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FÖRORD
Att gå och cykla är både miljövänliga och hälsosamma transportsätt. Om fler människor 
skulle välja att gå och cykla skulle trängseln i våra städer minska och vi skulle också få 
en bättre folkhälsa. Att skapa tillgängliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar är viktigt, 
och speciellt viktigt är det att bygga gång-och cykelvägar som kan underlätta för barn och 
ungdomar att själva ta sig till skola och fritidsaktiviteter. På så sätt minskar trycket från 
biltrafiken runt våra skolor och idrottsanläggningar vilket skapar en bättre trafikmiljö och 
minskar risken för olyckor. 

Gång- och cykelplanen tar inte ställning till vem som ekonomiskt ska bekosta föreslagna 
åtgärder då planen är ett långsiktigt strategiskt dokument. Vidare utredning av alla åtgär-
der krävs innan projektering av dessa kan bli möjlig.

Information
Projektledare  Hanna Gustafsson, trafikingenjör 
Medverkande tjänstemän  Lovisa Enerhall, planarkitekt, Kevin Engberg, planarkitekt 
   David Hedman, teknisk chef, Lars Landström, tekniker 
Omslagsfoto   Ockelbo kommun

Kommunala beslut
April 2018   Beslut om samråd 

SAMRÅD
Gång- och cykelplanen är ute på samråd till och med den  
16 maj 2018. Synpunkter på planen kan skickas per e-post 
till registrator@ockelbo.se samt via brev till Ockelbo kom-
mun 816 80 Ockelbo.
Var god uppge diarienummer KS 2018/00126.
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BAKGRUND
Ockelbo kommun har i sin översiktsplan som mål att alla invånare ska kunna röra sig 
tryggt och enkelt i sitt närområde. Ockelbo centrum skall också vara lättillgängligt på 
de gåendes och cyklandes villkor. Under 2015 tog ett förslag på gång- och cykelplan för 
Ockelbo kommun fram som även gick ut på samråd. Under 2016 slogs Ockelbos, Sand-
vikens och Hofors samhällsbyggnadsförvaltningar ihop till en gemensam förvaltning, 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). 

VGS har fått i uppgift att revidera planen på nytt och detta dokument är en uppdaterad 
version av den ursprungliga planen. I arbetet med framtagandet av den nya gång- och 
cykelplanen har samarbete skett med Tekniska kontoret på Ockelbo kommun samt en 
politisk styrgrupp bestående av Tillväxtutskottet i Ockelbo.

SYFTET MED GÅNG- OCH CYKELPLANEN
Gång- och cykelplanen har som syfte att fungera som ett underlag för vidare planering 
av gång- och cykeltrafiken i Ockelbo tätort. I planen finns både åtgärdsförslag där nya 
åtgärder föreslås och prioriteras samt planeringsunderlag som kan användas i Ockelbos 
kommun arbete med gång- och cykelfrågor.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
Det finns flertalet dokument, såväl nationella som lokala som visar riktlinjerna för hur gång- 
och cykeltrafik ska vara en del i samhällsplaneringen för att verka i ett hållbart samhälle. 

Ockelbo kommuns översiktsplan 2012
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska styrdokument. Översikts-
planen visar kommunens mål viljeriktningar samt rekommendationer och är ett viktigt 
underlag för såväl detaljplaner, bebyggelseutveckling och gång- och cykelplaner.

INLEDNING

GÅNG- OCH CYKELPLANENS MÅL
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken: 
● Öka arbets- och studiependlingen i kommunen

Detta ska primärt förbättras och stärkas:
● Stråk som underlättar och ökar möjligheten för  

arbetspendling och studiependling.
● Stråk där många barn rör sig till och från skolor
● Kopplingen till resecentrum.
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» Inledning

Ockelbo kommuns översiktsplan berör gång- och cykeltrafik till viss del. Det som berörs 
är specifika konfliktzoner, brutna länkar m.m. Ett av kommunens övergripande mål är 
att kommunen ska samverka med övriga aktörer för att gång- och cykeltrafik bättre ska 
samordnas med kollektivtrafiken.

Specifika åtgärdspunkter som berör gång- och cykelvägar översiktsplanen: 

• Det finns ett behov av att anlägga separat gång- och cykelväg längst med delar av väg 
272, mot Säbyggeby.

• Trafiksäkerhetsåtgärd vid Sundsbron, övergång mot Gäveränge. Denna trafiksäkerhetsåt-
gärd är utförd 2012.

• Trafiksäkerhetsåtgärd vid Kulturstationen.

• Södra Åsgatan, mellan Sundsbron och torget. På platsen finns endast en smal trottoar för 
fotgängare.

• Torget. Området behöver tas i ett helhetsgrepp, omformning av torg till bland annat 
förmån för gång- och cykeltrafikanter.

Läs mer om dessa åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Regionala mål 
Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018–2029, Länsplan för regional  
transportinfrastruktur

Detta är ett politiskt dokument som fastställer åtgärds-
planeringen för länet åren 2018–2029. I detta dokument 
ligger fokus på att skapa en infrastruktur som skapar 
förutsättningar för ett hållbart resande. I hela länet finns 
ett stort behov av förbättrade och nya gång- och cykelvägar, prioritering av gång- och 
cykelvägar är därför högt i planen. De projekt som planen beskriver som berör Ockelbo 
kommun är ett redan färdigställt projekt, gång- och cykelvägen från Ockelbo kyrka till Wij 
trädgårdar. Ett annat projekt som ligger under åtgärdsförslag år 4–6, 2021–2023, är gång- 
och cykelväg längs delar av väg 272, i riktning mot Säbyggeby. Denna åtgärd finns även i 
gång- och cykelplanens åtgärdsprogram, läs mer om den på sidan 29. Inom planperioden, 
2018–2029, är tanken att en utredning ska ske av väg 272, genomfart Ockelbo, där fokus 
kommer att vara på framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Regeringens mål och direktiv

Regeringen vill verka för långsiktigt hållbara transportlösningar där prioritet ligger på åt-
gärder som främjar kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Ett ökat och säkert gång- och 
cykelnät kan bidra till att minska transportens miljöpåverkan samt att det även kan bidra 
till en bättre folkhälsa (Regeringskansliet). Det finns idag generellt stora brister i infrastruk-
turnätet för gång- och cykeltrafiken. Investeringar i gång- och cykelvägar har visat sig vara 
samhällsekonomiskt lönsamt. Detta tack vare att fysisk aktivitet kan bidra till en minskning 
av kroniska sjukdomar samt minskad sjukfrånvaro, vilket i sin tur leder bättre samhällseko-
nomi (Folkhälsomyndigheten).

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och globala mål för hållbar 
utveckling. Målen berör hållbara transportlösningar, trafiksäkerhet och hälsa. Det finns 
även tydliga målsättningar nationellt, det för att främja en god samhällsutveckling, vilket 
har sin grund i det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö innebär att våra städer och tätorter och verka för att utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö. 

Nyligen utbyggd gång- och cykelväg mellan Ockelbo kyrka och Wij trädgårdar.
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En av preciseringarna till målet har kopplingar till cykeltrafik: Kollektivtrafiksystem är mil-
jöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar.

Redan i ett tidigt skede i samhällsplaneringen bör gång- och cykeltrafiken och trafiksitua-
tionen belysas. Olika stadsprojekt, både nationella och internationella har visat att det är 
möjligt att öka en aktiv och säker transport även genom enklare åtgärder såsom till exem-
pel hastighetsdämpning och tydliga väg- och skyltmarkeringar.

AVGRÄNSNING
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Ockelbo kom-
mun. Fritidscykling och turiststråk är inte lika högt prioriterade i denna plan även om 
detta ändå tas upp. Planen berör i första hand åtgärder för cykeltrafiken men medför även 
fördelar för fotgängare. 

Geografiskt fokuseras gång- och cykeltrafiken  
i Ockelbo tätort. Åtgärder i byarna Åmot, Jädraås och Lingbo berörs i ett separat avsnitt. 
Där analyseras varje by för sig och trafiksäkerhets- 
höjande åtgärder föreslås på vissa specifika platser.

» Inledning

Geografisk avgränsning av planen.

Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling.  Källa: FN
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LÄSANVISNING  
OCH DEFINITIONER
I gång- och cykelplanen beskrivs effekterna av ökat använ-
dande av cykel kopplat till nationella, regionala och lokala 
mål. Det nuvarande gång- och cykelvägnätet beskrivs och 
analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur gång- och 
cykelvägnätet bör byggas och skötas i Ockelbo kommun. 
I kapitlet åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lös-
ningar för en bättre och säkrare gång- och cykeltrafik.

I planen används olika benämningar och begrepp för att 
beskriva situationer, utformningar med mera. Här följer 
korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i 
planen.

Konfliktzon
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där 
det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan exempelvis 
handla om en plats där olika sorters trafik korsas.

Cykelöverfart
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av 
moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De 
har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt 

en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta 
mer om vem som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – 
fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 
på cykelöverfarten.

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en 
cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet 
till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare 
av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på 
cykelöverfarten (Transportstyrelsen).

Cykelpassage
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av 
moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Det 
finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan 
vara markerade med vägmarkering för cykelpassage. Här 
nedan får du veta mer om vem som har väjningsplikt vid 
obevakade cykelpassager – fordonsföraren på vägen eller 
den cyklande som kommer från cykelbanan och ska korsa 
vägen.

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen 
anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyk-
lande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare 
av moped klass II som kommer från en cykelbana har 

väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det 
finns en obevakad cykelpassage.

Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cy-
kelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis. 
(Transportstyrelsen)

Hastighetsdämpande åtgärd
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika 
slag, men alltid med syftet att sänka hastigheten. En sådan 
typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg 
inför en extra utsatt korsning eller överfart där säkerheten 
behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 
hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vä-
gen. Ett annat effektivt sätt är att använda en sidoförskjut-
ning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara 
permanent i vägbanan eller tillfällig, då ofta med skyltade 
blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd 
kan också vara en varningsskylt om hastighet, automatisk 
hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande.

Blandtrafik
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade 
trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas som mot-
satsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och 
cykeltrafiken är inte separerad från biltrafiken av exempel-
vis kantsten, fält, vägren etc.

» Inledning

Cykelöverfart.  Källa: Transportstyrelsen

Cykelpassage.  Källa: Transportstyrelsen

Blandtrafik.  Källa: Google
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Separerad
En separerad gång- och cykelväg löper längs en bilväg men 
är separerad från bilvägen med ett säkerhetsavstånd mellan 
bilvägen och gång- och cykelvägen.

Breddad
Bilvägen breddas för att möjliggöra cykeltrafik längs sidan 
på vägen som skiljs av kantsten, likt en bredare trottoar.

Vägmarkering
När bilvägar inte breddas eller separeras kan markeringar 
på vägen användas. Den markerade linjen visar var gränsen 
mellan gång- och cykelbanan och bilvägen går, trots att de 
befinner sig på samma höjdnivå.

TRAFIKREGLER
I Trafikförordningen (1998:1276) och 
Vägmärkesordningen (2007:90) anges de 
trafikregler, vägmärken och vägmarkeringar 
som gäller för cykeltrafiken. Regelverken 
påverkar inte enbart cyklisternas säkerhet, utan 
även dess framkomlighet. Det kan också vara 
bra att driva kampanjer för att uppmärk-
samma och informera om vad som gäller vid 
åtgärder som trafikanterna behöver förhålla sig till. Många 
av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför 
att det är extra viktigt att trafikmiljön tydliggörs i enlighet 
med regelverken för att inte skapa förvirring. 

Här följer några utdrag från Trafikför-
ordningen som beskriver gällande reg-
ler för cykeltrafiken:
• 3 kap. 6 §: Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska 

vid färd på väg föras på cykelbana där sådan finns. Om 
särskild försiktighet iakttas får dock cyklande och förare 
av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbana även om 
det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn 
till färdmålets läge. 

• 3 kap. 7 §: Cykel, mopeder och fordon som är konstrue-
rat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller 
som inte får föras med högre hastighet ska föras så nära 
som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den 
bana som används.

• 3 kap. 12 §: På väg ska vägrenen användas vid färd med 
cykel eller moped klass 2 när cykelbana saknas.

• 3 kap. 31 §: Omkörning ska ske till vänster utom i de fall 
som avses i 7 § fjärde stycket. Omkörning ska dock ske 
till höger när föraren av det framförvarande fordonet 
svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng. 

Cyklande och mopedförare får köra om andra fordon än 
cykel och moped till höger. 

• 3 kap. 21 §: En förare har också väjningsplikt mot varje 
fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kom-
mer in på en väg.

• 3 kap. 61 §: Vid ett obevakat övergångsställe har en förare 
väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut 
på övergångsstället. En förare som närmar sig en obeva-
kad cykelöverfart, ska anpassa hastigheten så att det inte 
uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på 
cykelöverfarten.

• 3 kap. 59 §: På cykelbanor ska cyklande och förare av mo-
ped klass II lämnas företrädare av andra fordonsförare.

• 6 kap. 6 §: Cyklande eller förare av moped klass II som 
ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till fordon 
som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om 
det kan ske utan fara.

• En cykel ska vid färd i mörker ha reflexanordning baktill, 
framtill och på sidan samt en lykta baktill och en strål-
kastare framtill. Reflexen baktill ska återkasta rött ljus. 
Reflexen framtill ska återkasta vitt ljus. Reflexanordning 
på sidan ska återkasta orangegult eller vitt ljus. Lyktan 
baktill ska kunna visa rött ljus och får avge blinkande ljus 
och strålkastaren framtill ska kunna visa vitt eller gult ljus. 
Tillkopplad sidvagn eller cykel-
kärra som saknar baklykta 
ska förses med reflex  
som återkastar rött ljus  
(3 kap. 73 §).

• Personer yngre än 15 år 
använda hjälm när de 
cyklar eller blir skjutsade 
på cykel (6 kap. 4 a §).

» Inledning

Separerad.  Källa: Google

Breddad.  Källa: Google

Illustration: Freepik
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KOMMUNBESKRIVNING
I Ockelbo kommun lever cirka 5 900 invånare varav unge-
fär hälften bor i Ockelbo tätort. Kommunens ålderspyra-
mid är typisk för en landsbygdskommun, det vill säga fler 
äldre och färre yngre än genomsnittet. Befolkningstätheten 
är sex personer per km2. I Ockelbo är topografin och 
rullstensåsarna kallade Ockelboåsen och Åmotsåsen viktiga 
strukturskapare som har givit orten dess nuvarande form. 

Åsen sträcker sig genom tätorten nord-sydlig riktning och 
skapar ett huvudstråk där genomfarten finns på åsen och 
bebyggelsen har växt från åsen och utåt. Vattnet har en stor 
påverkan på landskapet och rinner tvärs åsen från Bysjön 
och vidare i Testeboån.

BEFINTLIGT GÅNG- OCH 
CYKELVÄGNÄT
I Ockelbo förekommer en variation på gång- och cykel-
vägnätet eftersom att en kontinuerlig utbyggnad har skett 
lokalt i samband med exploatering och uppkomst av nya 
områden och verksamheter. För att skapa ett komplett 
gång- och cykelvägnät har det sedan kompletterats med 
nya länkar. rekommendationer och utformningstrender har 
växlat med tiden vilket medfört att gång- och cykelbanor-
nas utformning varierar inom Ockelbo. 

Cykelvägnätet täcker in stora delar av tätorten, men cykel-
vägnätet är i nuläget inte helt sammanhängande och det 
finns många konfliktzoner.I Ockelbo tätort är det nära till 
det mesta. Genom att cykla några minuter nås de flesta 

skolor, bostadsområden, arbetsplatser och andra målpunk-
ter inom tätorten, se restidsanalysen intill. Det gör det 
snabbt och enkelt att använda sig av cykeln. Med anledning 
av åsens form kan cyklisten behöva ta sig igenom en del 
upp- och nedförsbackar för att nå sin destination.

De viktiga målpunkterna är mestadels fokuserade i de 
mest centrala delarna medan några är spridda över tätorten 
framför allt norr och söder om centrum.

