutsättningar för fler cyklister. En stad med
blandade aktiviteter inbjuder till att gå och cykla.

Utifrån ovan redovisade siffror, tankar och goda exempel som beskrivits tidigare i arbetet är
jag övertygad om att man med de förbättringar av cykelvägnätet som jag redovisat i
kombination med kampanjer samt uppföljning har goda möjligheter att öka antalet cykelresor
i Karlskrona. En mångdubbling av antalet cykelresor och minskning av antalet bilresor enligt
vägverkets resonemang känns som ett klart realiserbart mål.
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Muntliga
Samtal med tjänstemän på Karlskrona kommun inom plan och bygg samt kommunikationer.
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Fotoförteckning
Samtliga bilder inklusive omslagsbilden är tagna av Annika Säw förutom bilderna på:
Sidan 13 www.gamlavykort.nu

14 www.gamlavykort.nu
27 bild 1 Vejdirektoratet Köpenhamn, bild 2 www.trollhattan.se
28 vinterbild Vejdirektoratet
31 bild 3 Vejdirektoratet
31 bild 4 Michael Månsson
32-33 Vejdirektoratet
34 bild 1-3 Vejdirektoratet
35 www.gamlavykort.nu
37-38 Vejdirektoratet
41 Vejdirektoratet
42 Vejdirektoratet
43 bild 1-2 www.gamlavykort.nu , bild 3 Michael Månsson
47 Karlskrona kommun
72 Vejdirektoratet
73 Vejdirektoratet

Tillstånd för användande av bilderna har inhämtats från innehavarna av upphovsrätten.
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