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Ystads kommun ska ha ett trafiksystem som skapar 
goda förutsättningar till att leva, bo och resa energi-
effektivt och fossilbränslefritt i hela kommunen.  
Trafiksystemet ska erbjuda tillgänglighet med god 
kvalitet för både invånare, besökare och näringsliv. 
Det ska också vara användbart, tryggt och säkert  
för alla och bidra till en förbättrad hälsa bland  
kommunens invånare.
 Kommunfullmäktige antog 2019 ”Trafikstrategi 
Ystads kommun 2019-2030” som innehåller mål och 
strategier för hur kommunen ska arbeta för att nå dit 
vi vill. En del av arbetet är att summera och utvärdera 
vad som gjorts som ett underlag för kommande  
planering och beslut, vilket görs i detta trafikbokslut. 
Trafikbokslutet är Ystads kommuns andra. Innan 
dess togs ett separat cykelbokslut fram som en  
uppföljning av kommunens cykelplan, men nu görs 
ett summerande bokslut för alla trafikslag men med 
särskilt fokus på cykel.
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MÅL

Trafikstrategi
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. 
I trafikstrategin finns tio mål indelade utifrån olika om- 
råden såsom tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö och 
hälsa. 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 kollektivtrafik och mindre med 
bil.” Till detta mål finns önskad färdmedelsfördelning år 
2030.

saknas

TRAFIKSTRATEGI 
YSTADS KOMMUN

2019-2030

CYKELPLAN
2018-2028

Cykelstrategi och cykelplan
Ett viktigt område att arbeta vidare med är att få fler  
att cykla. Ystads kommun har därför en cykelstrategi 
(antagen 2015) och en cykelplan (antagen 2018). Dessa 
dokument tar ett helhetsgrepp 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 målen i  
trafikstrategin och  
cykelplanen finns ett 
antal indikatorer som 
ska följas upp. Sist i 
detta trafikbokslut 
finns en summering 
av hur kommunen 
ligger till gällande 
indikatorerna.

20302013
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Mål
År 2030 ska Ystadsbornas resor ske till större del 
till fots, med cykel eller kollektivtrafik och mindre 
med bil.
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TRAFIKEN IDAG

Resultat från Medborgarundersökning 
2021 deltog Ystads kommun i SCB:s medborgarunder-
sökning där slumpmässigt utvalda kommuninvånarna får 
fylla i en enkät med frågor inom många olika områden. Av 
1200 kommuninvånare svarade 496 personer på enkäten. 
Målet är att genomföra undersökningen vartannat år.
 I undersökningen finns ett antal frågor som rör kom-
muninvånarnas uppfattning om utbud och möjlighet till 
goda kommunikationsmöjligheter. Tabellen nedan visar 
resultatet för Ystads kommun i förhållande till snittet för 

Hastighetsmätningar
Det finns ett generellt problem i kommunen att många 
kör för fort på gatorna. Det yttersta ansvaret ligger på 
den som kör fordonet men utformningen kan stödja  
trafikanterna i att hålla rätt hastighet. Det kan t.ex. handla 
om smalare vägbredd, upphöjda korsningar eller fart- 
hinder i enskilda punkter.
 Vart tredje år gör Ystads kommun trafikmätningar på 
cirka 50 platser i staden där både flöde och hastighet mäts. 
Senaste mätningen gjordes hösten 2020. Utöver dessa 
gör kommunen också mätningar på vissa gator för att 
följa upp effekter av ombyggnader, framför allt gällande 
hastigheter. Sammantaget visar de uppföljande mätning-
arna att åtgärderna har gjort att hastigheterna sänkts. 
Samtliga gator i tabellen har skyltad hastighet 40 km/h 
vilket innebär att det fortfarande ändå är för höga hastig-
heter på flera gator.

Liksom 2020 var 2021 ett år som präglades av Corona-pandemin på många olika sätt, så även när det 
gäller trafik. Råd och restriktioner att t.ex. arbeta hemma och bara åka kollektivtrafik om man måste, 
har påverkat både hur mycket vi reser, vilken typ av resor vi gör, vart vi reser och typ av färdmedel. 

Före åtgärder Efter åtgärder

Källesjövägen 52 km/h 46 km/h

Gustafsgatan 47 km/h 43 km/h

Saltsjöbadsvägen 53 km/h 48 km/h

Fridhemsgatan  
(flera mätpunkter)

47–52 km/h 41–44 km/h

Regementsgatan 42 km/h 31 km/h

Negativa  
Ystad

Positiva  
Ystad

Negativa  
riket

Positiva  
riket

Kommuninvånarnas uppfattning om utbud och möjlighet till goda  
kommunikationsmöjligheter 37 63 38 62

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda  
kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter? 52 48 42 58

"Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda  
kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, 
skola eller annan sysselsättning?"