Med anledning av tätortens utformning, topografin, åsen, 
bebyggelsen och viktiga målpunkter som förskolor, skolor, 
resecentrum, centrum, hälsocentral med flera formas ett 
primärt stråk med anslutande sekundära stråk för att täcka 
in de rörelsemönster som redan finns och där det finns 
behov av en fungerande cykelinfrastruktur, se kartbilden 
kallad Stråk på nästa sida. Det är framför allt i de här strå-
ken som åtgärder och framtida utbyggnad bör prioriteras.

NULÄGESBESKRIVNING

Restider med cykel från torget i centrala 
Ockelbo.

RESTIDSANALYS

Baskarta: TopoWeb © Lantmäteriet.

3 minuter

9 minuter

6 minuter
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TRAFIKSÄKERHET
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet. Upplevs en 
situation under en resa som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till 
att trafikanter avstår från resan eller använder annat resesätt. En känsla av trygghet är en 
grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad aktivitet. Det leder till 
fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället. Det sociala livet ökar i det offentliga 
rummet och cykelstråken blir attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både 
trafiksystemet som helhet och dess detaljer tänks över. Anledningar till att trafikmiljön 
känns osäker beror bland annat på otydlig skyltning och otydliga markeringar, dålig sikt 
och cykelbanor med otydlighet kring vem som har företräde.

För att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, framförallt för barn och unga, är 
ökad trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och elevers färdväg till och 
från skolan ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre 
åldrarna måste cykelstråken vara anpassade efter deras förmåga.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkring av gång- 
och cykelpassager, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer riktade till skolor 
och elever.

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat 
fram en metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna 
kommer i konflikt med motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande 
färgen utfärdar inga regler för det markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna 
och de övriga trafikanterna. Färgerna kan utföras på många olika sätt som färgad asfalt, 
kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad marksten. Avvikande färger kan vara 
ett sätt att ytterligare öka säkerheten och attraktiviteten för människor att använda sig utav 
cykel som färdmedel.

Vegetation
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av 
grönområden med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga 

i det offentliga rummet. Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa 
vägar går före. I många fall kan den alternativa vägen vara osäkrare utifrån ett trafiksäker-
hetsperspektiv. Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är 
trafiksäkert utformad för cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen.

Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, eftersom det skapar osäkerhet och rädsla 
under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar rädsla och otäcka skuggningar. 
Cykelstråk som ligger avsides eller i naturområden och parker får inte ha många sittplatser 
utplacerade längs cykelstråken eller en underminerad belysning, eftersom det ökar risken 
för överfall. Under planeringsprocessen måste risken för överfall förebyggas. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för 
cykeltrafik eller med de övriga trafikslagen. 

Den optimala belysningen för ett cykelstråk är att belysa miljön runt omkring. Det finns 
goda möjligheter att göra bra estetiska val som ökar stråkets attraktivitet och skapar bra 
överraskningar under cykelturen. Det som kan belysas är under broar och tunnlar, träd, 
buskar, sittplatser, fontäner, skulpturer och etc. Belysningen kan också appliceras med oli-
ka metoder, färger och ljusstyrkor. Trots biltrafikens belysning bör cykelstråken ha separat 
belysning som är anpassad efter cyklisternas säkerhet och behov.

RIKTLINJER
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ATTRAKTIVA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Attraktiva gång- och cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och 
öka användandet av cykel. För att öka användandet av gång- och cykelvägar ska det vara 
bra framkomlighet, tillgänglighet och det ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelse-
fullt att cykelstråken ligger i närheten av bebyggelsen.

På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, trafikbullret 
mindre och Ockelbo trevligare att leva och bo i. 

I ett räkneexempel där  
20 personer arbetspendlar 
från Stångjärnsvägen till 
tågstationen i Ockelbo skulle 
koldioxidutsläppen minska 
med 1 250 kg per år om var 
femte av de 20 personerna an-
vände cykel istället för bil. Var 
och en av de fem cyklisterna 
skulle spara 3 600 kronor och 
göra av med 37 500 kcal per 
år. Cyklisten har 600 meter 
närmre väg och endast två 
minuter längre restid.

En gång- och cykelväg blir 
attraktiv om den är gen. Att 
en gång- och cykelväg är gen 
och tar trafikanterna den 
kortaste och snabbaste vägen 
till destinationen är viktigt, 
eftersom en cyklist påverkas 
mer av en omväg än en bilist. 
Cyklister har också en tendens 
att skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en om-
väg. Det resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet.

Trafiksäkerheten är en grundpelare för en attraktiv gång- och cykelväg. En cyklist i Ock-
elbo ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. Därför 

bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 
trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken. Vid korsande med 
biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder finnas. 
Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen.

Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Vägarna ska vara släta och lättan-
vända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken. 
Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen 
framkomlig och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För 
att hålla liv i cyklandet även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten 
att gång- och cykelvägarna prioriteras.

En resejämförelse för en resa från Stångjärnsvägen till resecentrum. 
Röd markering visar snabbaste resväg med bil och grön linje visar snab-
baste resväg med cykel.  Källa: Resejämföraren, Lunds kommun

102 kr 29 kcal
0 kg

312 kg3 712 kr 37 601 kcal

PRIS/ÅR FÖRBRÄNNING/ÅR UTSLÄPP/ÅR

Cykel Cykel CykelBil Bil Bil

Statistiken visar en jämförelse av effekterna för en persons vardagliga pendling mellan Stångjärnsvägen och 
tågstationen i Ockelbo. Med utsläpp menas mängden koldioxid.

» Riktlinjer
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GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  
I FYSISK PLANERING
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripan-
de planeringen i översiktsplan, fördjupningar, gång- och cykelplan, planprogram till mer 
detaljerat i detaljplaner och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, 
regionala och lokala målen bör gång och cykel beaktas och ges plats i alla led.

Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska planeringen ses som ett fordon och ges plats. 
Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 
medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre 
resor. För att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genom-
förandet och för att det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver 
nödvändig cykelinfrastruktur säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som 
sedan speglar sig i mer detaljerad planering.

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist eller fotgängare kan ta sig tryggt och 
säkert till målpunkterna eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på 
stationer, hållplatser, arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc.

I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är genomtänkta och att tillräckligt 
mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats. Att ge plats åt cykelpar-
keringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör det finnas 
plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.

För en gång- och cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det 
bra om den placeras i närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pend-
lingssträckor är det motiverat att separera gång- och cykelvägen mer från annan trafik. Det 
bör i sådant fall finnas alternativa och trygga cykelvägar att använda nattetid.

BELYSNING
Enligt Trafikverkets handbok för vägbelysning är belysningens största funktion att förbätt-
ra synförhållandena i trafiken. Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor 
minskas.

En god belysning bidrar även till att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryg-
gare miljö. När det gäller vägbelysning för cyklister och gående är det en förutsättning för 
att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under dygnets mörka timmar. En 
god belysning är viktigt för att möjliggöra för gående och cykeltrafikanter att se eventuella 
ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad gång- och cy-
keltrafik, vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på gång- och cykelvägar 
utanför tätort bör finnas, till exempel kan vägen användas för cykelpendling till och från 
arbete. 

Trafikverkets krav på belysningen är:
• Belysningen ska vara utformad så att miljön känns trygg.

• Belysningen bör vara speciellt vid olika typer av ”hinder” och där vägen ändrar karaktär, 
till exempel vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och 
övrig vegetation.

» Riktlinjer
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VÄGVISNING
Ockelbo kommuns vägvisning för gång- och 
cykeltrafikanter behöver förbättras. Väg-
visning är en viktig del för att cyklister och 
gående ska ha lätt att orientera sig i kommu-
nen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa 
cyklister och gående till rätt stråk, men även 
ange riktningen samt avståndet till målpunk-
ten.  Vägvisningen av gång- och cykeltrafik 
består av lokaliseringsmärken, ett lokalise-
ringsmärke visar vilken väg som kan användas 
för att ta sig till en viss plats, som exempelvis 
resecentrum, turistmål eller centrum (Trans-
portstyrelsen).

