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1 Inledning

1.1 KF-uppdrag om supercykelstråk
Fastighets- och gatukontoret har av kommunfullmäktige fått följande
uppdrag:
•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk.

1.2 Förvaltningens arbete med KF-uppdraget
Förvaltningen har i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige arbetat
med att utreda förutsättningarna för supercykelstråk. Begreppet används
ofta i regionala kontexter, bl.a. av Trafikverket 1, Region Skåne 2, m.fl., för en
högklassig cykelinfrastruktur avsedd för arbetspendlare och vardagscyklister
och ofta av en längd mellan 5 – 20 km (Koucky & Partners, 2012).
Någon entydig definition av supercykelstråk finns inte framtagen. Dock är
litteraturen samstämmig om att det handlar om snabba, framkomliga,
kapacitetsstarka cykelbanor av hög komfort och tydlig identitet, samt hög
standard avseende trafiksäkerhet och trygghet.
I detta arbete har en jämförelse gjorts med Köpenhamn, Utrecht och
Amsterdam vilka alla planerar och bygger ”snabba” enkelriktade cykelbanor
på båda sidor om viktiga huvudgator. Samtliga dessa tre städer abonnerar
årligen på topp 3-platserna i Copenhagenize index, vilket är en inom
branschen högt ansedd benchmarking av världens främsta cykelstäder.
I dessa tre framstående cykelstäder är enkelriktade cykelbanor längs viktiga
huvudgator grundprincip 3. Anledningen till det är att enkelriktade banor har
tydliga fördelar gentemot dubbelriktade i fråga om trafiksäkerhet,
framkomlighet, kapacitet, ”snabbhet”, utrymmeseffektivitet i korsningar och
flexibilitet att övergå till blandtrafik vid behov. I Nederländernas
designmanual CROW (närmast att likna vid VGU och GCM-handboken i
Sverige) anges enkelriktade cykelbanor som standardlösning, och att
dubbelriktade cykelbanor endast bör anläggas i undantagsfall.
I Malmö har vi däremot haft en lång tradition av att planera dubbelriktade
cykelbanor.
Detta leder fram till två spår i arbetet med KF-uppdraget.
•

Det ena spåret, vilket är denna rapports huvudfokus, är att definiera
begreppet supercykelstråk i Malmös kontext, samt föreslå platser
för implementation av dessa. Ekonomi och kostnadsbedömning
ingår ej i uppdraget utan arbetas fram inom ramen för varje enskilt
projekt.

Koucky & Partners, 2012, Cykelexpressrutter – en kunskapsöversyn och förslag till definition
Region Skåne, 2019, Supercykelstråk för Skåne
3 I Köpenhamn anläggs enbart enkelriktade cykelbanor utmed gata. Dubbelriktade
cykelbanor tillämpas enbart om de är friliggande och inte följer gata.
1
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•

Det andra spåret handlar om att ta fram ett kunskapsunderlag
(omvärldsbevakning, konsekvensbeskrivning, utformningsriktlinjer)
avseende enkelriktade cykelbanor.

1.3 Malmös cykelvägnät – då, nu och sen
Dagens Cykelstad Malmö
Malmö har idag drygt 520 km cykelinfrastruktur, bestående av separerade
cykelbanor, kombinerade gång- och cykelbanor, cykelvägar, gångfartsgator
och cykelfält. Drygt hälften av infrastrukturen är separerade cykelbanor, och
den absoluta majoriteten av återstående hälft utgörs av kombinerade gångoch cykelbanor. Cykelvägnätet byggs ut med ungefär 5-6 km nya cykelbanor
per år.
Hela Malmös cykelvägnät benämns idag huvudcykelnät, men det görs en
distinktion mellan det prioriterade och det övriga huvudcykelnätet. I det
prioriterade huvudcykelnätet ska extra omsorg läggas vid hög
framkomlighet. Nätet ska vara gent (utan omvägar) och utformat så att det
blir det naturliga vägvalet för cykling på långa sträckor. Enligt Malmö stads
översiktsplan ska det prioriterade huvudcykelnätet även kunna ingå i ett
regionalt nät med supercykelvägar.
Enligt Region Skånes senaste resvaneundersökning görs idag 26 % av
Malmöbornas resor med cykel. Andelen har ökat kraftigt sedan den
föregående resvaneundersökningen (2013). Varje cykelresa är i snitt ca 2 km
lång. Malmöborna använder cykel vid ungefär 35 % av resorna som är
kortare än 10 km och vid ungefär 40 % av resorna som är kortare än 5 km.
Detta innebär att cykel är det vanligaste färdsättet vid resor som är kortare
än 10 km.
Redan idag är flera cykelstråk tungt belastade. Cykelbanornas bredd i
förhållande antalet cyklister medför att framkomligheten blir begränsad,
samt att trafiksäkerheten påverkas negativt. Omkörningar mellan cyklister
försvåras på grund av mötande cykeltrafik, och gångbanor riskerar att
användas av cyklister i större utsträckning som en slags buffertzon. Bland
dagens tungt belastade stråk kan nämnas exempelvis Kungsgatan,
Kaptensgatan, Lundavägen, Carl Gustafs väg, Slottsgatan, Fersens väg,
Ystadgatan och delar av Rosengårdsstråket, Spångatan och ett par sträckor
runt Malmö C. Även i signalkorsningar där dubbelriktade cykelbanor möts
är trängseln på somliga platser redan påtaglig, med cyklister som blockerar
för varandras framkomlighet.

Figur 1 Dagens mest belastade stråk.

Dåtidens Cykelstad Malmö
Samtliga av stadens separerade cykelbanor är idag dubbelriktade. Så har det
dock inte alltid varit. Fram till 60-talets början var enkelriktade cykelbanor
standardutformning även i Malmö. Med bilismens framväxt och en för tiden
stark ekonomi beslutades att avveckla cykelbanor längs med flertalet
huvudgator till förmån för fler bilkörfält och kantstensparkering. Under 60talet avvecklades cykelbanor på bl.a. :
 Tessins väg och Lantmannagatan (1962)
 Major Nilssonsgatan, Pildammsvägen och Carl Gustafs väg (1963)
 Mariedalsvägen, Amiralsgatan och Ystadvägen (1964)
 Bellevuevägen och Sallerupsvägen (1965)
Därtill ser vi idag på bl.a. Köpenhamnsvägen, John Ericssons väg,
Limhamnsvägen, Västanväg, Geijersgatan, m.fl. spåren av dåtidens
planering.
Från 70-talet och framåt då Malmö fick sin första cykelplan (1976)
påbörjades utbyggnaden av dubbelriktade cykelbanor enligt SCAFT-princip
och trafikseparering, där gående och cyklande i så liten utsträckning som
möjligt skulle behöva passera bilvägnätet i plan. Alternativa gång- och
cykelstråk anlades genom bostadsområden på baksidor, och nedlagda
banvallar togs i bruk för att bli cykelbanor (exempelvis Utflyktsstigen mot
Genarp). Av utrymmes- och kostnadsskäl byggdes enbart dubbelriktade
cykelbanor på ena sidan, vilket kom att bli standard i Malmö.
Framtidens cykelstad Malmö
Malmös planeringsambition är att andelen av alla resor som sker med cykel
ska öka till minst 30 % senast till år 2030. Ökade cykelandelar i kombination
med en förväntad fortsatt befolkningsökning (en halv miljon invånare väntas
nås strax innan år 2050), kan väntas leda till att det blir allt trängre på
stadens cykelbanor.

