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Sammanfattande ord
Under 2017 har en rad nya steg tagits för att göra Kalmar till en bättre cykelkommun och
cykelstad. Cirka 1,5 km ny cykelväg har byggts och därtill har 600 meter bymiljöväg målats och skyltats i södra änden av Stensövägen.
De fasta mätpunkterna, som registrerar antalet förbipasserande cyklister, har tidigare
indikerat en ökning av cyklingen sedan mätstarten 2012. Men för år 2016 indikerades en
minskning och den negativa trenden håller i sig under 2017. Det är en tendens som ses
även i andra städer. Resonemang om möjliga orsaker förs på sidan 3 samt 7-9.
Kalmar kommun klättrar i betyg i SCB:s årliga Nöjd-Medborgar-Index. Totalbetyget för kommunen för verksamhetsområdet gång- och cykelvägar ligger år 2017 på 63. Det är en ökning från år
2016 då resultatet var 60, en uppåtgående trend sedan 2015. Skalan är från 0-100 och medelbetyget är 55 för samtliga 131 kommuner i undersökningen år 2017.
Kommunfullmäktige har antagit målet att cykeltrafiken liksom kollektivtrafiken ska öka. Samtliga
kommunens förvaltningar och bolag har ett ansvar att bidra till att målet nås utifrån sina förutsättningar och sin verksamhet. Det handlar om hur vi själva reser till jobbet, hur vi reser i tjänsten
men också hur vi arbetar ut mot våra kommuninvånare. Vi behöver alltså både fortsätta att utveckla cykelinfrastrukturen samtidigt som vi jobbar med mjuka åtgärder, alltså att aktivt påverka
människors attityder och beteenden i riktning mot ett mer hållbart resande.
Under 2017 har vi jobbat i ett förstudieprojekt ihop med Växjö kommun och Linnéuniversitetet
för att studera och jämföra förutsättningarna för cykling till våra städers respektive universitetsområden. För Kalmars del handlar det om den nya lokaliseringen vid Universitetskajen. Samma
parter planerar nu att ansöka om extern finansiering för ett genomförandeprojekt med huvudfokus på just beteendepåverkansåtgärder. Kommunen är även redan involverad i ett nytt treårigt
EU-projekt med namnet Cities Multimodal. Projektet handlar om hur vi bättre ska knyta ihop
olika resesätt i centrala Kalmar så att byte mellan exempelvis cykel och tåg kan ske ännu smidigare. Insatser gällande beteendepåverkan är viktiga även här. En del i projektet är att bygga ett
låst cykelparkeringsgarage vid centralstationen som enligt plan ska ske under 2019.
Jag hoppas att vi, när vi läser kommande cykelbokslut, vänt trenden så att cyklandet ökar igen.
Vi kan alla bidra till en bättre miljö genom att ta cykeln så mycket det bara är möjligt.

Annette Andersson
Kommundirektör
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Mål och måluppfyllelse 2017- utvecklingen av cykeltrafiken
Mål antaget i Kalmar kommuns verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering för
2018-2019: Cykeltrafiken ska årligen öka.
Cyklingen i Kalmar stad indikeras ha minskat med cirka tre procent under helåret 2017 jämfört
med 2016. Jämfört med basåret 2014 ligger dock cyklingen knappt 2 procent högre år 2017.
Kalmar kommuns befolkning har ökat 2017 med en dryg procent så för att behålla samma cykelandel av resorna måste egentligen cyklingen öka lika mycket som befolkningsökningen.
•

•

•

Fullmäktige har även antagit målet: Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Ökning-en av kollektivtrafiken inne i staden var cirka +7 procent 2017 jämfört med 2016
enligt KLT (ökningen var +7 procent även 2016 jämfört med 2015). Cirka 2,9 miljoner
resor gjordes i stadstrafiken vilket utgör cirka 37 procent av länets totala 10,3 miljoner
resor med alla former av kollektivtrafik. Totalt i länet ökade kollektivtrafikresandet med
cirka 2,3 procent 2017 jämfört med 2016.
Biltrafiken har ökat med drygt 5 procent 2017 jämfört med 2016. Sedan 2012 har biltrafiken vid våra fasta mätpunkter ökat med totalt 8 procent. Den stora, markanta
ökningsan-delen skedde alltså 2017.
Gångtrafiken mäts ännu inte, men två mätare är nu inköpta och de kommer under 2018
att börja testas på olika ställen runtom i Kalmar under kortare perioder.

Det som är intressant i dessa sammanhang är ju den relativa andelen av de olika färdsätten som
mäts med resvaneundersökningar och inte med trafikmätningar. Dessa är dock omfattande och
dyra och görs med väldigt glesa intervall i samverkan med hela regionen. Den senaste gjordes
2012 och ingen ny är inplanerad.
Den enklaste förklaringen till varför färre indikeras ha cyklat år 2017 än 2016 och 2015 är att
konstatera att fler åker bil och att fler väljer att ta bussen. När det gäller gångtrafiken har vi ingen
statistik men det är inte osannolikt att även denna kan ha ökat. Varför blir det då så? Det kan
bero på många olika saker och det är omöjligt att med säkerhet uttala sig om det. Det kan troligen
till en del handla om vädervariationer. Man ser att vissa månader ökat medan andra minskat 2017
jämfört med 2016. Konjunktursvängningar kan också påverka. Under en högkonjunktur, som nu,
kan biltrafiken väntas öka vilket den också gjort.
Generellt sett cyklar barn och unga över hela landet mindre nu än exempelvis på 90-talet, men
detta tapp kompenseras i större städer i viss mån av att cyklingen bland vuxna ökar.
Elcykelns uppåtgående trend borde framöver kunna bidra till ökad cykling och borde egentligen
kunnat göra det redan 2017. Tack vare det statliga stödet på 25 procent fick försäljningen av elcyklar en extra skjuts under året.
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Karta: Kommunens cykelmätstationer.

Längs dessa huvudcykelstråk mäter vi antalet cykelpassager dygnet runt och året runt. Mätaren
vid Tullbron var dock ur funktion en stor del av 2017 bland annat på grund av byte av belysningsarmaturen som den satt på. Därför redovisas inte den mätaren alls varken för 2017 eller
tidigare år för jämförbarhetens skull.

Jämförelse av cykeltrafiken i staden år 2014-2017 totalt för åtta fasta mätstationer
(helårsstatistik)

Diagram: Helårsjämförelse 2014-2017 där åtta mätpunkters alla registrerade cykelpassager är sammanslagna (alla
utom Tullbron där vi inte har tillräckligt mycket mätdata för 2017). Hänsyn tas inte i detta diagram till befolkningstillväxten. Läs om detta i tabellen som följer.