Vägvisning är till för dem som inte hittar. 
Man måste ha tid att läsa och förstå skyltar-
na och välja väg utan att det blir farligt för 
medtrafikanterna. Det får inte finnas för många skyltar på samma ställe, och de ska vara 
konsekventa och lättbegripliga. Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i 
en riktning som gör de väl synliga. En tydlig vägvisning visar trafikanterna att kommunen 
satsar på att göra gång- och cykelnätet säkrare och lättare att orientera sig i. 

Det är främst det primära stråket i Ockelbo kommun som bör förses med vägvisning. 
Därefter även de sekundära stråken. De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till 
centrum, resecentrum, turistmål såsom Wij Trädgårdar, förskolor samt skolor. Syftet är 
även att skylta upp de vägar som kan användas för både gång- och cykel samt för biltrafik, 
vägar med så kallad blandtrafik.

CYKELPARKERINGAR OCH CYKELPUMP
En cykelparkering vid busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 
infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånar-
na i kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att 
arbeta för att få goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler 
ska använda dessa är både positivt för miljön samt för folkhälsan. 

I och med etapp 1 av projektet 
Grön station renoverades och 
byggdes resecentrum om. Rese-
centrumsområdet är därför väl 
utrustat med cykelparkeringar, 
både med och utan väderskydd. 
Enligt Boverket finns fyra 
viktiga delar vid planering av 
cykelparkeringar vid kollek-
tivtrafiknoder, exempelvis ett 
resecentrum:

• Närhet – inga omvägar

• Tillräcklig kapacitet

• Stöldsäkerhet

• Väderskydd

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen 
en viktig del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden 
mellan dessa bör inte vara längre än  
25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera parkering för cykel 
närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.

I många städer finns det offentliga cykelpumpar upprättade, ofta i närheten av stationer 
och resecentrum där många personer vistas, men även längst med välanvända cykelstråk. 
Detta är ett verktyg för att öka användandet av cykel. I Ockelbo kommun finns det ännu 
ingen offentlig cykelpump.

Exempel på lokaliseringsmärke, lokaliseringsmärket 
kan även visa avstånd.  Källa: Transportstyrelsen

Cykelparkeringar vid resecentrum i Ockelbo.  Källa: Google

» Riktlinjer
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ÅTGÄRDSPROGRAM
Åtgärdsprogrammet redogör för behovet av mer konkreta insatser 
i gång- och cykelvägnätet. Åtgärderna varierar mellan mindre 
åtgärder som en vägmarkering eller förbättrad belysning till större 
ombyggnationer eller ny vägdragning. Inventering och analyser av 
det befintliga vägnätet, viktiga målpunkter och separata utredning-
ar ligger till grund för åtgärdsprogrammet.

Ett stort fokus har lagts på åtgärder kopplade till trafiksäkerhet vid 
de stråk som är viktiga för arbets- och studiependlingen.

Vid analysen av tätortens uppbyggnad och det befintliga gång- 
och cykelvägnätet har ett primärt stråk med flera anslutande 
sekundära stråk pekats ut som särskilt viktiga.

I åtgärdsprogrammet finns en prioriteringsordning där åtgärderna 
är kategoriserade i fyra nivåer. De utpekade primära och sekundä-
ra stråken är en av faktorerna vid prioritering av åtgärderna.
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ÅTGÄRD 1
Korsning från Marstrand mot Wij förskola
Nuläge:
I Ockelbos södra del ligger 
bostadsområdet Marstrand. 
Längs med Vigatan finns 
idag flera bostadsområden 
belägna, alltifrån villor, kedje-
hus till flerfamiljshus. Längs 
hela Vigatan går idag en 
gång- och cykelväg separerad 
från biltrafiken. Gång- och 
cykelvägen är belägen på den 
östra sidan i riktning mot 
Ockelbo centrum. För att ta 
sig över från gång- och cy-
kelvägen till den västra sidan 
av Vigatan behöver vägen 
korsas.

Idag finns det en gång- och 
cykelväg som leder mot Wij 
förskola. Gång- och cykelvä-
gen går igenom ett bostads-
område. För att ta sig till förskolan behöver man korsa den trafikerade Vigatan. Över-
gången som finns idag leder rakt in på en parkering, vilket innebär en osäker övergång. 

Föreslagen åtgärd:
För att skapa en säker väg till förskolan från bostadsområdet föreslås att busshållplatserna 
flyttas söderut, det ger plats för en säker överfart över Vigatan. Utfarten som finns idag 
sätts igen med vegetation. En ny gång- och cykelöverfart anläggs över Vigatan. Överfar-
ten föreslås bli hastighetssäkrad i form av en upphöjning.

Vigatan

M
arstrandsvägen

ÅTGÄRD 2
Ny cykelväg på Ringvägen till Wij förskola
Nuläge:
Ringvägen leder till Wij förskola från den sydöstra delen av tätorten. Vägen dit idag är 
lågtrafikerad och relativt smal (4,5 m), vilket är positivt för att det verkar fartdämpande. 
Det kan dock bli trångt och otydligt var oskyddade trafikanter ska ta vägen vid möte med 
bilar.

Föreslagen åtgärd:
I det fall vägen vid Wij förskola öppnas för genomfart väntas trafiken öka på Ringvägen. 
För att skapa en säker väg till skolan föreslås en breddning av vägbanan, från korsningen 
med Södra Åsgatan och fram till där motortrafik förbjuds mellan ladorna, för att ge plats 
åt en vägmarkering för gång- och cykeltrafikanter. Markeringen bör då finnas på den 
norra sidan av vägbanan där belysning redan finns. 

Genom att bredda vägområdet kan gång- och cykelbanan vara 2 meter bred och vägen 
för biltrafik fortsatt vara 4,5 meter. Fastigheten för vägen är idag 8 meter bred, vilket 
betyder att inlösen av mark inte är aktuellt.

Ringvägen

Agronom
vägen

» Åtgärdsprogram
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ÅTGÄRD 3
Ny cykelväg på Rabovägen
Nuläge:
Söder om Rabovägen och 
väster om Lötstigen finns två 
befintliga gång- och cykelvä-
gar som inte är sammanlän-
kade. Sträckan ligger inom 
det sekundära flödet för 
gång- och cykeltrafikanter 
och ligger mellan målpunk-
terna ridhuset och centrum. 
Rabovägen och Lötstigen 
är två cirka 4 meter breda 
lokalgator i ett villakvarter 
med låg trafikmängd.

Den brutna länken skapar 
otydlighet och otrygghet för 
oskyddade trafikanter som 
vill ta sig mellan nämnda 
målpunkter.

Föreslagen åtgärd:
För att tydliggöra för gång- och cykeltrafikanterna som ska ta sig mellan de befintliga väg-
arna föreslås en vägmarkering i befintlig vägbana. Markeringen bör finnas på den västra 
sidan av vägbanan eftersom vägen viker av västerut från Lötstigen.

Vägbanan kan behöva breddas för att ge plats åt vägmarkeringen, fastigheten för vägen är 
8,6 meter bred.

Det är också viktigt att det tydligt skyltas mot målpunkter för att tydliggöra för trafikan-
terna vilken väg som de kan lita på kommer leda dem rätt.

ÅTGÄRD 4
Korsning Södra Åsgatan och Ringvägen
Nuläge:
Vid korsningen mellan Södra 
Åsgatan och Ringvägen möts 
två gång- och cykelvägar 
på varsin sida Södra Åsga-
tan. Där emellan finns en 
refug, men ingen markering, 
skyltning eller fartdämp-
ning. Stråket är en del av det 
sekundära flödet och knyter 
ihop ridskolan, Rabo, Wij 
förskola och centrum.

Gång- och cykelvägen är 
idag både otydlig och osäker, 
den leder endast till Ring-
vägen och inte norrut mot 
centrum. Den som ska mot 
centrum är tvungen att ta sig 
diagonalt genom en väldigt 
bred korsning.

Föreslagen åtgärd:
För att tydliggöra korsningen föreslås en ny gång- och cykelväg från öster om Södra 
Åsgatan via en ny cykelöverfart där cyklister och fotgängare har företräde. Den nya 
dragningen kopplar på ett naturligt sätt till befintlig gång- och cykelväg till centrum samt 
till norra sidan av Ringvägen vilket blir en naturlig koppling till föreslagen markering i 
vägbanan på Ringvägen mot Wij förskola.

