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Gång- och cykelplan, Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun beslutade vid sammanträde 2018-04-

10, § 63, att ställa ut gång- och cykelplanen på samråd. Gång- och 

cykelplanen har varit utställd på samråd under tiden 2018-04-20 - 2018-05-

16.  

Nedan förtecknas inkomna synpunkter. Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltnings svar på inkomna synpunkter redovisas i 

kursiv stil. Vissa av synpunkterna har varit av en sådan karaktär som inte 

hanteras inom ramen för en gång- och cykelplan, och bemöts därav inte i 

samrådsredogörelsen.  

Yttranden i sin helhet finns tillgängliga hos Ockelbo kommun, registrator.  
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INKOMNA SYNPUNKTER 

1. Region Gävleborg 

 
 Yttrande Ockelbo kommuns gång- och cykelplan, samrådshandling 2018  

Generellt om planen  

Regions Gävleborgs avdelning för Infrastruktur och samhällsplanering har 

tagit del av samrådshandlingen för Ockelbo kommuns gång- och cykelplan. I 

ett läge där flera av länets kommuner saknar helt eller uppdaterade 

cykelplaner är det särskilt roligt att notera att länets minsta kommun föregår 

med gott exempel.  

Planen är ambitiös i sitt utförande och särskilt skulle vi vilja lyfta fram;  

• Restidskartan, mycket ambitiöst och bra! Visar på stor potential för en ökad 

andel cyklande inom kommunen.  

• Indelningen i primära och sekundära stråk. Innebär en ökad seriositet och 

ett fortsatt positivt arbete kring att få cykeln att betraktas som ett "riktigt" 

transportslag.  

• Positivt med ambitionerna för vägvisning. Detta behövs dels för att 

underlätta cykling, men är också en form av marknadsföring av cykeln som 

transportmedel.  

• Generellt bra upplägg av hela planen med ett separat åtgärdsprogram.  

• Kapitlet om riktlinjer innehåller många bra beskrivningar, men skulle för 

att bli ännu tydligare kunna utvecklas med målbeskrivningar per kategori. 

Hur stor andel av stråken är trafiksäkra (och hur många har man som 

ambition att ska var det?) vad är ambitionen kring drift och underhåll, av 

vegetation men även vinterväghållning (står i ett annat stycke idag), 

belysning mm.  

• Gällande driftsfrågor och bredd så hittar vi ingen riktlinje för beskrivning 

av bredd eller separering mellan gående och cyklister. På ett ställe anges min 

2,5 m bredd ur trafiksäkerhetssynpunkt - är detta också en bredd som är 

funktionell ur driftsynpunkt?  

 
Specifikt om mål  

Gång- och cykelplanen anger följande 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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"För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör gång och cykel 

beaktas och ges plats i alla led." (s. 13)  

"Ett av kommunens övergripande mål är att kommunen ska samverka med 

övriga aktörer för att gång- och cykeltrafik bättre ska samordnas med 

kollektivtrafiken." (s. 5)  

Region Gävleborg ser mycket positivt på att samverkan lyfts fram. Det finns 

ett behov av ökat underlag kring dagens cykelflöden, mätmetoder för detta, 

liksom mål för färdmedelsandelar för cykeln av totala andelen resande samt 

politiska ambitioner för detta. Detta är något som skulle kunna fortsätta att 

utvecklas såväl på lokal som på regional nivå. Vi ser framemot ett fortsatt 

och utvecklat samarbete kring dessa frågor. 

Kommunens svar:  

I gång- och cykelplanen har ingen klassificering gjorts huruvida hur många 

av gång- och cykelstråken som är trafiksäkra, och heller ingen procentuell 

ambition om hur många som ska vara detta. Målet är självklart att alla 

gång- och cykelvägar ska vara så trafiksäkra som möjligt. I gång- och 

cykelplanen har valet gjorts att dela in stråk i primära och sekundära stråk. 

Högst prioritet på att uppnå trafiksäkra gång- och cykelvägar ligger i 

nuläget på det primära stråken.  

Ambitionen kring drift och underhåll är att det ska vara lätt at cykla och ta 

sig runt i kommunen oavsett årstid. Det primära stråket och gång- och 

cykelvägar till skolor är prioriterat vad gäller snöröjning och 

halkbekämpning.  

Gällande riktlinjer för bredd på gång- och cykelvägar har kommunen valt 

att inte sätta en exakt siffra på hur bred en gång- och cykelväg ska vara i 

Ockelbo kommun. Detta för att förutsättningarna på olika platser kan skilja 

sig mycket åt och en bedömning av bredd bör göras i varje enskilt fall.  

Kommunen har valt att i text precisera vilka mål som gång- och 

cykeltrafiken har i Ockelbo med hänsyn till riktlinjer för bland annat 

trafiksäkerhet och attraktiva gång- och cykelvägar. Kommunen fastställer 

bland annat att vägarna ska vara släta och lättanvända, buskage som 

hänger över gång- och cykelvägar ska regelbundet klippas ned och en cyklist 

som tar sig fram i Ockelbo ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig 

hela vägen fram till sin destination.  
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2. Trafikverket 

 
Trafikverkets yttrande avseende samråd gällande gång- och cykelplan, 

Ockelbo kommun  

Ärendet  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har i samarbete 

med Ockelbo kommuns tekniska enhet tagit fram ett förslag till en gång- och 

cykelplan för kommunen. 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 Ockelbo kommuns 

arbete med gång- och cykelfrågor.  

