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I Luleå satsar vi på cykling
därför att cykling är:
Miljövänligt

Hälsofrämjande

En förflyttning av resor från bil till cykel
har en avgörande roll för att skapa
hållbar utveckling. För att klara uppsatta miljömål, såsom tvågradersmålet*,
krävs en förändring av våra resvanor.
Vi måste gå, cykla och resa kollektivt i
större utsträckning än idag, men också
avstå från att resa.

Måttlig fysisk aktivitet 30 minuter om
dagen förebygger bland annat hjärt- och
kärlsjukdomar, fetma och åldersdiabetes. Den positiva effekten av att cykla är
betydligt större än risken att råka ut för
en cykelolycka.

Särskilt i närmiljön har ökad cykling
stor betydelse. I Luleå centrum har
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid
överskridits både år 2010 och 2012. En
överflyttning av resor från fossilbränsledrivna bil till cykel är en förutsättning
för att luftmiljön i Luleå ska förbättras.
En satsning på cykling är också en satsning för att minska trafikbuller. Trafikbuller påverkar människors hälsa,
välbefinnande och livskvalitet. I Luleå
är ca 1500 personer utsatta för trafikbuller överstigande 60 dB(A) vid husfasad i
sin bostad.
Yteffektivt
Ungefär 10-20 % av ytan i svenska städer består av infrastruktur, varav vägar
står för den allra största delen. En cykel
kräver endast en tiondel av den yta som
en bil upptar i trafiksystemet.
En bilparkeringsplats upptar mellan 15-30 kvadratmeter. En genomsnittlig bil
använder 2-5 parkeringsplatser om dagen och står parkerad 95 % av dygnet.
På en bilparkering får det plats minst 10
parkerade cyklar.
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Mer än hälften av befolkningen i Luleå
är fysiskt inaktiva, dvs. rör på sig mindre än 30 minuter per dag. Enligt hälsorapporten Luleåbornas hälsa har ca 70
% av männen i åldersgruppen 45-64 år
övervikt och fetma.
Socialt hållbart
I Luleå har 90 % av befolkningen i
åldern 16-84 år tillgång till en cykel,
medan endast 56 % alltid har tillgång
till bil och 80 % alltid eller nästan alltid
har tillgång till bil. Skulle befolkningsgrupper under 16 år inkluderas skulle
andelen med tillgång till bil minska
ytterligare. Det innebär att satsningar
på cykelåtgärder gynnar en större del
av befolkningen än vad satsningar på
biltrafiken gör.

*Tvågradersmålet är en politisk målsättning för EU
och Sverige som innebär att fram till 2050 får medeltemperaturen på jorden öka med max två grader.

Cykeltrafiken idag
I Luleå är förutsättningarna för att cykla
goda. Bebyggelsen är till största delen
koncentrerad och topografin är gynnsam utan allt för stora höjdskillnader.
I Luleå finns ca 2,4 meter cykelväg per
invånare och kommunen satsade under
2015 i snitt 424 kronor per invånare i
ny cykelinfrastruktur och underhåll av
befintligt cykelvägnät. Detta att jämföras
med 375 kronor per invånare år 2013.
Enligt resvaneundersökningen från 2015
utgör andelen cykelresor 14 % av alla
resor. Det finns en stor potential för ett
ökat cykelresande i och med att bilen
står för en tredjedel av alla resor som är
kortare än 2 kilometer samt för 60 % av

alla resor mellan 2-4 kilometer. Totalt
sett är hälften av alla resor kortare än 4
kilometer.
Vid en jämförelse av resvaneundersökningarna från 2005, 2010 och 2015 kan
det utläsas att andelen bilresor minskat
från 64 till 61 %. Även cykelresorna
har minskat marginellt från 15 till 14
% under perioden till förmån för resor med buss, som ökat från 9 till 13%.
Minskningen av andel cykelresor bedöms bero på den skiftande väderleken.
Variationen i andelen resor med annat
färdmedel bedöms vara den varierande
mängden resor med EU-mopeder.
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Annat

Vid en analys av vad de tappade cykelresorna ersatts med kan det utläsas att
de kortare resorna under 4 kilometer till
största delen har ersatts av resor till fots.
Cykelresor mellan 4 och 6 kilometer ligger kvar på samma nivå medan cykelresor mellan 6 och 10 kilometer till större
del har ersatts av bil men även till viss
del av bussresor. Med beaktande av att
medellängden enkel väg för cykelpendlare i Stockholm ligger på 9 kilometer
bedöms det finnas potential för ökad
cykling inte bara på de kortare sträckorna utan även på de längre.

Av kvinnors resor görs en större andel
med hållbara transportmedel än för
män. När det gäller andelen cykelresor
utförs en större andel av kvinnor än
av män, 15 mot 13 %. Statistiken visar
att av de hållbara färdmedlen tilltalas
männen mest av cykeln medan kvinnor tilltalas mer av resor med buss och
därefter med cykel.
Resvaneundersökningen visar också att
det finns stor acceptans för investeringar
och åtgärder i cykelvägnätet även bland
bilisterna.
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Cykelplanens syfte

Genomförande

Luleå kommun har för avsikt att kraftigt
öka andelen resor med cykel. Cykelplanens syfte är att skapa tydliga mål samt
strukturera vilka åtgärder som krävs för
att uppnå dessa. Planen ska även fungera som underlag för verksamhets- och
budgetplanering.

Cykelplanen ska ligga till grund för
verksamhets- och budgetplanering som
syftar till att utveckla cyklingen i Luleå. Revidering av cykelplanen görs en
gång per mandatperiod för att till 2020
ha genomfört samtliga åtgärder. Detta
gäller även utbyggnadsplanen i bilaga 1
samt underhållsplanen. Huvudansvarig
för genomförande är Stadsbyggnadsförvaltningen. Åtgärder bör implementeras
stråkvis. Detta för att skapa en tydlighet
mot cyklisterna, undvika bristande länkar och för att bättre kunna marknadsföra förbättringsåtgärderna.

Styrande dokument
2013 antogs en översiktsplan för Luleå
bestående av sex program. I översiktsplanens program F behandlas bland
annat resor och transporter. Ett mål i
program F är att kraftigt öka andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel
och till fots.
För att ytterligare lyfta fram och tydliggöra kommunens mål för cykel antog
tekniska nämnden en cykelplan 2014.
Detta dokument är en reviderad version av 2014 års cykelplan och antogs
av Stadsbyggnadsnämnden november
2016.
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Cykelplanens mål
I ”Vision 2050” finns avsiktsförklaringen
”agera för att kraftigt öka andelen lokala
resor med kollektivtrafik, cykel och till
fots”. Kopplat till denna avsiktsförkla-

ring finns strategier och indikatorer för
år 2020 framtagna i översiktsplanen.
Utifrån dessa har följande mål ställts
upp för cykeltrafiken i Luleå:

Minst 20 % av alla resor görs med cykel år 2020

• I resvaneundersökningen 2015 utfördes 14 % av resorna med cykel
• I resvaneundersökningen 2010 utfördes 10 % av resorna med cykel
• I resvaneundersökningen 2005 utfördes 15 % av resorna med cykel

Minst 30 % av alla resor kortare än 4 km görs med cykel år 2020

• I resvaneundersökningen 2015 utfördes 26 % av resorna med cykel
• I resvaneundersökningen 2010 utfördes 17 % av resorna med cykel
• I resvaneundersökningen 2005 utfördes 25 % av resorna med cykel

Ingen cyklist ska dö eller skadas svårt i trafiken
Cykeln ska ses som ett eget transportslag vid planering

Fotograf Susanne Lindholm
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Fotograf Susanne Lindholm

Strategier
I syfte att nå målen har fyra strategier utkristalliserats:

•
•
•
•

Cyklingens status ska vara hög i kommunen
Cykelvägnätet i Luleå ska kännetecknas av hög kvalitet
Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att cykla i Luleå
Det ska höras, synas och kännas att Luleå är en cykelstad

Vid översiktsplanens aktualitetsförklaring bör ovanstående strategier lyftas in i densamma.
På följande sidor föreslås för varje strategi ett antal åtgärder som ska genomföras
under cykelplanens gällandetid.

Fotograf Susanne Lindholm

13

Cyklingens status ska vara hög i
kommunen
Åtgärder
För att lyckas med ambitionen att kraftigt öka andelen resor med cykel krävs
att cykeln ses som ett eget trafikslag och
ett helhjärtat engagemang från kommunens sida. Kommunen ska agera
trovärdigt och föregå med gott exempel.
För att uppnå detta föreslås följande
åtgärder:

lösas inom fastigheten. Cykelparkering
ska därför ingå i alla nybyggnads- och
ombyggnadsprojekt. För att lättare
hantera bygglovs- och planärenden
och kunna göra en bedömning av hur
många cykelparkeringar som behövs för
olika typer av verksamheter behövs en
cykelparkeringsnorm.

Samhällsplanering

• För att befintlig cykelparkeringsnorm ska hållas aktuell bör denna
utvärderas och revideras tillsammans med övrig parkeringsnorm.

Det är mycket angeläget att cykelfrågorna ges utrymme redan i de tidiga
skedena i samhällsbyggnadsprocessen, eftersom det är här grunden läggs
för de framtida förhållandena. Redan i
översiktsplanearbetet bör det pekas ut
hur ett framtida cykelnät kan kopplas
till nya utbyggnadsområden. I detaljplanearbetet är det viktigt att skapa
gena och attraktiva cykelstråk så att det
blir enkelt att cykla såväl inom som till
och från området. Det är också viktigt
att det redan i detaljplaneskedet avsätts
tillräckliga ytor för cykelparkering och
cykelförråd och att dessa får en attraktiv
placering och utformning.
• Avdelning Stadsplanering har ett
särskilt ansvar för att bevaka och se
till att cykelfrågorna beaktas i översikts-, detaljplane- och projekteringsarbetet.
Cykelparkeringsnorm
Bostäder, arbetsplatser och andra verksamheters behov av cykelparkering ska
enligt Plan- och bygglagen i första hand
14

Investeringar
För att statusen på cykelvägnätet ska
hållas hög krävs långsiktiga investeringar både för ny infrastruktur och för
underhåll av den befintliga.
• Fram till år 2020 ska det avsättas
minst 400 kr per invånare och år för
satsningar på cykelvägnätet.
Aktiv cykelpolitik som arbetsgivare
I egenskap av en av Luleås största
arbetsgivare har kommunen stor möjlighet att påverka ett stort antal människor
att välja cykeln, dels i tjänsten och dels
till och från jobbet. Redan idag förespråkas cykelresor i Riktlinjer för resor i
tjänsten. Luleå kommun ska:
• Öka antalet tjänstecyklar så att det
minst motsvarar antalet tjänstebilar.
• Erbjuda och marknadsföra duschmöjligheter på arbetsplatsen.

• Tillhandahålla ordentliga cykelparkeringar inomhus eller under tak
med möjlighet att låsa fast ramen.
• Påminna och upplysa om Riktlinjer
för resor i tjänsten. En översyn av dokumentet pågår.
• Tjänstecyklar, elcyklar och vanliga,
ska erbjudas via tjänstefordonspoolen.

platser och andra målpunkter som i
större utsträckning används av män.
• Utreda hur förutsättningarna att
cykla med barn ser ut. Finns till exempel möjlighet att lämna cykelkärra
vid förskolorna? Hur ser cykelinfrastrukturen ut till målpunkter för
barns fritidsverksamheter?