41 59 32 68

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra  
längre resor från kommunen utan att använda bil?

26 74 34 66

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna 
transportera sig med bil? 7 93 8 92

Vad tycker du om …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar  
i kommunen? 24 76 29 71

Vad tycker du om …utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen? 17 83 19 81

Vad tycker du om …utbudet av laddningsstationer för elfordon  
i kommunen? (t.ex. för bil, cykel, moped etc.) 74 26 72 28

Vad tycker du om …utbudet av pendlarparkeringar i kommunen? 53 47 45 55

alla svarande i Sverige. Siffrorna anger andelen i procent 
som antingen är negativa eller positiva till påståendet.
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Mätning av cykelflöden
Hösten 2018 kom Ystads första fasta mätpunkt upp i 
form av en cykelbarometer på Regementsgatan. Hösten 
2020 installerades ytterligare tre fasta mätpunkter, en på 
vardera sidan av Bellevuevägen och en i Styrmansgatans 
förlängning. Alla mätpunkterna räknar alla cyklister som 
passerar över hela dygnet och hela året. Detta ger en bra 
bild av hur cykelflöden förändras dels mellan år, men 
också mellan olika månader, veckor och timmar.
Resultatet från de fasta mätpunkterna visar att totalt sett 
cyklade fler 2021 än 2020. På Regementsgatan där det 
går att jämföra över hela året, ökade antalet cyklister 
med 11 % från 2020 till 2021.
 Första större mätningen för en tvåveckors-period 
gjordes i september 2018 och då mättes cykeltrafiken  
i cirka 30 punkter. En uppföljande mätning gjordes  
september 2021 under samma veckor. Sammantaget  
visar dessa mätningar att cykelflödena har minskat i  
merparten av punkterna, på många platser är det stora 
minskningar. Eftersom resultatet inte stämmer överens 
med de fasta mätpunkterna, har en noggrannare analys 
gjorts. Den visar att det är mycket stora variationer  
mellan olika veckor, vilket gör att det inte blir speciellt 
tillförlitligt att dra slutsatser av cykelflöden genom att 
bara mäta några enstaka veckor. 

0

3 500

7 000

10 500

14 000

17 500

21 000

24 500

28 000

31 500

35 000

FEBJAN MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

Regementsgatan
2021

Styrmansgatan 
2021

Bellevuevägen, 
västra sidan 2021

Bellevuevägen, 
östra sidan 2021

Regementsgatan
2020

Styrmansgatan 
2020

Bellevuevägen, 
västra sidan 2020

Bellevuevägen, 
östra sidan 2020



6 | TRAFIKBOKSLUT 2021

Olyckor STRADA
Enligt målen i trafikstrategin ska det totala antalet skadade 
minska och ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafik- 
en i Ystads kommun. Enligt målen i cykelplanen ska an-
talet allvarligt och måttligt skadade cyklister och moped- 
ister inte öka under perioden för cykelplanen. Att målet 
för cyklister handlar om att inte öka snarare än minska, 
beror på att cykelplanen samtidigt har ett mål att antalet 
cyklister ska öka.
 I den nationella olycksdatabasen STRADA registreras 
trafikolyckor av polis och sjukvård. Det verkliga antalet 
olyckor med gående och cyklister är dock fler eftersom 
många olyckor, framför allt lindriga, varken kommer  
polisen eller sjukvården till kännedom. Gällande olycks-
statistik är det viktigt att titta på långsiktiga trender snarare 
än skillnaden mellan enstaka år. Det är också viktigt att 
tänka på vilka andra faktorer som kan spela in. 
 Gällande det totala antalet skadade personer i trafik- 
olyckor har antalet skadade minskat från 2018, medan 
trenden tidigare snarare var en ökning. En förklaring till 
minskningen under 2020 och 2021 är att trafikflödena  
generellt sett minskat till följd av Corona-pandemin.  
Gällande antalet skadade cyklister och mopedister, har 
det också skett en minskning från år 2019 till år 2020 för 
att sedan öka till 2021 igen. Sett till döda i trafikolyckor 
var 2020 ett mörkt år då 5 personer omkom inom kom-
munen. Tidigare år har inga eller en person omkommit. 
Det är dock stor skillnad i typen av dödsolyckor vilket 
gör att det inte går att dra några slutsatser kring dessa.

