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Cykeln är idag ett viktigt transportmedel som främjar 
bättre hälsa, har positiva effekter på miljön samt ger 
fler möjlighet att delta i det offentliga rummet.  
Cykeln är en viktig del i samhällets omställning  
mot ett miljövänligare transportsystem. Kommun-
fullmäktige antog 2018 ”Cykelplan Ystads kommun 
2018–2028”. Förra året togs Ystads kommuns  
första cykelbokslut fram. Nu är det dags för det  
andra. Syftet med bokslutet är att summera och 
kommunicera det gångna årets arbete för att nå de 
övergripande målen i cykelplanen samt redovisa  
arbetet med att utveckla Ystad som cykelkommun.
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Ystads kommun antog 2019 en trafikstrategi för åren 
2019–2030. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambi-
tion och mål för transportsystemet, samtidigt som den 
ger en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver. 
 Merparten av de tio mål som finns i trafikstrategin har 
en tydlig koppling till cykel och pekar mot att fler ska 
välja cykeln som färdmedel. Till varje mål finns ett antal 
strategier kommunen behöver arbeta med för att målen 
ska nås. Ett av målen är ”År 2030 ska Ystadsbornas resor 
ske till större del till fots, med cykel eller med kollektiv-
trafik och mindre med bil.”

Sedan tidigare har Ystads kommun en cykelstrategi  
(antagen 2015) och en cykelplan (antagen 2018). Dessa 
dokument fokuserar på just cykel och tar ett helhets-
grepp om de frågor som kan bidra till en ökad andel  
cyklister i Ystad samt till och från omkringliggande byar 
och landsbygd.

Cykelplanen innehåller två mål:
• Antalet cykelresor som kommunens invånare gör  
 ska öka med 35 % under perioden för cykelplanen  
 (2018–2028)
• Antalet allvarligt och måttligt skadade cyklister och  
 mopedister ska inte öka under perioden för cykel- 
 planen

För att tydligt kunna följa upp målsättningen i cykel- 
planen har ett antal indikatorer tagits fram. Sist i detta 
cykelbokslut finns en summering av hur Ystads kommun 
ligger till gällande indikatorerna.
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År 2030 ska Ystadsbornas resor ske till större  
del till fots, med cykel eller kollektivtrafik och 
mindre med bil.
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CYKELTRAFIKEN  
IDAG
Resultat cykelbarometer
Hösten 2018 kom Ystads första fasta mätpunkt upp  
i form av en cykelbarometer på Regementsgatan.  
Barometern registrerar cyklister som passerar i båda 
riktningarna genom induktiva slingor i cykelbanan.  
Syftet är att motivera cyklister och andra trafikanter att 
välja cykeln som färdmedel, samt att den ger kommunen 
ett bra underlag för cykelplaneringen.
 Under januari – maj 2019 pågick ombyggnation av  
Regementsgatan. Hela cykelbanan var inte klar utan 
öppnades upp i etapper och därför ökade antalet  
cyklister för varje månad under första halvan av 2019. 
Under hösten och vintern har antalet cyklister minskat.

Olyckor STRADA
Enligt målen i cykelplanen ska antalet allvarligt och  
måttligt skadade cyklister och mopedister inte öka under  
perioden för cykelplanen. Den viktigaste åtgärden för att 
minimera allvarlighetsgraden bland olyckorna är att se till 
att motorfordonens hastighet är låg i de punkter eller 
längs med de sträckor där cyklister rör sig.
 I den nationella olycksdatabasen STRADA registreras 
trafikolyckor av polis och sjukvård. Det verkliga antalet 
olyckor med cyklister är dock fler eftersom många 
olyckor, framför allt lindriga, varken kommer polisen  
eller sjukvården till kännedom.
 Diagrammen på nästa sida för Ystads kommun visar 
dels totala antalet cykel- och mopedolyckor per år och  
svårighetsgrad och dels singelolyckor med cykel och 
moped per år. Gällande olycksstatistik är det viktigt att 
titta på långsiktiga trender snarare än skillnaden mellan 
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CYKEL- OCH MOPEDOLYCKOR  
PER ÅR OCH SVÅRIGHETSGRAD  
I YSTADS KOMMUN