Jämställdhet

För att cykeln ska ges samma status som
övriga trafikslag krävs att cyklisternas
synpunkter bemöts på ett korrekt och
tillmötesgående vis. Det gäller även att
inse och respektera att problematiken i
trafikmiljön skiljer sig mellan skyddade
och oskyddade trafikanter. Det som för
en bilist kan anses vara ett litet problem
kan för en cyklist vara avgörande för
valet av färdsätt.

I resvaneundersökningen framgår generellt att fler kvinnor än män väljer att
cykla. Kvinnor väljer i högre grad även
hållbara transportsätt, så som cykel, kollektivtrafik och till fots än män.
• Utreda hur cykelinfrastrukturen
samt hur drift och underhållsprioriteringen ser ut kopplad till arbets-

Bemötande

Fotograf Susanne Lindholm
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Cykelvägnätet i Luleå ska kännetecknas av
hög kvalitet
Åtgärder
För att cyklingen ska kunna växa i Luleå
krävs goda förutsättningar. Grunden för
detta är en väl utbyggd och sammanhängande cykelinfrastruktur med hög
kvalitet. För att kraftigt öka andelen
cykelresor föreslås följande åtgärder:
Utbyggnad av cykelvägnätet
Grunden för all cykling är att det finns
en infrastruktur som medger god framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för cyklister. I Luleå finns i dagsläget 180 kilometer kommunal cykelväg
och 20 kilometer cykelväg längs det statliga vägnätet. De största bristerna finns
idag genom centrum och från centrum
ut till Sunderbyn.

• Fortsätta utbyggnaden av cykelvägnätet med minst 1 km per år enligt
bilaga.
• Minst 1 km befintlig cykelväg ska
rustas upp årligen.
• Lyfta fram behovet av nya cykelvägar längs det statliga vägnätet enligt
bilaga i kontakter med Trafikverket
och Länsstyrelsen Norrbotten.
• I utbyggnaden av cykelvägnätet
bör saknade länkar i utpekade stråk
prioriteras.

Huvudnätet för cykel som fastställt i Översiktplan.
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Cykelvägnätet i Luleå då fullt utbyggt.

Trafiksäkerhet
Oskyddade trafikanter är den grupp trafikanter som är mest utsatta vid kollisioner.
I Luleå har i genomsnitt 10 cyklister per år
dödats eller skadats allvarligt i trafiken åren
2007-2010. Målsättningen är att inga allvarliga olyckor ska ske år 2020 samtidigt som
antalet cyklister ökat.

• Skymmande växtlighet i korsningar och
lågt nedhängande växtlighet längs cykelvägarna bör åtgärdas kontinuerligt.

• De trafikolyckor som sker där cyklister
är inblandade ska kontinuerligt följas
upp.
• Hastighetsbegränsning 30 km/h ska införas på alla lokalgator i bostadsområden.
• Vid vägarbeten bör cyklisternas säkerhet
och framkomlighet värderas lika högt
eller högre än bilisternas framkomlighet.
Allt för ofta tas cykelbanor i anspråk vid
vägarbeten och cyklisterna kan tvingas
ut i biltrafiken.
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Fotograf Annika Stenvall

Utformning av cykelvägnätet
En viktig faktor i valet av färdmedel är
känslan av kontroll. För att människor
ska välja cykeln krävs därför att cykelvägnätet är sammanhängande och med
god orienterbarhet så att känslan av
osäkerhet minimeras. En annan viktig
faktor är att resan ska kunna göras utan
allt för stora omvägar och tidsuppoffringar, därför bör cykelvägnätet utformas gent och alla slags hinder såsom
bilgrindar, betongsuggor och bussväntkurer på cykelvägnätet minimeras. De
senare utgör i många fall även trafiksäkerhetsrisker.
• Nya cykelvägar ska utformas gent
och så att god orienterbarhet uppnås.
• Utformning och materialval ska vara
likriktat så att tydligheten och igenkänningsfaktorn är hög.
• Alla typer av hinder på cykelvägnätet ska inventeras och åtgärdas.
• Fastställa riktlinjer för när och hur
bilhinder ska placeras på cykelvägnätet.

Fotograf Susanne Lindholm

Kriterier vid utformning av cykelvägnätet

Vid utformning av nya länkar i cykelvägnätet, samt vid ombyggnation av befintlig länk, finns ett antal utgångspunkter som bör följas för att cykelvägnätet i Luleå
ska upplevas ha en god cykelinfrastruktur.
•
•
•
•
•

Friliggande GC-väg ska vara minst tre meter bred.
Kantstensbunden GC-väg ska vara minst tre och en halv meter bred.
GC-vägar ska byggas så att dessa är lätta att underhålla, särskilt vintertid.
GC-vägar ska förses med belysning.
Skyltning och vägvisning av cykelvägnätet ska kontinuerligt ses över och uppdateras.
• Där framkomligheten för GC är särskilt viktig ska genomgående cykelbana/
cykelöverfart byggas.
• Längs huvudnätet för cykel ska cykeltrafikens utrymmesbehov prioriteras före
biltrafikens.
• På huvudnätet för cykel ska gående och cyklister i så stor utsträckning som
möjligt separeras, genom exempelvis målning, vägmarkering eller avvikande
ytskikt.
18

Fysisk standard
Att cykelvägnätet har hög standard är
viktigt ur flera aspekter. Dels handlar
det om säkerhet, de flesta av cykelolyckorna är singelolyckor som orsakats
av gropar, halka eller löst grus. Brister
i underhåll på cykelvägnätet kan också
leda till att cyklister väljer att färdas på
bilvägen istället, vilket kan utgöra en
trafiksäkerhetsrisk.

• Nöjdheten med vinterväghållningen
på cykelvägar ska öka till minst 50 %
(mycket bra eller ganska bra) i kundmätningen ”Kritik på teknik”.
• Felanmälningar rörande cykelvägnätet ska följas upp och analyseras
systematiskt.

• Den fysiska standarden på cykelvägnätet ska regelbundet inventeras via
cykel eller mätfordon.
• Olycksstatistik ska i större utsträckning användas som underlag vid
planering av halkbekämpning.
• Vid vinterväghållning ska cykelvägar prioriteras först för att säkerställa en god framkomlighet för cyklister även vintertid.
• Medborgarna ska informeras om hur
risker för halkolyckor kan minskas.

Fotograf Susanne Lindholm
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Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att
cykla i Luleå
Åtgärder
Hindren för att välja cykeln ska minimeras och istället ska det bli enklare,
tryggare och trevligare att cykla i Luleå.
Följande åtgärder föreslås för att stimulera cyklingen:
Cykelvägvisning
Vägvisning på cykelvägnätet är viktigt
för att skapa god orienterbarhet, särskilt
för besökare och nya cyklister. Särskilt
viktigt är att vägvisningen genomförs
kontinuerligt från start till mål, eftersom
avbrott i vägvisningen skapar förvirring. I Luleå uppgår andelen skyltade
cykelvägar till 70 %, vilket är relativt
högt. En vägvisningsplan för cykelvägnätet finns som visar på var bristerna
finns.
• Cykelvägnätet ska skyltas om enligt
cykelvägvisningsplanen.
Nyckeltal: Andel skyltade cykelvägar
Cykelkarta
En cykelkarta är ett komplement till
cykelvägvisningen och gör det möjligt
att i förväg förvissa sig om hur man som
cyklist kan ta sig fram till sitt slutmål.
Cykelkartan utgör även en marknadsföringsinsats och visar på att kommunen
satsar på cykling.
• Cykelkartan ska fortsätta spridas.
• I takt med utbyggnaden av cykelvägnätet ska cykelkartan uppdateras
och trycka upp på nytt.
20

Cykelparkeringar
Attraktiva cykelparkeringar vid målpunkter är viktiga för att motverka
parkerade cyklar längs exempelvis
husväggar och trädplanteringar, vilket i
många fall kan förhindra bra framkomlighet för gående. En bra anordnad cykelparkering med bra läge i anslutning
till entréer är även strategiskt viktigt då
det signalerar att hit ska du cykla. En
bra cykelparkering ska vara lättillgänglig, väderskyddad och utformad så att
stöldrisken minimeras. Antalet platser
ska också vara tillräckliga.
• Antalet cykelparkeringar i centrum
och vid andra målpunkter såsom
buss- och järnvägsstationerna ska
byggas ut.
Nyckeltal: Antal cykelparkeringar i
centrum
• Cykelparkeringarna ska regelbundet rensas från övergivna cyklar, så
att dessa inte blockerar värdefulla
platser.
• Där många boende har mer än 400
meter till busshållplats inom stadsbygden ska cykelparkering byggas
vid hållplatsen.
• Möjligheten till cykelparkering i parkeringshus ska utredas.

Trygghet

Trevnad/rekreativ cykling

Tryggheten längs cykelvägnätet är viktig för att man som cyklist inte ska välja
andra färdmedel på grund av rädsla.
Exempel på otrygga miljöer kan vara
sträckor där belysningen är bristfällig,
tunnlar, tät vegetation, industriområden
och långa broar.

Att på en vacker dag ta sig ut på en
rekreativ cykeltur kan ofta vara första
steget till att välja cykeln som färdmedel vid sina vardagliga resor. Attraktiva
rastplatser längs med cykelstråken kan
stimulera till cykelutflykter och cykelturism samt bidra till att lyfta identiteten som kuststad.

• Trygghetsbrister längs huvudstråken
ska inventeras genom trygghetsvandringar.
• Enklare trygghetsbrister såsom tät
vegetation och dålig belysning bör
ses över och åtgärdas regelbundet.
• Trygghetsperspektivet ska beaktas i
planeringen av nya cykelvägar.
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• Vissa stråk ska pekas ut och presenteras som rekreativa cykelstråk.
• Attraktiva cykelrastplatser ska
anläggas längs med de rekreativa
cykelstråken.
• Se över möjligheterna att ta med cykeln på turbåtarna i skärgården.
• Möjliggöra för cykling på isvägarna
vintertid.
• På strategiska platser längs cykelnätet bör cykelpumpar placeras ut.
• Vid utformning av rekreationscykelstråk ska även upplevelsen tas i
beaktande, inte enbart framkomligheten etc.

Fotograf Susanne Lindholm

Det ska höras, synas och kännas att Luleå
är en cykelstad
Åtgärder
I syfte att kraftigt öka cyklingen i Luleå
krävs satsningar på information och
marknadsföring.
Personella resurser
För att aktivt kunna arbeta med att öka
kunskapen om färdmedelsval samt
påverka invånarna att välja mer miljövänliga transportsätt krävs personella
resurser.

• Engagera arbetsplatser genom exempelvis utmaningar som cykelvänligaste arbetsplatsen.
• I syfte att förbättra trafikmiljön kring
skolorna och att få fler att gå och
cykla till skolan, hitta samarbetsformer med skolan. Ett exempel kan
vara att inbjuda och inspirera till
Trafikkalenderns ”Gå och cykla till
skolan”-tävling.
• Marknadsföra cykelturism i Luleå.