ANTAL SKADADE PERSONER I TRAFIK- 
OLYCKOR PER ÅR OCH SVÅRIGHETSGRAD I 
YSTADS KOMMUN
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Sett till alla olyckor som inkluderar fotgängare, cyklister 
och mopedister, är en mycket stor andel singelolyckor. 
Under perioden 2017-2021 var ca 85 % av olyckorna  
singelolyckor. Det finns många orsaker till singelolyckor, 
men ett viktigt område att jobba med är drift och under-
håll.
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Cykelhjälmsanvändning
NTF i Skåne genomför cykelhjälmsmät-
ningar i alla skånska kommuner varje 
år. Mätningarna genomförs utanför  
skolor och på ett eller flera cykelstråk 
med relativt få observationer. Resultat- 
en varierar relativt mycket från år till år, 
eftersom antalet observationer är få, 
men ger ändå en indikation. Mätningen 
för 2021 visar att användningen ligger 
på ungefär samma nivå som året innan. 
Ystad ligger under snittet för Skåne, 
både gällande barn och vuxna. Bland 
barn upp till 15 år är det fortfarande 
bara ungefär hälften som använder  
cykelhjälm, trots att det är ett lagkrav.

Cykelfrämjandets Kommunvelometer
Ystads kommun deltog 2021 för fjärde gången i Cykelfrämjandets ”Kommun-
velometer”, som är en jämförelse och utvärdering av kommuners arbete och 
arbetssätt inom cykelområdet. Granskningen avser föregående år.
 2021 deltog 57 kommuner i granskningen. Sett till alla deltagande kommun- 
er hamnade Ystad på plats 18 av 57. Föregående år hamnade Ystad på plats 
27 av 40. Sett till gruppen små kommuner (färre än 50 000 invånare) ham- 
nade Ystad på plats 2 av 31. Under de år kommunen deltagit har Ystad klättrat 
i rankingen, men den är också beroende av vilka kommuner som väljer att 
delta.
 Sett till antalet poäng får Ystads kommun lika många poäng år 2021 som 
2020. Jämfört med andra i gruppen små kommuner ligger Ystad under 
snittpoängen i delområdet informations- och marknadsföringsinvesteringar. 
Kommunen får goda resultat i områden kopplade till infrastruktur och  
organisation.

ANTAL SKADADE CYKLISTER OCH  
MOPEDISTER PER ÅR OCH SVÅRIGHETS-
GRAD I YSTADS KOMMUN
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INFRASTRUKTUR
Om- och nybyggnationer av gator
Flera större gatuprojekt har pågått under 2021. Projekten 
görs ofta i samverkan mellan flera avdelningar inom 
kommunen, så att man samtidigt passar på att byta ut 
ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme.

SURBRUNNSVÄGEN
Under hela året har ombyggnation pågått av Surbrunns-
vägen. Sträckan mellan Blekegatan och Herrestadsgatan är 
klar och har öppnats upp för trafik. Målet är att skapa en 
grön, trygg och tillgänglig gatumiljö där det är trevligt och 
säkert för alla att röra sig. Gående, cyklister och kollektiv- 
trafikresenärer får stora förbättringar när gångbanor och 
cykelbanor får hög standard och varje trafikslag är separer- 
ade från varandra. Utanför stadsbiblioteket har en ny buss- 
hållplats byggts med gott om ytor och bänkar för väntande 
passagerare både ute och i ett nytt väderskydd.

GUSTAFSGATAN
Våren 2021 blev ombyggnationen av Gustafsgatan klar. 
Ombyggnationen har gjort gatan mer cykelvänlig och 
mer trafiksäker. På båda sidor av gatan finns gemensam 
gång- och cykelbana och övergångsställena är hastig-
hetssäkrade.

GUSTAFSGATAN 

TRÄDGÅRDSSTADEN

LILLA VÄSTERGATAN

FINA-KORSET OCH SÖDRA DRAGONGATAN
Hösten 2021 började ombyggnaden av Södra Dragonga-
tan och Fina-korset. Syftet med ombyggnaden är att för-
bättra kapaciteten för trafiken från hamnen och därmed 
minska köerna. Det görs genom att östra sidan av gatan 
breddas så att det ryms två körfält norrut. I samband 
med detta läggs nya vattenledningar, nya belysnings- 
stolpar sätts upp och gång- och cykelvägen görs om.  
I Fina-korset förändras signalerna så att det enbart går 
att svänga österut, vilket ökar kapaciteten.