SINGELOLYCKOR MED CYKEL OCH  
MOPED PÅ ÅR OCH SVÅRIGHETSGRAD  
I YSTADS KOMMUN
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Resvaneundersökning  
kommuninvånare
Under 2018 genomfördes en stor resvaneundersökning i 
Skåne där samtliga skånska kommuner deltog. Enkäter 
skickades ut till 1903 invånare i Ystads kommun och  
737 valde att delta. Av de svarande har 80 % alltid eller 
för det mesta tillgång till cykel. 
 Diagrammet nedan visar resultaten från undersök-
ningen år 2018 i jämförelse med 2013. Andelen resor 
med cykel har ökat något, från 14 till 15 %. Tittar man  
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enstaka år. Men trenden visar inte på någon minskning 
utan snarare ökning, speciellt avseende singelolyckor. 
Sett till svårighetsgraden på olyckorna skedde en ökning 
av de svåra olyckorna 2019. Totalt skedde nio olyckor 
förra året som betecknas som allvarliga olyckor,  

av dessa var åtta olyckor singelolyckor. För fyra av  
olyckorna har underlaget spelat roll för olyckan. De  
senaste 5 åren har andelen singelolyckor legat på mellan 
73 och 84 %. Det finns många orsaker till singelolyckor, men 
ett viktigt område att jobba med är drift och underhåll.

på andel resor per färdmedel som är kortare än 5 km 
ökar andelen resor med cykel. Av de resorna görs 30 %  
med cykel och 17 % till fots. Andelen bilresor är dock 
fortfarande relativt hög, 49 %.
 Färdmedelsfördelningen mellan män och kvinnor  
skiljer sig åt. Andel resor med cykel är 18 % för kvinnor 
och 11 % för män. 
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Cykelhjälmsanvändning
NTF i Skåne genomför cykelhjälmsmätningar i alla  
skånska kommuner varje år. Mätningarna genomförs  
utanför skola/skolor och på ett eller flera cykelstråk med 
relativt få observationer. Eftersom antalet observationer 
är få varierar resultatet ganska mycket från år till år. Trots 
detta så ger mätningarna en indikation på cykelhjälms- 
användningen i kommunerna. Ystads kommun ligger 
klart under snittet för Skåne. Speciellt anmärkningsvärt 
är den låga användningen bland barn upp till 15 år där 
det är ett lagkrav att använda cykelhjälm.

Cykelfrämjandets  
Kommunvelometer
Ystads kommun deltog för andra gången i Cykelfrämjandets 
”Kommunvelometer”, som är en jämförelse och utvärdering 
av kommuners arbete och arbetssätt inom cykelområdet. 
Granskningen avser föregående år.
 2019 deltog 45 kommuner i granskningen, både små 
och stora kommuner. Sett till alla deltagande kommuner 
hamnade Ystad på plats 32 av 45. Föregående år hamnade 
Ystad på plats 40 av 53. Sett till gruppen små kommuner 
(färre än 50 000 invånare) hamnar Ystad på plats 8 av 19. 
För varje kommun görs en beskrivning av arbetet med 
cykling. Den sammanfattande beskrivningen för Ystad är:

Ystad ligger över snittvärdet i alla delområden inom  
organisation, men ligger under snittet för information och 
marknadsföring. För infrastruktur ligger kommunen något 
över snittet för delområdet infrastrukturinvesteringar 
men under snittet för infrastrukturåtgärder. Ystad ligger 
över genomsnittet för alla deltagande kommuner inom 
flera viktiga delområden såsom infrastrukturinvesteringar 
och cykelpolitik. Utmaningen för kommunen är att  
bibehålla eller öka nivån på de insatser som görs och 
samtidigt expandera det cykelfrämjande arbetet till att 
få en större bredd. Med en nyantagen cykelplan för 
2018-2028 har kommunen goda möjligheter att utveckla 
sitt infrastrukturarbete de kommande åren.

Enligt Kommunvelometern är området information och 
marknadsföring det område där kommunen har störst 
förbättringspotential. Då behövs avsatta medel och  
personalresurser för att genomföra olika kampanjer  
och aktiviteter.