Med tanke på en förväntat kraftigt ökad efterfrågan på cykelresor, planeras
cykelvägnätet att byggas ut längs med flertalet huvudgator. Av Figur 2 nedan
framgår de cykelobjekt som planeras inom Storstadspaketet.

Figur 4 Storstadspaketets cykelobjekt.
Figur 5Figur 6 Storstadspaketets cykelobjekt.

Utöver de cykelvägar som ligger inom Storstadspaketet, är också Tessins väg
i skrivande stund under byggnation, och Bellevuevägen/Major
Nilssonsgatan är planerad inom de närmsta åren. Dessa båda skapar
tillsammans en ny korridor i västra Malmö.
I Översiktsplan för Malmö pekas ett antal strategier ut för framtidens
cykelstad. Ett par av de mest relevanta strategierna för denna utredning är:
 Existerande cykelstråk i lokalgator och parkstråk ska kompletteras
med cykelbanor i gena huvudgatustråk. Malmö ska ha flera kända
cykelstråk – prioriterade huvudcykelstråk – som karaktäriseras av
extra hög kapacitet och komfortnivå.
 Att cykla i Malmö ska vara enkelt och säkert för alla. Cykelvägnätet
ska kompletteras med strategiskt identifierade länkar, ges större
tydlighet, trygghet och komfort, högre prioritet och fler
statushöjande åtgärder. I centrala och halvcentrala lägen finns stora
behov av mer och tydligare angiven plats för cyklande.
 Maskvidden för gång- och cykelvägnäten ska vara tätare än
huvudgatunätet. I korsningspunkter med huvudgator ska cyklister i
ökande grad ges prioritet och överfarter och passager säkras för att
undvika olyckor.

2 Om supercykelstråk

2.1 Vad säger litteraturen?
Supercykelvägar
Begreppet supercykelväg förekommer i något olika form runt om i Europa
och världen. I Nederländerna kallas de fietssnellweg (”snabbcykelvägar”), i
Norge går de under begreppet sykkelexpressveger, och i Danmark kallas de
supercykelstier. Liknande begrepp förekommer i andra länder. Definitionerna
skiljer sig också åt, men i Koucky & Partners rapport Cykelexpressrutter (som i
sin tur hänvisar till TØI:s rapport Sykkelexpressveger i Norge og andre land) har
ett antal gemensamma nämnare för supercykelstråk i olika länder
identifierats:
 Stråken utformas framförallt som pendlingsstråk mellan områden
med hög boende- och arbetsplatstäthet. Målgruppen är i första
hand arbetspendlare med relativt långa cykelavstånd.
 Stråken ska utformas för att möjliggöra snabb cykling,
dimensionerande hastighet bör vara mellan 25 – 35 km/h. Bredder
och utformning av stråket ska även möjliggöra för en spridning av
hastigheter, så att även långsammare cyklister kan använda dem.
 Stråken ska ha bra anslutningar till viktiga målpunkter såsom
stadskärnor/stadsdelscentrum, handelsområden och offentliga
institutioner.
 Supercykelstråken ska vara väl kopplade till lokala cykelnät men
anslutningspunkterna får inte ligga för tätt.
 Cykelbanan ska vara bred och jämn, kraftiga lutningar och
riktningsändringar ska undvikas.
 Cykeltrafiken ska i så stor utsträckning som möjligt vara separerad
från annan trafik.
 Korsningspunkter ska minimeras, i nödvändiga korsningar med
annan trafik ska cykeltrafiken ha företräde. Vid stora korsande
flöden bör planskildhet övervägas. Antalet nödvändiga stopp ska
minimeras.
 Stråken ska ges högsta prioritet för drift och underhåll.
Stråken bör ha en egen identitet, skyltning och gestaltning bör
signalera att det är en supercykelväg och inte en del i det vanliga
cykelvägnätet.
Koncept för Supercykelstråk i Skåne
I Region Skånes rapport Koncept för Supercykelstråk i Skåne sorteras
supercykelstråkens kvalitetsaspekter in under fem rubriker; Identitet,
Tillgänglighet, Framkomlighet, Komfort, samt Trygghet och säkerhet.
Rubrikerna delas sedan in i underrubriker, som sedan kan användas för att
utvärdera i vilken grad (gul nivå respektive grön nivå) som stråken uppfyller
kvalitetskriterierna.
Under rubriken Identiet beskrivs kvalitetsaspekten med vikten av att stråket
har en tydlig identitet och att alla pendlare känner till dem och kan förvänta