• Tid motsvarande minst två heltidstjänster bör avsättas för att arbeta
med mobilitetsfrågor som ska främja
cykling och andra hållbara transportsätt.
Kampanjer och marknadsföringsinsatser
Kampanjer och marknadsföringsinsatser är viktiga delar för att få fler att
cykla. För att få ett större genomslag
är det viktigt att synas och att ständigt
påminnas om cykling. Bilder är ofta talande och inspirerande utan att kännas
påtvingande och kan ge en attraktiv bild
av cykling. Då personella resurser blivit
tillsatta för att arbeta med mobilitetsfrågor föreslås följande:
• Fram till år 2020 avsätta en budget
för informationskampanjer på minst
7 kr per invånare och år.
• Genomföra olika marknadsföringsinsatser och påverkanskampanjer.
• Cykelskola för vuxna, exempelvis i
samarbete med något studieförbund.
22

Fotograf Annika Stenvall

Kommunikationsplan
Att få någon att ändra sitt beteende
kräver ett brett angreppssätt med många
insatser av olika karaktär. Det är dock
viktigt att kommunen inte kommer med
”pekpinnar” om att ett visst val av transportsätt är bättre eller sämre än något
annat, utan visar på vilka möjligheter
som finns om att få prova att göra något
bättre för miljö och hälsa. För att lyckas
med detta är det viktigt att skapa en genomtänkt och långsiktig strategi för hur
cykelfrågor ska kommuniceras så att rätt
budskap når rätt mottagare.

• En övergripande kommunikationsplan bör tas fram.
• Allt arbete med cykelfrågorna bör
paketeras under ett uttryck exempelvis ”Cykla i Luleå” och under en
igenkännande grafisk profil.

Samarbete
För att cyklingen ska få ett kraftigt och
brett genomslag krävs samverkan och
förankring med andra intressegrupper
och organisationer. Cykelforum där
tjänstepersoner, politiker och medborgare har möjlighet att diskutera cykling
och utbyta idéer ska fortsätta utvecklas.
• Cykelforum ska genomföras minst 1
gång per år.
• Träff med cykelorganisationer minst
två gånger per år.
• Samverkan bör ske med andra
myndigheter, fastighetsägare, arbetsgivare, evenemangsarrangörer och
näringsidkare.
• Gemensamma cykelarrangemang
bör genomföras tillsammans med
cykel- och idrottsklubbar.
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Fotograf Susanne Lindholm

Uppföljning
Cykelbokslut

Resvaneundersökning

För att veta att det arbete som görs
utvecklas i riktning mot målen är det
viktigt att regelbundet följa upp och
utvärdera de åtgärder som genomförts.
Ett verktyg för detta kan vara att varje år
genomföra ett cykelbokslut som stäms
av mot de mål, åtgärder och nyckeltal
som föreslås i denna plan. I cykelbokslut ska följande redovisas:

Resvaneundersökningar har genomförts
i Luleå 2005, 2010 och 2015. De ger en
bra bild över hur resandet ser ut och hur
det förändras. Det är dock viktigt att
undersökningarna även fortsättningsvis
genomförs kontinuerligt vart femte år.

• Genomförda åtgärder i cykelplanen
• Cykelflödet i vissa punkter
• Ny, upprustad och totalt antal km
cykelväg
• Olycksstatistik för cyklister
• Resultat i Cykelfrämjandets kommunvelometer
• Andel skyltade cykelvägar
• Antal nya allmänna cykelparkeringar i centrum
• Andra viktiga cykelhändelser under
året

Revidering av cykelplan
En revidering av cykelplanen ska genomföras en gång per mandatperiod.

Fotograf Susanne Lindholm
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Bilaga 1 Underlag för utbyggnad av cykelvägnätet i Luleå

UTBYGGNAD AV CYKELVÄGNÄTET
I LULEÅ

Underlag för
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Framtagen: 2012 Avd. Gata & Trafik
Reviderad: 2016 Avd. Stadsplanering

Inledning

Målgrupp
Rapportens målgrupp är i huvudsak politiker
och tjänstemän som arbetar med och beslutar
om frågor som rör Luleås vägnät. Även medborgare, företag och andra grupper som är intresserade av hur Luleås cykelvägnät är tänkt
att utvecklas kan finna kunskap i rapporten.

Syfte
För att Luleås invånare ska ha möjlighet att
välja att cykla krävs ett utbyggt, bra utformat
och väl underhållet cykelvägnät.
Syftet med det här dokumentet är att beskriva
hur Luleås cykelvägnät ska byggas ut för att
förbättra situationen för Luleås cyklister. Det
utgör en kartläggning över behovet av nya
gång- och cykelvägar samt en planeringsinriktning för utbyggnadsordning.

Bakgrund
I maj 2013 antog Kommunfullmäktige Luleås
nya översiktsplan. Översiktsplanen består av
riktningar och program. Under riktningen
Bygg för framtiden finns avsiktsförklaringen
”Agera för att kraftigt öka andelen lokala
resor med kollektivtrafik, cykel och till fots”.
Enligt denna ska kommunen arbeta för att det
ska vara möjligt att klara sitt vardagsliv och
ha en bra tillgänglighet till viktiga målpunkter genom att gå, cykla och åka kollektivt. Till
större målpunkter ska tillgängligheten med
buss, cykel och till fots vara hög för alla grupper av människor.

29
För varje länk i det kommunala vägnätet
redovisas också en grov kostnadsbedömning
(anläggningskostnad).

Metod
Behovet av utbyggnad har delats in i ett antal
gång- och cykelvägslänkar. Länkarna beskrivs
utifrån ett nuläge, utformning och sträckning.
Det är svårt att täcka in alla de behov som kan
tänkas finnas i ett gång- och cykelvägnät. En
stad är föränderlig, nya exploateringsområden
och därmed nya behov tillkommer. Rapporten
kan således med fördel revideras i takt med
att exempelvis nya bostadsområden planeras.

Avgränsningar
Rapporten behandlar endast behovet av nya
gång- och cykelvägar samt breddning av vissa
befintliga gång- och cykelvägar. cykelvägar
som byggs som en del av exploateringsprojekt
har inte tagits med. Behov av mindre fysiska
åtgärder, såsom gupp eller biltrafikhinder har
inte tagits med. Upprustning av det befintliga
cykelvägnätet behandlas ej. ”Mjuka” frågor
såsom resvanor, olycksstatistik eller beteendepåverkan beskrivs ej heller.
Geografiskt är rapporten avgränsad att gälla
hela Luleå kommun. Fokus ligger på behovet
av nya länkar på det kommunala vägnätet.
För länkar som gäller det statliga och i viss
mån även det enskilda vägnätet har endast de
mest angelägna sträckorna lyfts fram.

Vissa av länkarna kommer inte att kunna
genomföras under överskådlig tid och andra
kanske rent av aldrig kommer att genomföras.

Slutligen har en prioriteringsordning fastställts. Prioriteringsordningen ska inte ses
som en statisk utbyggnadsordning utan
kommer att förändras i takt med samhällets
förändringar. Till exempel kan en annan
åtgärd göra att en lågprioriterad länk byggs,
exempelvis en gata som byggs om pga ålder
medför att en trottoar breddas till att inrymma cykeltrafik.

I de fall då länkars genomförande är kopplat till en exploatering eller kräver att en hel
gata byggs om redovisas endast kostnaden
för själva gång- och cykellänken.

Nedan beskrivs olika cykelbegrepp som
används i rapporten:

Begreppsdefinitioner

Blandtrafikgata
Gata som används av både gång- och cykeltrafik och olika slag av biltrafik. Ofta har gatan trottoar för gående, medan inget särskilt
utrymme har markerats eller andra åtgärder
vidtagits för att separera cyklisten från övrig
trafik.

Cykelbana
Särskild del av GC-bana som genom vägmarkering och/eller avvikande ytmaterial
separerats från fotgängare.
Cykelfält
Särskilt körfält som genom vägmarkering
separerats från körbanan och anvisats för
cyklande.

Gång- och cykelbana, GC-bana
Vägbana endast avsedd för gång- och cykeltrafik. GC-banan är avskild från körbanan
med kantstöd eller skiljeremsa smalare än 3
meter.

Gång- och cykelväg, GC-väg
Väg endast avsedd för gång- och cykeltrafik.
GC-vägen är friliggande eller avskild från
körbanan med skiljeremsa bredare än 3 m
eller räcke.
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Gång- och cykelstråk, GC-stråk
En eller flera sammanhängande länkar i GCnätet.

Gång- och cykelväg nät, GC-nät
Nät utgörande av flera GC-banor och -vägar.

Skiljeremsa
Område mellan cykelbana eller cykelfält och
intilliggande körfält för motorfordonstrafik.
Remsan verkar som säkerhetszon, ger plats
för bildörrar som öppnas mm. annars obevakad.
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Kostnad: 800 000 kr

B Längd: 300 m
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GC-vägarna sammanfaller delvis med en planerad utbyggnad av Skräddarsvägen i syfte att
exploatera området för bostäder.

1. Hammarenvägen-Kråkbergsvägen
Kråkbergsskolan och sporthallen är viktiga
målpunkter för elever och ungdomar i Sunderbyn. Östra delen av Hammaren har idag en god
förbindelse till dessa målpunkter. Boende i södra
delen av Hammaren når inte målpunkterna med
samma lätthet då de är hänvisade till en GC-väg
som löper parallellt med Hammarenvägen men
avslutas 200 m innan skola och sporthall på ett
säkert sätt kan nås. GC-vägen bör förlängas västerut i riktning mot skolan.

33
GAMMELSTAD
BÄLINGE

1

Stadsön

KYRKÅKRA

3Upptrampad stig längs Hammarenvägen

11

Södra Sunderbyn
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Kostnad: 1 100 000 kr
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2. Hammarenvägen
Där den befintliga cykelvägen längs Hammarenvägen tar slut kvarstår en sträcka på 250 meter
respektive 200 meter för att komma fram till
sporthallen och fotbollsplanen vid Mariebergsvägen. Länken förutsätts till största delen användas
av barn. B
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Den befintliga trottoaren, in mot Stadsön från
Övägen sett, är idag 1,5 m bred och breddas mellan trottoar och tomtgräns.

3. Övägen
Övägen är i behov av rekonstruktion och i samband med en sådan finns möjligheter att omforma befintlig trottoar till en GC-bana. Den östra
delen av Övägen ligger i anslutning till skola och
har direktutfarter från villor.
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6. Storheden – Karlsvik
Denna länk möjliggör säker cykling mellan
Storheden och Karlsvik. Cykelvägen kommer
JERNSTAN
förmodligen mest att användas för rekreation
men ger även de boende i Karlsvik möjlighet att ta cykeln för att handla på Storheden.
GC-vägen passerar över ett järnvägsspår samt
i en tunnel
under väg E4 tillsammans med
STORHEDEN
Karlsviksvägen.
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GC-vägen är planerad att byggas i samband
med planskildheten vid kombiterminalen
2013-2014.