MISSUNNAVÄGEN 
Östra delen av Missunnavägen har byggts om hösten 
2021. Under våren 2022 kommer västra delen att byggas 
om. Ombyggnaden har gjorts för att öka trafiksäkerheten 
och tillgängligheten för gående och cyklister. I den östra 
delen har ett övergångsställe och cykelpassage hastig-
hetssäkrats och längs Missunnavägen har körbanan 
smalnats av och kompletterats med betongstöd där i  
första hand cyklister kan cykla, åtskilda från biltrafiken. 
Ytorna kan även nyttjas av gående på väg till och från 
busshållplatserna längs sträckan.

TRÄDGÅRDSSTADEN
Inom Trädgårdsstaden har en del av de tidigare  
byggatorna färdigställts. Det innebär till exempel att 
gångbanorna har fått plattor och träd har planterats.

KV. DAGGKÅPAN
I kvarteret Daggkåpan i nordöstra Ystad ska det byggas 
bostäder. Där har kommunen byggt ny infrastruktur, till 
exempel en ny gång- och cykelbana som korsar området.

Fler gångfartsområden i centrum
Under sommaren 2021 reglerades några sträckor i cen-
trala Ystad om till att bli gångfartsområden. Det gäller 
delarna närmst centrum av Stora Västergatan, Lilla Norre- 
gatan och Lilla Västergatan. Eftersom många centrala  
gator saknar gångbanor är det viktigt att bilarnas hastig-
het är låg, så att gående kan röra sig tryggt och säkert i 
gaturummet.

Uppgraderade trafiksignaler
Cyklister behöver inte bara bra cykelbanor utan också 
bra lösningar i korsningar som gör det enkelt att cykla. 
Under hösten byggdes trafiksignalen vid sjukhuset i kors-
ningen Bellevuevägen/Kristianstadvägen om. Tidigare var 
cyklister tvungna att stanna för att trycka på en knapp 
innan det blev grönt, men nu slår signalen automatiskt 
om vilket gör att cyklister inte behöver stanna i onödan.
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Säkra passager för gående och cyklister
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 plan-
skild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt 30 
km/h, vilket t.ex. kan uppnås genom gupp.
 I samband med att gator byggts om under 2021 har 
gång- och cykelpassager blivit säkrare på Missunna- 
vägen, Gustafsgatan och Surbrunnsvägen.
 Det pågår också ett arbete med att klassificera alla 
gång- och cykelpassager för att kunna göra en priorite-
ring för ombyggnader. Alla passager har lagts in i digitala 
kartor och klassificeras utifrån om de t.ex. ligger på 
huvudnätet eller lokalnätet, om de ligger nära en skola och 
om de ligger på en gata med höga uppmätta hastigheter.

MISSUNNAVÄGEN

CYKELFÅLLA VID TROLLEGATAN MED BOMMAR

CYKELFÅLLA VID TROLLEGATAN UTAN BOMMAR

CYKELPUMP VID  
SURBRUNNSVÄGEN

Cykelpumpar
Byalaget i Kåseberga har 
tillsammans med Ystads  
kommun placerat en ny  
cykelpump i Kåseberga 
hamn. Det finns också en ny 
cykelpump vid Surbrunns-
vägen i Ystad.

Cykelfållor och grindar
Vid många korsningspunkter och där cykelbanan slutar 
mot en gata finns det idag cykelfållor, grindar eller andra 
hinder för cykeltrafiken. De ska förhindra biltrafik på cykel- 
vägarna och minska risken att cyklister i hög hastighet 
cyklar ut på gatan. Men hindren innebär också en fara 
för cyklisterna eftersom de kan bidra till singelolyckor. 
De försämrar också framkomligheten för exempelvis  
cyklister med lådcyklar och cykelkärror men också för 
personer med funktionsnedsättning och fotgängare med 
t.ex. barnvagn. Tidigare har en inventering gjorts av var det 
finns cykelfållor och grindar och vilka som kan vara kvar 
respektive tas bort. Under 2021 har en del cykelfållor och 
grindar tagits bort, till exempel i områdena Edvinshem 
och Backa.

Hastighetsdämpande åtgärder
Förutom att säkra punkter där gående och cyklister  
korsar, har det byggts farthinder på två andra gator;  
Fritidsvägen i Sandskogen samt Koppargatan i Öja  
industriområde. Dessa har byggts för att sänka hastig- 
heterna generellt på gatorna.