4

Samlat helårsresultat från åtta mätpunkter (undantaget i alla dessa siffror är mätaren vid Tullbron
som inte har levererat tillräckligt mycket värden för 2017 på grund av driftstörningar):
• 2014-2015: +8,2 procent.
• 2015-2016: -3,6 procent.
• 2016-2017: -3,3 procent
• 2014-2017: +1,7 procent
Vi brukar även jämföra kvartal tre som inte påverkas av vintervädervariationer. Skillnaden mellan
2017 och 2016 är då 6,2 procent. Dock ska man vara medveten om att vädervariationer påverkar
alla månader. Kanske är det till och med så att de som cyklar på sommarhalvåret är mindre dedikerade cyklister och mer väderkänsliga än de som cyklar på vintern? Detta i kombination med att
volymen cyklister på sommarhalvåret är betydligt större så kan det påverka statistiken en hel del.
Trender som sträcker sig över flera år är därför en säkrare indikation än att bara jämföra två år.
Om man studerar de åtta mätpunkterna och endast jämför tredje kvartalet så ser det ut så här:
• 2014-2015: +12 procent
• 2015-2016: -2,4 procent
• 2016-2017: -6,2 procent
Helårsjämförelse år 2014-2017 för cykeltrafik i staden med hänsyn taget till befolkningsökningen (helårsstatistik)

År
Totalsumma cykelpassager vid 8 mätstationer inom staden
Invånarantal inne i
Kalmar stad enligt ÖP:s
avgränsning (det vill
säga inkluderar Lindsdal, Smedby och
Rinkabyholm)
Kvot registrerade cykelpassager per invånare och år

2017

Förändring mellan 2014-2017
i faktiska tal

Förändring mellan 2014-2017
i procent

1 379 500 1 492 503 1 460 232 1 403 009

+23509

+1,7 %

+2444

+4,9 %

-0,82

-3,0 %

2014

50 317

2015

2016

51 242

51 865

52 761

27,41618 29,12656 28,15448 26,59178
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Jämförelse av cykeltrafik i staden år 2014-2017 (månadsstatistik)

Diagram: Jämförelse av månadsstatistik för cykeltrafik i staden år 2014-2017. Det övre diagrammet visar summan av
cykelpassager i samtliga åtta mätpunkter för respektive år och månad. Det undre diagrammet visar skillnaden mellan
2016 och 2017 för varje månad.

I grova drag cyklar vi hälften så mycket när det är som kallast som när det är som varmast. Augusti är favoritmånaden framför alla när det gäller cykling.
Summering av cykelpassager per mätpunkt år 2017 (månadsstatistik)

Diagram: Åtta mätpunkters samlade statistik redovisade i samma diagram.

Den klart mest trafikerade vägen är Bergabanan vid Polishuset. Det kan dock vara så att vi hade
fått ett ännu högre värde på Norra vägen om den mätpunkten varit längre in mot centrum och
inte i höjd med Norra kyrkogården. Därtill ska man tänka på att Norra vägen har cykelbana på
två sidor men mätaren fångar bara trafikflödet på den östra.
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Hansabron år 2014-2017 (helårsstatistik)

Diagram: Cyklingen över Hansabron.

Cyklingen över Hansabron började mätas i juni 2013. Från och med 2014 har vi helårsstatistik.
Skillnaden mellan 2016 och 2017 är en tillbakagång med -3 procent. Om man jämför 2014 med
2017 så har cyklingen dock ökat med +3 procent i just denna mätpunkt.
Pendlingscykling år 2013-2017 (helårsstatistik)

Diagram: Cyklingen till och från Lindsdal (Norra vägen vid E22) samt till och från Rinkabyholm/Ljungbyholm
(Ångloksleden vid Hagbynäs) summerade.

Här ser vi hur cyklingen under 2017 minskat för såväl Kalmar-Lindsdal som KalmarRinkabyholm/Ljungbyholm. Liksom 2016 så har Ångloksleden ett högre cykeltrafikflöde än
Norra vägen vid E22 men den uppåtgående trenden bröts under 2017.
Mätresultaten kan följas i realtid på Kalmar kommuns webbplats under cykelräkning.

Utblick

Avstannad ökning eller till och med minskning av cyklingen ses även i andra städer runt om i
landet. Växjö är en av jämförelsekommunerna till Kalmar då vi tittar på statistik. I Växjös cykelbokslut för 2017 visas ett tapp på cirka en procent vilket är ungefär samma resultat som året innan. Även jämförelsekommunen Halmstad visar negativa siffror för 2017.
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Ur Sydsvenskan förra året rörande cykelkommunen Lund:
”Det kan finnas många förklaringar till trendbrotten. En är konjunkturen. Under högkonjunktur
brukar biltrafiken öka. Dessutom visar resvaneundersökningar att cyklingen generellt minskar i
hela landet. Unga väljer också i allt högre grad bort cykel för kollektivtrafik.” 1

”Svenskarna cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, vilket är en nedgång med 16 procent sedan mitten av 1990-talet. Denna markanta nedgång skedde i alla de tre studerade kommuntyperna, i alla åldrar, reseärenden och för båda könen. Räknat i antal cykelresor har cyklandet
minskat ännu mer: från 2,8 miljoner till 1,9 miljoner cykelresor per dag (– 34 procent). Samtidigt
har befolkningen ökat med 8 procent. Räknat per invånare har alltså antalet cykelresor minskat
med hela 38 procent.
Sedan millennieskiftet kan dock skönjas en viss återhämtning av cyklandet i storstäder och större
städer med deras förortskommuner. Återhämtningen drivs främst av befolkningsutvecklingen,
men även av att alla resor blir längre i genomsnitt. Utanför de större städerna, där det tidigare
gjordes flest cykelresor, har däremot antalet cykelresor nästan halverats. Nu är det i ”större städer
med förortskommuner” som det görs flest cykelresor – 44 procent av antalet cykelresor i landet.
Utvecklingen har delvis att göra med utflyttning och stigande genomsnitts-ålder utanför de större
städerna, samt motsvarande inflyttning till storstäder och större städer.
Barns och unga vuxnas cyklande har minskat med över 40 procent under perioden, mätt i färdlängd per invånare. Det visar sig också genom att skolresorna på cykel blivit 48 procent färre. Det
kan finnas anledning att begrunda detta ur ett folkhälsoperspektiv, eftersom resvanor grundläggs
tidigt.”
Ur Trafikanalys rapport ”Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014”. 2
Ökad cykling i världen men minskad cykling i Sverige under 2015
Under 2015 ökade cyklandet i världen med 3 procent jämfört med året innan. Detta visar sammanställd statistik från 1 490 cykelräkningsstationer över hela världen.