5. Lulevägen (2014)
Länken ger cyklister från Kyrkbyn möjlighet
att på ett trafiksäkert sätt ansluta till GC-banan som idag löper genom terminalområdet
LLDär också efteroch vidare mot Storheden.ÄDen
T
S den möjliggör trafik
frågad som cykelväg
IGdå
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4. Gäddviksvägen (2019)
Norra delen av Gäddviksvägen har idag trottoarer av varierande bredd på ömse sidor om
GAMMELSTAD
vägen. Från
korsningen med Rågvägen upphör trottoarerna. Den befintliga trottoaren på
2
ena sidan
av vägen breddas till en GC-bana.
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Längd: 750 m
Kostnad: 2 000 000 kr

7. Betongvägen
I takt med att området Storheden omvandlas
ökar behovet av fler cykelförbindelser. Verksamheter såsom handel lockar fler cyklister än
industri. GC-bana finns idag längs den norra
delen av Betongvägen. Om etableringar sker i
de södra delarna bör också GC-banan förlängas i samband med att gatan byggs om. Länken
är också en viktig del i ett framtida cykelstråk
mellan Storheden och Karlsvik.

Längd: 2200 m
Kostnad: 5 500 000 kr

10. Örnvik – Storheden
Cykelförbindelse mellan Örnvik och Storheden. Kan på sikt även kopplas ihop med framtida cykelbana på gamla Gäddviksbron.

Längd: 350 m
Kostnad: 1 000 000 kr

C

Längd: 500+150 m
Kostnad: 1 700 000 kr
9. Cementvägen (2013)
Som en följd av den nya på- och avfarten från
väg E4 till Storheden är Cementvägen i behov
av en ny gestaltning och gå från
att vara en
LLD
Ä
T2013 byggas om till
typisk industrigata till
att
S
DIGdess nya funktion som
en gata med GCRmed
Ä
handelsgataFpå Storheden. Som en del i gatans
ombyggnations byggs också denna GC-länk.
GC-länken möjliggör för cyklister att nå ”baksidan” av ICA Maxi.

8. Storhedsvägen, Storheden
Handelsområdet Storheden fortsätter att växa
och i och med det växer också behovet att röra
sig inom området. Idag finns en GC-väg längs
Storhedsvägens norra sida mellan cirkulationsplatsen vid COOP och Betongvägen. Denna föreslås förlängas ut till Storsandsvägen.
För att ytterligare förbättra framkomligheten
för gående och cyklister inom området föreslås
att GC-väg anläggs på Storhedsvägens södra
sida, mellan cirkulationsplatsen vid COOP och
Betongvägen.
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För att förbättra huvudcykelstråket ges det delvis
en sträckning via Mjölkuddsvägen, Storhedsvägen, Storsandsvägen och Mariebergsvägen. De
olika etapperna kan byggas och göras till delar av
Sunderbystråket oberoende av varandra.

ska lämna cykelvägen för att istället svänga in på
en villagata.

Sunderbystråket har idag låg framkomlighet för cyklister. Föreslagen ny sträckning är en förbättring.

11 – 15. Sunderbystråket ny sträckning
Av de sju huvudcykelstråken är Sunderbystråket det som upplevs minst gent och är svårast
att hitta. Detta beror på att stråket på nio platser går i blandtrafik samt att cyklisten på 31
platser måste göra en 90-graderssväng. På nio
av dessa platser svånger Sunderbystråket av
trots att den cykelväg man färdas på fortsätter
rakt fram. Detta försvårar för cyklisten att hitta
rätt väg, särskilt ologiskt kan det vara då man
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Kostnad: 12 000 000 kr

Södra Sunderbyn
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GC-vägen är länk i Sunderbystråket.

11. Mariebergsvägen (etapp 1 2017)
En GC-väg längs Mariebergsvägen skulle göra
det enkelt och gent att ta sig genom Gammelstad och Södra Sunderbyn istället för som
idag leta sig fram bitvis på villagator och bitvis
bland vindlande GC-vägar. GC-vägen placeras
i grönområdet mellan Mariebergsvägen och
Bodenvägen. Precis som Storhedsvägen används Mariebergsvägen idag av en del cyklister trots att bilarnas höga hastigheter gör det
både osäkert och otryggt att cykla där.
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12. Storsandsvägen (2017)
En GC-väg anläggs parallellt med Storsandsvägen på dess västra sida. Av trygghetsskäl är det
viktigt att GC-vägen har en visuell kontakt med 4
Storsandsvägen.
5
65
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Förutom att vara en länk i Sunderbystråket
är
6 Karlshäll
GC-vägen viktig
10 för cyklister som vill besöka
Storheden.

13. Storhedsvägen (2019)
Redan idag väljer många cyklister att cykla
längs Storhedsvägen trots att det är en väg med
mycket trafik och höga hastigheter. Anledningen
är att det är genare och enklare att hitta jömflrt
13
med den befintliga cykelvägen löngs vattnet
vid
Notviken. Den befintliga cykelvägen kan också
8 är mörkt upplevas otrygg
framförallt när det
då
JERNSTAN
den slingrar sig genom mörka skogspartier. En
ny GC-väg förläggs 3-59m söder om StorhedsSTORHEDEN
vägen. Ur trygghetssynpunkt
avverkas träden
mellan GC-vägen och Storhedsvägen i stort. På
grund av att stora vattenledningar
måste flyttas
C
7
alternativt skyddas är projektetet
dyrt.
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15. Mjölkuddsvägen, Munkeberg (2013)
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14. Mjölkuddsvägen, Notviken (2016)
Som notvikscyklist är man idag hänvisad att
cykla längs Bodenvägen eller längs stranden. I
mitten av området är det svårt att cykla. Befintlig
K
trottoar på Mjölkuddsvägens västra sida bredBJÖRSBYN
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Längd: 2400 m
Kostnad: 4 000 000 kr
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16. Haparandavägen (2014)
Denna ”saknade länk” har under årens lopp givit upphov till både förvirring och nedsättande
tankar om myndigheters förmåga till samarbete. I en tid när dåvarande Vägverket hade
J
rikligt med finansiering anlades
en GC-väg
LLD Då kommumellan väg E4 och Rutviksreveln.
Ä
STmöjlighet att fortsätta
G
I
nen inte hade ekonomisk
RD det kommunala vägnätet
byggnationen
FÄlängs
(Rutviksreveln-Porsön) slutar GC-vägen abrupt
och cyklisten tvingas färdas i blandtrafik.
GAMMELSTAD
Tekniska förvaltningen har avsatt medel för att
bygga GC-vägen
etappvis under ett antal år.
Kyrkbyn
Bygghandling togs fram 2012.
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HÄLLBACKEN

Sinksundet

Längd: 400 m
Kostnad: 40 000 000 kr

L

Alternativa dragningar har studerats. Dåliga
markförhållanden och komplicerat brobygge
borgar för hög prislapp.

BJÖRKSKATAN

BJÖRSBYN

17. Hällbacken-Björkskatan
Denna länk utgör en GC-förbindelse mellan
Hällbacken och Björkskatan med broförbindelse
över Sinksundet. Stråket underlättar för skol- och
arbetsresor men stärker i huvudsak kopplingen
till Björkskatan.
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19. Gårdsvägen (2014)
Huvudcykelstråket till Porsön löper på ett
kortare parti i blandtrafik
på en industrigata.
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R
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18. Traktorvägen (2016)
I dagsläget färdas cyklister i blandtrafik längs
Traktorvägen. En stor andel tung trafik använder vägen för att bland annat nå Beijer och Ferruform. För att separera cyklisterna
LLD byggs en
Ä
T
kanstensavskild GC-bana
S längs vägen. SödraBerget
DIGdragningen men där ligsidan är naturligaste
R
FÄ Länken är särskilt viktig om
ger VA-ledning.
infarterna till Beijers ”öppnas”.

STORPORSÖN
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Björkskataleden med möjlig bro

32

Längd: 1200 m
Kostnad: 15 000 000 kr

BJÖRKSKATAN

21. Universitetet-Klintbacken
Cykelstråket mellan Porsön och Klintbacken
löper idag genom Yttervikens industriområde.
Denna länk erbjuder ett behagligare och genare Sinksun
alternativ där man som cyklist färdas längs
Björkskatafjärdens strand. Stråket ansluter till
Universitetsområdet via en ny GC-bro över
Björkskataleden.

Längd: 600 m
Kostnad: 1 700 000 kr

17

20. Torpslingan
En del av cykelstråket mellan Klintbacken och
Porsön löper genom Yttervikens industriområde där man som cyklist rör sig i blandtrafik på
en industrigata. Det smala vägområdet tillsammans med skrymmande trafik gör det svårt att
inrymma en kantstensbunden GC-bana med
bra standard. Alternativ lösning kan möjligen
vara målade cykelfält.

HÄLLBACKEN

LLD

NOTVIKEN

78

NOTVIKSSTAN

BERGNÄSET

79

Kostnad: 8 000 000 kr

55

Gültzauudden

24. GC-tunnel
Landstingshuset
Tuna
Idag finns en GC-tunnel under Svartövägen
öster om Gammelstadsvägen. Det finns dock
ett behov hos cyklister och fotgängare att även
korsa Svartövägen väster om Gammelstadsvägen. Möjligheten att bygga GC-tunneln MJÖLKUDDEN
försvåras av att kommunen inte äger nödvändig mark
norr om Svartövägen.
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Längs Hummergatan finns
sporadiska partier av
STÄ
G
I
trottoar anlagda med
breda
in- och utfarter från
D
FÄR Trottoarerna förslås förlängindustrifastigheter.
as till en sammanlänkad GC-bana belägen på
Hummergatans norra sida. Längs vissa delar av
gatan måste dagens körbana tas i anspråk varför
GC-banans bredd kommer att variera beroende
på den tunga trafikens utrymmeskrav.

23. Hummergatan (Etapp 1 2014)
Idag finns inga tvärförbindelser för cyklister genom Skutvikens industriområde. Hummergatan
har ett strategiskt läge som tvärförbindelse och
binder även ihop huvudcykelstråken till PorsN:a Gäddvik
östråket och Sunderbystråket.

S

Arcus

KARLSVIK

Längd: 700 m
Kostnad: 3 100 000 kr

22. Bodenvägen, Skutviken (2017)
Karlshäll
Kopplingen mellan Porsön och centrum ges en
genare sträckning där man inte hänvisas genom
Mjölkudden eller Skutvikens industriområde.
Länken utgörs av en GC-väg som löper i grönområdet mellan Bodenvägen och Skutvikens
industriområde.

6

7
Behov
av nya länkar

40
e
Bod

R Behov av nya länkar

om

ga

ta

n

26

erv

ata

B

kg
jör

24

Gamla
Bergviken

Ytt

77

27

25

Klintbacken

nt

22

Kallkällan

20

21

Bl

23
SKUTVIKEN

19

Längd: 400 m
Kostnad: 1 000 000 kr

YTTERVIKEN

n

76

BERGVIKEN

30

Sinksundet

31

Burströmska
gärdan

LERBÄCKEN

Längd: 900 m
Kostnad: 5 800 000 kr
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44
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I huvudsak kan befintlig trottoar breddas.