GUSTAFSGATAN 
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Drift och underhåll
Framkomligheten och säkerheten för trafikanter påverkas 
i stor grad av kvalitén på underhållet av gator och gång- 
och cykelvägar. Speciellt viktigt är det för gående och 
cyklister.
 I kommunen genomförs många olika typer av drift- 
och underhållsåtgärder, t.ex. beläggningsåtgärder,  
sopning och snöröjning, beskärning av vegetation och 
belysningsåtgärder. Åtgärder görs både utifrån fastställda 
rutiner och utifrån akuta behov och önskemål. Felan- 
mälan kan göras via telefon, formulär på kommunens 
hemsida samt via en app i mobilen. 
 Varje år förbättrar kommunen beläggning på gator 
och gång- och cykelvägar. Exempel på sträckor som  
fick ny beläggning under 2021 var flera lokalgator i Hede-
skoga, Svarte och Stora Herrestad samt Malmövägen, 
Gustafsgatan och Missunnavägen i Ystad.
 En annan driftåtgärd som genomfördes 2021 var att  
förbättra refugerna i anslutning till cirkulationsplatsen 
Missunnavägen/Malmövägen så att de håller bättre och 
är lättare att sköta.

Mobilbetalning för parkering
Sedan flera år tillbaka går det att betala via mobila betal-
tjänster (app och SMS) på Ystads kommuns avgiftsbelagda 
parkeringsplatser. Andelen som betalar på detta sätt 
ökar hela tiden.

BUSSHÅLLPLATS I NYBROSTRAND 

SKOLBUSSHÅLLPLATSEN I GLEMMINGEBRO

Ombyggnationer av busshållplatser
Under 2021 blev ombyggnationen klar av några hållplatser 
utmed väg 9 genom Nybrostrand och Sandskogen:  
Nybrostrand Väster, Nybrostrand Badet och Ystad  
Jaktpaviljongsvägen (Ystad camping). Ombyggnaderna 
gjordes av Trafikverket, i samarbetet med Skånetrafiken 
och kommunen, för att förbättra tillgängligheten och höja 
standarden. I samband med detta byggdes också fler  
cykelparkeringar vid flera av hållplatserna.
 Ystads kommun har också byggt om skolbusshåll- 
platsen i Glemmingebro så att barnen som väntar kan stå 
i ett väderskydd.
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Cykelparkeringar
En inventering sommaren 2020 visade att många cyklar 
till stranden, men parkerar på andra platser än i cykel-
ställen. Cyklarna kan dock hindra framkomligheten för  
t.ex. räddningstjänsten. Inför sommaren 2021 har fler  
cykelparkeringar byggts vid stranden i Sandskogen och 
befintliga har rustats upp. Även skyltningen har förbätt-
rats, både i form av var man kan parkera och var man 
inte får parkera.
 Under 2021 har det också byggts nya cykelparkeringar 
vid Biblioteket utmed Surbrunnsvägen och vid busshåll-
platsen i Nybrostrand.

CYKELPARKERINGAR UTMED SURBRUNNSVÄGEN
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KOMMUNIKATION  
OCH DIALOG
Ta cykeln till stranden!
Under sommaren uppmanades Ystads invånare att ta  
cykeln till stranden. Syftet var dels att få fler att upptäcka 
fördelarna med att cykla och dels att få färre att köra bil 
och därmed minska trycket på bilparkering vid stranden.  
En film spelades in med budskapet att cykla kan ha 
oväntade effekter som bättre koncentration, mer kreativi-
tet, bättre söm och fler må bra-hormoner. Det fördes 
också fram en uppmaning om att tänka på att parkera i 
ett cykelställ så att inte framkomligheten hindras för  
andra, framför allt räddningstjänst.

Ystads kommuns cykelbibliotek
I juni 2021 startade Ystads kommuns cykelbibliotek där 
kommuninvånarna gratis kan få låna en elcykel eller  
ellastcykel i 14 dagar. Totalt finns 3 vanliga elcyklar och  
2 ellastcyklar. Syftet med utlåningen är att få fler att välja 
cykel som färdmedel. Genom att gratis få låna en el- 
cykel, kan kommuninvånare prova om det fungerar att 
använda en elcykel för att till exempel ta sig till arbetet, 
affären eller fritidsaktiviteterna.
 Cykelbiblioteket drivs i samarbete mellan stadsbiblio-
teket i Ystad och Tekniska avdelningen, ett nytt samarbe-
te som fungerar mycket bra. Från starten i juni till årets 
slut lånades de vanliga elcyklarna ut 36 gånger och låd-
cyklarna 19 gånger. Köerna är långa för att få låna en  
cykel och de som lånat en cykel är generellt mycket  
nöjda.