Övergripande synpunkter  

Trafikverket ser positivt på att kommunen tagit fram en gång- och cykelplan. 

Planen är väl strukturerad och visar tydligt avgränsning och den 

prioriteringsordning som valts att arbeta efter. Vi ser särskilt positivt på att 

kommunen prioriterat pendlingsstråken och fokuserat på 

trafiksäkerhetsåtgärder. Trafikverket deltar gärna som dialogpart i framtiden 

med de åtgärder som avses i gång- och cykelplanen.  

Belysning  

På s.13 i cykelplanen redogörs Trafikverkets krav på belysning. Det är 

viktigt att betona att regelverket Vägars och Gators Utformning (VGU) är 

tvingande för det statliga vägnätet medan det är rådgivande för kommunala 

vägar och gator. Många kommuner tar idag fram egna belysningsstrategier, 

vi undrar om en sådan finns eller om det planeras att tas fram. Det är ett bra 

stöd för den framtida planeringen.  

Generella synpunkter avseende åtgärdsprogrammet  

Åtgärdsprogrammet som tagits fram är ett bra material för det fortsatta 

arbetet med gång- och cykelvägar i kommunen. Trafikverket har några 

allmänna synpunkter rörande åtgärdsprogrammet och åtgärdsförslagen som 

följer nedan.  

I samband med åtgärdsförslagen presenteras en bild av respektive förslag 

vilket är ett bra och tydligt sätt att presentera förslagen på. Bilderna bör dock 

justeras så att de inritade övergångsställena tas bort. Detta för att inte läsaren 

får fel bild av vad som kan komma i framtiden. Det är viktigt att notera att 

övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och inte en 

trafiksäkerhetsåtgärd. Övergångsställen är inte en lämplig åtgärd för att öka 

trafiksäkerheten. Trafiksäkerheten kan förbättras genom fysiska åtgärder 

exempelvis genom att anlägga refuger på utpekade platser. Övergångsställen 

kan dock vara placerade där trafikmängderna är så stora att väntetiden för att 

kunna få möjlighet att passera vägen överstiger 20 sek (cirka 4000 

fordon/årsmedeldygn). Även på vissa platser där många barn, äldre eller 

funktionshindrade ofta passerar över vägen exempelvis i närheten av skolor 

eller äldreboenden har vi övergångsställen trots att platsen inte alltid 

uppfyller kraven gällande trafikflöden.  

Vidare rekommenderar vi att rubriken åtgärdsförslag ändras till möjliga 

lösningar. I samband med framtida utredningar kan andra åtgärder komma 
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fram som bättre löser problemet. Vi vill även lyfta några specifika 

synpunkter på följande åtgärdsförslag. 

 
Åtgärd 14: Stationsområdet, Grön station  

Inom stationsområdet har kommunen identifierat 2 konfliktzoner, passagen 

på norra Åsgatan (väg 272) samt passagen vid Stationsgatan. Avseende 

åtgärder för passagen på norra Åsgatan föreslår kommunen bland annat 

hastighetsdämpande åtgärder och tydlig skyltning samt mer belysning. I en 

komplicerad trafikmiljö som är beskriven i cykelplanen kan fler skyltar 

försvåra trafiksituationen ytterligare genom att de tar fokus från 

trafikanterna. Åtgärder bör riktas till att göra passagen tydligare genom att 

förbättra utformningen istället. Trafikverket deltar gärna som dialogpart 

avseende dessa frågor.  

Åtgärd 22: Ny cykelväg till Säbyggeby  

Det är positivt att det finns en detaljplan över området. Det är dock viktigt att 

vara medveten om att detaljplanen är relativt gammal och att 

förutsättningarna till viss del har förändrats. Detaljerna måste studeras vidare 

i framtida projektering.  

Drift och skötsel  

Kommunen beskriver trafiksituationen för cyklister under 

vinterförhållanden. Undersökningar visar på att en stor del av trafikolyckor 

som drabbar cyklister kan härledas till en brist i underhållet av gång-och 

cykelvägar där halka uppges vara den vanligaste orsaken. Kommunen 

beskriver relaterat till situationen under vinterväglag vikten av snöröjning 

och halkbekämpning och skriver att gång- och cykelvägar ska snöröjas först 

inom tätorten. Trafikverket delar kommunens ställning gällande vikten av 

trafiksäkerhet för cyklister. Det är dock viktigt att snöröjning och 

halkbekämpning sker vid rätt tillfållen, under pendlingstiderna på morgon 

och eftermiddag.  

Ansvarsfördelning  

Vi ser positivt på att kommunen tydligt beskriver ansvarsfördelningen och är 

övertygade om att cykelplanen är ett bra underlag för det fortsatta arbetet 

med kommunens gång- och cykelvägar. 