TOTALT BARN UPP TILL 15 ÅR  
(LAGKRAV) VUXNA

År 2019
Medelvärde år 

2012–2019 År 2019
Medelvärde år 

2012–2019 År 2019
Medelvärde år 

2012–2019

Ystads kommun 19 % 19 % 38 % 38 % 12 % 13 %

Snitt Skåne 38 % 34 % 60 % 54 % 21 % 20 %

Snitt Sverige 48 % 43 % 61 % 57 % 37 % 33 %

Resvaneundersökning anställda 
Ystads kommun
Under 2019 genomfördes en resvaneundersökning bland 
medarbetare i Ystads kommun. Enkätfrågorna handlade 
både om resor till och från arbetet samt i tjänsten.  
Enkäten besvarades av 599 personer vilket ger en  
svarsfrekvens på 24 %.
 Den vanligaste formen av pendling till jobbet är med 
hjälp av bilen (51 %). På andra plats kommer cykel (27 %), 
följt av kollektivtrafik  
(15 %) och gång (7 %).  
Av de som svarade har 
45 % 10 km eller längre 
till jobbet, 11 % har 5-10 
km till arbetet, 21 % har 
2-5 km till arbetet och  
23 % har mindre än 2 km 
till arbetet. 
 Ungefär hälften av de 
kommunanställda gör  
resor i tjänsten. De flesta 
gör färre resor än en 
gång per månad. Bland 
de som dagligen måste 
transportera sig inom 
jobbet, så väljer de flesta 
att gå eller cykla, men  
13 % kör bil varje dag. 

Bil 
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INFRASTRUKTUR
SYDKUSTLEDEN
Sydkustleden är Sveriges tredje nationella cykelled för 
turism och rekreation och knyter samman Kattegattleden 
och Sydostleden. Sydkustleden är 26 mil lång och till-
sammans med de andra lederna bildar de 90 mil  
sammanhängande cykelled.
 Leden är uppdelad i sex etapper och sträcker sig från 
Simrishamn till Helsingborg. Genom Ystads kommun går 
leden både utmed havet och i inlandet. Mellan Hammar 
och Skillinge har leden en tillfällig sträckning i väntan på 
att cykelväg ska byggas på sträckan. Leden går istället på 
småvägar med lite trafik. Region Skåne är ledhuvudman 
och är därmed ytterst ansvarig, men kommunen ansvarar 
för de delar av Sydkustleden som går på det kommunala 
cykelvägnätet.

LÖDERUP
I Löderup har kommunen byggt en gång- och cykelbana 
som förbinder lekplatsen och multisportarenan med  
Storgatan. Under 2020 ska Trafikverket bygga en säker 
passage över Storgatan som kopplas ihop med gång- 
och cykelväg till skolan i Löderup. På så sätt skapas ett 
tryggare och säkrare stråk mellan två viktiga målpunkter 
för barn och unga.

Cykelvägar
Ett av de viktigaste kriterierna för en bra cykelkommun 
är att det finns gott om gena, sammanhängande och  
trafiksäkra cykelbanor. Kommunen arbetar med att  
kontinuerligt utöka cykelnätet både inom staden och  
på landsbygden. Ystads kommun hade i slutet av 2019 ca 
75 km kommunal cykelväg. Utöver detta finns ca 29 km 
statliga cykelvägar inom kommunen. När det gäller  
byggande av nya cykelvägar var 2019 lite av ett mellanår, 
där flera nya cykelvägar precis blivit klara och bygg- 
nation av nya inte kommit igång än.

REGEMENTSGATAN
Under 2019 färdigställdes ombyggnationen av Regements- 
gatan i Ystad där det finns en ny cykelväg längs södra  
sidan av gatan. Hela cykelvägen längs Regementsgatan 
är cirka 700 meter lång och öppnade för trafik i början 
av juni 2019.
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Ystads lasarett