sig en viss standard. Identitet beskrivs vidare med underrubrikerna
igenkänning – att det ska upplevas intuitivt för den som cyklar på det och att
stråket bör vara utsmyckat/gestaltat på en konsekvent och hög nivå,
organisation samt samhällsplanering.
Tillgänglighet är en andra rubrik, som tar fasta på vikten av att stråken
skapar god tillgänglighet mellan orter, målpunkter och lokala cykelnät. De
ska vara kontinuerliga utan avbrott. Stråket ska vara gent i jämförelse med
bilvägnätet, vara tydligt vägvisat till, och ha en tydlig koppling till
kollektivtrafikens bytespunkter och dess cykelparkeringar.
Framkomlighet beskrivs som en av de kvalitetsaspekter som tydligast
utmärker supercykelstråken. Stråken ska erbjuda alla cyklister möjlighet att
cykla i sitt eget tempo utan att hindras av stopp eller trängsel. Konflikter
med andra trafikslag ska undvikas genom separering och genom att
minimera antalet korsningspunkter. I de korsningspunkter som förekommer
ska supercykelstråken vara prioriterade. Kurvradier ska inte sänka cyklistens
hastighet och det ska inte finnas sikthinder. Bredden ska dimensioneras för
framtida flöden, och möjliggöra omcykling för alla cykeltyper.
Rubriken Komfort sammanfattas med att supercykelstråken ska ha hög
komfort året runt, och erbjuda en bekväm upplevelse för cykelpendlarna. De
ska ha minimalt med störningar från andra trafikslag. Underlaget ska vara
jämnt, blandtrafik får endast förekomma undantagsvis och då helst i form av
cykelgata, och stråket ska erbjuda en upplevelse för cyklisterna. Vidare ska
drift och undrehåll hålla hög standard året om, det ska finnas väl tilltaget av
cykelparkering av hög standard utmed stråket, och extraservice ska erbjudas
utmed stråket.
Trafiksäkerhet och trygghet är ytterligare en aspekt, stråken ska vara
utformade så att de upplevs trygga och säkra året runt och dygnet runt.
Hinder får inte förekomma på stråket, stråket ska ha en god belysning och
reflekterande kontrastmålning, otrygga passager ska hanteras, och risk för
dörrning av cyklister av parkerade bilar ska inte förekomma.
Design Manual for Bicycle Traffic
Supercykelstråk, eller bicycle highways, behandlas i den nederländska
planeringshandboken Design Manual for Bicycle Traffic utgiven av CROW. Här
konstateras att supercykelstråk utgör den övre toppdelen av pyramiden i ett
hierarkiskt funktionsuppdelat cykelvägnät (indelat i bascykelvägnät,
huvudcykelvägnät och supercykelstråk). Som sådan ska supercykelstråket
vara lätt att känna igen, logiskt passa in i övrigt cykelvägnät, och vara
huvudartär i cykelvägnätet.

Figur 7 Cykelvägnätet hierarkiskt och
funktionellt uppdelat.

Supercykelstråk kan med fördel förläggas till separerade stråk som inte ligger
intill huvudvägar, förutsatt att det är möjligt att där skapa ett radiellt och
gent stråk av hög standard med prioritet för cykeltrafiken och utan många
riktningsförändringar. I täta urbana stadsmiljöer är det ofta utmanande att
finna sådana gena radiella stråk som inte följer huvudgatunätet och som är
lättorienterade och utan flertalet tvära svängar. Äldre nedlagda banvallar kan
vara en bra struktur att använda för supercykelstråk. Omvägar på mindre än
10 % gentemot fågelavståndet föreslås som acceptabel omväg avseende
supercykelstråk.
I många fall är det dock huvudvägnätet som erbjuder de radiella stråken i
täta urbana områden, och därmed utgör en del av supercykelstråkstrukturen.
Det finns flera fördelar även med detta, såsom trygghetsaspekter med
många ”ögon på vägen”, social kontroll, väl upplysta vägar, orienterbarhet
etc.
De fem huvudkriterierna som ett supercykelstråk ska uppfylla sammanfattas
i designmanualen med följande rubriker:






Sammanhängande
Närmsta vägen
Attraktivitet
Trafiksäkerhet
Komfort

2.2 Omvärldsbevakning
Supercykelstråk härör från 1970-talet, i nederländska Tilburg och The
Hague. Då planlades supercykelstråk inom städer, idag är de mer vanligt
planerade som länkar mellan viktiga regionala noder.
Köpenhamn
Köpenhamns cykelvägnät är indelat i tre kategorier. PLUSnätet, Supercykelstier
och det övriga cykelvägnätet. PLUSnätet är ett kapacitetsstarkt cykelvägnät
som i huvudsak består av trefiliga enkelriktade cykelbanor, undantaget ett
antal breda dubbelriktade stråk som är helt friliggande från bilvägnätet. Det
övriga cykelvägnätet erbjuder också god kapacitet på i huvudsak enkelriktade
banor, men breddmåtten är gernerellt mindre än i PLUSnätet.

Supercykelstier, motsvarande Köpenhamns regionala supercykelstråk, har en
standardbredd på 2,5-3,5 m (enkelriktade banor) beroende på
uppmätt/prognosticerat trafikflöde. Idag finns det 9 regionala
supercykelstier, och ytterligare 8 är under byggnation eller planering. Därtill
pågår diskussioner kring ett 30-tal nya projekt, vilka ännu inte har någon klar
finansiering. Supercykelstierne idag förbinder 19 kommuner.
Supercykelstierne är planerade utifrån cykelpendlarnas behov oaktat
kommungränser, med den mest gena tänkbara dragning och med så få stopp
som möjligt och hög komfort. Målet är att skapa ett konkurrenskraftigt
transportalternativ till bil och kollektivtrafik, och med de uppnå en bättre
stadsmiljö, mindre trängsel och förbättrad hälsa – vilket gagnar samtliga.
Utöver generösa bredder på supercykelstierne planeras de med hög komfort
i övrigt, kringfaciliteter som är genomgående inslag längs stråken.
Identitetsskapande räcken med bekväma fotstöd finns i samtliga
signalkorsningar, lutade papperskorgar för cyklister i rörelse är vanligt,
konstinstallationer och god ljussättning i tunnlar och otrygga passager,
uppmärkning med logotype för supercykelstier med jämna mellanrum och
efter varje anslutande cykelbana, tydlig skyltning, cykelservice och
luftpumpar, etc. Supercykelstierna är i huvudsak enkelriktade inom
Köpenhamn, i kranskommunerna förekommer både dubbel- och
enkelriktade banor.

Figur 8 Supercykelstier i Danmark.

Figur 5 Exempel på supercykelstråk i Köpenhamn. Enkelriktad bana
i stadsmiljö, separat vänstersvängskörfält.

Figur 6 Exempel på supercykelstråk i Köpenhamn. Gemensamt
högersvängskörfält och identitetsskapande signalräcke för hög
komfort.