27. GC-bana Bergviken (2017)
Blomgatan/Björkgatan fungerar som infartsgator
till Bergviken. En del tung trafik förekommer
i form av transporter till postterminalen. Idag
finns en GC-bana en kort sträcka på den norra
delen av Björkgatan. En förlängning av denna
gör det trevligare och säkrare att cykla längs
dessa vägar. Den nya GC-banan knyts också
ihop med Porsöstråket vid Mjölkuddsberget.
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Bredviken
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Östra Kronan

Knöppelåsen
Dagens sektion av Ytterviksvägen

KRONAN

Kronanbacken

Längd: 650 m
Kostnad: 1 800 000 kr

Ormberget

För att på bästa sätt ansluta till de GC-vägar som
kommer in till gatan placeras den nya GC-banan
på västra sidan av gatan.

Lulsundsberget

ÖSTERMALM

52

28

69
26. Ytterviksvägen (2019)
Eftersom vägen är bred inbjuder den bilister att
hålla höga hastigheter. I dagsläget finns smala
gångbanor på båda sidor av gatan. Genom att
bredda gångbanan på ena sidan till en GC-bana
slipper cyklisterna samsas med biltrafiken samtidigt som körbanan blir smalare vilket sänker
bilarnas hastighet.

33

32

LULSUNDET

25. Klintvägen (2019)
Som en följd av de nybyggda studentbostäderna
på Klintbacken byggdes 2012 en GC-bana längs
merparten av Klintvägen. Denna länk utgör den
BJÖRKSKATAN
sista etappen av Klintvägen och knyter
ihop
Klintbacken och Ytterviken på ett bra sätt.
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30. GC-bro Skurholmsfjärden
Länken skapar en genare och troligen fridfullare sträckning mellan centrum och Skurholmen. I takt med att Kronanområdet växer får
allt fler människor glädje av denna bro.
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BENSBYN

rho

llkällan

25

Klintbacken

Gültzauudden

BJÖRKSKATAN

Längd: 3000 m
Kostnad: 8 000 000 kr

en

BJÖRSBYN

y

sb

Be
n

n

vä
g

t
ge

1

15 23
SKUTVIKEN

Behov av nya 20
länkar

28. Bensbyvägen (etapp 1 2019)
Idag är det möjligt att på ett trafiksäkert sätt
cykla mellan
K Bensbyn och Centrum. Omvägen genom Björkskatan ger dock en sämre
framkomlighet. Denna GC-länk, tänkt attKallkällan
löpa
MJÖLKUDDEN
parallellt med Bensbyvägen, erbjuder
ett
geHÄLLBACKEN
nare alternativ. Korsningen med påfarten från
Väderleden utgör en konflikt för GC-vägen.
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35. Knöppelåsvägen (2018)
Knöppelåsvägen är en gata som har karaktären
av både villagata och uppsamlingsgata. Många
oskyddade trafikanter rör sig längs vägen och i
stor
utsträckning rör det sig om barn på väg till
Hertsö
centrum
och
från Furuparksskolan. Genom att bredda
någon av gatans trottoarer kan GC-trafik inrymmas där.
HERTSÖLANDET

Längd: 650 m
Kostnad: 2 000 000 kr

34. Skiljevägen
Denna länk är en naturlig förlängning av GCstråket från Kronan och möjliggör en bra cykelförbindelse till Hertsön. GC-banan byggs i
samband med att Kronanvägen byggs ut.

Längd: 450 m
Kostnad: 1 200 000 kr

33. Kårvägen (2015)
Kårvägen utgör en naturlig förlängning på GCstråket från Kronan och vidare
LDmot Björkskatan.
L
Ä
Sträckan kantas av villautfarter
vilket gör det
ST
svårt att byggaRkantstensseparerad
GC-bana
DIG
FÄ
med bra standard.
Alternativ lösning kan vara
målade cykelfält.

HERTSÖN
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32. Knektgränd (2014)
Denna länk utgör en viktig tvärförbindelse genom Lulsundet som möjliggörLbättre
D anslutning
L
Ä
till både Kronan och Björkskatan.
GC-banan
ST
G
I
är planerad att R
byggas
2013
i
samband
med att
D
Ä
gatan byggsFom.

Ormberget

31. Kronanvägen
För att öka stadsdelen Kronans koppling till
resten av staden behövs en GC-väg på sträckan
Lerbäcken-Lulsundet.
Byggnationen är kopplat
BJÖRKSKATAN
till exploateringen av Kronan och den exakta
dragningen beror på hur Kronanvägen kommer
att förläggas. Länken ökar främst tillgängligheten till de stora arbetsplatserna på Porsön samt
servicen på Hertsön.
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Kronbacksvägen under en mysig vårvinterdag
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55

Breddningen kan till viss del göras på bekostnad av vägbanan (0,5 m) men resterande
breddning sker mot tomtmark vilket innebär
att träd måste avverkas och ett mindre antal
belysningsstolpar flyttas.

Längd: 900 m
Kostnad: 2 300 000 kr

22

Gültzauudden

56

58
57

21

Oscarsvarv

75

76

62
74 63
60 CENTRUM
73 59 61
54
64

24

26

BERGVIKEN

Gamla
Bergviken

25

Klintbacken

77

27

Kallkällan

20

15 23
SKUTVIKEN

66YTTERVIKEN
19

R

Sektion av Örnäsvägen
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MJÖLKUDDEN

36. Kronbacksvägen (2016)
Idag löper en kantstensbunden GC-bana
14
längs norra delen av Kronbacksvägens
södra
NOTVIKSSTAN
sida. Vid korsningen med NOTVIKEN
Tvärgatan smal78
nar GC-banan ihop från 4 till 2 meter och i
D
LL
alla fall på pappret skallÄ
T resterande sträcka
S
endast nyttjas av gående.
IG Tuna I ren trots eller av
D
R
okunskapFfortsätter
många cyklister att cykla
Ä
på gångbanan vilket ger upphov till irritation och onödiga konfliktsituationer.
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Längd: 950 m
Knöppelåsen
Kostnad: 1 000 000 kr
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KRONAN 2009 genomfördes åtgärden på
Sommaren
delen mellan Hertsövägen och Degerögatan.
34

V:a
Skurholmen
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52

Sinksundet

Ka

HERTSÖ

43

51

37. Örnäsvägen
Eftersom Örnäsvägen är 12 meter bred frestar
28 till betydligt högre hastigheter än
den bilister
de tillåtna 50 km/h. Vägens bredd ger dock
möjligheter att med enkla medel skapa en
GC-bana av en del av vägen. En del av väOrmberget
gens asfalt skärs bort och planteras med gräs.
Kvar blir då en GC-bana på ena sidan samt en
körbana på den andra. Trafiksäkerheten ökas
på så sätt i dubbel bemärkelse; cyklisterna
färdas säkrare på egen bana samtidigt som
bilisternas hastigheter sänks då körbanan blir
smalare. GC-banan
31 förläggs på vägens västra
sida eftersom de flesta
målpunkter finns på
Östra Kronan
Kronanbacken
denna sida vägen.

Lulsundsberget

33

32
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76

64

54
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V:a
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Längd: 200 m
Kostnad: 500 000 kr
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51

HERTSÖN

43

Yrkesgatans södra trottoar breddas för att ansluta
mot GC-vägen vid Örnäsets vårdcentral

35

Östra Kronan

Knöppelåsen

42. Mellangatan
Istället
för GC-bana, som
föreslagits för övriga
Lulsundsberget
KRONAN
villagator längs Hertsöstråket, kan möjligtvis
en GC-väg anläggas i grönområdet längs Mellangatan.

Längd: 100 m
Kostnad: 300 000 kr

MALMUDDEN

53

40. Norrlandsgatan
Bör förverkligas i samband med att gatan byggs
om.
Oscarsvarv
Längd: 1000 m
Kostnad: 300 000 kr

60
73 59

62
74 63
61

52

33

41. Yrkesgatan
Bör förverkligas i samband med att gatan byggs
om.

ÖSTERMALM

39. Vintervägen
Smalt vägområde och villautfarter gör det svårt
att inrymma en kantstensseparerad GC-bana
med bra standard. Bör förverkligas i samband
med att gatan byggs om. Alternativ lösning kan
vara målade cykelfält.
CENTRUM
Längd: 250 m
Kostnad: 700 000 kr

Längd: 350 m
Kostnad: 900 000 kr

24

77

38. Patastigen
BERGVIKEN
Smalt vägområde och villutfarter gör det svårt
att inrymma en kantstensseparerad GC-bana
med bra standard. Bör förverkligas i samband
med att gatan byggs om. Alternativ lösning kan
vara målade cykelfält.

22

27

38-42. Hertsöstråket villagator
Där Hertsöstråket löper genom Bredviken och
Skurholmen hänvisas cyklisten att cykla i blandGamla är tillräcktrafik på villagator. Där vägområdet
SKUTVIKEN
Bergviken
ligt brett bör GC-banor anläggas. Alternativ
lösning kan vara målade cykelfält.
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Svedjevägen

HERTSÖN

43

44

Hertsö
centrum

Eftersom bilvägarna är breda finns utrymme
att omvandla en del till GC-bana. Detta görs
genom att en del av vägens asfalt skärs bort och
ytan planteras med gräs. Denna yta får då så
sätt utgöra en skiljeremsa mellan körbanan och
cykelbana. Förutom att oskyddade trafikanter
får möjlighet att färdas separerade från biltrafiken gör den minskade gatubredden att bilarnas
hastighet sänks.

43-47. GC-bana Hertsö matargator
Att Hertsön byggdes under ett tidevarv när bilens framkomlighet stod högt på agendan märks
tydligt på de väl tilltagna gatubredderna. Även
de oskyddade trafikanternas säkerhet stod högt i
kurs och det finns gott om separerade GC-vägar.
Att använda de befintliga GC-vägarna innebär
dock i många fall en omväg för cyklisten varför
det förekommer att folk genar på bilvägarna.

Lillstrandsvägen

n

Behov av nya länkar

46
45. Kattgrundsvägen
Längd: 350 m
Kostnad: 700 000 kr

Längd: 300 m
Kostnad: 300 000 kr

44. Svedjevägen
GC-banan planeras att byggas i samband med
upprustningen av Hertsö Centrum 2012-2014.

43. Lillstrandsvägen
Längd: 350 m
Kostnad: 700 000 kr

Längd: 400 m
Kostnad: 400 000 kr

47. Kråkörvägen
GC-bana finns utanför Ängskolan. Denna
GC-bana förlängs till att gå längs hela vägen.
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46. Norrgårdsvägen (2016)
Längd: 650 m
Kostnad: 700 000 kr
D
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Längd: 1300 m
Kostnad: 30 000 000 kr
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50. SSAB-stråket
Svartöbrinken
Boende på Hertsön som arbetar vid SSAB
måste cykla runt via Örnäset
68och Svartöstaden.
Med denna länk
kan cykelavståndet minska
SVARTÖSTADEN
med 2,5 kilometer beroende på var på Hertsön
man bor. En GC-bro över Hertsöfjärden gör
detta till en stor investering.