För att uppnå lägre hastighet samt undvika att bilister kan gena genom korsningen mellan 
Ringvägen och Södra Åsgatan föreslås kopplingen mot Ringvägen att smalnas av. Där kan 
det istället rymmas mer grönyta och vägen blir således mer vinkelrät mot Södra Åsgatan.

S. Åsgatan

Rabovägen

S.
 Å

sg
at

an

Ringvägen

» Åtgärdsprogram
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ÅTGÄRD 5
Korsning Vigatan och Gärdesvägen
Nuläge:
Från Marstrandsområdet 
går en gång- och cykelväg 
längs med Vigatan in till de 
centrala delarna av Ock-
elbo. Många boende och 
skolelever använder gång- 
och cykelvägen dagligen. 
I höjd med Vidammen 
korsar gång- och cykelvägen 
körbanan och byter därefter 
sida. Överfarten upplevs i 
dagsläget som både otydlig 
och osäker.

Föreslagen åtgärd:
För att öka trafiksäkerheten 
för gående och cyklister som 
ska ta sig över Vigatan före-
slås en markerad och hastig-
hetssäkrad passage. Detta skulle uppmärksamma bilister och andra fordonsförare på att 
en gång- och cykelväg korsar körbanan samtidigt som hastigheten för bilisterna sänks.

ÅTGÄRD 6
Korsning Vigatan/Södra Åsgatan
Nuläge:
Längs med Södra Åsgatan lö-
per en gång- och cykelväg på 
den västra sidan. Vägen är en 
del av det primära gång- och 
cykelstråket. Från Vigatan 
går en gång- och cykelväg på 
den norra sidan som slutar 
cirka 30 meter från kors-
ningen vid Södra Åsgatan. 
Gång- och cykelvägen nyttjas 
av bland annat boende på 
Marstrand. Vid Vigatan 
korsar gång- och cykelvägen 
den över 15 meter breda 
körbanan. Detta medför att 
cyklister och fotgängare som 
korsar Vigatan tvingas vistas 
på körbanan under en längre 
tid samtidigt som bilister kan 
hålla hög hastighet när de svänger i korsningen. Korsningen anses vara omotiverat bred i 
förhållande till trafikmängd och typ av trafik som trafikerar vägen.

Föreslagen åtgärd:
För att förkorta tiden där oskyddade trafikanter vistas på körbanan i korsningen föreslås 
att en mittrefug anläggs. En mittrefug förhindrar att bilister från Södra Åsgatan genar in i 
korsningen och sänker därmed hastigheterna. I dagsläget slutar gång- och cykelvägen på 
Vigatan strax innan korsningen med Södra åsgatan. För att knyta ihop denna gång- och 
cykelväg med den befintliga på Södra Åsgatan föreslås att gång- och cykelvägen förlängs 
hela vägen upp till korsningen.
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ÅTGÄRD 7
Ny väg mellan Vigatan och Gamla Åmotsvägen
Nuläge:
I det primära stråket saknas 
en viktig länk som knyter 
samman idrottsplatsen, Mar-
strand och en del av Rabo 
med centrum, stationsområ-
det och norra tätorten.  
I nuläget måste oskyddade 
trafikanter ta vägen via Hum-
levägen mot centrum. Längs 
Humlevägen finns bilparke-
ringar direkt mot vägen på 
både sidor vägbanan vilket 
dels gör det osäkert och dels 
försvårar möjligheten att 
ordna en gång- och cykelväg.

Föreslagen åtgärd:
En ny gång- och cykelväg 
väster om Humlevägen i 
närheten av vattnet blir gen, 
attraktiv och skyddad från 
annan trafik. Längs norra 
halvan av föreslagen väg 
finns promenadstråket Häl-
sans stig där föreslagen väg 
följer samma stråk. Eventu-
ella utbyggnadsplaner på den 
grusade ytan bör beaktas vid 
anläggning och kombineras 
på ett lämpligt sätt.

ÅTGÄRD 8
Korsning Gamla Åmotsvägen
Nuläge:
För att genomföra åtgärd 7 
med ny gång- och cykelväg 
väster om Humlevägen som 
knyter samman Marstrand 
med centrum och norra 
Ockelbo behövs åtgärd 
8, en trygg överfart som 
korsar Gamla Åmotsvägen. 
Årsdygnstrafiken på Gamla 
Åmotsvägen är 1 350.

Föreslagen åtgärd:
Som en förlängning av 
åtgärd 7 bör den nya före-
slagna gång- och cykelvägen 
ansluta till den befintliga 
på norra sidan om Gamla 
Åmotsvägen. Eftersom 
Gamla Åtmotsvägen är 
relativt vältrafikerad behövs 
en cykelöverfart där cyklisten 
har företräde. Eventuellt kan 
även hastighetsdämpande åt-
gärder behövas för att skapa 
en säker överfart.
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ÅTGÄRD 9
Ny väg till Åbyggeby
Nuläge:
Vägen till Åbyggeby och Åbyggeby skola är smal och saknar för det mesta vägren. Av-
ståndet från centrum till skolan är 5 km. Vid skolan går idag elever från förskola till tredje 
klass.

Föreslagen åtgärd:
En ny separerad gång- och cykelväg längs Gamla Åmotsvägen från korsningen vid Wi-
berget fram till Åbyggeby skola. Åtgärden bedöms vara mycket omfattande. Om under-
laget visar sig vara tillräckligt för att anlägga en ny gång- och cykelväg behöver åtgärden 
utredas mer, t.ex. ytor, markinlösen, belysning med mera.

ÅTGÄRD 10
Kantsten vid korsningen Gamla Åmotsvägen/Södra Åsgatan
Nuläge:
Längs med Södra Åsgatan 
löper en gång- och cykelväg 
på den västra sidan. Cykelvä-
gen är en del av det primära 
cykelvägnätet. Vid Gamla 
Åmotsvägen korsar gång- 
och cykeltrafiken den breda 
körbanan och exponerar de 
oskyddade trafikanterna för 
biltrafik.

Föreslagen åtgärd:
För att förkorta tiden där 
cyklisterna är ute oskyddade 
på körbanan föreslås gång- 
och cykelvägens kantsten 
förlängas ut i körbanan på 
båda sidorna, precis som vid 
korsningen Vigatan/Södra 
Åsgatan. Vägmarkeringar 
som visar separering av gå-
ende och cyklister bör också 
förstärkas.
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ÅTGÄRD 11
Ny cykelväg Sjöängsvägen
Nuläge:
Sjöängsvägen är en lokalga-
ta i centrala Ockelbo som 
sträcker sig från Perslun-
daskolan i norr till ortens 
hälsocentral i söder. Många 
barn som går Perslundasko-
lan använder Sjöängsvägen 
som sin skolväg. 

Den norra delen av vägen 
saknar både gång- och cy-
kelväg samt trottoar, barnen 
måste därför samsas med 
motorfordon på den relativt 
trånga vägen. På vintertid 
blir vägen än mer trång då 
snövallar finns på båda sidor 
körbanan.

Föreslagen åtgärd:
Eftersom att Sjöängsvägen 
är en väl använd skolväg för 
barn på Perslundaskolan be-
hövs en säker yta för dem att 
färdas på. En avskild gång- 
och cykelväg med kantsten 
föreslås på den västra sidan av körbanan, för att sedan knytas ihop med befintlig trottoar 
längre söderut på Sjöängsvägen. Befintlig trottoar bör också breddas för att nå upp till 
gång- och cykelvägsstandard. Eftersom den norra delen av Sjöängsvägen är relativt smal 
kan inte gång- och cykelbanan anläggas utan att visst ianspråktagande av mark kommer 
att behövas.

ÅTGÄRD 12
Utredningsområde: Torget, Framtidens centrum
Nuläge:
I hjärtat av Ockelbos tätort kring torget finns handel, 
arbetsplatser och offentliga mötesplatser. Det befintliga 
gång- och cykelstråket löper i nordsydlig riktning längs 
Södra Åsgatan. Kring torget finns det flera konfliktzoner. 
Korsningen mellan Södra Åsgatan och Torggatan kan 
upplevas otydlig och ytorna är stora. Mellan Södra Åsga-
tan till gång- och cykelvägen som leder upp till Perslun-
daskolan finns en bruten länk vilket göra att oskyddade 
trafikanter behöver korsa både bilväg och parkering. Pas-
sagen över vägen in till parkeringen är bred och otydlig.