Filmen ”Ta cykeln  
till stranden”  
finns på ystad.se.
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STRATEGISK  
TRAFIKPLANERING
Prioriterat nät för gående
I Ystads kommun finns ett utpekat huvudcykelnät, men 
det finns inte för gång. Under 2021 har kommunen arbetat 
med att identifiera vilket nät som ska vara det prioriterade. 
Det har gjorts genom att personer med god lokalkänne-
dom och som rör sig mycket ute, har fått peka ut sträckor 
där de vet att många går. T.ex. representanter från närings- 
livet i centrum, trafikövervakare, parkarbetare och ren-
hållningsarbetare. Utifrån detta har sedan ett förslag till 
prioriterat nät tagits fram.
 Genom att ha ett utpekat prioriterat nät för gående, 
kan kommunen till exempel lättare prioritera drift och 
underhåll, vilken standard sträckan ska ha vid ombygg-
nation, var tillgänglighetsanpassningar ska göras och var 
övergångsställen ska hastighetssäkras.

Parkeringsöversyn
Kommunens arbete med parkering är ett viktigt verktyg 
för att nå uppsatta mål för bland annat tillgänglighet,  
miljö och klimat samt fysisk planering. Därför har  
Strategier och riktlinjer för parkering Ystads kommun  
tagits fram som antogs av kommunfullmäktige i februari 
2021.
 I parkeringsstrategin beskrivs hur parkeringen ska 
hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
utveckla kommunen i önskad riktning och nå Ystads 
kommuns uppsatta mål. Parkeringsstrategin innehåller 
också riktlinjer för parkering i plan- och bygglovsproces-
sen. Utifrån parkeringsstrategin har kommunen tagit fram 

en parkeringsplan med konkreta åtgärder vad gäller  
parkering.
 Som ett komplement till de strategiska dokumenten 
har kommunen också tagit fram Tips och råd till dig som 
ska ordna parkering. Syftet med dokumentet är dels att 
stötta fastighetsägare i arbetet med att införa mobilitets-
åtgärder som kan ge reducerade parkeringstal och dels 
ge tips och råd till både fastighetsägare och kommunens 
tjänstepersoner kring utformning och lokalisering av park- 
ering för bil och cykel.

Regional och nationell transport- 
infrastrukturplan
Vart fjärde år tar Region Skåne respektive Trafikverket 
fram en regional samt en nationell transportinfrastruktur-
plan. Planen sträcker sig oftast 12 år framåt i tiden och  
revideras vart fjärde år. Planerna beskriver hur den  
statliga infrastrukturen i form av cykelvägar, järnvägar 
och vägar ska underhållas och utvecklas. Eftersom en 
stor del av vägnätet och cykelnätet i Ystads kommun  
är statliga vägar, som inte kommunen har rådighet över, 
är dessa planer mycket viktiga för kommunen. 
 Under hösten 2021 var både den regionala och den 
nationella planen på remiss till bland annat kommunerna. 
Ystads kommun har lämnat in ett remissvar tillsammans 
med övriga kommuner i sydöstra Skåne kring vad som 
är bra i planerna och vad som behöver finnas med för  
att kommunen ska kunna utvecklas.

PLAN
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STRATEGI 

 

 

 

STRATEGIER OCH RIKTLINJER 
FÖR PARKERING 

TIPS & RÅD  
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INDIKATOR UTGÅNGSLÄGE
ÖNSKAD 
RIKTNING TREND KOMMENTAR

Målområde: Karaktär
– Kommunens olika unika karaktärer utvecklas och de positiva värden som finns förstärks.
– Hållbara trafikslag prioriteras i planeringen av trafiksystemet i kommunen.

Indikatorer: Inga specifika indikatorer har tagits fram för dessa mål. Övriga indikatorer bedöms ge en bild av hur väl detta mål 
uppfylls.

Målområde: Resor och transporter
– År 2030 ska Ystadbornas resor till större del ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och mindre med bil.  
  Mål 2030: Gång 11 %, Cykel 19 %, Kollektivtrafik 21 %, Bil 49 %.

Resvaneundersökning År 2013:
Gång 7 %
Cykel 14 %
Kollektivtrafik 11 %

 
År 2018:
Gång 9 %
Cykel 15 %
Kollektivtrafik 12 %

Cykelmätningar i utvalda  
punkter

En stor mätning gjordes 2018 
i cirka 30 punkter under två 
veckor. Fasta mätpunkter 
finns som ett komplement.

3 % per år



 





Enligt en mätning i ca 30 
punkter under två veckor 
2021 har antalet cyklister 
minskat jämfört med 2018. 
Men enligt de fasta mät-
punkterna har antalet  
cyklister ökat.

Biltrafikmätningar En mätning gjordes november 
2017. 15 mätpunkter har valts 
ut som referenspunkter.  

En mätning gjordes nov 2020. 
Totalt sett har flödena minskat 
som en trolig effekt av Corona. 
Flödena har ökat i två punkt-
er och minskat i 13 punkter.