1

Källa: http://www.sydsvenskan.se/2017-02-04/biltrafiken-okar-och-cyklingen-minskar-i-lund

2

Källa: http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/rapport-2015_14-cyklandets-utveckling-i-sverige-1995-2014.pdf
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Totalt räknades mer än 218 miljoner cykelpassager under 2015. Utvecklingen visar att cykelanvändandet fortsätter att öka över hela världen. Störst ökning uppvisade Spanien (+8 procent)
samt Schweiz och Kanada (+6 procent).
I Sverige minskade cyklandet med -1 procent. Detta visar sammanställd statistik från 87 cykelräkningsstationer över hela Sverige. Totalt räknades mer än 37 miljoner cykelpassager i Sverige under
2015. 3

Övergripande extern uppföljning

Trivector genomförde för fjärde året i rad en kommunranking av svenska städers arbete med
hållbara transporter, benämnt SHIFT 2017. Totalt deltog 41 städer i undersökningen. Kalmar
hamnade 2016 på plats 28 av 39 men är 2017 utsedd till årets klättrare upp till plats 19 (år 2015:
plats 24 av 36). ”Kalmar är årets klättrare. Kommunen har ökat sina poäng tack vare högre poäng
inom bland annat cykel och parkering. Många års fokuserat och prioriterat arbete med att bygga
bort felande länkar i cykelvägnätet gör att Kalmar nu bedömer att de har ett ganska bra sammanhållet system av cykelvägar. Kalmar har även nya parkeringsriktlinjer som antogs av fullmäktige
förra året.” 4

Kommunens översiktsplan

Kalmar kommuns översiktsplan och kommunens mål om fossilbränslefri kommun 2030 uppgraderar cykelns roll i transportsystemet. Cykel- och gångtrafikanter är tillsammans med kollektivtrafikresenärer de prioriterade trafikantgrupperna. En utav nyckelfaktorerna för ett mer hållbart
resande är att det finns goda möjligheter för cykling. Arbetet med cykelsatsningen fortgår och ska
fortsatt placera Kalmar högt i nationell ranking av cykelstäder. I arbetet ingår bland annat att:
•
•
•
•

bygga bort felande länkar
skapa säkra cykelparkeringar
mäta och följa upp cykeltrafiken
knyta ihop cykling med kollektivtrafiken.

3

Källa: Amparo Solutions sammanställning redovisad på deras webbplats:
http://www.amparosolutions.se/news/oekad-cykling-i-vaerlden-men-minskad-cykling-i-sverige-under-2015

4

Källa: utdrag från sidan 5 i rapporten ” SHIFT2017- Ranking av städers arbete med hållbara transporter”:
https://www.trivector.se/fileadmin/user_upload/Traffic/Rapporter/PM_2017-44_SHIFT2017.pdf
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I tabellen nedan redovisas de åtgärder som beskrivs i översiktsplanen samt hur vi ligger till i arbetet.
● Genomfört
● Pågår
● Ej påbörjat

Ställningstagande/åtgärd

Status
●●

•

Utveckla ett övergripande cykelvägnät mellan byarna och större målpunkter.

•

Prioritera cykelvägnät SkäggenäshalvönRockneby-Läckeby-Lindsdal.

●

•

Prioritera cykelvägnät Trekanten-Kalmar
stad.

●●

•

Prioritera cykelvägnät Loverslund-HagbyVassmolösa-Ljungbyholm.

●●

•

Utveckla Förlösavägen som bygata med förbättringar för oskyddade trafikanter.

●

•

Arbeta för att cykelhuvudvägnätet får en hög
standard, där cyklister och fotgängare har
högsta prioritet i korsningspunkter.

●

•

Utveckla attraktiva stråk för gående och cyklister till och från Skärgårdsparken och
längs kusten.

●
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Kommentar

Regional cykelstrategi antogs 2015
(Regionförbundet i Kalmar län). Nu
påbörjas en analys av prioriterade
stråk inom Kalmar kommun.
Åtgärdsvalsstudie för väg 592
Rockneby-Revsudden är framtagen
sedan tidigare. I nuläget förs inga diskussioner med Trafikverket rörande
finansiering av förbättringsinsatser
längs denna statliga vägsträcka. Kalmarvägen är utredd. Nu påbörjas en
analys av prioriterade stråk inom
Kalmar kommun.
Smedbyvägen har hösten 2016 byggts
om till ”bymiljöväg” med endast ett
körfält i mitten och gång- och cykelfält i röd asfalt på ömse sidor. Åtgärden har fallit väl ut. Belysning har installerats mellan Smedby och Törneby. Planering pågår för att fortsätta
skapa bymiljöväg på återstående delen av Smedbyvägen.
Ny belyst gång- och cykelväg mellan
Mörevägen (Ljungbyholm) och Ångloksleden, byggd 2015. Ingen åtgärd
2016 eller 2017. Nu påbörjas en analys av prioriterade stråk inom Kalmar
kommun.
Ingen åtgärd 2017.
En rad korsningspunkter åtgärdas
2017-2018 inom ramen för stadsmiljöavtalet. Fokus är på de viktiga pendelstråken som leder mot Universitetskajen samt till den nya Tallhagsskolan i Kalmar Nyckel.
Satsningar har gjorts i Berga Strandpark och Kalmarsundsparken inklusive Lillviken/Långviken.
Inga åtgärder planeras i kuststråk
2017 förutom anläggandet av en
sträcka bymiljöväg längst ut på Stensövägen.

•

Ge Mörevägen i Ljungbyholm ny gestaltning
med bland annat en gång- och cykelväg.

●

Genomfört.

•

Ta fram parkeringsnorm för cyklar samt att
trygga och attraktiva cykelparkeringar finns
nära de större målpunkterna.

●

•

Genomföra aktiviteter som uppmuntrar till
cykling regelbundet

En ny parkeringsnorm som inkluderar cykel är beslutad. Cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast ramen
har uppförts vid större busshållplatser under 2015-2016 och större delen
av kvarvarande, gamla cykelställ vid
stationen har bytts ut under 2016.
Planering pågår för bland annat ett
cykelparkeringsgarage vid Kalmar C
och en större cykelparkering längs
Olof Palmes gata.
Fem kampanjer och event har genomförts, sex stycken 2016 och femton stycken 2015.

●

Vad tycker cyklisterna?

Varje år gör Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning där kommuninvånare får
uttala sig om hur kvaliteten upplevs på den kommunala servicen. Totalbetyget för Kalmar
kommun för verksamhetsområdet gång- och cykelvägar ligger år 2017 på 63. Det är en tydlig
ökning från år 2016 på 60. Skalan är från 0-100 och medelbetyget är 55 för samtliga 131 kommuner i undersökningen år 2017. Trenden är uppåtgående ända sedan 2015 och uppgången 2017
gäller samtliga områden enligt diagrammet nedan.
Nöjd-Medborgar-Index år 2010-2017 (SCB)

Diagram: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)2010-2017. Kalmar kommun höjer 2017 nöjdhetsindex på samtliga områden. Källa: SCB
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Nöjd-Medborgar-Index år 2017 - prioriteringsmatris (SCB)

Diagram: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) – Prioriteringsmatris för Kalmar kommun. Hösten 2017

Gång- och cykelvägar har flyttat sig något till höger på skalan mellan 2016 och 2017, det vill säga
en något ökad anledning att prioritera cykelinfrastrukturen för att få så nöjda invånare som möjligt totalt sett.

Åtgärder
Säkra gång- och cykelvägar med tillräcklig kapacitet
Samverkan Kalmar kommun, Växjö kommun och Linnéuniversitetet

Under vintern/våren 2017 genomfördes ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun, Växjö
kommun och Linnéuniversitetet. Syftet var att i en samlad förstudie med konsultstöd studera
dagens förutsättningar för cykling till respektive stads universitetscampus (för Kalmars del det
nya vid Universitetskajen) och identifiera förbättringsmöjligheter. Kartan nedan är en del i den
rapport som arbetet resulterade i. Kartan visar hur viktigt det är att förbättra bland annat cykelstråket längs Norra vägen. Under 2018 görs vissa insatser såsom:
•
•

justering av korsningen Esplanaden-Norra vägen
förbättringar vid busshållsplatsen Malmen utanför Sveriges Radios lokaler samt på andra
sidan vid Norrgård.
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Karta: Cykelnätsanalys över beräknat ruttval hos studenter när alla kommer cykla mot i stort sett en enda målpunkt
från 2020 (en hel del redan2019). Analysverktyget kunde enbart ta med kortaste vägen. Vi bedömer att stråket framför stationen kommer att väljas av många som kommer norrifrån då man slipper korsa järnvägen och trafikljus vid
Järnvägsgatan.