LÖVSKATAN

51

HERTSÖN

HERTSÖN
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HERTSÖLANDET

H

37

ÖRNÄSET

38

43
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Längd: 600 m
Svartöberget
Kostnad: 1 A
000 000 kr

49. Fjärrvärmestråket
MALMUDDEN
Idag löper en stig från Örnäset till fjärrvärmeverket. Stigen är dock inte i tillräckligt bra
ÖRNÄSET
skick för att den ska fungera som en cykelväg
och behöver därför rustas upp.

54

Längd:53
3300 mSkurholmen
Kostnad: 8 000 000 kr

75

Kvarnbäcken

Bredviken

35

Längd: 800 m
Kostnad: 25 000 000 kr

34

51. Hertsöstallarstråket
GC-broLERBÄCKEN
som knyter Örnäset och Hertsön närmare
varandra.

Östra Kronan

Kronanbacken
48. Lövskär
Vintern 2012/2013 byggs en 3,7 km lång GCBERGVIKEN
Lulsundsberget
väg längs Lövskärsvägen
mellan nedfarten till
KRONAN
Lövskärs hamn och Gamla Lövskärsvägen.
För att cyklister
på ett bra sätt ska kunna ta sig
52
vidare mot centrum saknas en GC-väg från
76
Knöppelåsen
Lövskär
till Hertsön. Denna länk kan
antigen
ÖSTERMALM
förläggas i Gamla
Lövskärsvägen
eller
längs
Burströmska
gärdan
Hertsövägen.
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km långa.
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Längd: 200 m
Kostnad: 500 000 kr

SVARTÖSTADEN

Svartöbrinken
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35

34
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36

41
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39

Längd: 500 m
Kostnad: 1 300 000 kr

38

Bredviken

72

Kvarnbäcken

Längd: 200 m
LÖVSKATAN
Kostnad: 500 000 kr

37

49

55. Parallellvägen
Parallellvägen ärÖRNÄSET
en del av huvudcykelstråket
mellan Bergnäset och centrum. Genom att anlägga en GC-bana längs sträckan ökas stråkets
framkomlighet.

Kostnad: 1 300 000 kr

42Längd: 500 m
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54. Småbåtsgatan
Vid fortsatt exploatering av Södra hamnområdet
ökar cyklisters behov av att kunnaKALLAX
färdas separeFÖRETAGSSTAD
rat från biltrafiken. Trottoar längs
Småbåtsgatan
SKURHOLMEN
ersätts av GC-bana.

68

29

E

52. Rönngatan
Björkskatastråket är ett gent och i stort sett
trafikseparerat cykelstråk mellan centrum och
Björkskatan. Endast Rönngatan på Östermalm
låter cyklisten färdas i blandtrafik. Genom att
bygga en GC-bana alternativt GC-väg öster om
Rönngatan ökar GC-trafikens framkomlighet
än mer.
Svartöberget

Småbåtsgatan

62
74 63
CENTRUM
61

24

77

Östra Kronan

53. Östra
Stranden
GÄDDVIK
Denna GC-väg ersätter GC-vägen på Prästgatans
funktion i ”Hälsans stig”. I huvudsak tänkt som
en rekreationsväg. Aktualiserades vidBERGNÄSET
exploateKnöppelåsen
ring av Östra Stranden.
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Längd: 200 m
Kostnad: 500 000 kr
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57. Stationsgatan
Via Stationsgatan når
cyklister på Bergnässtråket
BERGVIKEN
Lulsundsberget
GC-banan över Bergnäsbron. Idag färdas cyklister i blandtrafik med bilar på denna länk men
genom att bredda den befintliga gångbanan ges
plats för att även cyklister ska kunna färdas skilt
från biltrafiken.
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Cykling på Varvet en solig sommardag

15

sgata

Längd: 500 m
Kostnad: 5 500 000 kr

56. Västra Varvsgatan (2017)
Körbanan på Västra Varvsgatan är 10 meter
bred, en bredd det inte finns något behov av då
trafikflödet är litet. Det finns därför utrymme för
en kantstensseparerad GC-bana som förutom
att minska vägens bredd även ger möjlighet för
cyklisterna att färdas avskilt från biltrafiken. Cyklister som kommer in på gatan via GC-tunneln
under Södra Hamnleden hamnar på södra sidan
av gatan, en framtida GC-bana bör därför förläggas på denna sida. Planeras att genomföras i
samband med VA-projekt 2017 då hela gatusektionen byggs om, därav hög prislapp.

56-64. GC-banor Centrum
I centrum finns en hel del åtgärder att göra för
Luleås cyklister. Cykelbanor saknas på många
ställen. Där biltrafiken är lien går det ofta bra
att låta cyklisterna färdas i blandtrafik. På mer
trafikerade vägar kan både framkomligheten,
tryggheten och säkerheten bli låg vid blandtrafik. Det finns därför ett behov av fler cykelbanor i centrum. Eftersom flödet av både cyklister
och fotgängare är störst i centrum finns även ett
behov av separering av dessa trafikantgrupper.
Separeringen markeras lämpligen med val av
olika ytskikt.

49
Kung
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Behov av nya länkar

Längd: 100 m
Kostnad: 400 000 kr

60. Rådstugatan (2014)
Rådstugatan är en av de gator i centrum som
har högst biltrafikflöden varför man som cyklist
gärna vill färdas skilt från biltrafiken. En cykelLD
bana finns på sträckan mellan
LSandviksgatan
Ä
T
och Varvsgatan. EfterIkorsningen
med SandGS
D
R
viksgatan tar dock
FÄ denna cykelbana slut och
lämnar cyklisten i förvirring angående vart hen
ska ta vägen. En förlängning av den befintliga
cykelbanan behövs därför på sträckan från Storgatan till Skeppsbrogatan.

Längd: 250 m
Kostnad: 700 000 kr

59. Sandviksgatan
Längs Sandviksgatan finns en cykelbana som
dock tar slut vid Kyrkogatan. En förlängning av
denna behövs därför på sträckan Kyrkogatan
Rådstugatan.

Längd: 450 m
Kostnad: 1 200 000 kr

58. Residensgatan
Längs Residensgatan saknas idag cykelbana.
Genom att flytta kantstenen på den östra sidan
breddas gångbanan för att även ge plats åt
cyklister.

50

Cykelbanan på Rådstugatan upphör abrupt och meningen är att cyklisten ska dela bana med biltrafiken

Sandviksgatans olika sektioner

Längd: 350 m
Kostnad: 1 000 000 kr

61. Smedjegatan
På Smedjegatan är cyklisterna idag hänvisade
till blandtrafik med bilarna. Många bilar och
bussar gör det svårt för cyklisterna att ta sig
fram. 2003 genomfördes en folkomröstning
där luleåborna valde att behålla biltrafiken
på gatan. Detta innebar dock även att det
inte frigjordes plats för någon cykelbana. Om
busstrafiken fortsätter öka kan det i framtiden
åter bli aktuellt att stänga gatan för biltrafik.
Då finns möjlighet att tillskapa en GC-bana.

Behov av nya länkar

Längd: 600 m
KLostnad: 1 500 000 kr

63. Kungsgatan
En cyklist som väljer att cykla Porsöstråket in
till centrum kommer in via Kungsgatan. I korsningen med Lulsundsgatan tar dock GC-banan
slut. Här är det i dagsläget svårt för cyklisten att
veta var man ska ta vägen. Att ge sig ut i blandtrafik med bilarna är det formellt rätta men
är inte alltid så lockande då biltrafiken är tät,
många bilar står parkerade längs gatan och det
därför kan kännas trångt.

62. Skeppsbrogatan (Etapp 1 2014)
Skeppsbrogatan är ett viktigt öst-västligt cykelstråk i centrum. 2010 byggdes Skeppsbrogatan utanför Loet om och GC-bana anlades
på gatans södra sida. I ett senareLskede
D byggs
L HermelinsgaÄ
etappen mellan Kungsgatan
och
T
IGS från Kungsgatan
tan. Etappen avser
GC-bana
D
FÄR Cyklister ges särskilt god
och till Smedjegatan.
framkomlighet vid Norra hamnområdet då GCbanor kommer att finnas både norr och söder
om Skeppsbrogatan.

Längd: 650 x 2 m
Kostnad: 3 500 000 kr

En cykelbana behövs därför längs Kungsgatan
på sträckan Lulsundsgatan – Södra Hamnleden. Genom att smalna av körbanan och ta bort
mittrefugen skapas plats för GC-banor på båda
sidor av gatan.

Cykelvägen upphör på Kungsgatan

Dagens Smedjegatan medger inte plats för cykel

51
Fotograf Susanne Lindholm

Längd: 800 m
Kostnad: 2 000 000 kr

64. Södra Hamnleden
Denna GC-bana är tänkt att placeras mellan
Södra Hamnleden och Varvsgatan men alternativa dragningar bör utredas. Aktualiseras i
samband med att Södra Hamnleden byggs om.
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Längd: 1000 m + 200 m
STORPORSÖN
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Kostnad: 5 400 000
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67. Vänortsvägen
För att underlätta för studenter att ta sig från
studentbostäderna på Vänortsvägen mot Universitetet och vidare in mot centrum är denna
länk viktig. Sedan etableringen av serverhallarna i anslutning till Vänortsvägen har även
biltrafiken ökat. En anslutning längs Teknikstigen för att även möjliggöra för cyklister att
ta sig bort mot Notviken/Storheden är också
viktig.
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Längd: 600 m
Kostnad: 2 700 000 kr

16

66. Depåvägen/Teknikvägen
För att förstärka kopplingen mellan UniversitePORSÖLUND
tet och in mot centrum är denna länk viktig för
att underlätta för cyklister att ta sig in till stan
från Porsön. Vid en eventuell framtida etableSundet
ring av ÅVC på Lilla Mjölkuddsberget kommer biltrafiken öka vilket ytterligare förstärker
behovet av en separat GC-bana.
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Längd: 400 m
Kostnad:
1 800 000 kr
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65. Skiftesvägen
För att knyta ihop de planerade cykelvägarna
STORPORSÖN
längs Gäddviksvägen och Storsandsvägen bör
Gammelstadsviken
en cykelväg anläggas längs
Skiftesvägen. Fungerar även som skolväg för elever på närliggande skolor varför även en säker passage är viktig.
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HÄLLBACKEN

Kostnad: 2 250 000 kr

Längd: 500 37
m
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Längd:500 m
Kostnad: 2 250 000 kr
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framkomlighet för cyklister.
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tan. Det bör fungera som ett komplement till
den planerade cykelbron över Sinksundet för
att även tillgodose behovet för boende i Bensbyn, Sinksundet och det planerade bostadsområdet Dalbo. I dagsläget finns där en bilväg som
ansluter
till en cykelväg i höjd med Björkskatan.
ÖRNÄSET
En upprustning och anläggandet av en GCbana längs hela Sinksundsbacken föreslås. Då
gatan
K idag inte är belagd kan ytterligare kostander tillkomma för upprustning av vägbanan.