Antal påstigande på utvalda  
stationer och hållplatser enligt 
Skånetrafikens statistik

Hållplatsstatistik från 2019 
används som utgångsläge.  
15 hållplatser i både Ystad 
tätort och omkringliggande 
byar har valts ut som  
referenshållplatser.

 ?
En uppföljning är inte möjlig 
att göra då resandet med 
kollektivtrafik kraftigt minskat 
till följd av Corona-pandemin 
och statistiken är inte tillför-
litlig.

Målområde: Tillgänglighet
– Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik ska förbättras så att dessa transportsätt blir de naturliga valen.
– Tillförlitligheten i det övergripande transportsystemet ska förbättras.

Andel av befolkningen med god 
tillgänglighet till viktiga mål-
punkter (sammanvägning av  
flera mått)

Utgångsläge har inte tagits 
fram pga. svårigheter att  
hitta en bra metod för detta.  ?

Genhetskvot för cykelresor 
inom Ystad

Metod och resultat av nu- 
läget togs fram under 2020. 
Medelvärdet för samtliga 
startpunkter är 1,51.  

I takt med att cykelnätet 
byggs ut förbättras genhets-
kvoten. Dock är förbättring-
arna små sett till själva 
kvotvärdet. De nya cykel- 
banorna längs Gustafsgatan 
och Missunnavägen förbätt-
rar genhetskvoten marginellt.

Tid med nedsatt framkomlighet 
i det övergripande vägnätet.

Metod och resultat av nulä-
get togs fram under 2020. 
Fem snitt på väg E65, väg 13 
och väg 19 har valts ut för 
uppföljning.

 ?
Ingen uppföljning har gjorts.

SUMMERING
Uppföljning av indikatorerna i trafikstrategin
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INDIKATOR UTGÅNGSLÄGE
ÖNSKAD 
RIKTNING TREND KOMMENTAR

Målområde: Trygghet
– Andelen av kommunens invånare som känner sig trygga i trafiken och på offentliga platser i kommunen ska öka.

Upplevd trygghet i trygghets- 
enkäter.

7 indikatorer har valts ut från 
polisens lokala trygghets- 
undersökning som handlar 
om trygghet i trafiken och 
utemiljön.  

En jämförelse mellan snitten 
för perioderna 2016-2020 
och 2017-2021 visar på sam-
ma värden. Resultaten har 
dock förbättrats inom flera 
av de utvalda områdena från 
2020 till 2021.

Målområde: Trafiksäkerhet
– Det totala antalet skadade ska minska och ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i kommunen.

Antal skadade och dödade i 
trafiken i kommunen.

Snitt 2015–2019: 297  
personer

 
Snitt 2017-2021: 291 personer
Antal skadade har minskat 
men påverkas också av 
minskade flöden under 2020 
och 2021 till följd av Corona.

Hastighetsefterlevnad på det 
kommunala vägnätet.

En mätning gjordes nov 2017. 
15 mätpunkter har valts ut 
som referenspunkter.  

Enligt mätning i nov 2020 
har hastighetsefterlevnaden 
förbättrats något. Den är 
dock fortsatt låg på många 
ställen.

Andel säkra gång- och cykel-
passager längs huvudgatunätet.

Enligt Trafikverkets definition 
var 12 % säkra år 2016 och  
18 % år 2019.  

I slutet av 2021 var 22 % säkra. 
Åtgärder pågår kontinuerligt 
och flera har hastighets- 
säkrats 2021.

Målområde: Miljö och hälsa
– Andelen Ystadsbor som störs av buller ska minska.
– De klimat- och hälsopåverkande utsläppen från trafik i kommunen ska minska.
– Transporternas energianvändning ska minska.

Luftkvalitetsmätningar (NOx, 
PM, SO, VOC, O3)

Inga fasta mätpunkter finns i 
Ystads kommun. Mätningar 
görs i andra kommuner och 
kompletteras med indikativa 
mätningar och modellberäk-
ningar för kommunen.

Ystads kommun ligger långt 
under miljökvalitetsnormerna 
och i de flesta fall även under 
nedre utvärderingströskeln 
(NUT).

 

Sett över tid har utsläppen 
minskat. I hamnområdet 
samt i gatumiljö tangerar  
eller överstiger halterna för 
PM10, PM2,5 och NOX den 
undre utvärderingströskeln 
(NUT) vilket innebär att indi-
kativa mätningar kommer att 
fortsätta. Det är inte möjligt 
att jämföra data från år till 
år.