Resultatet av arbetet med samverkansprojektets förstudie kunde sedan användas som underlag till
en ansökan till Trafikverket om stadsmiljöbidrag. Ansökan har fokus på cykel- och busstrafikströmmarna till Universitetskajen och den kommande Tallhagsskolan. Kommunen beviljades
11,3 mnkr i bidrag sommaren 2017 för åtgärder som antingen handlade om kapacitetshöjning av
cykelinfrastrukturen i staden eller kapacitetshöjning av kollektivtrafikens infrastruktur i staden.
Drygt tjugotalet insatser ska vara utförda senast 31 december 2018 och kommer att redovisas i
kommande bokslut. Vissa insatser ser vi redan nu att de av olika anledningar behöver skjutas
framåt i tiden och bidraget utgår då för just dessa delar.
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Karta: En översiktlig bild som bifogades kommunens ansökan om stadsmiljöbidrag i april 2017.
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Berga-Norrlidenstråket

Syftet med arbetet är att tydliggöra stråket från Hansa och ner till Norrlidsbadet och med invånarnas hjälp hitta teman och målpunkter som binder samman stråket och väcker nyfikenhet samt
uppmanar till vardagsrörelse och motion. Under 2017 genomfördes flera medborgardialoger i
området. Exempelvis genomfördes en gång-och cykeldialog där tjänstepersoner och invånare
tillsammans tog sig längs stråket och diskuterade och funderade kring olika platser. Detta ligger
till grund för det fortsatta arbetet. En idékatalog är under utveckling, och arbetet med att realisera
idéerna kommer förhoppningsvis att påbörjas under 2018.

Olyckor 2017

För att få en bättre bild av hur många olyckor som sker, var de sker, samt hur allvarliga de är,
studeras de olyckor som ligger i databasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Både Polisen och sjukvården rapporterar här in om vägtrafikolyckor med personskador.
Transportstyrelsens avgränsning är att olycka ska ha inträffat i trafik på väg, där det deltagit minst
ett fordon i rörelse och som medfört personskada.
Osäkerhet i statistiken

Förutsättningarna för att olycksdata verkligen ska rapporteras in som den ska har varierat över
åren och därför är långsiktiga trender intressantare att titta på än på skillnaden mellan två enstaka
år. Det finns ett stort mörketal av lindriga olyckor då inte alla uppsöker sjukhus för vård efter att
de cyklat omkull, med mera. Vid en jämförelse av det totala antalet olyckor per år för 2007-2017
(se diagram längre fram) har 2007, 2008, 2015 och 2016 lägst antal rapporterade olyckor. Det
lägre antalet olyckor under 2015 beror till en del på akutsjukhusens bortfall av registrerade olyckor vilket bidrar till en osäker statistik. Under 2013 och 2014 är Polisens olycksstatistik missgivande på grund av ett stort bortfall av inrapportering. Totalsiffrorna i STRADA ska därför tolkas
med viss försiktighet.
Rapporteringen i STRADA för 2017 är i skrivande stund inte helt klar, så siffrorna är ännu preliminära.
Utfall

Under år 2017 har 102 cykelolyckor inrapporterats i STRADA vilket är en ökning sedan 2016.
Cykelolyckor står för cirka 30 procent av alla trafikolyckor. Utfallet blev 1 olycka med dödlig utgång, 6 allvarliga, 34 måttliga och 61 lindriga olyckor. Det är dock som tur är ovanligt med cykelolyckor med dödlig utgång i Kalmar kommun. Under perioden 2007 till och med 2017 har det
inträffat totalt 3 stycken. Likaså är det ovanligt med allvarliga cykelolyckor. Under samma elvaårsperiod har det skett sammanlagt 30 st allvarliga olyckor vilket ger ett snitt på knappt 3 stycken
per år. Även måttliga och lindriga olyckor orsakar dock mycket lidande och även kostnader för
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samhället. Att få ner olyckstalen ytterligare är av största vikt och ligger i linje med Trafikverkets
nollvision.
Merparten av olyckorna har skett på kommunal väg. Endast två är rapporterade på statlig väg.
Singelolyckor är vanligast (71), därefter cykel eller moped i kollision med motorfordon (18), cykel
i kollision med annan cyklist (9), cykel i kollision med fotgängare (3) samt en olycka mellan cykel
och övrigt fordon. Singelolyckorna beror bland annat på ishalka eller halka på rullgrus. Sammanlagt 9 av olyckorna var halkolyckor. Dessa kan till betydande del förebyggas genom bra drift och
ett bra underhåll.
De flesta cykelolyckor sker, som som tidigare år på gång- och cykelbana, 59 st. 28 st olyckor har
skett på gatu- eller vägsträcka och 12 st olyckor har skett i gatukorsning eller vid cirkulationsplats.
Totalt skedde 16 olyckor (16 procent) vid övergångsställen/cykelpassager, varav 5 st var kollision
med motorfordon. Cirka en femtedel (22 st) av alla olyckor sker i korsningspunkter. I 8 av de
fallen blev cyklisten påkörd av motorfordon. Det är alltså relativt få olyckor mellan cyklister och
motorfordon i korsningsar och cykelpassager. Trots detta är många föräldrar oroliga för sina barn
i just den situationen. Helt klart är dock att när en kollision mellan cykel och motorfordon väl
sker så kan den bli mycket allvarlig.
44 av olyckorna har rapporterats under vinterhalvåret, januari till och med mars samt oktober till
och med december. Cyklister som cyklar även på vintern tenderar att vara försiktigare och bättre
utrustade än genomsnittscyklisten och därför sticker inte antalet olyckor iväg uppåt så som man
skulle kunna tro på grund av halka och mörker. I svenska studier har man till och med kunnat se
att olycksstatistiken minskar något per cyklad kilometer på vintern av denna förmodade anledning.
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Diagram med tillhörande tabell: Jämförelse av olycksstatistik 2007-2016. Statistiken har dock en hel del felkällor så
den ska inte tolkas alltför detaljerat. Källa: STRADA