Föreslagen åtgärd:
Hela områdets utformning behandlas separat i projektet 
Framtidens centrum, där föreslås ny sträckning av gång- 
och cykelbanor, flytt av parkeringsplatser och säkrare 
överfarter.
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ÅTGÄRD 13
Korsning Perslundavägen/Södra Åsgatan
Nuläge:
Längs med Södra Åsgatans västra sida löper en gång- och cykelväg som leder till och från 
resecentrum. Gång- och cykelvägen korsar körbanan på Perslundavägen där körbaneom-
rådet är mycket brett. Gång- och cykelvägen är heller inte gen utan går snett över körba-
nan. Under 2016 genomfördes en trafikutredning för torget i Ockelbo där även nämnd 
korsning utreddes. Utredningen föreslog att annan markbeläggning skulle anläggas i 
korsningen för att uppmärksamma bilisterna på att oskyddade trafikanter kan komma att 
passera korsningen. 

Föreslagen åtgärd:
I utredningen från 2016 föreslås en annan typ av markbeläggning där gång- och cykelvä-
gen korsar körbanan. Detta är en praktisk åtgärd men avhjälper problematiken i korsning-
en endast under barkmarkperioden. Under vintermånaderna syns inte den andra typen av 
markbeläggning vilket gör korsningen i princip lika osäker vintertid. Eftersom att denna 
korsningspunkt har höga flöden av gång- och cykeltrafik som ska till och från rese-
centrum anses det som än viktigare att ha en trafiksäker korsning året runt. Gång- och 
cykelplanen föreslår att vidare utredning av en upphöjd passage bör ske. Detta eftersom 
att upphöjningen säkerhetsställer en lägre hastighet för motorfordon. 

» Åtgärdsprogram
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Utredningsområde: Stationsområdet, Grön station
Nuläge:
En av de viktigaste målpunkterna i Ockelbo är stationsområdet. Där pendlar hundratals 
människor varje dag med tåg och buss. Det är också den första platsen många av Ockelbos 
turister möts av.

I området identifieras två konfliktzoner som inte är tillfredsställande i nuläget. Passagen 
på Norra Åsgatan (väg 272) är inte säker för oskyddade trafikanter. Vägen har en refug 
där oskyddade trafikanter kan stanna efter halva vägen men motorfordon har företräde, 
hastigheten för både oskyddade trafikanter och motorfordon är hög. Dessutom saknas 
tillräcklig belysning.

Vidare mot hållplatserna och järnvägsspåren korsar oskyddade trafikanter ännu en bilväg, 
Stationsgatan. Passagen är skyltad för övergångsställe för enbart fotgängare, vägen för 
cyklister är otydlig och trång framför allt när cyklisten har korsat Stationsgatan på väg mot 
järnvägen.

Föreslagen åtgärd:
Hela stationsområdet behandlas i ett separat projekt kallat Grön 
station, etapp 2. Där föreslås flera åtgärder som förändrar både 
motortrafiken och gång- och cykelvägar.

Här föreslås andra åtgärder än de som föreslås i projektet Grön 
station. Dessa åtgärder utgår ifrån ett scenario där Grön station 
inte genomförs och befintlig situation kvarstår, åtgärderna foku-
serar på gång- och cykeltrafiken.

Passagen som korsar Norra Åsgatan föreslås bli en cykelöverfart 
där både cyklister och fotgängare har företräde, en upphöjd 
bredare markyta med annorlunda markbeläggning, alternativt 
fartdämpande åtgärder innan överfarten. Befintlig refug är kvar men överfarten rätas upp 
och mer mark tas i anspråk för gång- och cykelbana för en mer naturlig sträckning mot 
stationsområdet. Eftersom gång- och cykelvägen lutar ner mot korsningen kan det också 
behövas en hastighetsdämpning för cyklister innan korsningen, exempelvis en upphöjning 
även för oskyddade trafikanter. Platsen behöver tydlig skyltning och mer belysning för att 
göra alla trafikanter uppmärksamma på varandra och på de hastighetsdämpande åtgärderna. 

Vid korsningen nedanför, över Stationsgatan, föreslås en cykelöverfart där cyklister och 
fotgängare har företräde. Hastigheten bedöms inte vara särskilt hög men platsen är otydlig 
där biltrafik, bussar, cyklister och fotgängare ska samsas. 

Därför föreslås korsningen förbli plan men annan markbeläggning och tydligare skyltar 
och belysning behövs. Trottoaren utanför stationshuset kan bli bredare vilket gör vägen 
för cyklister tydligare och plats för möten med fotgängare rymligare. 
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ÅTGÄRD 15
Väg upp mot Perslundaskolan från stationsområdet
Nuläge:
För att tag sig upp till Per-
slundaskolan samt bostäder 
i området från resecentrum 
använder idag gående och 
cyklister Perslundavägen. Vä-
gen är smal och på vintertid 
finns knappt utrymme för 
både mötande bilar samt gå-
ende och cyklister. Sikten är 
också delvis skymd då vägen 
ligger i en svag kurva. I en 
trafikutredning för torget i 
Ockelbo som genomfördes 
2016 föreslogs en ny gång-
bana på den södra sidan av 
Perslundavägen.

Föreslagen åtgärd:
För att höja trafiksäkerheten 
för de oskyddade trafikan-
terna föreslås precis som ut-
redningen från 2016 – att en 
upphöjd gångbana anläggs 
på den södra sidan av Per-
slundvägen. Denna gångbana 
kopplas på befintlig gång- 
och cykelväg på Perslundavägen samt gång- och cykelväg på Södra Åsgatan.  De flesta 
cyklister som tar sig till Perslundaskolan förväntas använda sig av befintlig gång- och 
cykelväg vid torget, samt markerad gång- och cykelväg på norra delen av Perslundavägen. 
Därav föreslås att endast anlägga ett trafiksäkert utrymme för gående.

ÅTGÄRD 16
Korsningen Sjöängsvägen/Skolvägen
Nuläge:
I dagsläget finns en gång-och 
cykelväg på den norra delen 
av Skolvägen som skolbarn 
på Perslundaskolan använder 
sig av. I gång- och cykelpla-
nen föreslås en ny gång- och 
cykelväg längs Sjöängsvägen 
som sedan behöver knytas på 
befintlig gång- och cykelväg 
på Skolvägen. I dagsläget 
finns ingen säker passage 
från gång- och cykelvägen 
längs Skolvägen över till 
Sjöängsvägen. Ett stort antal 
bilar parkerar på Skolvägen 
och sikten för barnen som 
ska korsa vägen blir därmed 
ofta försämrad.

Föreslagen åtgärd:
En säker passage i form av 
ett övergångställe bör anläg-
gas från befintlig gång- och 
cykelväg på Skolvägen över 
till planerad ny gång- och 
cykelväg på Sjöängsvägens västra sida.  Eftersom övergångstället ska ligga vid en skola 
bör det vara hastighetssäkrat med exempelvis en upphöjning. Skolvägen är relativt smal 
så ingen mittrefug krävs på övergångstället. På Skolvägen finns en parkeringsficka för 
skolbussen. Denna kommer eventuellt behöva flyttas längre västerut för att inte påverka 
sikten vid övergångstället
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ÅTGÄRD 17
Ny cykelväg vid Skomakaren
Nuläge:
Södra Åsgatan som leder 
från kulturstationen mot 
Ockelbo centrum är idag 
märkt med varningsskylt, 
skylten visar varning för 
cyklande och mopedförare. 
Märket anger en vägsträcka 
där cyklande eller mopedfö-
rare ofta korsar eller kör in 
på vägen. Längs denna väg 
finns en gång- och cykelväg 
från kulturstationen fram 
till Ockelbogårdars kon-
tor. Därefter finns en smal 
gångväg fram till korsningen 
där Södra Åsgatan möter 
Perslundavägen.

