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Malmö stads översiktsplan pekar ut potentialen 
för utvecklingen av Malmö som Sveriges ledande 
cykelstad. Cykeln har möjlighet att vara norm för 
stadens transportsystem och bidra till en tystare, 
lugnare och grönare stadsmiljö. Investeringar i 
cykelinfrastruktur är  i  regel samhällsekonomiskt 
lönsamma och ger möjlighet för fler att cykla oftare, 
som i sig leder till ökad folkhälsa. Översiktsplanen 
pekar också ut ambitionen att Malmö ska ha fler 
kända cykelstråk som karaktäriseras av extra hög 
kapacitet och komfortnivå.
    
Enligt Malmös Trafik- och Mobilitetsplan sker 
nästan var fjärde resa i Malmö med cykel. För att 
främja hållbara transporter har Malmö stad som 
målsättning att minst 30 % av resorna inom staden  
ska göras med cykel år 2030. Samtidigt växer också 
Malmös befolkning vilket ställer allt större krav på 
utformning av befintliga cykelvägar samtidigt som 
nya kopplingar mellan stadens olika delar måste till.

I staden är det ofta brist på utrymme och olika 
aktiviteter och funktioner samsas om samma ytor. 
Transporterna i staden kan liknas den urbana 
livskraften och det som föder stadsliv. Utan rörelse 
och förutsättningar för mobilitet kan inte heller 
staden överleva. I stadsmiljöer där olika transportslag 
behöver få tillträde, men där cykeltrafiken ska eller 
bör vara prioriterad, kan cykelgator vara en god 
lösning för att främja stadens mobilitet.

Motorfordon är de mest ytkrävande transportslagen 
för persontransporter i staden. Genom att 
samutnyttja den yta som motorfordon och cyklar 
använder, där cykeltempo råder, kan i gengäld stora 
ytor skapas för andra användningsområden så som 
stadsaktiviteter och grönska.

Malmö stad har tidigare arbetat för att 
cykelanpassa vissa gator, exempelvis Skolgatan och 
Fågelbacksstråket. Under en period år 2007 gjordes 
också test med då kallade cykelfartsgator. 

I syfte att utveckla ett koncept för cykelgator i Malmö 
tas denna rapport fram som definierar hur staden på 
sikt kan arbeta med gator, utformningar och stråk för 
att framhäva cykelns roll i stadsrummet och för att 
fylla i de saknade länkarna i cykelvägnätet. Målbilder 
och gemensamma nämnare för cykelgator i staden 
har tagits fram för att på ett strukturerat sätt kunna 
arbeta med planering för cykelgator i alla typer av 
planeringsskeden och över förvaltningsgränser. 
Rapporten grundar sig på expertkunskap gällande 
cykelgator och cykling i allmänhet men även på 
erfarenheter och kunskap hos tjänstepersoner på 
förvaltningar i Malmö stad med olika perspektiv 
kopplat till planering för cyklar.

Inledning
Cykliga Malmö.
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Cykelgator, även kallade cykelfartsgator, är en i 
Sverige ny typ av trafikmiljö där cyklister har prioritet 
och företräde framför andra trafikslag. Cykelgator 
har införts på många håll, inte minst i länder som 
Danmark, Holland och Tyskland men även i svenska 
städer som Göteborg och Linköping. Det finns i 
dagsläget (2019) inga bestämmelser om cykelgata i 
trafikförordningen (1998:1276) och definitionen av 
cykelgata skiljer sig på olika platser. Men avsikten är 
densamma - en gata där motorfordon är tillåtna på 
cyklisternas villkor.
 
Syfte
Syftet med cykelgator varierar men brukar generellt 
vara att skapa trafiksäkra och trygga gatumiljöer där 
cykeltrafiken främjas. Det kan också vara att fylla i 
saknade länkar i cykelnätet, skapa trygg och säker 
cykelinfrastruktur i tätbebyggda områden, samla 
ihop cyklister från omkringliggande gator, tillåta 
cykling i bredd eller minska antalet motorfordon 
på gatan. Men det kan också handla om att öka 
tillgängligheten för bilar till skillnad från att endast 
ha en cykelväg på gatan eller att minska buller- och 
utsläppsnivåer. 