Kommunens svar:   

Kommunen har förtydligat texten rörande VGU. 

Det finns i dagsläget ingen beslysningsstrategi för Ockelbo kommun och i 

nuläget inga beslut på att genomföra en sådan.  

Illustrationer som tidigare innehöll övergångställen har reviderats.  

Angående åtgärd 14 håller kommunen med om att trafikmiljön är 

komplicerad på platsen och att noga utredning av vilken passage som är 

mest lämplig bör göras.  

Text rörande detaljplanen över Säbyggeby har reviderats. Vidare utredning 

om exakt sträckning av gång- och cykelvägen bör och ska göras i samarbete 

med Trafikverket.  
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3. Privatperson 1 

Här kommer åsikter kring gång och cykelplanen för Ockelbo.  

Jag har endast kollat kring Perslunda med tanke på att jag bor där.  

Åtgärd 15 = bra, behövs.  

Åtgärd 16 = Övergångsställe kan vara bra men det hamnar för nära 

korsningen. En förhöjning är enbart av ondo då det redan idag är bekymmer 

med dagvatten i område samt att det kommer påverka buller för närliggande 

boende. Bättre med trafikljus /eller blink för övergång.  

Åtgärd 18 = Här kommer det bli bekymmer för tung trafik som får stanna 

precis nedanför backe. Vintertid kommer det innebära fastkörningar eller 

farlig backning för att kunna ta fart för att komma upp för backen. Dock 

behövs någon typ av åtgärd men det känns inte tillräckligt genomtänkt.  

Åtgärd 19 = övergångsställe här kommer öka risken för allvarliga 

personskador. Bilister från norr ser inte gångtrafikanter som med sin 

"förkörsrätt" går ut i gatan. Ett trafikljus för övergångsstället är en bättre 

lösning.  

Vad jag ser missar dock planen helt cyklister och gångtrafikanter längs med 

Södra Åsgatan mot korsningen Perslundavägen. Här inträffar dagligen "nära 

döden" upplevelser med cyklister kommande i hög fart norrifrån från södra 

Åsgatan, Mesta gång och cykeltrafiken från norra samhället kommer här. I 

dagsläget är situationen ohållbar och att det kommer hända olycka är bara 

fråga om när, inte om. 

Kommunens svar:  

Åtgärd 16: Förslaget syftar till att få en säkrare övergång för oskyddade 

trafikanter. Dagvattenutredning kan komma att genomföras om beslut tas om 

att en förhöjning ska anläggas. 

Åtgärd 18: Kommunen har bedömt att andel tung trafik som ska upp för 

denna backe är låg. Motorfordon har även i dagsläget väjningsplikt mot 

oskyddade trafikanter som korsar korsningen så det blir ingen skillnad 

gällande detta. Alla åtgärder i gång- och cykelplanen är endast förslag och 

behöver utredas och projekteras närmare. 

Åtgärd 19: Kommunen har till antagandehandlingen föreslagit en passage 

samt avsmalning på platsen. Exakt utformning av passagen måste ske i ett 

projekteringsskede. Kommunen ser det som väldigt viktigt att få till en säker 

passage på denna plats då många människor rör sig över vägen dagligen.  

Gällande korsningen Södra åsgatan/Perslundavägen har kommunen utökat 

åtgärd 13 till att omfatta hela denna korsning. Området behöver utredas 

vidare. 
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4. Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) 

 
Vid Kommunala pensionärs - och tillgänglighetsrådets / KPTR / möte 

den 8 maj redogjordes det i stora drag hur de nya gång och cykelbanorna är 

tänkta .  

Vi boende efter Byvägen och Ängsvägen vill, att man i samband med detta 

även åtgärdar delen av Byvägen från "Lilla Jag "fram till korsningen JON 

JONS väg. Denna sträcka av Byvägen är så smal att det inte går att mötas 2 

personbilar. Djupa diken på var sida gör att det också är mycket riskabelt att 

mötas. Vintertid plogas det ut över vägrenen så många avåkningar sker.  

Vägbiten används också som lekplats och accelerationssträcka, med allt vad 

det innebär för boende och andra trafikanter.  

Vårt förslag är, att Byvägen enkelriktas från korsningen Jon Jons väg fram 

till " Lilla jag " så att trafikanter som skall lämna området får köra ut mot 

knotsvägen och sen till den stora 4-vägskorsningen.  

Ett farthinder bör också placeras ut innan korsningen med Jon JON s väg för 

att få ned hastigheten.  

Vi ser många fördelar med denna lösning, risken för avåkningar och 

irritationen över att det inte går att mötas, vilket inte alltid respekteras 

elimineras.  

KUXA- trafiken kommer inte att påverkas då den redan går enligt detta 

förslag. 

Kommunens svar: Yttrandet noteras. Synpunkterna berör i första hand 

förslag på åtgärder på bilvägar vilket ej behandlas i gång- och cykelplanen. 

Synpunkten skickas därav vidare till Ockelbo vägförening samt till tekniska 

kontoret på Ockelbo kommun.  