Bellevue

Berghusa

Österportgymnasiet

Tennisstadion

Parkgymnasiet
Ystad Arena

Backaskolan

Polishuset

Kunskapsskolan

Göken

Edvinshemsskolan

Bollen

Västervångskolan

Ängaskolan

Norreportskolan

Ziska parkeringshus

Erici förskola

Sankt Petri kyrka

Ystads teater

Tingshuset

Sankta Maria kyrka

Blekeskolan

Ystads Militärmuseum

Nya rådhuset

Ungdomens hus

Hvita Briggen

Östersjögymnasiet

Östra skolanGamla rådhuset

Ystads konstmuseum

Hedeskoga skola

Nya vattentornet

Abrahamslunds förskola

Sankt Nicolai katolska kyrka

Öja kyrka

Soldalens förskola

Uppståndelsens kapell

Hälsobackskyrkan

Backsippan

Nektarinens förskola

Klostergården

Ystads turistbyrån

Hedeskoga kyrka

Charlotte Berlins museum

Hedeskoga förskola

Jens Jacobsens hus
Ystads Frivillige Bergnings-Corps museum

Regementsgatan
Gustafsgatan

Thorssons väg

Sjömansgatan

Nya cykelvägar 2019
Förstudie cykelvägar

Industrigatan

Missunnavägen

Cykelöverfarter  
och cykelpassager
NTF gjorde under 2014 en inventering av samtliga gång- 
och cykelpassager i Ystad utifrån trafiksäkerhetsstandard. 
Enligt inventeringen var endast 12 % av gång- och cykel-
passagerna på huvudgatunätet inom Ystad tätort säkra. 
En passage räknas som säker om den antingen är  
planskild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt 
30 km/h, vilket t.ex. kan uppnås genom gupp.
 Under 2019 har flera nya platser gjorts säkrare för  
cyklister. På tio platser i Ystad har enkla gupp byggts i 
anslutning till cykelpassagen som gör det säkert och 
tryggt både för gående och cyklister att korsa gatan.  
Genom ombyggnaden av Regementsgatan har också  
alla korsningspunkter längs denna gata blivit säkra.

Förstudie cykelvägar
Cykelplanen pekar ut ett huvudcykelnät där en del länkar 
finns medan andra saknas. Ett första steg i planerings-
processen för nya cykelvägar är att ta fram förstudier för 
dessa. Under 2019 har förstudier tagits fram för cykelväg 
längs Gustafsgatan och Thorssons väg, Sjömansgatan, 
Missunnavägen, Industrigatan samt förbättrad cykel- 

koppling till idrottsplatsen i Svarte.
 I förstudierna belyses förutsättningar, mål för åtgärder, 
principer för lokalisering och utformning. Slutligen görs 
en förprojektering med kostnadskalkyl av den föreslagna 
lösningen.
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Inventering av cykelnätet
UPPDATERING AV NÄTET I NVDB
I NVDB, Nationell Vägdatabas, finns cykelnät och kors-
ningspunkter i hela landet registrerat. Varje kommun  
levererar in data och under 2018-2019 gjordes en  
omfattande översyn av cykelnätet i Ystads kommun för 
att rätta till felaktigheter. Det handlar till exempel om  
länkar som saknas och länkar som klassats som cykelnät 
trots att de är trappor eller smala stigar för gående.  
För att hitta felaktigheterna har inventeringar gjorts i fält. 
Det justerade nätet har även överförts till kommunens 
kartverktyg. Där har dessutom en uppdelning gjorts i  
huvudnät och lokalnät utifrån Cykelplanen.
 Det är viktigt att ha ett korrekt nät i NVDB eftersom 
externa aktörer hämtar information därifrån. När ett  
korrekt nät finns i NVDB är det lättare att fylla på med 
annan information såsom typ av beläggning och om  
belysning finns eller ej.

CYKELFÅLLOR OCH GRINDAR
Vid många korsningspunkter och där cykelbanan slutar 
mot en gata finns det idag cykelfållor, grindar eller andra 
hinder för cykeltrafiken. Hindren har som syfte att för-
hindra biltrafik på cykelvägarna och minska risken att  
cyklister i hög hastighet cyklar ut på gatan. I själva verket 
innebär hindren ofta en större fara för cyklisterna efter-
som de kan bidra till singelolyckor. De försämrar också 
framkomligheten för exempelvis cyklister med lådcyklar 
och cykelkärror men också för funktionshindrade och 
fotgängare med t.ex barnvagn.
 Under året har ett arbete påbörjats med att inventera 
var längs nätet det finns cykelfållor och grindar. För varje 
plats noteras vilken typ det är och om den behövs eller 
kan tas bort.

VÄGVISNING
En inventering har också gjorts av var det finns vägvis-
ning för cyklister i Ystad. Det finns på spridda ställen och 
av olika typer men är inte heltäckande och alltid logisk.

Cykelpumpar
För att förbättra servicen till cyklisterna har tre nya  
kompressordrivna cykelpumpar installerats vid station- 
erna i Ystad, Köpingebro och Svarte. De ersätter gamla 
pumpar som ofta varit trasiga.
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Drift och underhåll
Framkomligheten och säkerheten för cyklister påverkas  
i stor grad av kvalitén på underhållet av cykelvägnätet.
I kommunen genomförs många olika typer av drift- och 
underhållsåtgärder; beläggningsåtgärder, regelbunden 
sopning och snöröjning, beskärning av vegetation,  
underhåll av cykelpumpar och belysningsåtgärder.  
Åtgärder görs både utifrån fastställda rutiner och utifrån 
akuta behov och önskemål. Felanmälan kan både göras 
via telefon, formulär på kommunens hemsida samt via 
en app i mobilen. 
 Varje år kontrollerar och förbättrar kommunen 
beläggning på gång- och cykelvägar. Exempel på 
gång- och cykelvägar som fick ny beläggning 
under 2019 är gång- och cykelvägar i Svarte, 
gång- och cykelvägar kring Bärgatan i  
Ystad samt cykelväg längs  
Kristianstadsvägen. 
 Med jämna mellanrum  
omhändertar kommunen  
övergivna cyklar. Detta  
görs vid stationsområdena  
i Ystad, Svarte och  
Köpingebro. 2019  
omhändertogs ca 300 
cyklar.