Användningsområden
Cyklister hänvisas i många av cykelvägnätens stråk 
till att cykla i blandtrafik då ingen separat cykelväg 
finns att tillgå. Anledningen till avsaknad av 
infrastruktur anpassad för cyklisterna kan vara en 
kostnadsprioritering men också en prioriteringsfråga 
gällande utrymmet på gatan. De saknade länkarna 
i cykelvägnätet kan i vissa fall bero på att det inte 
anses finnas utrymme för att uppföra separata 
cykelvägar då utrymmet ska användas till andra 
stadskvaliteter eller andra trafikslag. Cykelgatan är 
en lämplig åtgärd i stadsmiljöer och särskilt i täta 
och funktionsblandade stråk där andra trafikslag 
eller stadskvaliteter prioriteras framför separerade 
cykelvägar.

Färdmedelsfördelning
Att cykelgatan är utformad och anpassad efter 
cyklisternas behov och förutsättningar är avgörande 
för att skapa en fungerande, trygg och säker 
cykelgata.  På cykelgatan ska cykelflödet vara större 
än flödet av motorfordon, eftersom ett stort antal 
cyklister signalerar att gatan är ämnad för cykling 
och att motorfordonen får röra sig på cyklisternas 
villkor. Detta har en trafiklugnande effekt och får 

Cykelgator

Cykelgatan skapar möjligheter för andra funktioner och kvaliteter på gatan. Exempel från Göteborg.
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ner motorfordonens hastighet. Att cyklarna är fler 
till antalet än motorfordonen kan vara ett mål när 
cykelgatan väl är i bruk och behöver inte vara en 
förutsättning innan den uppförs. Figuren ovan 
visar hur många cyklister och motorfordon som 
kan färdas på cykelgatan varje dag för att den ska 
uppfylla sin funktion. 

Användargrupper
Cykelgatan bör vara till för alla användargrupper, 
men på grund av gatans komplexa miljö är 
det vana cyklister, exempelvis pendlare, som 
uppskattar cykelgatan. För att säkerställa att alla 
användargrupper kan utnyttja cykelgatan är det 
viktigt att i planeringen skapa förutsättningar för att 
även personer med mindre trafikvana ska uppleva 
cykelgatan som trygg och säker.

Utformningen av cykelgatan ska göras sådan att 
trafikanter färdandes längs gatan inte kan hålla högre 
hastighet än 30 km/h, 20 km/h eller cykelhastighet. 
Hastighetsgränsen är avgörande för vilken typ av 
cyklister som kommer att nyttja gatan och anser den 
trygg. Vilken hastighet som är cykelhastighet avgörs 
i stor grad av vilken stadsmiljö cykelgatan finns i, 
samt vilka användargrupper som nyttjar gatan. 
I trånga och mer komplexa stadsmiljöer är det 
önskvärt att den generella cykelhastigheten är lägre 
än i mer perifera och enkla bostadsmiljöer.

Fotgängare
På cykelgatan är det viktigt att utreda behoven och 
förutsättningarna för fotgängare och gångtrafik. 
Fotgängare och cyklister ska vara helt separerade på 
cykelgatan, och korsningspunkter mellan fotgängare 
och cyklister ska vara tydliga och väl utmarkerade. 
Som regel ska fotgängare väja för cyklister på 
själva cykelgatan, men korsar cykelgatan ett viktigt 
gångstråk kan denna punkt behöva lyftas upp för 
att främja fotgängarnas trygghet och trafiksäkerhet.  

Företräde
På cykelgatan bör cyklisterna ha företräde i 
korsningarna med anslutande vägar, vilket gör att 
cykelgatan kan vara attraktiv även för motorfordon. 
Det måste därför säkerställas att motorfordon 
inte kan utnyttja vägen till genomfart, eller 
köra för fort. Hastigheten för den motordrivna 
trafiken bör säkras på flera sätt, enbart skyltning 
och reglering är inte tillräckligt. Särskild hänsyn 
bör tas till korsningspunkter med kollektivtrafik, 
då det kan uppstå en konflikt rörande vilket 
trafikslag som upplever sig ha företräde. Även i 
gränssnittsområden mellan cykelgatan och andra 
gatutyper är utformningen av företrädesregeln extra 
viktig för att skapa ett tydligt trafikrum.

