Antagen KF § 96, 2009-12-16

GÅNG- OCH CYKELPLAN
FÖR

VÅRGÅRDA TÄTORT

FÖRORD
Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av
Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg, fysisk planerare och Sören Andersson,
gatuchef, Vårgårda kommun.
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1. INLEDNING
Regelbunden fysisk aktivitet är en förutsättning för god folkhälsa. Möjligheterna för
människor att dagligen vara fysiskt aktiva ökar om det finns attraktiva, säkra och trygga
gång- och cykelvägar till olika resmål. I första hand är det viktigt med bra cykelvägar till
skolor, arbetsplatser och andra resmål som besöks ofta.
Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät är särskilt viktigt för barn och ungdomar. Dels för att
de ofta saknar alternativa färdsätt till gång eller cykel, dels för att möjligheten att, utan att
vara beroende av en vuxen, komma till skola eller fritidsaktiviteter kan ge barn en viktig
självständighet och möjlighet att på egen hand uppleva och utforska sin närmiljö. Dessutom är
regelbunden motion mycket viktigt för barn och unga, då övervikt och dess följdsjukdomar
blir allt vanligare längre ner i åldrarna.
Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät kan minska användningen av bil för korta resor, vilket
bidrar till att förbättra miljön, såväl lokalt som regionalt och globalt.
Förbättringar av gång- och cykelnätet ökar också trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
och kan minska antalet trafikskadade.
Denna gång- och cykelplan behandlar utbyggnad av gång- och cykelvägnätet med länkar av
olika typer, åtgärder där bilvägar korsas samt övriga insatser. Även drift och underhåll
behandlas. Såväl gång- och cykeltrafikens huvudnät som mindre åtgärder som binder ihop
delnät med varandra eller med huvudnätet omfattas av planen.
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1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
2008-02-12 gav Miljönämnden, MN § 22, i uppdrag till stadsarkitekt Sabina Talavanic och
gatuchef Leif Nylén att ta fram en gång- och cykelvägsplan för tätorten.
Sen tidigare finns de två dokumenten Trafiknätsanalys Vårgårda, antagen i KS 2001-04-04,
och Översiktsplan Potential Vårgårda 2006-2015, antagen i KF 2006-06-21, som kommer att
ligga som grund för arbetet med gång- och cykelplanen för Vårgårda tätort.
Framtagandet av gång- och cykelplanen syftar till att skapa en attraktiv och välfungerande
gång- och cykelinfrastruktur i tätorten. Gång- och cykelplanen skall utgöra ett stöd vid:
-

utbyggnad av gång- och cykelvägnätet
detaljplanering och översiktlig planering
planering och samordning med utbyggnad av övrig infrastruktur samt genomförande
av underhåll och drift
politiska beslut