Cykelparkeringar
Eftersom det tidigare visat sig att cykelparkeringarna  
i Svarte och Köpingebro ofta varit ganska fulla, har  
befintliga cykelparkeringar vid stationerna kompletterats 
med fler cykelställ.
 I Källesjö har två nya busshållplatser byggts, Anders 
Ståhls väg och Källesjö. I anslutning till de båda busshåll- 
platserna finns på vardera ställe 5 ramlåsbara parkerings-
platser för cyklar. Även Regementsgatan har fått nya  
cykelställ i samband med att gatan byggs om. Dessa  
är tänkta att användas för besökare till butikerna och  
restaurangerna längs gatan. Totalt finns plats för 28 cyklar 
att parkera längs Regementsgatan.
 Eftersom stationen var avstängd i Ystad under hösten 
2019 kunde inte den årliga räkningen av beläggningen på 
cykelparkeringarna genomföras. Däremot gjordes en  
beläggningsinventering på gågatan, Stora Östergatan,  
i Ystad vid ett enskilt tillfälle under sommaren. Längs 
Stora Östergatan och på tvärgatorna i direkt anslutning 
till gågatan finns cykelparkeringar med totalt 96 platser. 
Beläggningen var mycket hög eftersom 120 cyklar fanns 
parkerade i och i direkt anslutning tills ställen. Vid detta 
enskilda tillfälle pågick en matmarknad på Österports-
torg vilket påverkar men även under andra tillfällen på 
sommaren har beläggningen varit hög.
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KOMMUNIKATION  
OCH DIALOG

Ystads kommun genomförde ett antal aktiviteter under 
den Europeiska Trafikantveckan 16-22 september.
 Under veckan fanns en utställning med tillhörande 
frågetävling utställd på Österportstorg. Genom att gå 
runt och läsa på informationstavlorna kunde deltagarna 
hitta svaren till frågorna i tävlingen. Svaren kunde 
man antingen lämna in digitalt eller på ett formulär  
till receptionen i Nya Rådhuset.
 På fredagen ägde huvudevenemanget rum på  
Österportstorg i Ystad. Då invigdes även nya  
Regementsgatan. Kommunen hade ett tält med  
information om kommunens arbete med trafikfrågor 
och energi- och klimatrådgivning. Det fanns möjlighet 
att göra sin egen smoothie på en ”smoothiecykel”, 
delta i en frågetävling där första pris var cykelhjälmen 
”Hövding”, dekorera sin cykel och gratis kaffe  
delades ut. Parkeringsplatserna framför Nya Råd- 
huset hade stängts av och tillfälligt gjorts om till  
cykelparkering, minilekplats och caféhörna. Även 
NTF, den lokala orienteringsklubben och Skåne- 
trafiken deltog. 
 Hela veckan pågick en intern utmaning inom  
Samhällsbyggnadsförvaltningen där  
de anställda tillsammans 
skulle cykla så långt de  
kunde på en så kallad 
skrivbordscykel. De  
olika avdelningarna  
tävlade mot varandra. 
40 personer deltog och 
tillsammans cyklade  
alla 183 mil.

TRAFIKANTVECKAN
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Den 2–3 juni 2019 invigdes Sydkustleden. Invigning 
skedde på många platser utmed sträckningen  
mellan Simrishamn och Helsingborg. I Ystad var det 
invigningstal av kommunalrådet Kristina Bendz vid 
småbåtshamnen. Kommunen var på plats med bl.a. 
turistinformation och flera externa aktörer visade upp 
cykelanknutna aktiviteter och erbjudanden.