Rekommenderat förhållande mellan cyklister och motorfordon på cykelgator.
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Genomfartstrafik
På cykelgatan är det viktigt att minska  den icke-
nödvändiga motordrivna genomfartstrafiken. 
Genom att arbeta med olika typer av avklippningar 
i gatunätet för motorfordonstrafik, alternerande 
enkelriktningar och tidsregleringar kan oönskad 
motorfordonstrafik minskas. 

Parkering och angöring
Cykelgatan möjliggör angöring, lastzoner och 
parkering i anslutning till verksamheter längs gatan. 
Endast helt nödvändiga parkeringar bör tillåtas 
och parkeringar för rörelsehindrade ska tillgodoses 
först. Parkeringsplatser och angöringszoner ska 
utformas på ett sätt så att konflikter minimeras 
mellan cykeltrafiken, gångtrafik eller angörande 
bilar och lastbilar. En nyckel är att skapa en 
tydlig säkerhetsyta mellan uppslående dörrar och 
hindra behov för backande rörelser för eventuell 
motorfordonstrafik. Beroende av vilken gata som 
planeras kan boendeparkering eller andra typer av 
långtidsparkering behövas.

Trafiksäkerhet
Utvärderingar av cykelgator visar goda resultat 
med såväl ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 
för cyklister i jämförelse med cykling i blandtrafik. 
På de gator där cykling i blandtrafik förekommer 
idag är hastigheten ofta reglerad till mellan 30– 

50 km/h. En sänkning av den reella hastigheten 
för såväl motorfordon som cyklister till en 
cykelhastighet på runt 15–25 km/h innebär stora 
trafiksäkerhetsvinster. 

Det finns vissa ökade risker med införande av 
cykelgator. En cykelgata är inte lika trafiksäker 
som en separerad cykelbana, och cykelgata kan 
innebära ökade risker för olyckor i låga hastigheter 
mellan motorfordon och cyklar. Prioritering 
för cykeltrafiken i obevakade korsningar med 
motorfordonstrafik kan också innebära en ökad 
olycksrisk. Det är särskilt viktigt att hela stråket 
med cykelgatan analyseras noga utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. 

Den hållbara staden
Cykelgatan är en viktig komponent för att främja 
cykling i staden, men kan även skapa en attraktivare 
miljö för fotgängare, vilket lägger en grund för 
stadsliv, grönska och mötesplatser. Idag ges bilen 
den största andelen av stadens allmänna yta vilka 
tas upp av körbanor och parkeringar för bilar. 
Cykelgatan disponerar befintliga gaturum på ett 
mer effektivt och demokratiskt sätt samtidigt 
som de transportslag som har högst yteffektivitet 
prioriteras. I den täta och hållbara staden innebär 
det att cyklister prioriteras före motorfordon.
 

Princip för enkelriktning av motorfordonstrafik längs ett cykelstråk.
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I följande avsnitt presenteras en arbetsprocess för 
att skapa cykelgator i Malmö. Genom en workshop 
och arbetsgruppsträffar under projektets gång 
har en vision för cykelgator i Malmö formulerats, 
som ska genomsyra hela arbetsprocessen. För att 
en cykelgata ska vara relevant och uppfylla sitt 
syfte har förutsättningar formulerats, vilka ska 
uppfyllas för att en cykelgata ska vara ett möjligt 
utformningsalternativ för en specifik gata. Om 
förutsättningarna uppfylls kan sedan listan under 
grundutformning gås igenom i syfte att uppfylla 

de krav eller rekommendationer som sammanställts 
gällande cykelgatans utformning. Vilken typ 
av gata definieras för att skapa rätt bild av den 
kommande cykelgatan och möjliggöra anpassning 
av utformningen. Det finns även en lista på analyser 
eller mindre utredningar som bör utföras för att 
säkerställa att cykelgatan blir en cykelgata som 
anpassats efter Malmös visioner och förutsättningar. 
Nästkommande sidor presenterar de olika 
momenten närmre.
 

Cykelgator i Malmö

UTREDNINGAR
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Visionen för Malmös cykelgator beskriver vad 
cykelgator i Malmö ska bidra till för cyklister, andra 
trafikanter och staden som helhet. All planering 
för cykelgator ska utgå från visionen och den ska 
genomsyra arbetet från start till slut. Visionen för 
Malmös cykelgator visas i rutan ovan.