 

5. Ockelbo Vägförening 

 
Åsikter från Ockelbo Vägförening beträffande plan för gång och cykelvägar.  

Planen för gång och cykelvägar är mycket välgjord och ambitiös. Frågan är 

hur mycket av planen Ockelbo Kommun orkar med att genomföra.  

Vi har därför gjort en prioriteringslista över de enligt vår mening viktigaste 

av de föreslagna åtgärderna.  

Prio 1: Åtgärd 22.  

Efter mötet mellan kommunen och trafikverket beslöts att trafikverket skall 

titta på den föreslagna åtgärden. Vi får hoppas att tanken är att fortsätta med 

cykelväg fram till Kuxagrillen.  

Prio 2: Trafiksituationen Perslundaskolan.  

Trots ett antal möten beträffande trafiksituationen vid lämning och hämtning 

av barn vid skolan har ingenting hänt. Problemen måste lösas innan en 

olycka sker. Vi påtalade detta redan när skolan invigdes men ingenting har 

hänt. Vem tar ansvaret om någonting händer.  

Prio 3: Åtgärd 20  
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Ny cykelväg och korsning vid Gäverngeskolan.  

Oskyddade trafikanter.  

Prio 4: Åtgärd 7, 8 och 11.  

Skapa en säker väg för elever från Marstrandsonnrådet till Perslunda.  

Prio 5: Åtgärd 1.  

Kan kompletteras med mittrefug och sidohinder x 3.  

Prio 6: Åtgärd 17 Och 18.  

Breddning av befintliga cykelvägar.  

Prio 7: Åtgärd 5.  

Kan kompletteras med sidohinder x 3.  

Prio 8: Åtgärd 12.  

Torget, Framtidens centrum.  

Gång och cykelväg fortsätter rakt efter södra Åsgatan till Perslundavägen 

och vidare upp till skolan.  

Vi får hoppas på en snar återkoppling när alla synpunkter inkommit och 

sammanställts. 

Kommunens svar: Synpunkten noteras. Prioriteringsordningen som finns i 

gång- och cykelplanen är politiskt beslutat av Tillväxtutskottet i Ockelbo 

kommun samt av Tekniska kontoret på Ockelbo kommun.  

Kommunen ser det som viktigt att få till en bra hämtning- och 

lämningssituation vid Perslunda skola. Detta är dock främst åtgärder som 

berör biltrafiken vilket inte behandlas i gång- och cykelplanen.  

 
6. PRO 

  
PROJEKT: GÅNG OCH CYKELVÄGEN MELLAN OCKELBO KYRKA 

OCH WIJ TRÄDGÅRDAR I OCKELBO I OCKELBO KOMMUN.  

Vid bron som korsar Laån vid Pålsgården behövs åtgärder för att skydda 

gång och cykelåkare där gångvägen går ut och tar en del av vägområdet om 

stråket skall uppfylla den säkerhet hela sträckan som var tänkt vid 

byggandet. Detta är en flaskhals som måste åtgärdas. Har uppmärksammats 

vid ett flertal tillfällen att bilister som kommer från samhället inte 

respekterar skylten mötande trafik med företräde. Finns det inga personer på 

gångvägen på bron så kör dom på gångvägen och möter trafik från motsatt 

håll vilket är ett brott mot trafikbestämmelserna. Vägens fortsättning mot 

Åbyggeby med två utfarter och en korsning med gång och cykelvägen.Utfart 

1 från Husvagnsbyn utfart 2 från Wijberget —Wij Trädgårdar och där 

vägens sträckning från Ockelbohållet består av kurva,backkrön med skymd 

sikt för ovanstående utfarter och korsning vilket inte är tillfredställande för 

trafik och personsäkerheten.  

FÖRSLAG 1.Sätt ner hastigheten till 40 km före bron från Ockelbohållet 

hela vägen förbi ovanstående utfarter och korsning skall gälla från båda 

håll.PRIO 1 är att hastigheten sätts ner över bron från båda håll.  
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FÖRSLAG 2. Sätt upp markeringsstolpar som markerar linjen för 

cykelbanans yttre gräns mot vägområdet som skall förhindra att bilister 

använder cykelbanan till mötesplats. Stolpar som är trafik och personsäkra 

och kan tas upp under vintertid för att inte hindra snöröjningen. Vidtas dessa 

föreslagna åtgärder så har man höjt personsäkerheten betydligt över bron och 

på båda sidor. Kvarstår dock säkerheten under vintertid men användandet av 

gång och cykelvägen under denna tid på året är betydligt mindre. Fundera !  

  

PROJEKT: Hastighetsnedsättning fyrvägskorsning Väg 272, Väg 303 och 

Väg 546 i Norra samhället i Ockelbo i Ockelbo kommun.  

HISTORIK.  

Genom ovanstående vägkorsning gäller i dag hastigheten 60 km för 272:an 

med stopp och företrädesregel för vägar 303-546. Anmärkningsvärt är att 

man strax före korsningen om man kommer 272:an från Ockelbo höjer 

hastigheten genom korsningen från 40 km till 60 km trots att det under åren 

hänt olyckor i korsningen en med dödlig utgång.  