Tillsammans med Region Skåne, genomförde kom-
munen i maj–juni en kampanj för att marknadsföra 
den nya cykelvägen mellan Hedeskoga och Sövestad. 
Kampanjen fokuserade på oväntade positiva effekter 
av att cykla, till exempel den gigantiska glass du kan 
köpa med pengar du sparat på bensin och egentiden 
du får för att du slipper köra till gymmet.
 Budskapet spreds i sociala medier både hos  
kommunen och Region Skåne, affischer fanns i några 
cirkulationsplatser i Ystad och alla hushåll i Hede- 
skoga och Sövestad fick en broschyr som på ett  
humoristiskt sätt kommunicerar praktiska lösningar 
på ursäkter att inte cykla. 
 Som en del av kampanjen och för att fira den nya 
cykelvägen hölls ett event i Sövestad lördagen den  
8 juni. Det bjöds på fika, den lokala cykelklubben  
erbjöd möjlighet att prova både elcyklar och racer-
cyklar och man kunde dekorera sin cykel. Dessutom 
var det prisutdelning för en tävling där första priset 
var en cykel. Många kom, minglade och pratade  
cykel, uppskattningsvis ca 50 personer. Eventet  
uppmärksammades av Ystads allehanda.

OVÄNTADE EFFEKTER  
AV CYKLING

INVIGNING  
SYDKUSTLEDEN

OVÄNTADE EFFEKTER  
AV CYKLING*

OVÄNTADE EFFEKTER  
AV CYKLING*

*DU FÅR ÖKAD 
STRESSTÅLIGHET 

OVÄNTADE EFFEKTER  
AV CYKLING*
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INDIKATOR
UTGÅNGSLÄGE 2016  
(ENLIGT CYKELPLAN)

ÖNSKAD 
RIKTNING TREND KOMMENTAR

Årliga cykeltrafikräkningar på 
cykelvägnätet i Ystad.

De första mätningarna görs 
2018  

3 % per år

?
En stor mätning gjordes 
2018. Nästa planeras till 
2021. Cykelbarometern på 
Regementsgatan finns som 
ett komplement.

Strategi: Koppla ihop staden med ett gent och sammanhängande cykelnät

Genhetskvot och restidskvot för 
resor inom Ystad

Metod för uppföljning tas 
fram under 2018  ?

Metod och resultat av nu- 
läget började tas fram 2019 
och blir klar 2020.

Strategi: Bättre standard på nätet

Antal singelolyckor  
med cykel

58 skadade  
(snitt 2013-2015)   81 skadade  

(snitt 2017-2019)

Andel säkra gång- och cykel-
passager längs huvudgatunätet

12 % säkra enligt  
Trafikverkets definition   Åtgärder pågår kontinuerligt. 

I slutet av 2019 var 18 % säkra.

Enkätundersökning om kom-
muninvånarnas upplevelser av 
cykelnätets standard

Enkät och utgångsläge tas 
fram så snart som möjligt  ?

Kommunen ska delta i  
Cykelfrämjandets cyklist-
velometer under 2020.

Strategi: Koppla ihop staden med landsbygden

Antal tätorter i kommunen med 
ordnad cykelväg till Ystad

4 av 8   6 av 8 (Nya: Sövestad  
och St Herrestad)

Strategi: Utveckla bytespunkterna

Antal parkerade cyklar vid ut-
valda bytespunkter, minst en 
per tätort

Utgångsläge tas fram under 
2018  ?

Utgångsläge togs fram under 
2018. Ingen uppföljning  
var möjlig 2019 pga. tåg- 
avstängning.

Andel väderskyddade och 
stöldsäkra cykelparkerings- 
platser

Utgångsläge tas fram under 
2018  

Flera nya cykelparkeringar 
har byggts under 2019 varav 
vissa ger möjlighet att låsa 
fast ramen.

Strategi: Information och skyltning

Andel av huvudcykelnätet som 
har vägvisning

Okänt  ? Inventering pågår.

Enkätundersökning om kom-
muninvånarnas tillgång och bild 
av information om cykling i 
kommunen

Enkät och utgångsläge tas 
fram så snart som möjligt  ?

Kommunen ska delta i  
Cykelfrämjandets cyklist-
velometer under 2020.

SUMMERING



www.ystad.se

LÄS MER
Här hittar du mer om cykling i Ystad, bland annat kommunens  
antagna Cykelplan, förra årets cykelbokslut, länk till resultat från  
cykelbarometern på Regementsgatan och viktiga trafikregler för  
dig som cyklar.
www.ystad.se/cykel

Ystads kommuns trafikstrategi finns här:
www.ystad.se/trafikstrategi