VISION FÖR MALMÖS CYKELGATOR

• Förbättra framkomligheten för cyklister
• Utnyttja gaturummet effektivt och rättvist
• Skapa attraktiva stadsmiljöer

Vision
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Grundförutsättningarna anger vilka krav som 
en gata måste uppfylla för att ha potential att 
fungera som en cykelgata i Malmö. Cykelgatornas 
grundförutsättningar visas i rutan ovan. 

Cykelgatan ska, av såväl cyklister som andra 
trafikanter, upplevas som en tydlig infrastruktur 
ämnad för cyklister. En av de viktigaste aspekterna 
för att uppnå en välfungerande, trygg och trafiksäker 
cykelgata är att cyklister är det dominerande 
trafikflödet. Vid färdigställandet av cykelgatan ska 
det finnas förutsättningar för att cykelflödet ska 
vara än flödet på motorfordons.

För att uppnå en större andel cyklister än 
motorfordon på gatan samt garantera en stor 
framtida trafikering av cyklister på gatan, ska gatan 
idag vara en saknad länk i cykelnätet. Inom Malmö 

har dessa gator pekats ut som befintliga cykelstråk 
av vikt för cykeltrafiken i staden, men där separerad 
cykelväg inte finns. Genom att vara en saknad länk 
i cykelnätet kan cykelgatan attrahera inte bara de 
nuvarande cyklisterna på gatan utan också cyklister 
från omkringliggande gator. 

I planeringen av cykelgatan ska befintliga och 
framtida flöden hanteras och analyseras för att 
grundförutsättningen ska uppnås. Det kan handla 
om att fördela ut trafiken av motorfordon på 
kringliggande vägnät mer anpassat för dessa, försvåra 
eller stänga av möjligheter för genomfartstrafik 
eller med andra utformningsprinciper göra gatan 
mindre tillgänglig för motorfordon. Det är i princip 
endast motorfordon med målpunkt på gatan eller 
intilliggande gator som ska ledas in på cykelgatan.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MALMÖS CYKELGATOR

• Gatan har potential till att som cykelgata ha fler 
cyklister än motorfordon

• Gatan är en saknad länk i cykelnätet
• Det finns möjlighet till att ha begränsad 

genomfartstrafik för motorfordon på gatan

Förutsättningar
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Cykelgatan ska…
• utformas så att den reella hastigheten inte överskrider 30 km/h
• ha hastighetssäkringar
• ha begränsad genomfartstrafik för motorfordon
• vara utformad med säkra och tillgängliga passager för fotgängare vid 

höga cykelflöden
• ha begränsad mängd korttidsparkering
• ha god belysning
• ha en lättförståelig utformning
• vara lätt att känna igen för alla trafikanter
• ha skyddszon/remsa om minst 0,5 meter till parkerade fordon
• ha en tydlig utformning på cykelgatans start och slut
• ha en separerad yta för fotgängare
• ha cykelvänligt underlag
• ha olika material och kontraster för cykelyta, komplementyta och 

gångyta
• ha tydligt markerade parkeringsplatser och lastplatser där dessa är 

nödvändiga och minimera behov för fordon att backa
• möjliggöra att cykla om stillastående fordon

Cykelgatan bör…
• ha begränsad parkering
• ha rekommenderad hastighetsgräns 20 km/h
• ombesörjas väl hur fysiska hinder utformas
• ha cykelvänliga hastighetssäkringar
• ha låga och förlåtande kantstenar i gränssnitt mellan cykel– och gångytor
• ha prioritering i korsningar
• ha säkrad god sikt i samtliga korsningspunkter
• ha träd och gröna ytor på gatan samt ett lokalt omhändertagande av 

dagvatten
• ha totalt minst 3 meter cykelanpassad yta i gaturummets sektion
• ha beläggning enligt stadmiljöprogrammet
• ha en körbana som är så bred (3,5 m) att vinterväghållning och annan 

drift/underhåll kan utföras
• ha en utformning som minimerar svängrörelser för tunga fordon
• inte ha olika gränssnitt mellan beläggningstyper på gator eller avsnitt 

där tung trafik medges då det innebär stor stress på beläggningen
• ur driftsynpunkt ha få kombinationer av materialval
• möjliggöra cykling i bredd
• inte ha busstrafik
• ha utrymme för folkliv i form av stadsliv, mötesplatser, aktivitet etc.