1.2 MÅL
I arbetet med förslag till Gång- och cykelvägsplan Vårgårda har följande mål utarbetats:
Vårgårda tätort skall bli ett ännu attraktivare samhälle att gå och cykla i.
Människorna ska lätt kunna röra sig, ta sig till skolor, arbete,
fritidsaktiviteter på ett miljövänligt sätt utan att riskera sin egen eller
andras hälsa. Gång- och cykelvägarna ska dras den kortaste vägen och
upplevas som säkra, trygga och trivsamma. Barn, äldre och personer med
funktionshinder skall tryggt och enkelt kunna röra sig fritt i närområdet.
Planering av gång- och cykelnätet i Vårgårda tätort skall kännetecknas av följande
standardkrav:
Framkomlighet / Utformning
Gång- och cykelvägnätet i tätorten skall vara väl sammanhängande och ha en tydlig
utformning för att främja framkomligheten för gående och cyklister.
Tillgänglighet
Vid alla åtgärder i gång- och cykelnätet, ska hänsyn tas till tillgängligheten för
funktionshindrade. En hög tillgänglighet har även stor betydelse för äldre.
Trygghet / Säkerhet
Trygghets- och säkerhetsfrågor skall alltid beaktas vid åtgärder som görs i gång- och
cykelvägnätet, samt vid drift och underhåll på gång- och cykelvägarna och dess
omgivning.
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2. GÅNG- OCH CYKELTRAFIKENS VILLKOR
För att en bra planering skall kunna utföras krävs det att man vet vilka förutsättningarna är.
Innan vi gör analys och förslag bör vi veta vilka villkor man bör ta hänsyn till. Vad som är
viktigt att känna till och ha i åtanke i fortsatt planering med gång- och cykeltrafikanter.
De flesta människor spelar olika trafikroller i sin vardag, inte bara en enda. I mer eller mindre
utsträckning så är nästan alla gångtrafikanter. Flera som kallar sig cyklister använder också bil
och tvärtom. Gränserna mellan olika trafikanter är alltså flytande.
2.1 FOTGÄNGAREN
Fotgängare är i stort sett alla ibland. Och därför bör prioriteringen
ligga på fotgängares tillgänglighet och framkomlighet framför andra
trafikslag. Det är extra viktigt att tänka på människor med
rörelsehinder eller nedsatt orienteringsförmåga vid utformning av
gångstråk, så att alla i samhället skall kunna ha möjlighet att utföra
sina dagliga ärenden och resor.
2.2 CYKLISTEN
Cyklisten använder sig av sin cykel för att ta sig fram på kortare
sträckor, ett miljövänligt alternativ som ofta ger tillgänglighet till
ytor där bilen inte kommer fram. Främst används cykeln inom
tätorten för att ta sig mellan olika målpunkter som hemmet,
arbetsplatsen, centrum och kollektivtrafikhållplatser. Det är
framförallt ett viktigt färdmedel för barn och ungdomar inne i
tätorten där det är korta sträckor och ger denna grupp en större
rörelsefrihet.
2.3 TRAFIKSÄKERHET
Fotgängare och cyklister räknas till gruppen oskyddade trafikanter, där barn och äldre är de
mer utsatta på grund av sin skörhet. Vid en trafikolycka blir konsekvenserna för denna grupp
ofta allvarliga. Säkerheten påverkas av vilken grad och typ av separering som är mellan olika
trafikslag. Inom tätorten kan man skapa en säkrare trafikmiljö genom hastighetsdämpande
åtgärder för bilister samt fysiska åtgärder som gång- och cykelvägar. För att ett gång- och
cykelstråk skall klassas som säkert krävs det säkra övergångsställen och cykelöverfarter men
även att stråket är gent. En säker övergång är antingen planskild eller över en vägsträcka på
högst 30 km/h. Om gång- och cykelstråket inte anses gent kan det ge upphov till att cyklister
väljer att cykla bland trafiken vilket ger en minskad säkerhet. Friliggande gång- och
cykelvägar ger till exempel en hög säkerhetsnivå. Gemensamma gång- och cykelvägar kan
uppfattas som osäkra, framförallt av äldre eller funktionsnedsatta gående med dålig syn.
Konflikter mellan gående och cyklister kan här säkras genom att skilja av de två banorna med
ett material som är lätt att känna med fötter eller blindkäpp, exempelvis kantsten. Vägmärken
och målning kan vara ett bra hjälpmedel för seende trafikanter. Viktigt för säkerheten är
framförallt att vägbanan är slät och jämn för att underlätta framkomligheten.
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3. ANALYS AV TÄTORTENS GÅNG OCH CYKELVÄGNÄT
Som tidigare nämnts har visioner för gång- och
cykelvägnätsstruktur i Vårgårda tätort formulerats i
Översiktsplan Potential Vårgårda 2006-2015 (ÖP06) och
Trafiknätsanalys Vårgårda (TN). Gemensamt för dem är en
betoning a vikten att bygga ett lättillgängligt gång- och
cykelnät inom hela tätorten.
I ÖP06 anges bl.a. ett av övergripande mål att uppnå en
välfungerande infrastruktur där två av de strategiska målen för
trafiksäkerhet är att:
•

främja trafiksäkerhet, tillgänglighet och
framkomlighet för alla trafikantgrupper

•

gång- och cykelvägar ska byggas ut så att fler
väljer att cykla.

Av Trafiknätsanalysen framgår nulägesbeskrivning av
trafiknätet i tätorten samt olika åtgärdsförslag som kan sättas
in vid de punkter i trafiknätet där konflikterna mellan olika
trafikanter är som störst.
Analys av gång- och cykelvägnätet i tätorten har gjorts med
underlag i ovan angivna planeringsdokument. Arbetet har
inletts med ett resonemang om gatans karaktär, målpunkter
och gatutyper i tätorten. Som stöd i arbetet har även används
omfattande material från Vägar och gators utformning (VGU)
och Trafik för en attraktiv stad (TRAST).