Utrecht
I Utrecht består cykelvägnätet av enkelriktade cykelbanor, dubbelriktade
cykelbanor, cykelfält och ett stort antal ”cykelgator” på de mindre
lokalgatorna. I de centrala delarna av staden är enkelriktade cykelbanor en
grundprincip. Cykelbanorna är generellt breda, i de viktigaste stråken är
enkelriktade cykelbanor 3 meter breda och dubbelriktade banor 4 meter
breda. I Utrecht är minsta mått för en enkelriktad cykelbana 2,0 m.
Dubbelriktade cykelbanor görs 2,5 m som smalast, dock endast i stråk som
har max 50 cyklister i högtrafiktimmen.
För närvarande planeras ett flertal regionala supercykelstråk i Utrecht.
Stråken är generellt mellan ca 5–20 km långa, avståndet till mellanliggande
orter är sällan mer än 5 km. I stråken ska cyklister i så stor utsträckning som

möjligt ges företräde i korningar och signalprioritering i signalreglerade
korsningar. Supercykelstråken kommer att bestå av både enkel- och
dubbelriktade cykelbanor.
Stockholm
Stockholms cykelvägnät delas in i pendlingsstråk och huvudstråk. Region
Stockholm har ambitioner om att utveckla ett omfattande regionalt
supercykelvägnät, detta har dock inte realiserats ännu. I dagsläget fungerar
pendlingsstråken som en form av supercykelvägar, där cyklisterna ofta
prioriteras i korsningar och där breddmåtten dimensioneras för stora
cykelantal. Pendlingsstråken går i stor utsträckning längs huvudvägnätet och
utformas då ofta som enkelriktade cykelbanor eller cykelfält, men även
dubbelriktade banor förekommer frekvent i pendlingsstråken.
Pendlingsstråkens enkelriktade cykelbanor ska ha en bredd om 2,25 m, men
3,25 m vid höga flöden. Är pendlingsstråket dubbelriktat ska banan vara
3,25 m bred normalt, och 4,5 m vid höga cykelflöden.

2.3 Kriterier för supercykelstråk
Stråkens lokalisering
Tre aspekter bedöms vara grundläggande vid val av korridor för
supercykelstråk, förutom att stråken kan motiveras med att de binder ihop
ett stort antal start- och målpunkter och bli använda av ett stort antal
arbetspendlare, nämligen:
 Genhet
 Orienterbarhet
 Framkomlighet
Övriga aspekter såsom identitet, trygghet, trafiksäkerhet, komfort, etc. är
viktiga för supercykelstråket, men hör alla till utformning av stråket snarare
än korridorsval.
Genhet handlar om att supercykelstråket leds närmsta vägen, utan onödiga
omvägar och med få riktningsförändringar. En attraktiv genhetskvot
gentemot bilväg och fågelväg kan inte skapas genom val av utformning.
Orienterbarhet handlar inte enbart om ett väl uppskyltat/vägvisat stråk, utan
minst lika mycket om intuitet och en logik i vägval. Denna aspekt hänger till
viss del ihop med genhet, då riktningsförändringar och omvägar leder till låg
intuitet och kan upplevas ologiskt.
Framkomlighet slutligen kan beskrivas utifrån parametern fördröjning, där
orsaken till fördröjningen kan vara flera – behov att stanna, att stråket leds i
en omväg, sänkt hastighet till följd av smal cykelbana och begränsade
möjligheter till omcykling, snäva radier och riktningsförändringar, m.m. Val
av korridor kan delvis påverka vilken framkomlighet som kan uppnås.
Utformning
Utformningen ska möjliggöra så korta restider som möjligt med cykel. Det
innebär att bredder ska möjliggöra omcykling även vid mötande cykeltrafik
(3-4 m för dubbelriktade cykelbanor, minst 2 m vid enkelriktade
cykelbanor). Eftersom hastighetsspridningen bland cyklister är stor och blir
allt större i och med introducering av nya sorters cyklar (lådcyklar, lastcyklar,
elcyklar, elsparkcyklar, etc.) ska bredderna rymma både snabba och

långsamma cyklister och medge säker omcykling. Stråket bör dimensioneras
för reshastigheter om 30 km/h (ner till 20 km/h i centrala delar av staden).
Radier ska vara generösa för att cyklister inte ska behöva anpassa
hastigheten (radie >20 m enligt nederländska planeringsriktlinjer för
huvudcykelvägnät, radier ner till 10 m kan accepteras för övrigt cykelvägnät).
Antalet nödvändiga stopp och korsningspunkter ska minimeras och
cykeltrafiken ska i princip alltid har företräde gentemot övriga trafikanter.
Stråket ska vara nivåseparerat gentemot annan trafik, med undantag för
korta avsnitt där cykelgata kan accepteras om motoriserad trafik är
begränsad. Antalet nödvändiga stopp bör minimeras till helst inte mer än
max 1 stopp per km, och väntetid per km bör inte överskrida 20 sekunder.
Sidbyten ska undvikas.
Stråken ska ledas så gent som möjligt med få riktningsförändringar och nära
start- och målpunkter. Supercykelstråk ska ha bra kopplingar till anslutande
cykelnät, men med begränsat antal anslutningspunkter. Stråket bör vara
minst 5 km långt. Delar av supercykelstråket kan gå i parkmiljö, men då ska
trygghetsaspekter ges stor vikt (belysning, synlighet, etc.).
Vid stora korsande flöden bör planskildhet övervägas, och om det inte är
möjligt bör cykeltrafiken ges prioritering genom antingen signalreglering
eller annan regleringsform.
Skyltning och gestaltning bör signalera att det inte rör sig om en vanlig
cykelväg, utan supercykelvägen bör ha en egen profil och design som är
tydlig och konsekvent. Supercykelvägen bör marknadsföras som något annat
än en vanlig (huvud-)cykelväg.
Stor vikt ska läggas vid drift och underhåll av supercykelstråket året om, och
standarden ska vara hög. Underhållet ska prioriteras på samma nivå som
vägar för motorfordon.

3 Potentiella
supercykelstråk

3.1 Regionala stråk
Ur ett svenskt perspektiv är sydvästra Skåne en tätbefolkad region. Trots
detta ser förutsättningarna för regional cykling väsentligt annorlunda ut än i
exempelvis Köpenhamnsregionen eller Nederländerna. Avståndet mellan
tätorterna är längre och områden med hög arbetsplatstäthet är färre. I böjan
av 2000-talet tog Trafikverket fram en modell för att inventera behovet av
regional cykelinfrastruktur. Stråk där potential för regional cykling beräknas
utifrån befolkningsmängd och avstånd. Där följande förutsättningar råder
bedöms antalet potentiella pendlingscyklister vara så stort att utbyggd
cykelväg behövs:
•

< 3 km mellan två orter där den mindre har > 500 invånare

•

< 6 km mellan två orter där den mindre har > 1 000 invånare

•

< 10 km mellan två orter där den mindre har > 2 000 invånare

•

< 12 km mellan två orter där den mindre har > 5 000 invånare

•

< 15 km mellan orter där den mindre har > 10 000 invånare

•

< 20 km mellan orter där den mindre har > 20 000 invånare

I sydvästra Skåne finns 17 tätorter utanför Malmös kommungräns som
uppfyller kriterierna ovan. Därtill uppfylls kriterierna i ytterligare 3
stadsdelar/tätbebyggda områden inom Malmö stad men utanför Yttre
Ringvägen. Mellan samtliga dessa orter och Malmö finns det alltså enligt
Trafikverkets modell behov av utbyggd cykelväg. Detta innebär dock inte att
antalet cyklister i samtliga resrelationer är så stort att det finns ett behov av
att bygga snabbcykelvägar av den karaktär som behandlas i den här
rapporten.
Region Skåne har gjort en förfinad analys av potentiella supercykelstråk i
Skåne. Analysen är dels baserad på cykelavstånd och tätortsstorlek, dels på
regionens kunskap om faktiskt resande mellan orter. I figuren nedan visas
vilka starka stråk som identifierades i Region Skånes kartläggning. I följande
avsnitt beskrivs kortfattat de länkarna som har direkt koppling till Malmö.