Enligt kartorna som följer konstateras snabbt att olyckorna är väldigt utspridda över arealen. Det
indikerar att vi i Kalmar kommun inte har några extremt farliga ställen för cyklister som genererar
olyckor på löpande band. Det ser vi ännu tydligare när vi summerar över tid. Ändå finns så klart
ändå förbättringspotential på många punkter. Hög prioritet ligger just nu på bland annat att arbeta med säker skolväg till kommande mellan- och högstadieskolan Tallhagsskolan i Kalmar
Nyckel samt det nya Linnéuniversitetet vid Universitetskajen.
I konsulten Krister Spolanders rapport ”Cykel och cykelsäkerhet” från april 2014 med statistik
från 2011-2012 låg Kalmar i den bästa av tre kategorier med lägst olyckstal, både när det gäller
singelolyckor och kollisionsolyckor. De kommuner som låg bäst till i olycksstatistiken i jämförelsen var de kommuner med högst andel cykling. Krister Spolander skriver i rapporten: ” I de trafiksäkraste kommunerna är andelen cykelresor sju gånger större än i den sämsta gruppen, en
ovanligt stor skillnad för liknande sammanhang. Skillnaden sammanhänger sannolikt med infrastruktur, drift och underhåll i en dynamisk process. Bra cykelinfrastruktur leder till att fler använder cykel. Och ju fler som använder cykel desto mer motiveras kommunen att förbättra cykelinfrastrukturen ytterligare och att hålla en hög standard på drift och underhåll, inklusive vinterväghållning och halkbekämpning. I processens förlängning minskar detta risken för såväl kollisionssom singelolyckor samtidigt som cyklandet ökar.” 5

5

Källa: http://spolander.se/documents/Kommuners_cykelsakerhet_rapport_april_2014_000.pdf
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Karta: ”Innerstaden” - 52 olyckor . Hämtat ur STRADA.

Karta: Hämtad ur STRADA.
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Karta: Hämtad ur STRADA. Norra staden” + Hansa + norra Oxhagen - 24 olyckor

Karta: Hämtad ur STRADA. ”Lindsdal” – 7 olyckor
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Karta: Hämtad ur STRADA. Rockneby 1 olycka

Karta: Hämtad ur STRADA. Trekanten-Harby – 2 olyckor

Karta: Hämtad ur STRADA. ”Västra staden” exkl Hansa – 3 olyckor
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Karta: Hämtad ur STRADA. Ljungbyholm – 1 olycka

Karta: Hämtad ur STRADA. Södra staden” – 2 olyckor

I förhållande till jämförelsekommunerna Växjö och Halmstad, som har ungefär samma andel
cykling (Spolander 2014), placerar sig Kalmar i mitten avseende antal cykelolyckor per 1000 invånare. Ett bättre mått hade varit att jämföra antal olyckor med antal cykelresor. Hur många cykelresor som genomförs i de olika kommunerna är dock svårt att hitta statistik för.
Kommun

Antal rapporterade
cykelolyckor 2017

Antal invånare 2017

Olyckor/1000 inv.

Växjö

118

91 060

1,3

Kalmar

102

67 451

1,5

Halmstad

169

99 752

1,7
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Kalmar kommun fortsätter att ha jämförelsevis lågt antal cykelolyckor i förhållande till andra
kommuner i landet. Cykling är alltså inte något som kostar ett stort antal liv utan snarare räddar
liv och ökar livskvalitet. Detta genom att fysisk aktivitet minskar risken för bland annat tjocktarmscancer, hjärt- kärlsjukdom, diabetes II, benskörhet och högt blodtryck (Andersen et al 2000,
Rutter 2006 – källa Trafikverket). Resonemanget förutsätter att cykelinfrastrukturen håller en
vettig nivå och det gör den i Kalmar även om det fortfarande finns mycket att förbättra.
Trafikrådet

Trafikrådets verksamhet har legat på sparlåga under 2016/2017 men kommer under 2018 att ta
ny fart. Mer uppmärksamhet ska ägnas åt att studera de alvarligare cykelolyckorna i samverkan
med bland annat Brandkåren.
Hastighetsöversyn

Under 2011 gjordes så kallade hastighetsöversyner där det sågs över utifrån olika parametrar vilka
hastigheter vi bör ha i olika typer av bebyggelse. Nya hastighetsgränser som infördes var 40 km/h
och 60 km/h. Det övergripande målet med hastighetsöversynerna är att rädda liv och hastigheten
är avgörande för trafiksäkerheten. Under 2014 skyltades det om till 30 km/h inom bostadsområdena Lindsdal, Smedby och Rinkabyholm. Även beslut om hastigheter i norra Kalmar tätort togs
och omskyltningen påbörjades. Beslut om hastigheter i södra Kalmar tätort togs under 2015 och
projekteringen av omskyltningen utfördes då. Under 2015 arbetades ett förslag till hastighetsplan
för Rockneby fram. Under 2016 påbörjades planering och projektering för Rockneby, Läckeby,
Ljungbyholm, Trekanten. Dessa områden har under 2017 behandlats politiskt och remissats till
berörda. Omskyltningen genomförs sommaren/hösten 2018.

Bra drift- och underhåll av cykelvägar

Betyget i SCB:s medborgarundersökning för Kalmar kommun höjs något 2017 på områdena trafiksäkerhet, belysning, trygghet utomhus på kvällar och nätter, underhåll och skötsel, snöröjning
och tillgång till gång- och cykelvägar. Mer om SCB-resultaten i detalj finns att läsa på sid 12-13.
Möjligheten att ekonomiskt särredovisa övriga drift- och underhållsåtgärder för just gång -och
cykelvägar har tidigare undersökts, men har visat sig vara svårt att göra med rimliga arbetsinsatser.
Vinterväghållning

Vinterväghållning är kostsamt och det behövs en balans kring maskin- och redskapsutnyttjande
samt bemanning för vinterberedskap utifrån målbeskrivning. Införande av salt på vissa huvudcykelstråk sedan 2012-2013 är en ökad kostnad och i början spreds salt endast på vardagskiftet av
besparingsskäl. Sedan ett par år är denna åtgärd införlivad i 24-timmarsberedskapen.
Framåt är det viktigt att ta ytterligare steg framåt i att förbättra framkomligheten vid vinterväglag
bland annat på de större pendlingsstråken, exempelvis de stråk som leder till Universitetskajen
och den kommande Tallhagsskolan. Vi måste helt enkelt få till en hög ”universitetsstandard” inte
bara på själva cykelbanornas utformning utan även en ännu högre standard på driften av dem.
Beläggningsarbeten

Regelbunden omasfaltering av befintliga gång– och cykelvägar är en nödvändighet för att hålla en
hög komfortnivå, god trafiksäkerhet men också för att undvika tjälskador på vägkroppen som
annars kan uppstå vid för sena åtgärder. Livslängden på en beläggning är cirka 20-35 år men med
tidigare budget på 300 tkr/år (inklusive gångbanor) innebar det en reell omloppstid på 130 år.
Sedan 2013 har dock mer medel tillskjutits, vilket bättre kunnat täcka kostnader för skador i cykelvägarnas vägkropp på grund av uppträngande rötter, tjälskador, med mera. Det innebär att
betydligt mer cykelbana repareras och nybeläggas vilket är ett viktigt steg i att på sikt komma tillrätta med cykelbanornas standard.
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Totalt belades 15 015 kvadratmeter gång- och cykelbana under 2018 vilket är den näst högsta
noteringen sedan redovisningens början 2010. Bra beläggningar gör stor skillnad i upplevelsen i
cyklingen och steg för steg håller nu asfaltstatusen på att höjas på kommunens gång- och cykelvägnät.
2017:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 1 100 000 kronor i reinvesteringspengar
Kostnad 1 806 000 kronor
Belagd yta 15 015 kvadratmeter
Kostnad per enhet 120 kronor/kvadratmeter