3.1 VÄGNÄTET
Utgångspunkter för planering, byggande och åtgärder i gatubyggandet inom Vårgårda tätort
ska vara uppdelning av vägnätet i olika gatutyper. Genom att ge gatorna olika beteckningar
kan vi i planeringen diskutera deras karaktär och tas ställning till deras utformning. Av TN
framgår uppdelningen av vägnätet i tre kategorier: genomfart, huvudgata och lokalgata. Sedan
2001, då TN antogs, har en del trafiksäkrande åtgärder satts in i vägnätet i tätorten.
Med hänsyn till tätortens framtida utbyggnadsplaner samt hur gatunätet används idag, föreslås
indelning av gatusystemet i följande gatutyper:
•
•
•

huvudgata
lågtrafikerad huvudgata
lokalgata
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Huvudgata är en gata som är dimensionerat till att ta emot den största delen av trafiken och
forsla den rätt till bostads/verksamhetsområde inom och från tätorten. Längs huvudgator kan
finnas olika slags av verksamheter såsom bostäder, industrier, skolor, idrottshall, eller
kommersiella verksamheter. På huvudgatorna i renodlade bostadsområden ska direkta utfarter
från bostadsfastigheter koncentreras på fåtal utfartspunkter. Eftersom biltrafiken prioriteras på
huvudgator här ska byggas separata gång-och cykelvägar. Hastigheten på huvudgatorna inom
tätorten är 50 km/h.
Parkeringen ska ske på avsedda platser.
Lågtrafikerad huvudgata är gata som förbinder huvudgatorna med bostads-/och
verksamhetsområden. Längs lågtrafikerade huvudgator kan finnas olika slags av verksamheter
såsom bostäder, industrier, skolor, idrottshall, eller kommersiella verksamheter.
På lågtrafikerade huvudgator i bostadsområden där man tillåter 50 km/tim bör det finnas
övergångsställen samt gång- och cykelbanor som kan även vara parallelgående med gatan. På
lågtrafikerade huvudgator i bostadsområden ska antal direkta utfarter från bostadsfastigheter
begränsas.
På lågtrafikerade huvudgator i verksamhets/industriområde finns frekventerade utfarter
avsedda för lite tyngre fordon. Här kan finnas många rörelser på tvärs över gatan, både av
fotgängare och av tyngre fordon. Det innebär att det finns behov att planera separata gångoch cykel vägar utmed lågtrafikerade huvudgator.
Hastigheten på lokalgator inom tätorten är 50 km/h. Parkeringen ska ske på fastighetsmarken
och därtill avsedda platser.

Lokalgata är en gata avsedd för trafikanter som bor eller har ett ärende längs gatan. Den här
typen av gator har helt eller delvis renodlade bostäder eller industrier/verksamheter längs
gatan.
Lokalgator behöver inte förses med gång- och cykelbana. Eftersom man kan korsa en sådan
gata godtyckligt var som helst bör den inte heller förses med övergångsställen. En lokalgata
där man tillåter högst gångfart bör man inte heller bygga särskilda banor för olika trafikslag.
Det är klassificeringen av gatorna inne i tätorten som utgör grunden för gång- och
cykelvägsplanen.
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E20
Stockholm
Rv42
Trollhättan

E20
Göteborg

Rv42
Borås

Huvudgata
Lågtrafikerad huvudgata
Lokalgata
E20 / Rv42

Västra stambanan
Planerade utbyggnadsområden
Rekreation
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3.2 MÅLPUNKTER
Målpunkter är målet på resan. De vanligaste målpunkterna som gäller alla på ett eller annat
vis är bostad, arbete, skola, rekreation och service. Till och mellan dessa punkter färdas gångoch cykeltrafikanter vardagligen. En viktig målpunkt i tätorten är även buss- och
järnvägsstation, då pendlingen in och ut ur kommunen är stor. Det är därför extra viktigt att
det just mellan dessa större målpunkter finns ett fungerande gång- och cykelstråk.
E20
Stockholm