Figur 10
kartläggning

Starka cykelstråk i Skåne enligt Region Skånes

Höllviken – Malmö
Detta är en länk i ett längre stråk mellan Malmö och Höllviken. I stråket
finns två bra cykelkopplingar mot Hyllie, dels på en gammal banvall
(Tygelsjöstigen), dels via Pildammsvägen. Kopplingen mellan centrala
Malmö och Hyllie är alltså viktigt både ur ett lokalt och regionalt perspektiv
och bör ses som ett potentiellt supercykelstråk.
Svedala – Malmö
Kopplingen Oxie – centrala Malmö är i första hand ett lokalt stråk inom
Malmö. Enligt Trafikverkets modell finns potential för cykelväg vidare mot
Svedala 4, avståndet är dock relativt stort och antalet pendlingscyklister
motiverar inte att ett supercykelstråk byggs enligt de principer som
presenteras i denna rapport.
Bara – Malmö
Avståndet mellan tätortsgränserna är relativt kort (ca 3,5 km) och utbyggd
cykelväg finns på större delen av sträckan. Även till centrala Malmö är
pendlingsavståndet rimligt. Samtidigt är Bara en relativt liten ort (knappt
4 000 invånare) och det finns inga större ytterligare orter som fångas upp i
stråket. Antalet pendlingscyklister mellan Bara och Malmö bör inte vara så
stort att ett supercykelstråk byggt enligt de principer som presenterats i
denna rapport kan motiveras i dagsläget.
Staffanstorp – Malmö
Pendlingen är betydande i stråket men avståndet är relativt stort
(fågelavståndet mellan Staffanstorps tätortsgräns och Triangeln är ca 12 km)
och andelen cyklister blir sannolikt litet även om cykelväg i framtiden byggs
ut. I dagsläget saknas cykelinfrastruktur i större delen av sträckningen genom
4 Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie på sträckan avseende cykelkoppling
mellan Toarp och Svedala, vilken föreslår utbyggnad av bygdeväg mellan Toarp och
Hyltarp samt separerad gc-väg mellan Hyltarp och Svedala.

Staffanstorps kommun. I dagsläget bedöms antalet potentiella
pendlingscyklister inte motivera utbyggnad av supercykelväg i de delar av
stråket som går genom Malmö stad.
Arlöv – Malmö
Detta är en del i två längre stråk mellan Malmö – Lund och Malmö –
Bjärred. I stråket finns flera tätorter som har rimligt cykelavstånd till Malmö.
Antalet potentiella pendlingscyklister bör vara tillräckligt stort för att
motivera en supercykelväg från centrala Malmö och Arlöv, med kopplingar
vidare mot Lund och Lomma. Stråket mellan Malmö och Lomma är först ut
av de regionala supercykelvägar som Region Skåne arbetar med att etablera.
Slutsats
Utifrån genomgången av potentialen för regional cykling identifieras
kopplingarna mellan Hyllie – centrala Malmö och Segevång – Värnhem –
centrala Malmö som särskilt intressanta som delsträckor i framtida regionala
supercykelvägnät. Kopplingarna mellan Malmö – Oxie och Malmö –
Bunkeflostrand är främst av lokal betydelse och behandlas därför i avsnittet
om lokala supercykelstråk.

Figur 11

Potentiella supercykelstråk av regional betydelse

3.2 Stråk inom Malmö
Supercykelstråk är i första hand aktuella i sammanhängande stråk som är
mellan 5 – 20 km långa och där omfattande pendling (främst arbetspendling)
förekommer. Möjliga framtida supercykelstråk i Malmö bör därför i första
hand vara stråk som binder samman områden med stor befolkningstäthet
med arbetsplatstäta områden samt kollektivtrafikknutpunkter. I följande
avsnitt definieras följande:
•

Startområden för supercykelstråk är områden som har hög
befolkningstäthet idag eller förväntas få hög befolkningstäthet i
framtiden

•

Målområden för supercykelstråken är områden som har hög
arbetsplatstäthet idag eller kan förväntas få det i framtiden. Till
målområden hör även större knutpunkter mellan buss- och
tågtrafik (Malmö C, Triangeln, Hyllie)

•

Stråk som binder samman start- och målområden i Malmö

Startområden
I figuren nedan har Malmö delats in i 100-metersrutor och antalet invånare
inom varje ruta summerats. Den röda cirkeln illustrerar antal invånare inom
rutan – ju större cirkel desto fler invånare. Malmös tätbefolkade delar har
identifierats genom att binda samman 100-metersrutor med minst 175
invånare per hektar. De mest tätbefolkade delarna av Malmö är de områden
som omges av en blå linje i figuren. Ett antal längre stråk med tätbefolkning
utkristalliseras, exempelvis Rosengård – Möllevången – Lugnet och
Ribergsborg/Slottsstaden – Davidshall – Värnhem – Kirseberg – Segevång.
Därtill finns flera tätbefolkade mer friliggande områden, exempelvis Gamla
Limhamn/Limhamns sjöstad/Ön, liksom Bunkeflostrand och Klagshamn.
Inom de blåmarkerade områden i figuren är befolkningsunderlaget sannolikt
tillräckligt stort för att motivera att framtida supercykelstråk går genom eller
i direkt anslutning till dem.

Figur 13

Malmös mest tätbefolkade delar

Målområden
Arbetsplatsområden finns utspritt över hela Malmö, men koncentrationen
av arbetsplatser är klart störst i de centrala delarna av staden. I hela stråket
Västra Hamnen – Malmö C – Gamla staden – Lugnet/Rådmansvången –
Möllevången – Sofielund är arbetsplatstätheten stor. Utanför den mest
centrala staden finns områden med hög arbetsplatstäthet i Limhamn, Hyllie,
Fosie och Bulltofta. I figuren nedan är områden med hög arbetsplatstäthet
markerat i blått. Dessa områden bedöms ha störst potential som målpunkter
för framtida supercykelstråk. Utöver de blåmarkerade områdena finns flera
verksamhetsområden med ett stort antal arbetsplatser, exempelvis Hamnen,
Svågertorp och de södra delarna av Fosie. Detta är dock stora geografiska
områden där arbetsplatserna ligger utspridda vilket innebär att det blir svårt
att samla cykeltrafiken i ett stråk till området. Dessa områden behöver ha
bra anslutningar till supercykelstråken även om supercykelstråken inte går
direkt igenom dem.