Föreslagen åtgärd:
För att skapa en säker gång- och cykelväg behövs en separering av biltrafiken och oskyd-
dade trafikanter. Därför föreslås att den befintliga gångvägen breddas. Trottoaren är idag 
cirka 1,5 m bred. För att det ska vara en trafiksäker gång- och cykelväg behöver den vara 
minst 2,5 m bred. 

Den tänkta åtgärden ska sedan knytas ihop med befintlig gång- och cykelväg som går mot 
Ockelbo centrum. Vid korsningen Södra Åsgatan/Perslundavägen föreslås också en ny 
åtgärd, läs mer om denna på sidan 24, åtgärd 13.

ÅTGÄRD 18
Korsning vid Kulturstationen
Nuläge:
Korsningen som är belä-
gen intill Perslundavägen 
är ostrukturerad och en 
osäker överfart för gång- och 
cykeltrafikanter. Intill och 
längs med Kulturstationen 
finns en gång- och cykelväg 
anlagd. För att ta sig över 
till den redan anlagda gång- 
och cykelvägen behöver den 
breda och ostrukturerade 
vägen korsas. Gång- och 
cykelvägen har sitt slut vid 
Ockelbogårdars kontor och 
därefter fortsätter den med 
endast en smal trottoar. 

Vägen mellan Ockelbo- 
gårdars kontor och torget är 
märkt med en varningsskylt 
för cyklister, vilket betyder 
att blandtrafik kan före- 
komma. 

Föreslagen åtgärd:
För att göra denna korsning mer strukturerad och säker behöver vissa åtgärder göras. 
För att bilister som kommer från Norra Åsgatan inte ska kunna gena in i korsningen så 
är förslaget att smala av infarten från Norra Åsgatan. På så sätt får gående och cyklister 
en bättre uppsyn och kan se i tid om det kommer en bilist. De bilister som kommer från 
Södra Åsgatan behöver en tydligare infart upp mot Perslundavägen. En gång- och cykelö-
verfart föreslås att anläggas och skyltas upp. Se illustration för bättre överblick.
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ÅTGÄRD 19
Korsning vid stationsområdets norra sida
Nuläge:
Stationsområdet är placerat 
längs det primära stråket 
och är en av de viktigaste 
målpunkterna i Ockelbo. 

Mellan stationsområdet och 
norra sidan av tätorten finns 
idag ingen tydlig koppling. 
Den naturliga vägen från 
norra delen av tätorten är att 
korsa Norra Åsgatan direkt 
söder om Sundsbron.

Norra Åsgatan är en av 
Ockelbos mest trafikerade 
vägar, drygt 4 800 fordon på 
ett årsmedelsdygn. Medel-
hastigheterna är uppmätta till 
långt över skyltad hastig-
hetsbegränsning vid senaste 
mätningen 2017. En åtgärd för att knyta ihop norra Ockelbo med stationsområdet ställer 
därför högra krav på en säker passage med fartdämpande åtgärder.

Föreslagen åtgärd:
Eftersom trafikmängden är stor och hastigheterna ibland höga föreslås en hastighets-
säkrad gång- och cykelöverfart med klassningen mycket god trafiksäkerhetseffekt, där 
de oskyddade trafikanterna har företräde. Vägbanan är bred, 8 m, därför föreslås att 
vägbanan smalnas av vid överfarten för att avståndet för oskyddade trafikanter i vägbanan 
ska bli kortare.

Korsningen söder om överfarten mot öster och stationsområdet görs smalare, det leder 
till lägre hastigheter och bättre sikt vilket ökar trafiksäkerheten. Avståndet från korsning-
en och cykelöverfarten blir längre och därmed säkrare för överfarten.

ÅTGÄRD 20
Ny cykelväg och korsning vid Gäverängeskolan
Nuläge:
Gäverängeskolan ligger i 
centrala Ockelbo och omfat-
tar förskoleklass till årskurs 
3, samt fritidshem. Totalt går 
cirka 120 elever på skolan.

Idag finns en gång- och 
cykelväg som leder in på 
Gäverängeskolans skolgård. 
För att ta sig till och in på 
den gång- och cykelvägen så 
behöver trafikanterna vistas  
i gaturummet. 

Idag finns en asfalterad gång- 
och cykelväg från järnvägs-
överfarten mot Gäveränge-
skolan. Idag ligger gång- och 
cykelvägen på den västra 
sidan av vägen, skolan på 
den östra sidan. En överfart 
för att säkert ta sig till över 
vägen rekommenderas.

Föreslagen åtgärd:
För att göra en säker gång- 
och cykelväg till skolan är 
förslaget att det ska anläggas 
en hastighetsdämpande överfart över Gäverängevägen, där den befintliga gång- och cy-
kelbanan tar slut. Vidare föreslås en gång- och cykelväg på den östra sidan om Gäveräng-
evägen. Den nya gång- och cykelvägen knyts sedan ihop med den befintliga gång- och 
cykelvägen som leder in på Gäverängeskolans skolgård.
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ÅTGÄRD 21
Ny cykelväg längs Hamrångevägen
Nuläge:
I dagsläget går en gång- och cykelväg längs med Hamrångevägens södra sida och slutar 
vid infarten till Björkvägen. Vidare österut på Hamrångevägen ligger flera stora arbetsgi-
vare där övervägande del av de anställda tar sig till arbetet med bil. Vägen är bred med en 
väl tilltagen vägren på den södra sidan. 

Föreslagen åtgärd:
Gång- och cykelplanen har som mål att öka arbets- och studiependlingen och eftersom 
flera stora arbetsgivare ligger längs med Hamrångevägen bör lämplig färdväg för gång- 
och cykeltrafik finnas. Förslagsvis utökas befintlig vägren till ett cykelfält, som är en lämp-
lig lösning när majoriteten av de oskyddade trafikanterna är vuxna arbetspendlare. 

ÅTGÄRD 22
Ny cykelväg till Säbyggeby
Nuläge:
Idag finns ingen koppling för 
skyddade trafikanter mellan 
området kallat Säbyggeby 
och resterande Ockelbo 
tätort. Säbyggeby avgränsas 
från tätorten genom väg 303 
som går i öst-västlig riktning 
tvärs Norra Åsgatan som går 
i nord-sydlig riktning. Norra 
Åsgatan byter namn efter 
korsningen till Säbyggeby-
vägen.

Korsningen mellan de båda 
vägarna är stor och vältrafi-
kerad. På Säbyggebyvägen 
finns varken tillräcklig vägren 
eller kantsten, vidare söderut 
på Norra Åsgatan cirka 
250 meter från korsningen 
finns en smal trottoar med 
kantsten.

En gång- och cykelväg från Säbyggeby till korsningen Norra Åsgatan/väg 303 finns i gäl-
lande detaljplan, den är också utpekad av Region Gävleborg i Regional infrastrukturplan 
Gävleborg 2018– 2029.

Föreslagen åtgärd:
En gång- och cykelväg längs Säbyggebyvägen enligt den detaljplanerade sträckningen 
föreslås. På grund av förhållandena vid korsningen mellan Säbyggebyvägen och väg 303 
föreslås korsningen vara planskild. Vidare söderut bör den nya sträckningen gå igenom 
skogsmarken ner till Byvägen, via Hedvägen, korsa Stenvägen och kopplas ihop med 
befintlig gång- och cykelväg som leder hela vägen till Ockelbo centrum.
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PRIORITET ÅTGÄRD KORT BESKRIVNING TYP OMFATTNING STRÅK

22 Ny väg till Säbyggeby Ny sträckning Stor Primärt

19 Korsning vid stationsområdets norra sida Korsning Liten Primärt

14 Utredningsområde: Stationsområdet, Grön station Separat Stor Primärt

2 Ny cykelväg på Ringvägen till Wij förskola Ny sträckning Stor Sekundärt

5 Korsning Vigatan och Gärdesvägen Korsning Medelstor Primärt

11 Ny cykelväg längs Sjöängsvägen Ny sträckning Medelstor Primärt

12 Utredningsområde: Torget, Framtidens centrum Separat Stor Primärt

13 Korsning Perslundavägen/Södra Åsgatan Korsning Liten Primärt

16 Korsningen vid Sjöängsvägen/Skolvägen Korsning Liten Primärt

17 Ny cykelväg vid Skomakaren Ny sträckning Medelstor Primärt

18 Korsning vid Kulturstationen Korsning Medelstor Primärt

20 Ny cykelväg och korsning vid Gäverängeskolan Flera olika Medelstor Sekundärt

PRIORITERINGSORDNING

Medelhög prioritet

Hög prioritet

Medellåg prioritet

Låg prioritet

Åtgärdsnummer

Teckenförklaring

10

I åtgärdsprogrammet finns en prioriteringsordning där åtgärderna är kategoriserade i fyra 
nivåer. De utpekade primära och sekundära stråken är en av faktorerna vid prioritering av 
åtgärderna.