Grundutformning
I syfte att säkerställa att cykelgatan utformas på ett 
självförklarande, tryggt och säkert sätt, har en lista med 
grundutformningar sammanställts. Listan är uppdelad 
i Ska och Bör, där Ska innefattar de mest avgörande 
utformningsprinciperna för cykelgatan, medan Bör är 
viktiga aspekter som bör övervägas  i utformningen av 
cykelgatan.
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Eftersom utformningen av cykelgator behöver 
anpassas utifrån varje gatas lokala förutsättningar 
har fem olika typer av cykelgator identifierats. 
Typgatorna ger inspiration till hur cykelgatan kan 
utformas och vad som karakteriserar den. I följande 
avsnitt presenteras fem olika typgator:

• Trång innerstadsmiljö
• Bred innerstadsmiljö
• Ytterstadsgata
• Nyexploatering
• Temporär cykelgata

För vardera typgata har en möjlig sektion för 
en cykelgata tagits fram med utgångspunkt från 
Teknisk handbok, riktlinjer från CROW samt VGU, 
och därefter kompletterats med goda erfarenheter 
från utformning av befintliga cykelgator i både 
Sverige och andra länder. Anpassningar har gjorts 
för att skapa tydliga gaturum som inte ska kunna 
förväxlas med annan typ av gatufunktion. 

En cykelgata bör vara smal i syfte att få ner 
motorfordonens hastighet och säkerställa att de 
färdas på cyklisternas villkor. Samtidigt ska gatan 

möjliggöra möten mellan fordon, och gärna 
även cykling i bredd samt främja användningen 
av lådcyklar. En 3-3,5 meter bred körbana 
rekommenderas därför. Att utforma friser med 
avvikande material på vardera sida av gatan ger 
ett smalare intryck,  samtidigt som friserna kan 
användas av mötande motorfordon. Frisen bör 
dock inte vara bredare än 0,75 meter, eftersom den 
annars kan missförstås som yta där cyklisterna ska 
färdas. Frisens material bör även vara av en sådan 
typ att det inte uppfattas som en cykelvänlig yta.

Utformningen av cykelgatan kan ställas i konflikt 
med hur stadsgator traditionellt utformas. En 
dubbelriktad gata bör enligt VGU och Teknisk 
handbok utformas med minst 5,5 meter 
mellan kantstenar för att säkerställa att två 
utrymmeskrävande fordon kan mötas på vägen. 
En sådan bredd på en cykelgata innebär antingen 
att gatan ges ett mycket brett intryck vilket kan 
öka hastigheten, eller att frisen behöver breddas 
vilket orsakar icke önskvärda kvaliteter på gatan. 
Om tyngre fordon ska mötas kan detta ske vid 
avlastningsytor.

Typ av gata
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Trång innerstadsmiljö
Den trånga innerstadsmiljön innefattar gator 
lokaliserade innanför kanalen och slingrar sig 
ofta mellan kvarter. Den har ett gaturum som 
är smalt mellan fasaderna och omgivet av 
olika typer av funktioner och verksamheter 
samtidigt som det är mycket folk i rörelse.

Gatans typiska sektion är ca 10 till 13 
meter från fasad till fasad och gatusnitten 
är ofta komplexa med förändringar längs 
gatan gällande breddmått, parkeringar, 
aktiviteter och rörelsemönster. Miljön 
innefattar idag mycket hårdgjorda ytor 
och har få trädplanteringar. Körbanorna 
för den motordrivna trafiken har främst 
asfaltsbeläggning eller smågatsten 
med upphöjda korsningar med 
smågatstensbeläggning medan gång- och 
cykelbanor främst har natursten, och ibland 
asfalt. 