Mot Härene

Rv42
Trollhättan

Verksamhetsområde
Fagrabo/Kesberget
Verksamhetsområde
Centrum

Skola

Mot Hoberg

Stationen
Verksamhetsområde

Mot Olstorp

Kommunal
service

Tånga Hed
Fotbollsanläggning

Verksamhetsområde

Skola

E20
Göteborg

Algutstorp

Mot Siene

Målpunkter
Leder mot målpunkter utanför tätorten
Hållplatser
Planerade utbyggnadsområden
Rekreation
Västra stambanan
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Rv42
Borås

3.3 BEFINTLIGT GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT
Nedan visas befintligt gång- och cykelvägnät i Vårgårda tätort.
E20
Stockholm

Rv42
Trollhättan

E20
Göteborg

Rv42
Borås

Befintligt gång- och cykelvägnät
Planerade utbyggnadsområden
Rekreation
Västra stambanan
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3.3.1 LÄNGD PÅ BEFINTLIGT NÄT

Nuvarande finns det ca 15 km gång- och cykelnät utbyggt i tätorten.
De längre sammanhängande stråken är:
Parkgatan/Torggatan
Kullingsleden
Centrumgatan/Vänersborgsvägen
Centrumgatan/Stockholmsvägen

ca 2,0 km
ca 1,0 km
ca 1,3 km
ca 1,4 km

3.3.2 BEFINTLIGA STRÄCKOR

Boråsvägen

Bild 1

Den södra delen av Boråsvägen är utbyggd med en separat gång- och cykelväg på västra sidan
av vägen. Se bild 1.
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Centrumgatan

Bild 2

Bild 3

Längs östra sidan av Centrumgatan finns en separat gång- och cykelbana, på den västra sidan
av gatan finns även en trottoar. Se bild 2.
I mitten av Centrumgatan finns en upphöjd korsning med trafikljus samt markbeläggning i
skiftande färg och material, för att skapa en säker övergång för korsande gång- och
cykeltrafikanter. De upphöjda gång- och cykelbanorna fungerar också trafiklugnande på
biltrafiken. Se bild 3.
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Kullingsleden

Bild 4

På västra sidan av Kullingsleden finns en utbyggd sammanhängande gång- och cykelväg som
är, längs med bron i norr, avskild med staket, och därefter går gång- och cykelvägen frånskilt
från Kullingsleden med nivåskillnader samt grönområde. Se bild 4.
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Parkgatan

Bild 5

Bild 6

Längs Parkgatan finns ett färdigbyggt gång- och cykelstråk som leder till skolområdet och
rekreationsområde på Kesberget. Gång- och cykelvägen längs Parkgatan varierar i sitt
utseende. I öster består banan av en avskild gång- och cykelväg som sedan övergår i
blandtrafik på en lokalgata i ett bostadsområde, se bild 5, och därefter markerad gång- och
cykelbana längs industrifastigheter, se bild 6.
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Skolvägen

Bild 7

Skolvägen är en helt friliggande gång- och cykelväg som är en del av ett smalt grönområde
mellan bostadsområden i nordöstra delen av tätorten. Se bild 7.
Skolvägen går genom ett lugnt, renodlat bostadsområde som lockar många framförallt
barnfamiljer. Området är småskaligt och varierande med bristande naturkvalitéer. Tyvärr
upplevs inte stråket som en del av tätortens gröna stråk utan lever avskilt, vid sidan av tätorten
Här fattas planteringar med träd, sammanhängande vegetation och sittplatser.
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Stockholmsvägen

Bild 8

Längs Stockholmsvägen finns en av de nyare gång- och cykelvägarna som anlagts i tätorten.
Den här delen av tätorten kännetecknas av blandad bebyggelse med homogent bostadsområde
samt ett typiskt industri/verksamhetsområde med en stor spännvidd av verksamheter. Gångoch cykelvägen avskiljs från vägbanan med en mindre nivåskillnad och ett grönt stråk med
träd. De planterade träden ger gatan en trafiksäker och stadsmässig karaktär.
Eftersom det på Stockholmsvägen trafikerar stora tunga fordon har en del av gaturummet
utformats tydligare för att höja tryggheten för dem som går och cyklar. Genom att bygga
tydliga övergångsställen vid stora bostadsområden får gatan en tydligare inriktning och mer
tilltalande karaktär. Se bild 8.
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Torggatan