» Åtgärdsprogram
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PRIORITET ÅTGÄRD KORT BESKRIVNING TYP OMFATTNING STRÅK

1 Korsning från Marstrand mot Wij förskola Korsning Liten Sekundärt

4 Korsning Södra Åsgatan och Ringvägen Korsning Liten Sekundärt

6 Korsning Vigatan/Södra Åsgatan Korsning Medelstor Primärt

7 Ny väg mellan Vigatan och Gamla Åmotsvägen Ny sträckning Medelstor Primärt

8 Korsning Gamla Åmotsvägen Korsning Liten Primärt

10 Kantsten vid korsningen Gamla Åmotsvägen/Södra Åsgatan Kantsten Liten Primärt

15 Väg upp mot Perslundaskolan från stationsområdet Ny sträckning Medelstor Sekundärt

3 Ny cykelväg på Rabogatan Ny sträckning Liten Primärt

9 Ny cykelväg till Åbyggeby Ny sträckning Stor Sekundärt

21 Ny cykelväg längs Hamrångevägen Ny sträckning Stor Inget

PRIORITERINGSORDNING

Medelhög prioritet

Hög prioritet

Medellåg prioritet

Låg prioritet

Åtgärdsnummer

Teckenförklaring

10

» Åtgärdsprogram
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JÄDRAÅS
I Jädraås sker det primära rörelseflödet för både mo-
tortrafik och oskyddade trafikanter via Jädraåsvägen. Det 
är den väg som kopplar samman majoriteten av bostads-
bebyggelsen med förskola, service och knutpunkterna för 
kollektivtrafiken. Åtgärder som bidrar till säkrare vägar 
längs Jädraåsvägen och vid korsningspunkter där oskyd-
dade trafikanter behöver korsa vägen bör prioriteras. Det-
ta gäller framför allt vid busshållplatser och nära förskola.

Busshållplatserna bör också stärkas upp för att bidra 
till ökad användning av kollektivtrafik. Förslagsvis kan 
plattformar och väderskydd anläggas vid hållplatsen för 
en säkrare och tryggare upplevelse.

Förskola

Hållplats

Jädraåsvägen

Hållplats

Bostäder

Bostäder

Busshållplatsen vid Folkets hus i Jädraås. Analys av bebyggelsen i Jädraås.

» Åtgärdsprogram
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LINGBO
I Lingbo bör vägen till och från tågplattformen priorite-
ras. För att skapa en trygg och användbar väg för många 
boende i Lingbo föreslås grusvägen mellan Kolvägen och 
Backvägen anläggas och tillgänglighetsanpassas. På den 
här vägen bör det också finnas tillfredsställande belysning. 
Vidare på Kolvägen fram till tågplattformen bör vägen 
anpassas för säkrare gång- och cykeltrafik, det kan göras 
med förnyad vägmarkering, bättre skyltning och bättre 
belysning.

Kolvägen söderut bör också stärkas upp för att skapa en 
säkrare väg för boende söder om tågplattformen.

Kolvägen

» Åtgärdsprogram
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ÅMOT
Precis som i Jädraås finns det även i Åmot en väg som 
skär mellan en stor del av bostadsbebyggelsen och övriga 
viktiga målpunkter. Söder om Åmotsvägen finns både 
hållplatser, förskola, service och livsmedelshandel. Det 
gör att Åmotsvägen behöver korsas för att nå målpunk-
terna. Prioritering av säkerhetshöjdande åtgärder bör ske 
vid korsning av Åmotsvägen och på vägar till och från 
förskola och livs. Busshållplatserna är placerade strax 
söder om Åmotsvägen.

Även i Åmot finns det busshållplatser som behöver stär-
kas upp, exempelvis med en plattform. Särskilt vintertid 
är det viktigt att ge plats vid hållplatserna då gaturummet 
krymper och snöröjningen bildar höga vallar.

Bostäder

Åmotsvägen

Bostäder

Förskola

Hållplats

Hållplats

Hållplats

Livs

Analys av bebyggelsen i Åmot.Busshållplatsen vid förskolan i Åmot.
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ANSVARSFÖRDELNING
Sveriges vägnät består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Längs med de statliga 
vägarna är det Trafikverket som bygger och underhåller gång- och cykelvägar. Beslut om 
vilka gång- och cykelvägar som ska byggas längs med statliga vägar i en kommun tas i 
Länstransportplanen som upprättas av Region Gävleborg. Kommunen har möjlighet att 
prioritera vilka gång- och cykelvägar kommunen anser som mest angelägna att de byggs 
till Länstransportplanen. I Ockelbo kommun är ny gång- och cykelväg till Säbyggeby samt 
åtgärder längs väg 272 de högst prioriterade.  

I Ockelbo tätort underhåller en vägförening flertalet av vägarna. Ockelbo kommun har ett 
stort andelstal i föreningen och bekostar också nybyggnation av gång- och cykelvägar längs 
med vägarna. 

Övriga enskilda vägar i Ockelbo kommun ägs och underhålls av olika vägföreningar, 
samfälligheter och i vissa fall enskilda markägare. Nybyggnation av gång- och cykelvägar 
längs med dessa vägar bekostas av föreningarna själva där möjlighet att söka bidrag från 
Trafikverket finns om föreningen erhåller statligt driftsbidrag.

DRIFT OCH SKÖTSEL
Vinterväghållning
Att välja cykeln framför bilen även vintertid är både ett miljövänligt och hälsosamt 
transportsätt. En avgörande faktor för att få fler människor att välja att cykla även under 
de kallare månaderna i Sverige är att vinterväghållningen sköts på ett bra sätt. Redan vid 
några få centimeters snö kan det vara besvärligt för en cyklist att ta sig fram på ett bra sätt. 
Många cyklister upplever också säkerhetsrisker med kombinationen av halka och mörker. 
Undersökningar visar att en stor del av trafikolyckor som drabbar cyklister kan härledas till 
en brist i underhållet av gång- och cykelvägar. Den vanligaste orsaken till olyckor uppges 
vara halka enligt en studie gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 
Därav är det av största vikt att snöröjning och halkbekämpning sker på ett effektivt sätt. 
I Ockelbo tätort ska gång- och cykelvägar snöröjas först. Speciellt viktiga är de gång- och 

cykelvägar som går utanför skolor och förskolor. För att förebygga halkolyckor ska även 
gång- och cykelvägar halkbekämpas. Ockelbo kommun ska ha som mål att snöröjning ska 
ske på de primära gång- och cykelstråken inom två timmar när snödjupet överstiger två 
centimeter.

Sommar-, vår- och höstväghållning
Efter vintersäsongen är det viktigt att sanden sopas upp snarast eftersom denna åtgärd har 
stor betydelse för cyklisternas säkerhet och framkomlighet. På hösten är det också viktigt 
att löv sopas upp kontinuerligt. Upptagning av sand och löv ska prioriteras på gång- och 
cykelvägar framför bilvägar.  Under sommarmånaderna ska gång- och cykelvägarna vara 
fria från ogräs och annan växtlighet som kan vara en säkerhetsrisk för fotgängare och 
cyklister. Beskärning av skymmande häckar och träd längs med gång- och cykelvägar ska 
ske ur både säkerhets- och trygghetssynpunkt.

DRIFT OCH ANSVAR
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GÅNG- OCH CYKELPLAN – OCKELBO KOMMUN – SAMRÅD
Gång- och cykelplanen är ute på samråd till och med den 16 maj 2018.  
Synpunkter på planen kan skickas per e-post till registrator@ockelbo.se samt via  
brev till Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo.
Var god uppge diarienummer KS 2018/00126.