3 Behov av nya
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SKURHOLMEN 40
41 69. Sinksundsbacken
68. Skepparegatan
Denna länk bidrar till att binda samman SvarDenna länk är en viktig del i att knyta samman
42
töstaden med centrum och bidrar till en ökad
områdena norr om Sinksundet med Björkska-
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Fotograf Susanne Lindholm
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Längd: 250 m
Kostnad: 1 100 000 kr
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Längd: 400 m + 350 m
Kostnad: 3 400 000 kr
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71. Hägnheden
För att knyta
ihop bostadsområdena Rånbyn
N:a Gäddvik
och Norrabyn är en länk genom grönytan
Hägnheden viktig. Denna länk kan även komma att användas för rekreation under hela året
vilket gör att möjligheten att anlägga någon
form av rastplats längs sträckan bör ses över i
samband med projektering. Dessutom bör en
anslutning ner till Hägnhedsvägen anläggas för
att förstärka kopplingen mellan centrala Råneå
och vidare bort längs Hägnhedsvägen.

S:a Gäddvik

70. Skolvägen
Ett behov av en GC-bana längs Skolvägen från
Bondbovägen och in mot skolan är viktig för
att möjliggöra för skolelever att cykla till Råneskolan. Detta då trafikmängden i anslutning till
skolan under vissa tider är hög.

70-71. Cykelvägar Råneå
Som följd av det pågående arbetet med Utvecklingsplan Råneå har behovet av ett antal
GC-länkar längs det kommunala vägnätet lyfts
fram.
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KALLAX
FÖRETAGSSTAD

BERGNÄSET

Längd: 500 m
Kostnad: 2 250 000 kr

79

55

72. Norrsågsvägen
En saknad länk på sträckan mellan Bergnäset
och vidare bort mot flygplatsen och Kallax är
sträckan genom Kallax företagsstad. Idag angör
befintliga GC-vägar utkanterna av området
men länk längs Norrsågsvägen saknas.
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Följande länkar har i en utredning pekats ut som
de länkar i det befintliga GC-nätet med störst behov av breddning för att öka framkomligheten för
Kallkällan
LULSUN
MJÖLKUDDEN
cyklister. En prioritering av objekten har gjorts och länkarna finns med i prioriteringsordningen för saknade länkar.
BERGVIKEN
Lulsundsberget
Kallkällan
MJÖLKUDDEN
73. Rådstugatan
74. Smedjegatan
75. Prästgatan
På stor del av sträckan är ytan för cyklister
Cykelbana finns endast på ett kvarter längs
Bredden på GC-banan längs Prästgatan är
endast 1,2 meter bred vilket innebär att cyklisSmedjegatan.
Den är 1,9 meter bred och har en
3,0–3,2 meter norr om Storgatan och 2,7–3,1
Gamla
SKUTVIKEN
terna måste inkräkta på gångbanan vid möte.
egen bana
skild
från
gångbanan.
Bredden
innemeter söder om Storgatan, alltså inte smalare än
Bergviken
ÖstraavKronan
Husfasader och en mur mot Stadsparken gör
bär att cyklisterna måste inkräkta på fotgängar- SKUTVIKEN
de flesta andra
GC-vägar. Höga
flöden
både
Gamla
Kronanbacken
att yta behöver tas från körbanan för att kunna
nas yta vid möte. För att kunna bredda cykelcyklister och fotgängare görBergviken
dock att den blir
genomföra en breddning. Det finns två körfält i
banan behöver antingen ett körfält för bil eller
trång.
vardera riktning vilket innebär att ett alternativ
träd och cykelparkeringar tas bort. Att försämra
är att ta bort ett körfält för att ge mer utrymme
cyklisternasBERGVIKEN
möjlighet att parkera i Lulsundsberget
centrum för
Mellan
järnvägsstationen och MalmuddsviaKRONAN
åt cyklisterna. Det finns även en mittrefug som
att bredda denna cykelbana ger dock totalt sett
dukten finns en stor mittrefug som är som mest
BERGVIKEN
L
är 2,7 m bred som skulle kunna smalnas av.
en försämring för cyklisterna på denna sträcka.
åtta meter bred. Om refugen smalnas av kan
ÖSTERMALM
körbanan flyttas efter och GC-banan får därmed
För att kunna bredda denna cykelbana kan en
I arbetet med Utvecklingsplan Centrum komstörre utrymme på denna sträcka.
Burström
ombyggnad av hela gatusektionen bli nödvänmer användandet av Smedjegatan att ses över.
dig, alternativt kan ett cykelfält på befintlig
En eventuella breddning bör därmed avvakta
Då det är stora flöden gående och cyklister gärdan
Knöppelåsen
körbana tillskapas
vilket också skulle innebära
besked från beslut i Utvecklingsplan Centrum.
längs Prästgatan förespråkas
en separering av
Gültzauudden
ÖSTERMALM
en lägre kostnad.
trafikslagen.
Längd: 100 m
Burströmska
ÖSTERM
Längd: 340 m
Bredvike
gärdanLängd: 540 m
Gültzauudden
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25
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LERBÄCKEN Kallkällan

Längd: 900 m

23
15 34
SKUTVIKEN

38

21

Då sträckan är lång kan olika lösningar behöva
tillämpas längs olika sektioner av sträckan.

19

R
77. Gammelstadsvägen
Längs Gammelstadsvägen går stråket på en
kantstensbunden GC-bana. Denna är till största
del endast 2,2 – 2,5 meter bred men på ett parti
är den så smal som 1,9 – 2,0 meter. Bitvis finns
en slänt upp mot järnvägen och träd väldigt
YTTERVIKEN
nära på sidan av GC-banan vilket gör att den
upplevs än smalare. Vid möte kan cyklisten
tvingas ner på körbanan och på grund av den
höga kantstenen är det då svårt att ta sig upp
på GC-banan igen. Vintertid minskar utrymmet
ytterligare pga stora snömassor som läggs på
GC-banan.

Bredviken

35

Östra Kronan

18

PORSÖDALEN

MJÖLKUDDEN

Kronanbacken

31

78

NOTVIKSSTAN

KRONAN

Längs en del av Östra Pilgatan ligger fastigNOTVIKEN
LULSUNDET
heterna så nära gatan
att det inte är möjligt
att bredda GC-banan utåt. På södra sidan om
Östra Pilgatan finns en björkallé vilket gör att
GC-banan ej kan breddas ut i grönområdet på
denna sträcka om man vill behålla allén. Istället
kan körbanan smalnas av och ge mer
utrymme
Tuna
till
GC-banan.
Gamla

25

Klintbacken

14

76. Östra Järnvägsesplanaden
Längs Östra Järnvägsallén finns en kantstensbunden GC-bana som endast är 2,5 meter bred.
Denna har stora flöden av fotgängare som gör
det svårt för cyklisterna att ta sig fram. Gatan
har ett väldigt lågt flöde av bilar och låga hastigheter. Körbanan är 6,0 meter bred.

Ormberget

28
Behov av breddning befintligAURORUM
länk

ERNSTAN

56

78. Banvägen
Den sträcka längs Banvägen som ingår i huvudnätet är endast cirka 2,2-2,3 meter bred.
Eftersom den är kantstensbunden upplevs den
smalare jämfört med om den hade varit friliggande. På den sydöstra halvan av sträckan
finns utrymme att bredda GC-banan ut i grönyta på sidan. På den nordvästra halvan finns en
slänt upp mot
Universitetsleden, en utredning
STORPORSÖN
för att undersöka om det är möjligtPORSÖLUND
att bredda
GC-banan ut mot denna krävs.
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66YTTERVIKEN
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S:a Gäddvik
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MJÖLKUDDEN
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AURORUM

Porsögården

67

PORSÖN

GC-vägen mellan Banvägen och tunneln under
16
väg 97 är cirka 2,4-2,7 meter bred. Utrymme att
Berget
bredda finns men det behöver kontrolleras var
fastighetsgränserna går för att säkerställa att det
utrymme som finns är på kommunens mark.

S

6

BJÖRSBYN
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Vägen är en bussgata med 6,5 meter bred körbana. En minskning till 6,0 meter ger en
halvmeter bredare GC-bana. Om detta väljs bör
17 flyttas ut på en längre sträcka
kantstenen
för att det ej ska se konstigt ut och GC-banan
får då en bättre bredd på en längre sträcka..

79. Bergnäsvägen
Från Stengatan och cirka 60 meter norrut är
GC-banan endast cirka 2,0 meter bred.
Eftersom den är kantstensbunden känns den
ännu smalare än om den hade varit
friliggande. Det finns ett utrymme på cirka en
meter mellan GC-banan och det staket som
avgränsar den angränsande fastigheten. Det
HÄLLBACKEN
finns därför
möjlighet att utöka GC-banan
något åt det hållet. Det är dock svårt att cykla
allra närmast staketet varför hela ytan inte
kan tillgodogöras.
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SVARTÖSTADEN

Svartöbrinken

Svartöberget

A

MALMUDDEN

LÖVSKATAN

SKURHOLMEN

n

Avan

Norra
Sunderbyn

Längd: 17500 m

de

Vy över Malmhamnsvägen

CENTRUM

V:a
Skurholmen

B

Bälinge

Södra
Sunderbyn

Sunderby sjukhus

B. Luleå-Boden
Attraktiv och trafiksäker GC-väg saknas idag
mellan Luleå och Boden längs väg 97. I och med
utbyggnaden av mittvajerräcke ökar behovet än
mer. Trafikverket är väghållare för sträckan.

Bo

Längd: 2300 m

A. Centrum-Svartöstaden
Att cykla längs Malmhamnsvägen är den närmaste vägen till Svartöstaden från centrum. Då
förbindelsen är stängd för fordonstrafik fungerar
länken som en inofficiell GC-väg. I en framtid
där området exploateras för bostadsbebyggelse
blir det dock nödvändigt med en separat GCväg. Jernhusen AB äger huvuddelen av markområdet.

Kommunen ges ibland möjlighet att komma
med synpunkter till Länsstyrelsen/Trafikverket
på behov längs det statliga vägnätet. Förslaget
nedan kan användas som underlag till kommuOscarsvarv
nens yttranden om detta.

Även utanför det kommunala vägnätet finns
behov av nya cykelvägar. I detta kapitel presenteras de viktigaste länkarna längs det statliga
och enskilda vägnätet.
Burströmska
gärdan

Behov av nya länkar längs statliga/enskilda vägnätet
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Längd: 6500 m

Bälinge

C

D. Gäddvik - Bälinge
Bälingeberget är ett lättillgängligt naturreservat på cykelavstånd från centrum. En GC-väg
längs väg 616 mellan Gäddvik och Bälinge ökar
möjligheten att nå detta populära utflyktsmål.
Trafikverket är väghållare för sträckan.

Längd: 3900 m

C. Bergnäset – Gäddvik
Behov av GC-väg finns mellan Bergnäset och
Gäddvik längs väg 616. Länken ingår i cykelslingan ”Broarna runt”. Trafikverket har de
senaste åren målat cykelfält längs sträckan. Trafikverket är väghållare för sträckan.