2016:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 2 600 000 kronor i reinvesteringspengar
Kostnad 2 855 000 kronor
Belagd yta 23 544 kvadratmeter
Kostnad per enhet 121 kronor/kvadratmeter

2015:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 1 100 000 kronor i reinvesteringspengar
Kostnad 1 119 000 kronor
Belagd yta 10 168 kvadratmeter
Kostnad per enhet 110 kronor/kvadratmeter

2014:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 700 000 kronor
Kostnad totalt 749 921 kronor varav 678 446 kronor för gång- och cykelvägar och
71 475 kvadratmeter för gångbanor.
Belagd yta totalt 6 810 kvadratmeter varav 6 470 kvadratmeter för gång- och cykelvägar
och 340 kvadratmeter för gångbanor.
Kostnad per enhet 105 kronor/kvadratmeter

2013:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 1 100 000 kronor
Kostnad totalt 1 748 569 kronor varav 1 534 505 för gång- och cykelvägar och 214 064
kronor för gångbanor.
Belagd yta totalt 15 832 kvadratmeter varav 14 472 kvadratmeter för gång- och cykelvägar och 910 kvadratmeter för gångbanor.
Kostnad per enhet totalt 114 kronor/kvadratmeter
(gång- och cykelvägar: 106 kronor/kvadratmeter; gångbanor: 235 kronor/kvadratmeter).

2012:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 300 000 kronor
Kostnad 509 573 (inga gångbanor belagda).
Belagd yta 5 521 kvadratmeter
Kostnad per enhet 92 kronor/kvadratmeter

2011:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 300 000 kronor
Kostnad 383 179 (inga gångbanor belagda).
Belagd yta 6 179 kvadratmeter
Kostnad per enhet 62 kronor/kvadratmeter
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2010:

•
•
•
•

Budget inklusive gångbanor 300 000 kronor
Kostnad 400 085 (inga gångbanor belagda).
Belagd yta 8 165 kvadratmeter
Kostnad per enhet 49 kronor/kvadratmeter

Vägmarkeringar

Upphandlingen av och övergången till en ny leverantör av vägmarkeringstjänster innebar en del
förseningar i leveranserna och allt planerat jobb hann inte utföras innan väderleken blev för kall.
Detta kommer att jobbas ifatt under 2018.
Belysning

God belysning på cykelbanorna bidrar till ökad trafiksäkerhet. Det handlar både om att se och bli
sedd som cyklist eller gångtrafikant. Belysning bidrar även till en ökad känsla av trygghet. Belysningsinsatser i cykelinfrastrukturen, så som att installera helt ny belysning eller utbyte av gammal,
har bland annat gjorts vid:
• Dryaden/Olof Palmes gata
• Centralstationen
• Kattrumpan
• några gång- och cykelvägstunnlar
• Skälby, nya brandstationen
• Bergauddsvägen
• Herkulesvägen
• Totties väg
• Nygatan
• Ryttaregatan
• Lilla Björnvägen
• Kungsljuset
• Dagövägen
• Snurrom (exploateringsområde)
• Fjölebro (exploateringsområde)
• södra Ljungbyholm (exploateringsområde)
• vid skolan i Påryd
• mellan Rinkabyholm och Smedby
• runt Karlsrorondellen
• komplettering Ångloksleden
• mellan Smedby-Karlsrorondellen
• del av Smedbyvägen
• Barkestorpsskolan i Smedby
• park vid Lögarevägen i Halltorp
• vid återvinningscentralen i Tvärskog.
Klotter

Underhållsberget av gammalt klotter i bland annat gång- och cykeltunnlar är åtgärdat. Arbetet
fortsätter, med en permanent resurs, för att kunna agera snabbt vid nytillkommet klotter. Vid
minusgrader kan dock normalt sett inte porösa ytor saneras såsom betong på grund av risk för
frostsprängning.
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Luftpumpar

Det har varit en hel del problem med de tio manuella luftpumparna. Inför 2017 blev innanmätena
utbytta till en helt ny konstruktion, vilket var en del av garantiåtagandet från leverantören. Pumparna har sedan dess fungerat som de ska. Detta gäller även KIFAB:s fyra pumpar av samma
slag.
Kommunen erbjuder även cykelluft vid Stortorget, Falkenbergsskolan samt Kalmarsundsskolan.
Där är det kompressorer som står innanför en vägg och med luftslang ut genom ett hål. Därtill
erbjuder cykelhandlare, mackar och landstinget luft på en rad platser. Samtliga pumpar visas i
cykelkartan i Kalmarappen.

Trygghet

Se avsnittet om SCB:s medborgarundersökning på sid 11-12 där en fråga handlar om upplevd
trygghet utomhus. Trygghet utomhus handlar ofta om belysning. Se även avsnittet om säkra
gång- och cykelvägar samt åtgärder på sid 12-15.

Mobility management
Från april till november har mobility management-insatser genomförts enligt listan som följer.
Det är totalt fem insatser (sex insatser 2016) på hela året. Vi kan dock konstatera att vi behöver
jobba mer långsiktigt med detta viktiga attitydpåverkansarbete och med mer uttalade strategier
och med tydligare uppföljning. Dessutom med mer samverkan med andra aktörer, inte minst
stora arbetsgivare.
Event / kampanjer

juni

Invigning av Fiskaregatan

juli-augusti

Kampanj kring sommarparkering för cykel – juli-augusti

1 september -31 oktober

Hälsopendlingskampanj riktad till kommunanställda.

oktober

Cykellysekampanj – syns du inte, finns du inte. Se särskilt
stycke längre fram.

november

Vinterdäckskampanj på Facebook i november. 30 dubbdäck i
vinstpotten. Cirka 200 inkomna svar.

Sociala medier

Kommunens Facebook- och Twitterkonto har använts relativt flitigt även under 2017 för att lyfta
fram kommunens egna cykelevent, cykelvägsbyggnationer, tipsa om utrustning, inspirera till mer
cykling, med mera.
Storymap

På www.kalmar.se publiceras under april en nyhet i form av en storymap som med illustrerande
kartor, foton och korta textavsnitt visar år för år vad som hänt när det gäller cykelinfrastrukturen.
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Annonsering

Marknadsförning av cykling i Kalmar har även detta år skett på Kvarnholmens parkeringsbiljettters baksida med texten ”Cykel och buss ger det hållbara resandet en skjuts". Därtill en stor satsning på marknadsföring kring sommarcykelparkering samt cykellysekampanjen - se mer om detta
nedan.