Figur 14

Områden med hög arbetsplatstäthet

Utbyggnadsområden
För närvarande pågår eller planeras omfattande stadsbyggnadsprojekt i
Malmö. Dessa behöver också beaktas när sträckningar för framtida
supercykelstråk ska identifieras. Flera av områdena är redan tätbebyggda och
har identifierats i de föregående två avsnitten, exempelvis Limhamns sjöstad,
Kalkbrottet och Hyllie. Det finns dock ett antal ytterligare områden som där
den framtida befolknings- eller arbetsplatstätheten bedöms kunna bli så stor
att tillräckligt befolkningsunderlag för framtida supercykelstråk finns. Vilka
områden det rör sig om framgår av figuren nedan.

Figur 15
Områden där omfattande stadsutveckling pågår eller
planeras är markerade i gult

Stationer
I litteraturen konstateras kollektivtrafikknutpunkter vara viktiga målpunkter
för supercykelstråk. I Malmö är kombinationsresor mellan cykel och
kollektivtrafik vanligt, framförallt vid de tre citytunnelstationerna som alla
har stora och ofta välfyllda pendlingsparkeringar för cyklister.
För att identifiera viktiga kopplingar till dessa tre stationer har en
kartläggning av vilka stråk i staden som bäst knyter samman
bostadsområden med de tre stationerna gjorts. Kartläggningen har gjorts
genom att identifiera närmsta gångväg mellan alla Malmös delområden och
de tre citytunnelstationerna. Gångvägnätet har använts då detta bedöms vara
det mest finmaskiga nätet i staden. De identifierade gångvägarna har därefter
viktats utifrån för hur många personer varje enskild länk är en del i den
närmsta gångvägen till en station. Med hjälp av analysresultatet kan dels
viktiga gångstråk identifieras, dels potentiella framtida cykelstråk identifieras.
I figuren nedan redovisas resultatet. De länkar som visas är de som erbjuder
de genaste sträckningarna från delområden till stationerna för flest
Malmöbor. Dessa sträckningar är möjliga länkar i framtida supercykelvägnät.

Figur 16 De stråk som flest malmöbor skulle välja att cykla (till
Citytunnelstationerna) om det hade funnits cykelvägar. Streckad linje
visar på existerande cykelväg.
3.2.1 STRÅK SOM BINDER SAMMAN START- OCH MÅLOMRÅDEN

I figuren nedan visas alla områden som identifierades i någon av de fyra
analyserna som presenterades i föregående avsnitt. Av figuren framgår att
det finns ett mycket stort antal potentiellt viktiga cykelvägar i Malmö. Det är
inte möjligt att bygga ut samtliga dessa enligt de principer som karaktäriserar
supercykelvägar. Supercykelvägarna bör vara få till antalet men samtidigt
förbinda så många områden som möjligt (se figur 3, toppdelen av pyramiden
som delar in cykelinfrastrukturen i tre beståndsdelar).

Figur 17 Områden där potential för framtida supercykelstråk finns

I figuren nedan presenteras ett förslag på stråk för framtida supercykelvägar.
Stråken ligger inom eller i direkt anslutning till de start- och målområden
som identifierades i figur 9 och figur 10. De färgmarkerade stråken är de
som bedöms ha störst potential att bli framtida supercykelvägar. Dessa
skulle binda samman Malmös mest befolknings- och målpunktstäta områden
på ett gent sätt. Observera att stråken endast är schematiskt markerade.

Figur 18 Stråk som binder samman områden med stor potential

Det gröna stråket binder samman Limhamn och Kirsberg med Malmös
mest centrala delar, där stråket går i en öst-västlig korridor mellan
Fridhemstorget och Värnhem. Inom eller i mycket nära anslutning till
stråket finns flera stora målpunkter, exempelvis gågatan, Gustav Adolfs torg,
Värnhem och Östervärn station. I norr finns möjlighet till en förlängning
mot ett framtida regionalt supercykelstråk mot Lomma och Arlöv, i söder
finns möjlighet till förlängning mot Bunkeflostrand och Klagshamn,
Det röda stråket binder samman exploateringsområden kring Gottorps allé
med Hyllie, Stadionområdet och Triangeln. Inom eller i mycket nära
anslutning till stråket finns flera stora målpunkter, exempelvis Hyllie station
och Emporia, Stadionområdet, Pildammsparken, sjukhusområdet och
Triangeln station. Stråket kan även knytas samman med en regional koppling
till Tygelsjö och vidare söderut mot Vellinge.
Det mörkblå ståket kopplar samman några av Malmös mest befolkningstäta
områden i söder med de mest cenrala delarna av staden och Nyhamnen.
Inom eller i direkt anslutning till stråket finns viktiga målpunkter som
Mobilia, Södervärn, sjukhusområdet, Triangeln station, gågatan, Gamla
väster, Malmö C och Universitetet.
Det ljusblå stråket kopplar samman exploaterings- och verksamhetsområden
i Jägersro och Fosie med Södervärn där anslutningar till flera andra
föreslagna stråk görs. I söder finns möjlighet att förlänga stråket vidare
genom Fosie och mot Oxie där befintliga och framtida regionala
anslutningar mot Vellinge och Svedala kommun finns.
Det lila stråket kopplar samman östra Malmös mest befolkningstäta
områden med Malmö C och Västra Hamnen. Inom eller i mycket nära

anslutning till torget finns ett stort antal målpunkter, exempelvis Rosengård
centrum, Folkets park, gågatan, Malmö C, Univeritetet och Västra Hamnen.
Det gula stråket kopplar samman de radiella stråken så att gena
tvärförbindelser i nära anslutning till Malmös mest centrala delar blir
möjliga. Inom stråket finns ett mycket stort antal målpunkter, exempelvis
flera av Malmös viktigaste kollektivtrafiknoder (Malmö C, Värnhem och
Södervärn). Stråket har dessutom anslutningar till samtliga övriga föreslagna
supercykelstråk.