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD.  

Sänk hastigheten genom korsningen till 40 km på 272:an från båda håll. 

Detta för att få en person och trafiksäkrare korsning innan det hinner bli fler 

olyckstillbud.  

Kommunens svar: Synpunkten noteras. Merparten av synpunkterna berör 

vägar för motordrivna fordon vilket inte tas upp i gång- och cykelplanen. 

Kommunen håller med om att en säker åtgärd för gång- och cykeltrafikanter 

vid bron över Laån behövs.  

 

7. Privatperson 2 

Hej. Det var kloka tankar. Ett alternativ för att underlätta cykling och få en 

generellt säkrare cykel- och biltrafik från Åbyggeby LBC är att införa 

hastighetsbegränsning 50 km på hela sträckan. För ca 15 år sen tog vi 

initiativ till de nuvarande 50 sträckorna. De är nog för korta och det behövs 

50 hela vägen mellan Strömsborg och Pålsgården. På så vis kommer nog 

även en del trafik att styras om till Åmotsvägen. Idag väljer trafik som 

kommer bortanför Strömsborg den gamla vägen trots att den nya är säkrare 

och mer lättkörd. En generell hastighetsbegränsning bör göra cyklingen 

(även bilkörning) säkrare: bilar och bussar kör långsammare och det blir 

färre bilar.  

Det kan kanske även övervägas om inte 50 är lämpligt även på ulfstavägen. 

Kommunens svar: Synpunkten noteras. Hastighetsbegränsningar hanteras 

inte inom ramen för gång- och cykelplanen.  

 

8. Privatperson 3 

Snälla tänk på oss som bor lite utanför Ockelbo. Hela Säbyggeby är en 

livsfara för gång och cykeltrafikanter. Vi i Mo och Säbyggeby kan i 

dagsläget inte ta oss till byn på ett säkert sätt om vi inte tar bilen.  
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Att ingen blivit påkörd på väg 272 i Säbyggeby är ett under. Prio borde ligga 

på den vägen! 

Kommunens svar: Synpunkten noteras. Enligt prioriteringsordningen så 

ligger en separerad gång- och cykelväg genom Säbyggeby till Mo-

korsningen högst på prioriteringen. 

 

9. Privatperson 4 

Vill börja med att tacka för en fint skriven och välillustrerad plan- snyggt 

gjort! 

  

Tre saker om strategiskt innehåll: 

 Tydliggör ansvarsfördelningen för respektive vägtyp bättre (Enskild, 

kommunal, Statlig). I olika facebook-flöden tolkar många planen som att alla 

åtgärderna kommer genomföras, trots att kommunen själv har en mycket 

liten rådighet över de åtgärdsförslag som redovisas. Risk finns för 

missförstånd och missnöje- det kan vara bra att under varje åtgärd även 

redovisa dess genomförbarhet tydligare. Hur en invånare kan påverka den 

enskilda vägföreningen är idag oklart och behöver också tydliggöras. 

  

I samma veva är det även bra att redovisa en schablonartad kostnad för 

respektive åtgärd vilket saknas. Om man inte anger en uppskattad kostnad 

förstår inte mottagaren av dokumentet (eller den egna politiken) vilka 

summor det handlar om, och kan därför inte fatta beslut i budget som ökar 

genomförbarheten. 

  

Alltså; Skrivning om vilka ekonomiska medel som krävs för genomförande 

av åtgärderna behövs – cykelplanen blir tandlös om man inte vet vilka 

prioriteringar politiken ska göra i den egna investeringsbudgeten. Man kan 

ex. ange hur mycket pengar kommunen ska avsätta för statlig 

medfinansiering varje år.  

   

Fyra konkreta synpunkter på åtgärderna; 

  

Vid stationen saknas kanstensbelagd GC-väg i norrgående riktning. GC-

vägen blockeras flitigt av bilister som använder GC-vägen som parkering vid 

besök på pizzerian. Barn och unga tvingas ut i vägen i ett av byns viktigaste 

stråk. Detta behöver åtgärdas och beskrivas i planen. 

  

Gamla banvallar är idealiska som sommarcykelvägar. Från Gäveränge till 

Stenbäcken/Vansbro finns möjlighet att iordningställa en sommarcykelväg 

på DONJ-banvallen för relativt små medel. Lägg gärna in denna åtgärd som 

är bra för invånarna i kommunens östra del. 

  

Peka ut GC-vägen utmed 272 mot säbyggeby att den ska gå HELA vägen till 

Movägen. Detta kommer ni kunna stödja er på i dialogen med Regionen när 

ÅVS startar. Det ger hela Norra samhället den tillgänglighet som är syftet 

med GC-vägen. Slutar den för tidigt saknar centralorten fortfarande (!) 

koppling till regionalt resecentrum(Stationen)  vilket är en prioriteringsgrund 

i den regionala cykelplanen. 
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För boende på Ersbacka saknas idag säker passage under eller över 

järnvägen. Denna åtgärd behöver läggas till eftersom bomanläggningen ofta 

går sönder i nedfällt läge och inte är trimmad att fällas upp mellan två 

”Block” i tidtabellen vilket gör att boende fastnar på fel sida och inte har 

någon laglig möjlighet att ta sig in till samhället. Undersök om gångfållan 

vid mittplattformen kan byggas ut över spår 1 och 2 som i sammanhanget 

inte är Huvudspår (Huvudspår är spår 3 som redan har bevakning, det mest 

trafikerade spåret är alltså redan passerat efter passage över spår 1 och 2, se 

bifogade filer). 