Bild 9

Bild 10

Längs Torggatan trafikerar många bussar och tunga fordon som kör mot industriområde i
Hoberg. Här finns en separerad gång- och cykelväg på den södra sidan av vägen. Se bild 9.
Längs med den norra sidan av gatan finns även en trottoar. Både trottoaren och gång- och
cykelvägen är avskilda med ett grönt stråk med träd från vägbanan. Se bild 10.
Avsmalning av Torggatan genom trädplantering på båda två sidor stärker grönstrukturen i
området samt förstärker kopplingen till centrum.
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Vänersborgsvägen

Bild 11

Längs Vänersborgsvägen finns en gång- och cykelväg utefter den nordöstra sidan, fram till
början av avfarten för E20. Se bild 11.

19

Wallentinsvägen

Bild 12

Längs med södra sidan av Wallentinsvägen finns en separat gång- och cykelväg. Se bild 12.
Wallentinsvägen har ett flertal ut- och infarter för tunga fordon som ligger utefter vägen. Här
har separering av gc-vägar och vägbanan skett genom att markera gång- och cykelvägen med
ett annat material, i detta fall gatsten, som ses på bild 13 och bild 14.

Bild 14

Bild 13
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3.3.3 BEFINTLIGA BROAR

I Vårgårda tätort finns tre befintliga broar med gång- och cykelväg.
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1. Bro vid Fridhemsområdet

Över Säveån i söder, vid Fridhemsområdet, finner man denna gång- och cykelbro. Bron är i
bra skick och består av blandat material av både asfalt, betong och trä.
2. Bro på Industrigatan

Gång- och cykelvägnätet som sträcker sig över bron på Industrigatan är i mindre bra skick,
vilket kan ses på fotot där ett hål med vatten framträder och gör att gång- och cykelbanan lutar
ned mot körbanan.
3. Bro på Kullingsleden

Gång- och cykelvägnätet som sträcker sig över bron på Kullingsleden har bra skick och är
dessutom avskild från vägnätet med ett staket, vilket ökar trafiksäkerheten. Bron har dock en
stark lutning och kan vara besvärlig att komma upp och ned för.
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3.3.4 BEFINTLIGA TUNNLAR

Det finns fem tunnlar för det befintliga gång- och cykelvägnätet i tätorten.

23

1. Tunnel under Fasangatan

Tunneln är kort och dagsljuset sträcker sig långt in.
Gång- och cykelvägen är rak och man ser bra vad
som händer framför en när man kommit ut ur
tunneln. Däremot är alla lampor i tunneln sönder,
och trygghetskänslan när mörkret faller kan därför
inte garanteras.

2. Tunnel under Kullingsleden

Denna tunnel är även den kort och ljus. Däremot svänger gång- och cykelvägen direkt, och
det är därför svårt att se vad som händer framför en på vägen när man ska igenom tunneln.
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3. Tunnel vid Armaturen

En gemensam tunnel, underfart, för både
tyngre trafikanter och för gång- och
cykeltrafikanterna. Gång- och cykelbanan är upphöjd och avskild med ett staket från
vägbanan, vilket ökar trafiksäkerheten. Tunneln är öppen och ljus.

4. Tunnel vid stationen

Tunneln är längre än de andra tunnlarna, men den
har en bra belysning som ökar trygghetskänslan.
Gång- och cykelbanan till och från tunneln har en stark lutning samt svänger, vilket gör det
svårt att förutse vad som händer framför sig på sin färdväg. Gång- och cykelbanan har
däremot bra markmarkeringar som skiljer gående och cyklister åt.
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5. Tunnel vid Hoberg

En gemensam underfart, tunnel, för tyngre trafikanter på E20 samt för gång- och
cykeltrafikanter. Gång- och cykelbanan är upphöjd och avskild med ett staket samt en bredare
slänt från vägbanan, vilket ökar trafiksäkerheten. Tunneln är kort och dagsljuset sträcker sig
långt in, men belysning saknas. Gång- och cykelvägen gör en sväng i tunneln och det är svårt
att se vad som händer framför en på vägen när man ska igenom, vilket ger en minskad
trygghetskänsla.