Cykellysekampanjen

Under oktober 2017-mars 2018 genomfördes en cykellyse- och reflexkampanj. Startskottet på
kampanjen var när Kalmar kommun tillsammans med Polisen i Kalmar stod och informerade
och delade ut cykellysen till de som saknade sådana på Giraffen köpcentrum. Det producerades
en kortare film med budskapet ”När ser du gångtrafikanten?”, där tittaren ur bilistens synvinkel
kunde se en cyklist med reflex och lysen samt en gångare utan några reflexer. Syns du inte, finns
du inte! Denna film visades på bussarna, digitala skärmar, busskurerna, 24Kalmar, Facebook
(som sponsrade inlägg), Youtube samt på www.kalmar.se under perioden 30 oktober-4 mars.
Några mätningar av hjälmanvändningen genomfördes inte detta år.
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Bild: Cykellysekampanjen tillsammans med Polisen genomfördes hösten 2017 för sjätte gången.
Cykelvägvisning och den vanliga, lilla cykelkartan

Den röd-vita vägvisningen är en omfattande stadsvägvisning för cykel som, när den är fullt utbyggd, kommer att omfatta det som i den antagna översiktsplanen definieras som Kalmar stad,
det vill säga Kalmar, Lindsdal, Smedby och Rinkabyholm. Hösten 2016 skyltades Smedby i fas 3.
Projekteringen av fas 4 omfattande Rinkabyholm är påbörjad men har behövt pausas. Cykelvägvisningen kan också ses som marknadsföring - ett sätt att ständigt lyfta fram cyklingen som resalternativ genom att den är proper, syns ”överallt” och dessutom gör det enklare att ta sig fram
samt veta hur långt man har till sitt mål.
Den vanliga cykelkartan uppdaterades och trycktes igen under 2017. Kartan finns även att ladda
ner som en PDF-fil på Kalmar kommuns webbplats.

Bild: Cykelkartan med kommunalrådet Johan Persson (S) till vänster och kommundirektören Annette Andersson till
höger. Båda är utrustade med airbaghjälmen Hövding och sitter på var sin tjänstecykel.
Cykling till och från jobbet för kommunanställda

Hälsopendlingskampanjen anordnades för tredje året i rad under 2017. Kampanjen anordnades
av Kalmar Cykelstad i samverkan med miljöstrategerna, friskvårdssamordnaren, Aktivt liv och
energirådgivaren. 268 personer deltog år 2015, 218 personer år 2016 och 260 personer 2017. Vi
kunde även erbjuda en lagtävling som samlade 31 lag. Priserna var extra fina detta år. Första pris
var en cykel värde 5 000 kr och kampanjperioden ändrades till att åter omfatta en månad (okto27

ber). Ytterligare förändringar av konceptet genomförs 2018 då maj månad är tävlingsperiod och
då kravet istället är minst 30 minuters rörelse till/från jobbet.

Bild: Cykelinspiration av Kalmar Cykelklubb som en del i Hälsopendlingsutmaningen hösten 2017. Ett annat inslag
var två löparinspirationspass som vardera lockade ett fyrtiotal deltagare.
Cykling i tjänsten för de kommunanställda

Totalt har bland annat nära 400 specialröda tjänstecyklar av märket Pilen samt några tiotal elcyklar köpts in till de kommunala förvaltningarna under den gångna sexårsperioden. Cyklarna
används väldigt flitigt inom exempelvis hemtjänsten och i olika cykelpooler såsom stadshusgården. Vid årsskiftet tecknades ett nytt avtal med en ny leverantör rörande tjänstecyklar (standardcykel, elcykel samt service och tillbehör). De nya tjänstecyklarna är kommunblå vilket följer
kommunens nya grafiska profil (dock svarta i elcykelutförandet) och kommer nu att utrustas med
kommunskyltar på sidorna av pakethållaren.
I kommunens ”Policy för möten och resor” står att ”Gå eller cykla om möjligt och om avståndet
är kortare än tre kilometer. Välj med fördel cykel/elcykel även vid längre sträckor och kombinera
gärna med buss eller tåg.”

Diagram: Prioriteringsmatris ur kommunens ”Policy för möten och resor”. Trappan anger i vilken ordning resval bör
prioriteras utifrån dess miljöpåverkan. Sociala, tidsmässiga eller ekonomiska skäl kan dock påverka.

Cykelparkering

På Kvarnholmen anlades nya cykelparkeringar på Fiskaregatan i samband med ombyggnationen
till gångfartsgata. Denna blev klar och invigdes i juni 2017. Nya cykelställ på Södra Långgatan
sattes upp i februari 2017 och ersatte de gamla och uttjänta. Ett litet cykelställ med fem platser
sattes under våren upp på Larmgatan invid Hjalmar bars uteservering. Cykelställen på Larmtorget
vid O´Learys togs bort för att generellt motverka cykelparkering på hela torget, vilket inte minst
är viktigt i samband med större event. Istället kommer en ny cykelparkering att anordnas i flera
lägen i Larmtorgets närhet, bland annat på Olof Palmes gata (våren 2018). Väderskydd till en ny
cykelparkering vid det ombyggda busstorget i Tvärskog har kommit på plats. Detta kommer un28

der våren kompletteras med cykelställ, med mera. Hållplatsens väderskydd ska målas svart enligt
KLT:s nya profil och smälter då bättre ihop med cykelparkeringens väderskydd och cykelställ.

Bild: Nytt väderskydd för cykelparkering vid ombyggda busstorget i Tvärskog. Foto: Jonas Svendsén
Sommarparkeringar för cykel

Sommaren 2017 testades att införa två sommarparkeringar för cykel enligt kartan nedan. Även en
mer kortvarig cykelparkering vid Slottsallén under Stadsfesten anordnades.

Bild: Olof Palmes gata under Ironman lördag den 19 augusti kl 19 samt kartan som lades ut på Kalmar kommuns
webbplats.

Olof Palmes gata är av tradition en mycket naturlig och viktig plats att ställa sin cykel när man har
exempelvis Larmtorget som sin målpunkt, oavsett om cyklisten kommer via Norra vägen, Södra
vägen eller via Slottsallén in mot Tullslätten/Olof Palmes gata. Endast när cyklisten kommer via
Trädgårdsgatan, Fredriksskansgatan och Ängöleden kan andra alternativ föredras. Olof Palmes
gata måste få fylla denna uppgift på ett optimerat sätt för att gynna stadslivet i stadskärnan i övrigt, inte minst under alla event. Utökad permanent parkering planeras på Olof Palmes gatas
södra sida. Denna parkering ska naturligt kunna svälla i samband med event.
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Bild: Till vänster den tillfälliga sommarparkeringen för cykel vid Vattentornsparken och till höger det stora trycket på
cykelparkeringarna närmre Larmtorget som t.ex. vid korsningen Larmgatan-Norra långgatan.

En sommarparkering anordnades vid Vattentornsparken genom att nio parkeringsplatser för bil
stängdes av. Vi hade dock mestadels en låg beläggning på denna yta även om nyttjandet växte
efter hand. Ofta stod där bara några tiotal cyklar under tisdags- och torsdagskvällarna med Musik
på Larmtorget. Det riktigt stora nyttjandet kom först i samband med Stadsfesten. Ytans uppdelning var dock inte optimal för att kunna rymma så många cyklar som möjligt. När vi gjorde reklam för denna parkering på Facebook fick vi väldigt många gillande i förhållande till ogillanden
men kommentarerna som kom in där var oftare kritiska. Invånarna tyckte att det var ett dåligt sätt
att använda ytan på med tanke på hur många cyklar där stod. Det var inte minst de boende som
klagade. Tanken att fånga upp cyklister norrifrån på vägen in mot Larmtorget längs Larmgatan är
logisk men utmaningen är svår att lyckas med. Många vill cykla så nära sin målpunkt som möjligt.
Helst bör en extra cykelparkering vid event erbjudas ännu närmre Larmtorget.

Bild: Larmtorget under Ironman lördag den 19 augusti kl 19.