 

Kommunens svar:  

Under rubriken ”ansvarsfördelning” har ett förtydligande om de olika 

väghållarna gjorts.  

 

Gång- och cykelplanen är ett strategiskt dokument, som visar på en 

viljeriktning för kommunen. De åtgärdsförslag som finns med i planen måste 

utredas och projekteras ytterligare, därav är det svårt att avgöra kostnader i 

nuläget. Dock har ett ställningstagande gjorts kring budgetering av åtgärder 

för gång- och cykeltrafiken, se sida 35 i planen.  

 

Texten på åtgärd 14, stationsområdet, har uppdaterats angående att GC-

vägen i norrgående riktning bör bli kantstensbelagd för att förhindra att 

bilister använder gång- och cykelvägen som parkering.  

  

Cykelväg på de gamla banvallarna är inte prioriterad i denna gång- och 

cykelplan.  

 

Till antagandehandlingen har förslag på gång- och cykelväg till Säbyggeby 

förlängts till att omfatta hela vägen upp till Mo.  

 

I dagsläget finns ingen plan att föreslå en passage över Järnvägen mot 

Ersbacka. Fokus bör ligga på att bomanläggningen ska fungera som den ska 

så att boende kan ta sig över på ett trafiksäkert sätt.  

 

10. Byrådet Åmot 

Byrådet Åmot har tagit del av kommunens och VGS förslag på gång- och 

cykelplan för Ockelbo kommun. Byrådet tycker att det är bra att en sådan 

plan tas fram och ser positivt på förbättrade möjligheter att resa bilfritt i 

kommunen. För Åmots och övriga byars del saknas tyvärr mycket i planen. 

Stycket om Åmot saknar tydliga åtgärder för gång- och cykelfrämjande 

åtgärder. Byrådet håller med om att de huvudsakliga busshållplatserna 

behöver förbättras med plattform och kantsten. Likaså behövs vettiga, 

väderskyddade cykelparkeringar. En stor del av vägnätet i Åmot ägs och 

förvaltas av vägföreningen. Byrådet skulle gärna se att kommunen/VGS tar 

en aktiv roll och hjälper vägföreningen att förbättra trafikmiljön för 

oskyddade trafikanter. 

Generellt efterlyser byrådet Åmot också ett förhållningssätt från kommunens 

sida gällande Trafikverkets vägar. I dagsläget omöjliggörs i princip 

cykeltrafik mellan Åmot och Ockelbo tätort, liksom till övriga byar på grund 

av såväl tung trafik, som obefintligt utrymme för cyklister. Likaså är miljön 

för gående (exempelvis med hund) mycket ogästvänlig och osäker. Det finns 
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dock en potential för cykling mellan Åmot (och övriga byar) och 

centralorten. Med exempelvis elcykel är avståndet inte längre än att det 

skulle gå att pendla mellan Åmot och Ockelbo på cykel. Byrådet skulle 

önska ett mål från kommunens sida om att säkra upp trafikmiljön på 

Trafikverkets vägar och en strategi för hur detta ska göras, liksom hur man 

avser ordna med finansiering av detta. 

Byrådet saknar också ett ställningstagande för övriga cykelfrågor, som 

turistcykling och terrängcykling. Sverigeleden passerar Åmot och det vore 

intressant att se kommunens förhållningssätt till den. I dagsläget går den till 

stor del på grusväg. Likaså finns en begynnande cykelturism med 

mountainbikes i Ockelbo kommun. Avser kommunen att stödja detta på 

något sätt genom cykelplanen? Tänkbara stöd skulle kunna vara hjälp med 

skyltning och leder, stöd för röjning och passager, en del i 

turismutvecklingen i stort, etc. 

Övriga korta punkter om frågor som saknas i planen: 

 Nulägesbeskrivning – hur ser gång- och cykeltrafiken ut idag? Hur 

upplever brukarna den?  

 Specifika mål för cykeltrafiken – utifrån nulägesbeskrivningen, vad 

avser man uppnå? 

 Specifika mål för kommunens/VGS arbete med cykeltrafik – hur vill 

förvaltningen arbeta med cykelfrågor och hur förhåller man sig till 

övriga väghållare? 

 Indikatorer för uppföljning – vad avser man mäta för att se att gång- 

och cykelplanen ger önskat resultat? 

 Strategiska riktlinjer om hur gång- och cykelplanering ska 

genomföras kommunövergripande. Cykelplanen bör främja gång och 

cykel i hela kommunen. 