3.4 FÖRSLAG TILL KLASSIFICERING AV GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET
Gång- och cykelnätet föreslås delas upp i definitionerna gc-stråk och gc-länkar.
GC-stråk

är huvudlederna i tätortens gång- och cykelvägnät och sträcker sig främst efter
vägnätets huvudgator och lågtrafikerade huvudgator för att binda samman de
vanligaste målpunkterna bostad, arbete/skola, service samt stationen.
Gc-stråken är dimensionerade för att ta emot och leda den största delen av
gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt. Gc-stråkens standard och
utformning grundas på gatunätets indelning i gatutyper. Se sidan 8.

GC-länkar

binder samman de övergripande gc-stråken för att få ett sammanhållet och
gent gång- och cykelvägnät i tätorten.
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4. FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD AV GÅNG- OCH

CYKELVÄGNÄTET
Utifrån TN och ÖP06`s mål att få ett mer utbyggt och lättillgängligt gång- och cykelnät så har
vi tagit fram följande prioriteringar och förslag på utbyggnad av tätortens gång- och
cykelvägnät.

4.1 PRIORITERINGAR
Som utgångspunkt vid prioritering av åtgärder i nätet rangordnas resorna enligt följande:
1. Barnens skolresor/resor till fritidsaktiviteter
2. Arbets- och serviceresor
3. Rekreationsresor
Gång- och cykelvägnätet skall vara sammanhängande och ha en tydlig utformning. Det ska
binda ihop bostadsområden, större arbetsplatser, skolor, affärer, fritidsanläggningar,
busshållplatser och järnvägsstationen samt andra viktiga målpunkter. De gång- och
cykelvägar som används för rekreation måste upplevas som attraktiva att färdas längs, men
kraven på framkomlighet och genhet är inte lika höga som på gång- och cykelvägar till
arbetsplatser och service.
Framkomligheten i gång- och cykelnätet är viktigt. Tillgänglighet för funktionshindrade ska
prioriteras. Detta gäller vid nyanläggning, ombyggnad samt för drift och underhåll. För
rörelsehindrade är för branta lutningar ett stort problem, men också exempelvis utformningen
av övergångsställen.
Även synskadade har särskilda krav på övergångställens utformning. De behöver också
visuella och taktila ledstråk. För såväl synskadade som rörelsehindrade är det en stor fördel
med tydlig separering mellan gång- och cykelbana, exempelvis genom olika material.
Trafiksäkerhet och trygghet är särskilt viktigt, framförallt de delar av gång- och cykelnätet
som ofta används av barn, exempelvis skolvägar och vägar till idrottsplatser. Kraven på
trafiksäkerhet är högre för barn än för vuxna. De gång- och cykelvägar som används av
vuxna, exempelvis för arbetsresor, ska upplevas som framkomliga och gena.
Gång- och cykelvägnätet ska upplevas som tryggt att använda. Känsla av otrygghet är ofta ett
problem för dem som färdas med cykel eller till fots. En viktig faktor är belysningen, som ska
vara placerad och utformad så att den lyser upp gång- och cykelvägen och området närmast
vägen, utan att vara så skarp att den blir bländande.
Träd och buskar nära gång- och cykelvägar kan behöva beskäras så att de inte skymmer
sikten. Vid nyplantering ska trygghetsaspekten beaktas vid valet av arter och sorter. Många
människor upplever gång- och cykeltunnlar i Vårgårda som otrygga. Därför är det viktigt att
de utformas för att bli så tilltalande som möjligt och att de har fungerande belysning.
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4.2 TEKNISK STANDARD
Gång- och cykelvägnätet i Vårgårda utformas efter rekommendationerna i Vägar och gators
utformning (VGU) för att ge de mjuka trafikanterna bästa möjliga framkomlighet, säkerhet
och tillgänglighet.
Gc
Stråk

Följande standard för Gc-stråk skall följas:
•

Gång- och cykelvägen skall vara minst 2,50 meter bred.

•

Ytan skall vara hårdgjord.

•

Belysning skall finnas.

•

Stråk skall märkas ut med vägmärke och/eller markering i vägbanan.

•

Vägvisning skall finnas mot målpunkter.