S

E

Karlsvik

Gäddvik

D

Storheden

Längd: 1600 m, varav 600 m utgörs av Gamla
Gäddviksbron

E. Gäddvik – Karlsvik
Den dag Grandenleden blir verklighet kan
gamla Gäddviksbron helt upplåtas för gång- och
cykeltrafik. En ny GC-väg in till Karlsvik skapar
då en cykelväg för rekreation mellan Gäddvik
och Karlsvik. Länken ingår i cykelslingan ”Broarna runt”.
Längd: 700 m
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NIEMISEL

F. Niemisel
Mellan väg 365 och Bergändevägen saknas GCväg längs väg 760. Trafikverket är väghållare för
sträckan.

Behov av nya länkar längs statliga/enskilda vägnätet
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Längd: 1100 m

l

Nickbyn

G

U
ise

Persön

PERSÖN
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Längd: 3500 m

Längd: 1500 m
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H. Kängsövägen, Råneå
Längs Kängsövägen finns i dagsläget kantstensbunden GC-bana på sträckan mellan korsningen Kängsövägen/Torgatan till korsningen
Kängsövägen/Katthedsvägen. På övrig del av
sträckan bör ny GC-bana anläggas. På sträckan
med befintlig GC-bana bör denna ses över och
längs vissa sträckor breddas. Kängsövägen är en
enskild väg.

t

G. Nickbyn – Persön
Som följd av att väg E4 försetts med mittvajerräcke är oskyddade trafikanter hänvisade till
Altersundsvägen för transport mellan Nickbyn
och Persön. Alternativet medför en färdvägsförlängning på 2 km jämfört med att färdas längs
E4:an. Behov finns därmed av GC-väg längs väg
E4 mellan Nickbyn och Persön. Trafikverket är
väghållare för sträckan.

T

Heden

Sundet

I. Hägnhedsvägen, Råneå
I dagsläget finns kantstensbunden GC-bana
längs Hägnhedsvägen från korsningen Hägnhedsvägen/Kängsövägen upp till korsningen
Hägnhedsvägen/Soldatvägen. Längs denna
del av sträckan bör befintlig GC-bana bredn
das. Dessutom finns behov
av GC-bana på
ge
Norrabyn
ä
v
resterande sträckan
ds av Hägnhedsvägen, från
un
korsningen Hägnhedsvägen/Soldatvägen
till
s
ömHägnhedsvägen/Sundsvägen.
r
t
korsningen
S
Hägnhedsvägen är en enskild väg.

Behov av nya länkar längs statliga/enskilda vägnätet
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Gammelstad

Kyrkbyn

Längd: 4000 m

J

Rutvik

J. Rutviksvägen
Idag finns ingen bra cykelförbindelse mellan
Rutvik och Kyrkbyn. I en framtid när översiktsplanens Norrleden förverkligas mellan
Rutvik och Sunderbyn finns möjligheten att
omforma överbliven sträcka av Rutviksvägen
till en GC-väg. Den första etappen i en framtida cykelväg mellan Rutvik och Kyrkbyn
kommer dock fortfarande att trafikeras av
fordonstrafik varför 1800 m ny GC-väg måste
anläggas närmast Rutvik. Resterande del av
sträckan kan i en kortsiktig lösning behållas
som den är, men ur ett driftperspektiv är en
lösning där Rutviksvägens körbanebredd (9
m) minskas till nödvändig GC-vägsbredd att
föredra. Trafikverket är väghållare.

Porsön

Längd: 5000 m

Björsbyn

Hällbacken

Björkskatan

K

Trafikverket, som är väghållare, har de senaste
åren målat cykelfält längs delar av sträckan.

K. Björsbyvägen (2016)
Exploateringen av Hällbacken gör denna
länk aktuell att förverkliga. Både kommunen
och Trafikverket har idag långt framskridna
planer på hur GC-länken kan
förverkligas.
LD
L
Ä
Förutom bostadsområdet
ST Hällbacken finns två
G
I
stora målpunkter
för
D fritidsutövande ungdom
FÄRBjörsbyvägen; LIRAS fotbollsbelägna längs
planer och Björsby ridstall.
Längd: 8000 m

L

Bensbyn

Örarna

L. Bensbyn-Örarna
Mellan Bensbyn och Örarna finns behov av
GC-väg längs väg 596. Trafikverket är väghållare på sträckan.

Behov av nya länkar längs statliga/enskilda vägnätet
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Längd: 7000 m
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N. Måttsund-Kallax
Behov av GC-väg finns mellan Måttsund och
Kallax längs väg 580. Trafikverket är väghållare
för sträckan.

Längd: 4500 m

M. Bergnäset-Kallax
Kallax by ligger på ett avstånd till Luleå som
mycket väl innebär att det kan vara attraktivt
att cykla. Idag är oskyddade trafikanter hänvisade till körbanan på väg 580. Trafikverket är
väghållare för sträckan.

Längd: 3200 m
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Längd: 1900 m

Längd: 4000 m
P. Antnäs – Ersnäs (2014)
Som följd av att väg E4 försetts med mittvajerräcke har oskyddade trafikanters
LLD möjlighet att
Ä
T
S
förflytta sig mellan
och Ersnäs försämIGAntnäs
D
R
rats. Trafikverket
är Väghållare för sträckan.
FÄ

Q. Alvik
Behov finns av GC-väg längs väg 582, Alviksvägen, från avfart till idrottsplats, förbi
skolan till Alviks trafik. Trafikverket är väghållare för sträckan.

O. Antnäs – Måttsund
Idag är oskyddade trafikanter hänvisade till
körbanan längs väg 580 vid färd från Måttsund
till Antnäs där service finns i form av skola, affärer mm. Trafikverket är väghållare.

Behov av nya länkar längs statliga/enskilda vägnätet
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Behov av GC-väg finns längs Sörforsvägen melöm
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gen och Skolvägen. Denna
GC-väg
bör
ansluta
H
rs
Kä
rfo Skolvägen och vidare
till befintlig GC-vägSövid
ng
sö
över Norrforsen.
vä
ge
n
Västibyn
Längd: 200 m
Holmen

Längd: 5400 m

Västibyn
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S. Storsandsvägen
Behov av GC-bana på Storsandsvägen på
Porsödalen
sträckan mellan Arcusvägen och Örnviksvägen
finns. Detta då Storheden
oskyddade trafikanter idag är
hänvisade till körbanan.
Ytterviken
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U. Niemieselvägen, Råneå
Behov av GC-väg finns längs Niemiselvägen.
Trafikverket är väghållare för sträckan.

Längd: 4100 m

T. Strömsundsvägen, Råneå
Behov av GC-väg finns längs Strömsundsvägen. Trafikverket är väghållare för sträckan.

tN

Porsön

R. Universitetsvägen
För att underlätta för cyklister att passera
universitet finns ett behov av GC-bana längs
Universitetsvägen som ansluter till befintligt
GC-nät. Akademiska Hus är väghållare för
sträckan.

Behov av nya länkar längs statliga/enskilda vägnätet
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Bedömning

1:a prioritet
2:a prioritet
3:e prioritet

3 poäng
2 poäng
1 poäng

Högt nyttjande
Medelnyttjande
Lågt nyttjande

3 poäng
2 poäng
1 poäng

Förväntat nyttjande
Länkens geografiska läge samt antalet målpunkter har varit avgörande.

Stor ökning
Medelökning
Låg ökning

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten på den väg cyklisterna är
hänvisade till idag har bedömts utifrån bilarnas hastighet och flöde. Även trafiksäkerheten
för andra trafikantgrupper har bedömts. Som
exempel kan anges en kantstensavskild cykelbana som byggs längs en väg. Körbanan blir
då smalare vilket sänker bilarnas hastighet och
ökar trafiksäkerheten även för bilisterna.

Poäng har delats ut i fyra kategorier:

9-11 poäng
7-8 poäng
4-6 poäng

För att prioritera vilka länkar som bör byggas
först har ett poängsystem använts. Länkarna
har sedan delats in i tre olika prioriteringsnivåer utifrån vilken poäng de fått.

3 poäng
2 poäng
1 poäng

3 poäng
1 poäng

Länkarna på det vägnät som inte är kommunalt
har inte prioriterats i någon särskild ordning.

Behövs för kontinuitet i nätet
Ger ej ökad kontinuitet

Kontinuitet
Poäng har delats ut för de länkar som skulle
fylla igen ett glapp i cykelvägnätet. Nya länkar
som erbjuder bättre alternativ till en ologisk
omväg har också värderats högt i denna kategori.

Skolväg
Arbets-/serviceresor
Rekreation

Typ av länk
Poäng har delats ut beroende på vilken trafikantgrupp som i huvudsak kommer att nyttja
länken. Om länken bedömts nyttjas av skolbarn
i stor omfattning har den automatiskt klassificerats som skolväg även om huvuddelen cyklister
kommer att nyttja den för annat ändamål.

Bedömning vid prioritering

64
Fotograf Susanne Lindholm

Prioriteringsordning saknade länkar
Nr Länk
2 Hammarenvägen
3 Övägen
4 Gäddviksvägen
7 Betongvägen
17 Hällbacken-Björkskatan (ej GC-bro)
18 Traktorvägen
21 Universitetet-Klintbacken
22 Bodenvägen, Skutviken
24 Landstingshuset
30 Skurholmsfjärden (bro)
31 Kronanvägen
32 Knektgränd
33 Kårvägen
34 Skiljevägen
35 Knöppelåsvägen
43 Lillstrandsvägen
44 Svedjevägen
45 Kattgrundsvägen
46 Norrgårdsvägen
47 Kråkörvägen
48 Lövskär (del av)
56 Västra Varvsgatan
57 Stationsgatan
59 Sandviksgatan
65 Skiftesvägen
67 Vänortsvägen
68 Skepparegatan
69 Sinksundsbacken
70 Skolvägen, Råneå
72 Norrsågsvägen

Nr Länk
1 Hammarenvägen-Kråkbergsvägen
5 Lulevägen
11 Mariebergsvägen
12 Storsandsvägen
13 Storhedsvägen
14 Mjölkuddsvägen, Notviken
15 Mjölkuddsvägen, Munkeberg
16 Haparandavägen
19 Gårdsvägen
20 Torpslingan
23 Hummergatan
25 Klintvägen
26 Ytterviksvägen
27 Bergviken
28 Bensbyvägen
36 Kronbacksvägen
37 Örnäsvägen, Edeforsgatan-Klyvargatan
54 Småbåtsgatan
58 Residensgatan
60 Rådstugatan
61 Smedjegatan
62 Skeppsbrogatan, Kungsgatan-Smedjegatan
63 Kungsgatan
66 Depåvägen/Teknikvägen

Grönt = Byggd länk
Orange = Upptagna i investeringsbudget 2017-2019

Prioritet 2

Prioritet 1
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Färdigställda: 16 st
Upptagna i inv.budget 2017-2019: 11 st
Ej påbörjade: 44 st

Status objekt 2016

K Björsbyvägen
P Antnäs – Ersnäs

Statliga/enskilda - Färdigställda

Nr Länk
6 Storheden-Karlsvik
8 Storhedsvägen, Storheden
9 Cementvägen
10 Örnvik – Storheden
29 Svartövägen, Skurholmsgatan
38 Patastigen
39 Vintervägen
40 Norrlandsgatan
41 Yrkesgatan
42 Mellangatan
49 Fjärrvärmestråket, Örnäset
50 SSAB-stråket
51 Hertsöstallarstråket
52 Rönngatan
55 Parallellvägen
64 Södra Hamnleden
71 Hägnheden, Råneå

Prioritet 3
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