 Förhållningssätt till den regionala cykelplaneringen 

o Hur förhåller sig kommunen Trafikverket och Region 

Gävleborg? 

o Det är väldigt få stråk som prioriteras av kommunen. Åmots 

byråd skulle gärna se en offensivare hållning med fokus på 

kommunövergripande åtgärder. 

o Hur ska frågorna drivas gentemot dem? 

 

Kommunens svar:  

Det ultimata scenariot för den framtida cykeltrafiken vore att det fanns 

ekonomiska medel att anlägga cykelvägar på alla de sträckningar i Ockelbo 

kommun där behov eller önskemål finns. Verkligheten är dock att det finns 

en mycket begränsad ekonomisk ram inom länstransportplanen där dessa 

medel ska räcka till alla gång- och cykelutbyggnader i Gävleborgs län längs 

de statliga vägarna. Därav måste kommunerna själva prioritera vilka gång- 

och cykelvägar de vill lyfta som allra viktigast att de anläggs. Prioritering 

sker genom att se vilka effekter en insats kommer att leda till jämfört med 

vilken kostnad som insatsen kostar. Avståndet mellan Åmot och Ockelbo är 

ca 2 mil. För att anlägga en gång- och cykelväg på denna sträcka skulle 

detta till stor del behöva göras på sidan om vägen på naturmark då 

körbanan idag är relativt smal. Kostnaden för detta skulle förmodligen 

hamna på minst 30 miljoner kronor. VGS och kommunen anser att det inte 
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är samhällsekonomiskt försvarbart att prioritera en sådan åtgärd i 

dagsläget, men ser självklart en utbyggnad av gång- och cykelnätet mellan 

byarna och tätorten som en framtidsvision. Åtgärder för att främja hållbart 

resande i byarna föreslås i planen och VGS och Ockelbo kommun är gärna 

behjälpliga vägföreningen i Åmot i frågor rörande trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder. 

Gällande avsaknad av ställningstagande gällande terräng- och 

turismcykling har gång- och cykelplanen avgränsats till att omfatta hur 

arbets- och studiependlingen kan öka. Frågor rörande turismcykling finns 

dock med i andra forum inom kommunens planering då detta är viktigt för 

kommunen.  

Nulägesbeskrivning återfinns på sidan 9 i gång- och cykelplanen och är en 

objektiv bild av hur gång- och cykeltrafiken ser ut idag.   

Gång- och cykelplanen har i dagsläget inga konkreta målsiffror som kan 

fungera som indikatorer för uppföljning. Detta eftersom att det inte finns 

några mätningar på cykeltrafiken genomförda i Ockelbo kommun. Till 

antagandehandlingen har det lagts till att mätningar av gång- och 

cykeltrafiken ska genomföras för att kunna göra uppföljning av hur många 

som väljer att gå och cykla i Ockelbo tätort.  

 

11. Miljöpartiet i Ockelbo (MP) 

 

Miljöpartiet i Ockelbo (MP) har tagit del av kommunens och VGS förslag på 

gång- och cykelplan för Ockelbo kommun. MP tycker att det är bra att en 

sådan plan tas fram och ser positivt på förbättrade möjligheter att resa bilfritt 

i kommunen. MP tycker dock att ambitionsnivån är låg och de föreslagna 

åtgärderna är nödvändiga men inte tillräckliga för att stimulera till ökad 

trafik med gång och cykel, eller minskad biltrafik. MP tycker det är olyckligt 

att planen inte tar ett kommunövergripande perspektiv. Det finns en potential 

för cykling mellan byarna och centralorten. Med exempelvis elcykel är 

avståndet inte längre än att det skulle gå att pendla mellan alla byar och 

Ockelbo på cykel. MP skulle gärna se en liknande karta för restider från 

centrum som finns i planen, fast med upp till 30 minuters restid, både med 

vanlig cykel och med elcykel. Det vore också bra med en karta över olika 

målpunkter i kommunen, restid till dem och status pågång- och cykelvägar 

till dessa. Planen saknar också nulägesbeskrivning i kvantitativa termer, 

liksom mål och indikatorer för gång och cykeltrafik. Hur ser situationen ut 

idag? Hur stor andel av trafiken utgörs av gång och cykel? Vad tycker 

brukarna? Vilka är kommunens mål? Hur förhåller sig dessa till de 

redovisade regionala och nationella målen? Vilka indikatorer skall man 

använda för att följa upp planens genomförande och mål? Planen saknar 

också uppskattade kostnader för föreslagna åtgärder. För att kunna vara ett 

effektivt stöd i det politiska arbetet behövs detta för att partierna ska kunna 

budgetera för planens genomförande. Annars är risken överhängande att 

planen får karaktären av en önskelista. Gällande drift och underhåll vill MP 

belysa att en stor del av halkolyckor beror på grus som inte sopas upp i tid. 