3.3 Möjliga korridorer inom respektive stråk
Nedan redogörs för de sex identifierade stråk/korridorer som bedöms
relevanta avseende supercykelstråk. Se bilaga (sist i rapporten) för karta av
respektive stråk i större format.
Stråk 1 Kalkbrottet – Segevång
Stråket från Kalkbrottet till Sege sträcker sig från sydvästra till nordöstra
Malmö. Stråket är ca 10 km långt, och ansluter i öster till Lundavägen och de
planerade regionala cykelstråken till Lomma och Lund.
I öster utgör Lundavägen entré för cykelstråket. Idag fortsätter stråket
västerut upp över Värnhemstorget och in på Kungsgatans cykelbana i
parkmiljö. Detta är ett av stadens mest trafikerade stråk med 9 650 cyklister
per dygn (2018), och med idag betydande framkomlighetsproblem i
rusningstrafik p.g.a. stort cykelflöde (se Figur 1). Stråket fortsätter i
Storgatans blandtrafik, och vidare upp på Regementsgatans separerade
cykelbana. Vid Fridhemstorget fortsätter stråket söderut längs med
Linnégatan, där 2 190 cyklister per dygn (2019; norra delen) cyklar i
blandtrafik. Detta är ett stort antal cyklister för att vara blandtrafik i ett tungt
trafikerat stråk, och således en saknad länk i cykelvägnätet. Längre västerut
finns det parallella stråket längs Limhamnsvägen, men detta erbjuder inte
samma genhet och är inte ett fullgott alternativ i motsvarande relation.
Söderut mot Kalkbrottet fortsätter stråket idag längs med Kalkbrottsgatan,
men skulle kunna förläggas utmed Krossverksgatan när den senare är
förverkligad.
Inom Storstadspaketet finns Föreningsgatan/Östra
Rönneholmsvägen/Kronborgsvägen med som ett objekt bland planerade
cykelbanor. Denna är en del av det kommande huvudcykelvägnätet, vilket
ska bära huvuddelen av cykeltrafiken. Enligt översiktsplanen ska den
långsiktiga planeringsambitionen vara att anlägga cykelbanor på båda sidor
av gatan längs med huvudcykelvägnätet, och extra stort fokus ska läggas på
framkomlighet. Detta stråk skulle kunna vara ett möjligt framtida alternativ
för supercykelstråket.
Oavsett val av korridor i östvästlig riktning genom centrala Malmö för
supercykelstråket, kommer Föreningsgatan innebära en välbehövlig
avlastning av ett tungt trafikerat cykelstråk som har nått sitt kapacitetstak.

Figur 19 Stråk 1 Kalkbrottet – Segevång.

Stråk 2 Gottorp - Triangeln
Planprogram för Gottorps allé omfattar ett 65 ha stort utbyggnadsområde
angränsande till Bunkeflostrand, omfattande ca 500 bostäder, ny förskola
och ett nytt stadsdelscentrum. Stråket tar sin början i denna nya stadsdel,
och fortsätter i östlig riktning via Gottorpsvägen, alternativs Gottorps allé
vidare över separerad cykelbana över Öresundsbanan.
Härefter delar sig stråket i två korridorer. Huvudsaklig korridor föreslås vara
över Almviksvägen och Hyllie Boulevard för att fånga upp Hyllie och Hyllie
station. Alternativ korridor är norrut via Lorensborgsgatan upp till
Annetorpsvägen, för att sedan vika av till Kroksbäcksstråket.
Kroksbäcksstråket erbjuder en gen dragning genom park med förhållandevis
få nödvändiga stopp, och planskilda underfarter vid Ärtholmsvägen och
Stadiongatan. Stråket passerar genom Stadionområdet, och över John
Ericsons väg i cykelöverfart vidare upp på Baltiska vägens medlöpande
cykelbanor. Vid Carl Gustafs väg viker stråket av i en mindre gen dragning
och fortsätter mot Triangeln via Pildammsvägen och Konsthallstorget,
alternativt via Rådmansgatan. Totalt sett är stråket högt prioriterat i flertalet
korsningspunkter, men kan som parkstråk upplevas något otryggt under
dygnets mörka timmar.
En framtida alternativ sträckning av supercykelstråket är att från
Kroksbäcksstigen/Bollspelsvägen fortsätta stråket längs Lorensborgsgatan
norrut, vilken planeras att byggas ut i och med Storstadspaketet. Denna
korridor skulle erbjuda en ökad trygghet i form av ett mer trafikerat stråk
med fler ”ögon” längs stråket. Stråket övergår i Mariedalsvägen, och ansluter
till Stråk 1 längs med Kronborgsvägen.

Figur 20 Stråk 2 Gottorp – Triangeln.

Stråk 3 Lindängen – Nyhamnen
Nydalastigen är idag primärt cykelstråk genom Lindängen. Detta sträcker sig
upp till Helenetorpsgången, där stråket delar sig. Västerut och som den gena
sträckningen till centrala staden fortsätter stråket via Fosievägens blandtrafik
vidare upp till Heleneholmstigens parkstråk. Österut via Almstigen finns
alternativa cykelbanor längs Ystadsvägen och Lönngatan i mindre gena
sträckningar. Ystadsvägens cykelbanor har dock idag betydande brister förbi
Bryggeriet på norra sidan, och leds delvis i lokalgata bakom tvärställd
parkering på södra sidan.
Heleneholmsstigen erbjuder en längre obruten sträcka cykelväg genom
separerat parkstråk, idag med cykelöverfart över Ystadsvägen. Stråket
övergår i planskild underfart (Södervärnstunneln) vidare till Spårvägsgatan.
Genom centrala Malmö finns det ett par alternativa stråk. Det västra stråket
erbjuder en hög standard på cykelstråket längs med Fersens väg, men har
desto större brister när stråket övergår till Slottsgatan. Den senare har ett
mycket stort cykelflöde (6 980 cyklister per dygn; 2019), och beaktat dess
bredd tillsammans med många fotgängare i cykelbanan får kapacitetstaket
för stråket vara ansett uppnått. Det östra stråket går längs Norra och Södra
Skolgatan, Kaptensgatan och Kalendegatan. Detta är ett av stadens mest
trafikerade cykelstråk med 8 400 cyklister per dygn (2019), och med
betydande framkomlighetsproblem i rusningstrafik. Kalendegatan har vissa
begränsningar i och med utformning och regleringsform (ett plan, respektive
gångfartsområde/gågata), stora fotgängarströmmar och många angörande
fordon.
En alternativ dragning av supercykelstråket är via Rådmansgatan,
Davidhallsgatan och Engelbrektsgatan, där de två senare utreds som viktiga
cykelkopplingar inom Storstadspaketet.

Figur 21 Stråk 3 Lindängen – Nyhamnen.