Det är bra att vi tydligt markerar att Larmtorget inte är en plats att parkera cyklar på. Detta genom att inte längre ha några cykelställ alls där. Möbleringen bör i övrigt göras på ett sådant sätt så
att det inte blir naturligt att ställa ifrån sig sin cykel där. Fokus är nu anläggandet av fler cykelparkeringar i Larmtorgets närhet. Planering för detta pågår.

Turismcykling, cykelturistkartor, cykeltävlingar samt möjligheter att ta
med cykel i kollektivtrafiken

Utvecklingen av kommunen och hela Kalmarsundsregionen till en attraktiv och betydande cykelturismdestination är ett område med utvecklingspotential. Kanske finns klara synergier med den
pågående satsningen på idrottsturism där Destination Kalmar AB har en stödjande roll.
Du kan ta med din cykel med kollektivtrafiken till och från Kalmar. Cykelfärjan mellan Färjestaden och Kalmar är ett säkert kort under den tid på året som trafiken är aktiv. Det funkar också
bra om du väljer att åka Öresundståget mellan Köpenhamn och Kalmar, Krösatåget mellan
Karlskrona-Emmaboda-Trekanten-Smedby-Kalmar eller med KLT:s gula regionbussar.
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Däremot kan cykel ännu inte tas med på Kust till kusttåget till Göteborg, på Kustpilen till Linköping eller på Blekingetrafikens regionbuss mellan Kalmar och Karlskrona. En cykel per person är
okej att ta med sig men tågvärden eller busschauffören avgör om platsen räcker till. Nackdelen än
så länge är att det inte går att boka cykelplats i förväg. För cykeln löses en biljett motsvarande
skolungdom. En kompakt, hopfällbar cykel kan hopvikt bäras med som handbagage utan kostnad
på alla tåg och bussar, även i stadstrafiken.
De två varianterna av cykelutflyktskartor norrut respektive söderut uppdaterades och trycktes
upp på nytt våren 2016, en upplaga som räckte även till 2017. Som tidigare år var detta ett samarbete mellan projektet Kalmar Cykelstad och Destination Kalmar. I framtiden kan en digitalisering
med interaktiva funktioner bli aktuellt.
Fina cykelturistkartor finns framtagna i samarbete mellan Norstedts förlag, Cykelfrämjandet och
Swedenbybike.com. Fördelen med dessa är att de visar samtliga cykelleder. Tyvärr måste dock tre
olika kartblad köpas för att täcka in hela kommunen men varje karta sträcker sig långt in i grannkommunerna.
Cykelfärjan

Cykelfärjan Dessi trafikerar Kalmar och Färjestaden sedan 2011. Nuvarande avtal löper över fem
år från 2014. Antal resande och medtagna cyklar varierar över åren och över året. En toppnotering av passagerarantal nåddes 2013 men under 2014, 2015, 2016 och 2017 försämrades statistiken. Senaste säsongen 2017 beror passagerartappet till stor del på det regniga och blåsiga sommarvädret. Nedgången skedde trots nya satsningar på marknadsföring bland annat via sociala
medier och samarbete med Turistbyråerna på respektive sida av sundet. Andelen som tog med sig
cyklar under 2017 utgjorde 36 procent precis som 2016. 2015 var det 35 procent och 2014 var det
34 procent. Biljettsamarbete med KLT inleddes 2014. Trafiken drivs av Ressel Rederi AB och får
finansiellt stöd av Mörbylånga kommun, Kalmar kommun samt Trafikverket.
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Diagram: Statistik summerat årsvis för färjan Dessi. Källa: Ressel Rederi AB

31

Diagram: Passagerarstatistik månad för månad för färjan Dessi. Källa: Ressel Rederi AB
Sporttävlingar

Destination Kalmar har arbetat framgångsrikt med att stötta etableringen av sportevenemang.
2017 var det sjunde året som JHWC genomförde Kalmar Grand Prix och tävlingen bidrar till att
sätta Kalmar på ”sportcykelkartan”. Cykelloppet samlade proffscyklister på en tempoloppsbana
runt Kvarnholmen och lockade en stor publik av cykelintresserade. Även flera olika cykelmotionslopp erbjöds för allmänheten. Satsningarna utökas under 2018 med en helt ny mountainbiketävling.
Det största sportevenemanget i Kalmar alla kategorier var Ironman, som 2017 genomfördes för
sjätte året i rad. Det är landets enda Ironmantävling på fulldistans. Ironman har bidragit stort till
Kalmar som sportcykelstad. Även Kalmar MiniTri är säkert en viktig del i detta.

Fler och bättre cykelvägar
Nybyggnationer

Nya cykelbanor byggdes under 2017 på bland annat Esplanaden, Norra vägen och i södra Ljungbyholm. En del av Stensövägen blev så kallad bymiljöväg. Ombyggnationen av Fiskaregatan och
Västra Sjögatan vid Gesällen färdigställdes och medger cykling i båda riktningar och med flera
nya cykelställ.
Arbetet med att komplettera cykelvägnätet fortlöper ständigt och flera nya gång- och cykelvägar
kommer byggas under 2018. Exempelvis byggs nu en sträcka längs Kungsgårdsvägen. Även
breddningar kommer att ske för att öka kapaciteten på trånga passager samt omvandling från
vanlig gata till så kallad bymiljöväg.
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Gata

Nybyggt 2017

Esplanaden – södra sidan

440 m

Norra vägen förbi Röda Ugglan
Jenny Nyströmskolan ut till Erik Dahlbergs
väg (inkl förbättrad GC-passage och ÖGS
över Erik Dahlbergs väg)
Förlängningen av Herkulesvägen norrut till
Borgavägen

150 m

Två delsträckor vid exploatering i södra
Ljungbyholm – återstår en delsträcka som
byggs 2018

160 m
200 m

Dagövägen

495 m
150 m (+92 m som byggts om
+ ny överfart)

Totalt

1595 m

Förutom ovan har en befintlig gata målats och skyltats om till bymiljöväg:
Del av Stensövägen cirka 600 m (återstår att lägga cykelmarkeringar).
Motsvarande nybyggnadssiffror för cykelbana tidigare år är:
• 2016: 4500 m
• 2015: 1405 m
• 2014: 1307 m
• 2013: 2630 m
• 2012: 2725 m

Bild: Södra sidan av Esplanaden i Malmen.
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Bild: Förlängningen av Herkulesvägen norrut upp till Borgavägen i Berga.

Bild: Breddning vid Röda Ugglan på östra sidan av Norra vägen i Norrgårdsgärdet.

Bild: Dagövägen, i Berga industriområde, som sista biten dessutom kompletterats med gata där det tidigare bara var
en gång- och cykelväg. Här intill finns det relativt nybyggda kvarteret Bergagården.
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Ombyggnationer / breddningar

Gång- och cykelvägarna i Dryaden, på ömse sidor om Olof Palmes gata, har under 2017 breddats
upp från cirka 3 meter till uppåt 4 meter. Här har även belysningen kompletterats och förbättrats.

Bild: Breddning av gång- och cykelvägarna genom Dryaden på såväl norra som södra sidan av Olof Palmes gata i
Malmen.
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Mer information finns på
www.kalmar.se/cykel
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