Ambitionen från kommunens sida bör vara att även grusupptagningen startar 

i tid och genomförs effektivt. Kommunen bör även undersöka möjligheterna 
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till sopsaltning, som också skulle vara mycket effektivt för att förhindra 

halkolyckor för gående. Kapitlet om byarna saknar tydliga åtgärder för gång- 

och cykelfrämjande åtgärder. MP håller med om att de huvudsakliga 

busshållplatserna behöver förbättras med plattform och kantsten. Likaså 

behövs vettiga, väderskyddade cykelparkeringar. En stor del av vägnätet i 

byarna ägs och förvaltas av vägföreningar, vilket också noteras i planen. MP 

skulle gärna se att kommunen/VGS tar en aktiv roll och hjälper dessa att 

förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter. MP tror att dessa föreningar 

behöver det stödet för att komma igång. Generellt efterlyser MP också ett 

förhållningssätt från kommunens sida gällande Trafikverkets vägar. I 

dagsläget omöjliggörs i princip cykeltrafik mellan byarna och Ockelbo tätort 

på grund av såväl tung trafik, som obefintligt utrymme för cyklister. Likaså 

är miljö för gående (exempelvis med hund) mycket ogästvänlig och osäker. 

Den tidigare planen lyfte önskemål och åtgärder på Trafikverkets vägar och 

detta saknas i denna version. MP skulle önska ett mål från kommunens sida 

om att säkra upp trafikmiljön på Trafikverkets vägar och en strategi för hur 

detta ska göras, liksom hur man avser ordna med finansiering av detta. MP 

delar inte heller kommunens låga prioritering av längre stråk (Säbyggeby, 

Hamrångevägen, Åmotsvägen). Längre sammanhängande gång- och 

cykelvägar till konkreta målpunkter som skolor är viktiga för att få upp 

antalet cyklister. Nyttan av sådana åtgärder kan inte utvärderas utifrån 

dagens trafikvolymer, utan de förväntas generera trafik, precis som nya 

vägar. MP saknar också ett ställningstagande för övriga cykelfrågor, som 

turistcykling och terrängcykling. Sverigeleden passerar de nordvästra delarna 

av kommunen och det vore intressant att se kommunens förhållningssätt till 

den. I dagsläget går den till stor del på grusväg. MP tycker också att 

kommunen i planen ska ange att men tillsammans med Gävle 

och Falu kommuner avser utreda upprustning av DONJ till turistcykelled, för 

att möjliggöra sommarcykling mellan Falun och Norrsundet. Liknande 

projekt på gamla banvallar har i övriga landet visat sig mycket lyckosamma 

och också fått extern finansiering. Likaså finns en begynnande cykelturism 

med mountainbikes i Ockelbo kommun. Avser kommunen att 

stödja detta på något sätt genom cykelplanen? Tänkbara stöd skulle kunna 

vara hjälp med skyltning och leder, stöd för röjning och passager, en del i 

turismutvecklingen i stort, etc. 

 

Övriga korta punkter om frågetecken i planen: 

• Nulägesbeskrivning – hur ser gång- och cykeltrafiken ut idag? Hur 

upplever brukarna den? 

 

• Specifika mål för gång- och cykeltrafiken – utifrån nulägesbeskrivningen, 

vad avser man uppnå? 

 

• Specifika mål för kommunens/VGS arbete med gång- och cykeltrafik – hur 

vill förvaltningen arbeta med gång- och cykelfrågor och hur förhåller man 

sig till övriga väghållare? 

 

• Indikatorer för uppföljning – vad avser man mäta för att se att gång- och 

cykelplanen ger önskat resultat? 

 

• Strategiska riktlinjer om hur gång- och cykelplanering ska genomföras 
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kommunövergripande. Planen bör främja gång och cykel i hela kommunen. 

Därav bör längre stråk prioriteras högre. 

 

• Förhållningssätt till den regionala cykelplaneringen 

 

-  Hur förhåller sig kommunen Trafikverket och Region Gävleborg? 

- Det är väldigt få stråk som prioriteras av kommunen. MP skulle 

gärna se en offensivare hållning med fokus på kommunövergripande 

åtgärder. 

- Hur ska frågorna drivas gentemot dem? 

• Åtgärder och arbete för cykelturism 

• Kostnader för åtgärder och möjligheter till gemensam finansiering med 

övriga aktörer eller från externa finansiärer. 

• Olyckor på grund av halka. En relativt stor del av halkolyckor på cykel 

beror på sladd på grus.  

 
Kommunens svar:  

Angående att Miljöpartiet anser att ambitionsnivån för det föreslagna 

åtgärderna är låg är kommunens bild att många av de föreslagna 

åtgärderna i Ockelbo tätort kommer ha stor effekt på både trafiksäkerhet 

samt möjligheten till gena och starka stråk för gång- och cykeltrafiken.  

Angående önskemål om cykelvägar mellan byarna och Ockelbo tätort samt 

kommunövergripande gång- och cykelplan- se svar till Byrådet i Åmot.  

Angående nulägesbeskrivning se svar till Byrådet i Åmot.  

Synpunkt om terräng och turismcykling- se svar till Byrådet i Åmot.  

 

Muntliga synpunkter 

Synpunkter som framkom muntligen på samrådskvällen på biblioteket den 7 

maj 2018 redovisas ej i samrådsredogörelsen men synpunkterna har beaktas 

i planen.  

 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

 

 

Hanna Gustafsson   Lovisa Enerhall 

Trafikingenjör   Planarkitekt 
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