Energianvändningen i transport-
sektorn (statistik från SCB)

Utgångspunkten är data från 
Statens energimyndighet 
(genom SCB) som anger hur 
mycket drivmedel som leve-
rerats ut till tankställen i 
Ystads kommun. Drivmedlen 
förbrukas inte enbart inom 
kommunen.

Resultatet för Ystads kom-
mun är 262 634 MWh år 
2019 inom transportsektorn.

 

Senast tillgängliga statistik är 
för år 2020. Då var resultatet 
för Ystads kommun 249 839 
MWh för transportsektorn. 
Minskat resande under 
Corona är en trolig orsak till 
minskningen.
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INDIKATOR UTGÅNGSLÄGE
ÖNSKAD 
RIKTNING TREND KOMMENTAR

Årliga cykeltrafikräkningar på 
cykelvägnätet i Ystad.

En stor mätning gjordes 2018 
i cirka 30 punkter under två 
veckor. Fasta mätpunkter 
finns som ett komplement. 

3 % per år




Enligt en mätning i ca 30 punkt-
er under två veckor 2021 har 
antalet cyklister minskat jämfört 
med 2018. Men enligt de fasta 
mätpunkterna har antalet  
cyklister ökat.

Strategi: Koppla ihop staden med ett gent och sammanhängande cykelnät

Genhetskvot och restidskvot för 
resor inom Ystad

Metod och resultat av nu- 
läget togs fram 2020. Medel-
värdet för samtliga start-
punkter är 1,51.  

I takt med att cykelnätet byggs 
ut förbättras genhetskvoten. Dock 
är förbättringarna små sett till 
själva kvotvärdet. De nya cykel-
banorna längs Gustafsgatan och 
Missunnavägen förbättrar  
genhetskvoten marginellt.

Strategi: Bättre standard på nätet

Antal singelolyckor med cykel Snitt 2013-2015: 58 skadade 
personer
Snitt 2017-2019: 81 skadade 
personer  

Snitt 2019-2021: 70 skadade 
personer. Antal skadade har 
ökat sedan utgångsläget men 
minskat sedan perioden 2017-
2019.

Andel säkra gång- och cykel-
passager längs huvudgatunätet

Enligt Trafikverkets definition 
var 12 % säkra år 2016 och  
18 % år 2019.  

I slutet av 2021 var 22 % säkra. 
Åtgärder pågår kontinuerligt 
och flera har hastighetssäkrats 
2021.

Enkätundersökning om kom-
muninvånarnas upplevelser av 
cykelnätets standard

Kommunen deltog i Cykel-
främjandets cyklistvelometer 
2020. Ystads kommun får 
3,02 i poäng inom kategorin 
Framkomlighet i cykelväg- 
nätet.

 ?
Utgångsläge togs fram 2020. En 
uppföljande enkät görs 2022.

Strategi: Koppla ihop staden med landsbygden

Antal tätorter i kommunen med 
ordnad cykelväg till Ystad

År 2016 hade 4 av 8 tätorter 
ordnad cykelväg till Ystad.

 
År 2021 hade 6 av 8 tätorter 
ordnad cykelväg till Ystad. Inga 
nya har byggts under 2021.  
Löderup och Glemmingebro 
återstår.

Strategi: Utveckla bytespunkterna

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

Utgångsläge togs fram 2018.

 ?
Ingen uppföljning var möjlig 
2021 pga. Corona.

Andel väderskyddade och 
stöldsäkra cykelparkerings- 
platser

Utgångsläge togs fram 2018.

 
2021 byggdes nya cykelparke-
ringar där ramen går att låsa 
fast vid Surbrunnsvägen och i 
Nybrostrand.

Strategi: Information och skyltning

Andel av huvudcykelnätet som 
har vägvisning

Inventering har gjorts. Väg-
visning finns i vissa stråk men 
är inte sammanhängande. 
Andel går ej att ta fram.

 
Inga åtgärder har gjorts gällande 
vägvisningen.

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

Kommunen deltog i Cykel-
främjandets cyklistvelometer 
2020. Ystads kommun får 
2,89 i poäng inom kategorin 
Cykelns prioritet i kommun- 
en.

 ?
Utgångsläge togs fram 2020. En 
uppföljande enkät görs 2022.

Uppföljning av indikatorerna i cykelplanen
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LÄS MER
Ystads kommuns trafikstrategi finns här: 
www.ystad.se/trafikstrategi

Trafikprogram för byarna finns här: 
www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/ 
planer-och-program/trafikplanering/

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

Här hittar du bland annat strategiska dokument om  
parkering i Ystads kommun, en digital parkeringskarta,  
vilka avgifter som gäller, om parkeringstillstånd och vad 
som gäller vid felparkering. www.ystad.se/parkering