•

Skötsel av stråk skall prioriteras före länkar, i enlighet med skötselgarantin.

•

För framkomligheten är det viktigt att stråken har prioritet i korsningar och
överfarter där de korsar vägbanan. Där skall gång- och cykelvägen vara
upphöjd och väl markerad för att underlätta framkomligheten för de mjuka
trafikanterna. Upphöjda överfarter utgör även en hastighetsdämpande
åtgärd för den tunga trafiken i samhället och gör de uppmärksamma på att
släppa förbi gående och cyklister

•

För att göra stråken säkra för framförallt äldre och funktionsnedsatta med
dålig syn så skall banorna vara skiljda åt för gående och cyklister med
vägmärken, målning och/eller annat material som är lätt att känna med
fötter eller blindkäpp t.ex. gatsten.

Följande standard för länkar skall följas:
Gc
Länkar
•

Bredden bör vara minst 2 meter.

•

Ytan kan vara av varierande markbeläggning beroende på länkens
sträckning i tätorten.

•

Belysning bör finnas för att öka trafikanternas trygghetskänsla, men är inte
nödvändigt.

•

Skötsel av länkar prioriteras efter stråk, i enlighet med skötselgarantin.

•

Länkar som mynnar ut i blandtrafik bör göras säkrare med
utkörningsskydd i form av grindar, för att förhindra tunga trafikanter att
komma in på länkarna samt att göra gående och cyklister medvetna om
förändringen i trafikmiljön. Grindarna skall vara placerade så att rullstolar,
rollatorer samt barnvagnar lätt kan ta sig igenom, cyklister bör även kunna
ta sig igenom i låg hastighet utan att behöva sätta fötterna i marken. De
skall vara öppningsbara för underhållningsfordon m.m.
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4.3 FÖRSLAG PÅ UTBYGGNAD
Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet planeras ske successivt i takt med att
investeringsmedel kan anvisas i budget samt utifrån kritirerna:
-

Att få ett fungerande och sammanhållet gång- och cykelnät i tätorten
Planerat utbyte av VA-nätet
Nybyggnad av nya bebyggelseområden

Utifrån dessa grunder samt kartan på nästa sida, kommer aktuella projekt att uppdateras i
verksamhetsplaner årligen. Uppdateringen skall ske i samarbete mellan Tekniska
förvaltningen och Miljöförvaltningen. Ansvarig för uppdateringen är Tekniska nämnden.

Pågående projekt år 2009-2010
1 - Från cirkulationsplatsen, Industrigatan/Boråsvägen utmed Artillerigatan till Tånga.
Påbörjades år 2009.
2 - Från bron över Kyllingsån utmed Fridhemsgatan till Fridhemsskolan.
3 - Utmed Boråsvägen från Fridhemsområdet till befintlig gång- och cykelväg vid
cirkulationsplatsen i korsningen med Artillerigatan.
4 - Sträckan mellan Skolgatan och Lilla Torggatan, vid kvarteret Förvaltaren.

Övriga projekt som kan vara aktuella i framtiden, se bilaga.
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4.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT
E20
Stockholm
Rv42
Trollhättan

E20
Göteborg

GC-stråk
GC-länkar
Planerade utbyggnadsområden
Rekreation
Västra stambanan

Rv42
Borås
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5. GENOMFÖRANDE
Utbyggnad och upprustning av tätortens gång- och cykelvägnät är ett långsiktigt arbete som
måste bedrivas kontinuerligt. Arbetet kräver samverkan mellan olika väghållare och inom den
kommunala organisationen. Utbyggnad kommer att ske successivt och i takt med att
investeringsmedel kan anvisas i budget. Behovet av utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet
påverkas även av andra åtgärder, exempelvis nybyggnad av nya bostadsområden samt
åtgärder med utbyte av VA-nätet i tätorten. Varje år ska beslut fattas om vilka åtgärder på
gång- och cykelvägnätet som ska genomföras under kommande år. Åtgärderna tas ur gångoch cykelplanen, med hänsyn till här angivna prioriteringar. Genomförda åtgärder ska följas
upp kontinuerligt. I samband med att beslut tas om vilka åtgärder som ska genomföras under
följande år ska beslut tas om gång- och cykelplanen fortfarande är aktuell eller om den
behöver omarbetas.
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