Stråk 4 Jägersro – Triangeln
Jägersto står inför stadsutveckling, då travbanan ska flytta till ett östligare
läge. Stråkets förlängning österut går ner mot Oxie, och vidare mot Svedala.
Förlängningen till Oxie bedöms inte ur detta perspektiv uppfylla kriterierna
för ett supercykelstråk inom staden, men ur ett regionalt perspektiv utreds
stråket som möjilgt framtida supercykelstråk.
I första hand går stråket västerut mot Triangeln via Jägersrovägen och
Lönngatan, alternativt via Södervärnsstråket upp på Lönngatan. Via
Södervärnstunneln upp på Spårvägsgatan passerar stråket Södervärns
busstation, och vidare upp på Carl Gustafs väg. Stråket viker av på
Rådmansgatan mot Triangelns tågstation.
Det finns ett alternativt sydligt stråk i Ystadsvägen fram till
Heleneholmsstigen (stråk 3), som sedan via Södervärnstunneln fortsätter på
motsvarande sätt upp på Spårvägsgatan och vidare mot Triangeln.

Figur 22 Stråk 4 Jägersro – Triangeln.

Stråk 5 Rosengård – Västra Hamnen
Rosengårdsstråket börjar längst i öster vid Almgården, och leds via
Rosengådsvägen under Inre Ringvägen upp mot von Rosens väg och över
Örtagårdstorget. Stråket fortsätter in mot centrum förbi Möllevångstorget,
och viker av norrut på Södra Skolgatan. Cykelflödet på Rosengårdsstråket
uppgår till 5 930 cyklister per dygn (2019; vid Nobelvägen), så stråket är ett
av stadens mer trafikerade.
Stråket leds vidare via Skolgatan upp på Kaptensgatan och Kalendegatan
upp till Centralplan och Malmö C. Från Malmö C leds stråket vidare upp
över Posthusplatsen och Skeppsbron, och västerut till Stora Varvsgatan över
Universitetsbron och Klaffbron. Från Stora Varvsgatan viker stråket av i två
korridorer – Östra Varvsgatan och Västra Varvsgatan.
En alternativ framtida dragning av stråket är via Amiralsgatan, där en längre
sträcka från Branteviksplan fram till St Knuts torg ligger inom
Storstadspaketet, och stråket bort mot Rosengårds centrum planeras att
byggas om till stadshuvudgata. Stråket leds in via Spångatan upp på
Kaptensgatan, och fortsätter sedan som dagens sträckning.

Figur 23 Stråk 5 Rosengård – Västra Hamnen.

Stråk 6 Ringleden
Ringleden består av ett antal korridorer vars syfte är att binda samman
övriga stråk på tvären. Dessa tväkorridorer har inte alltid potential att uppnå
samma volymer cyklister som de radiella centrala stråken. Stråket leds
idagvia Köpenhamnsvägen, Johns Ericssons väg, Ystadsvägen, Nobelvägen,
Industrigatan, Exercisgatan (alternativt Hornsgatan), Kanalstråket,
Centralplan, Neptunigatan, Skeppsbyggaregatan, Mariedalsvägen och
Limhamnsvägen.
Möjliga framtida utvecklingar är via Sallerupsvägen och Östra
Förstadsgatan/Östergatan, där de senare gatorna har varit föremål för
diskussion om omvandling. En ytterligare framtida möjlig utveckling av
Ringleden är att leda det via Bellevuevägen och Tessins väg.

Figur 24 Ringleden.

4 Rekommendationer
och fortsatt arbete

I denna rapport har förslag till kriterier för supercykelstråk i Malmö tagits
fram (se Tabell 1), med utgångspunkt från en omvärldsbevakning och
litteraturstudie. Därtill har korridorer identifierats (se Figur 14) där
konceptet supercykelstråk bedöms vara relevant för staden, utifrån hur de
binder samman bostads- och arbetsplatsområden, planerade
stadsutvecklingsområden, kollektivtrafiknoder med dagens cykelvägnät och
planerade nya länkar.
Exakt sträckning inom respektive stråk har inte föreslagits inom ramen för
detta arbete. För att göra detta behöver de olika sträckningsalternativen
inventeras och bedömas utifrån förslag till kriterier, genhet och planerad
utbyggnad av cykelvägnätet. Därefter tas en åtgärdslista med
prioriteringsordning fram för respektive valt stråk, baserad på hur betydande
bristen bedöms vara, samt hur komplicerad bristen bedöms vara att åtgärda.
En bedömning av inom vilken tidsram åtgärderna kan göras tas fram.
Parallellt med detta föreslås att ett arbete påbörjas kring konceptets identitet;
vilka element som kan användas längs med stråket för att profilera det som
huvudcykelstråk, hur stråket upplevs intuitivt, skyltning, marknadsföring och
kommunikation, etc.
Introducerandet av konceptet supercykelstråk aktualiserar även att en
tydligare distinktion mellan huvudcykelvägnät och övrigt cykelvägnät görs.
Idag ger översiktsplanen ett antal planeringsriktlinjer som särskiljer det
prioriterade huvudcykelvägnätet samt vilka stråk dessa avser, och olika standard i
drift och underhåll, men i övrigt är det inga tydliga kvalitetskrav som skiljer
dessa ifrån övrigt huvudcykelvägnät.
Förslag till fortsatt arbete:
 Arbeta fram kriterier för supercykelstråk i Malmö.
 Inventera de olika sträckningsalternativen inom stråken utifrån
förslag till kriterier för supercykelstråk.
 Ta fram åtgärdslista med bedömd tidsram för implementation
 Arbeta vidare med konceptets identitet
 Inled förvaltningsövergripande diskussioner om en tydligare
distinktion mellan huvudcykelvägnät och övrigt cykelvägnät

Stråk 1: Kalkbrottet - Segevång

Cykelvägar
Cykelbana
Blandtrafik
Planerad cykelbana
Storstadspaketets cykelobjekt

Stråk 2: Gottorp - Triangeln

Cykelvägar
Cykelbana
Blandtrafik
Planerad cykelbana
Storstadspaketets cykelobjekt

Stråk 3: Lindängen - Nyhamnen

Cykelvägar
Cykelbana
Blandtrafik
Planerad cykelbana
Storstadspaketets cykelobjekt

Stråk 4: Jägersro - Triangeln

Cykelvägar
Cykelbana
Blandtrafik
Planerad cykelbana
Storstadspaketets cykelobjekt

Cykelvägar
Cykelbana
Blandtrafik
Planerad cykelbana
Storstadspaketets cykelobjekt

Stråk 5: Rosengård - Västra Hamnen

Stråk 6: Ringleden

Cykelvägar
Cykelbana
Blandtrafik
Planerad cykelbana
Storstadspaketets cykelobjekt