Eftersom typgatan varierar gällande 
funktioner och verksamheter på olika 
delar av gatan, krävs det skilda lösningar 
och sektioner beroende på var på gatan 
cykelgatan ska placeras. Det krävs även 
flexibla utformningar och lösningar. Det 
bör fokuseras på hur drift och underhåll 
ska anordnas, samt hur tung trafik kan 
överföras till andra gator. Det är av stor vikt 
att trafikmiljö och stadsliv integreras, gärna i 
dialog med aktörer och verksamheter längs 
stråket. 

Enkelriktad gata med parkering.

Enkelriktad gata.

Dubbelriktad gata.



13

Den breda innerstadsmiljön innefattar gator som 
är placerade inom kvartersstaden, men utanför 
gamla staden. Avstånden mellan fasaderna är ofta 
tilltagna och gatans funktion är ofta monoton med 
fokus på transport och parkering. I vissa fall, främst 
vid sektioner med tvärställda parkeringar, är gatans 
bredd upp till 24 meter från fasad till fasad.

Strukturen på områdena i den breda innerstadsmiljön 
har medfört att planteringar främst är lokaliserade 
på kvartersmark, och de ofta öppna ytorna mellan 
byggnaderna har i många fall frodig och uppvuxen 
grönska. Gatorna har i många fall tvärställda 
parkeringar vilka enligt Teknisk handbok är 
önskvärt att ta bort. I den breda innerstadsmiljön 
har det i flera fall skapats cykelstråk genom mindre 
ombyggnader av gator och det har också på ett flertal 

platser gjorts omregleringar som gett cykeltrafiken 
företräde. 

Eftersom den breda innerstadsmiljön ofta har en bred 
sektion kan det i många fall vara svårt att motivera en 
reducering av den tunga motorfordonstrafiken och 
parkeringen. Det är därför viktigt att kommunicera 
en tydlig bild av vilka nya stadskvaliteter och 
prioriteringar som cykelgatan medför på gatan. I 
dagsläget skapar den breda gatusektionen i många 
fall trafiksäkerhetsproblem då den exempelvis 
medför höga hastigheter, samtidigt som det i den 
tekniska handboken står att området ofta präglas 
av storskalighet och att vid förändring av miljön 
ska skalan och materialen överensstämma med de 
befintliga miljöerna. 

Dubbelriktad gata med parkering/träd på båda sidor. Gatans bredd varierar i denna sektion.

Bred innerstadsmiljö
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Ytterstadsgatan innefattar gator placerade i 
bostadsområden och i stadens yttre delar, och 
kan både omges av enbostadshus och/eller 
flerbostadshus.

De gator som omges av enbostadshus har idag 
ofta smala gångytor och en liknande utformning 
längs hela stråket, medan gatorna omgivna av 
flerbostadshus är mer varierande i sina sektioner. 
Ytterstadsgatan har i de flesta fall längsgående 
parkering på omarkerade platser längs gatan. 

Ytterstadsgatan har ofta ett lågt flöde av 
motorfordon, och även om gatan är en saknad länk 
i cykelvägnätet kan ansträngningar behöva göras för 
att gatan ska samla cyklister från omkringliggande 
gator. Det finns ofta goda förutsättningar för 
att reducera den tunga trafiken samt att begränsa 
genomfartstrafiken för motorfordon. Eftersom det 
ligger bostäder längs gatan bör gatans utformning 
och miljö fokusera på barns säkerhet och trygghet. 
För att säkerställa trafiksäkerheten på gatan  bör 
parkeringarna endast vara tillåtna på avsedda platser, 
utanför fris.

Dubbelriktad gata med parkering/träd.

Ytterstadsgata
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Nyexploatering innefattar gator i planeringsskedet, 
förslagsvis som gata i en projektbeskrivning för 
en detaljplan. Det kan exempelvis uppföras en 
cykelgata i de fall gångfartsområde utreds, men 
där antalet cyklar bedöms vara i flertal gentemot 
fotgängare och motorfordon.

En cykelgata i nyexploatering innebär att 
sektionsbredder kan minskas genom att 
trafikantgrupperna delar på gaturummet samtidigt 
som planeringen sker utifrån cyklisternas 
förutsättningar och perspektiv.

Eftersom gatan inte kräver någon ombyggnation 
finns stora möjligheter till ett helhetstänk gällande 
beläggning och utformning, och det finns också 
potential till att få in cykelgatan i helhetstänket för 
planområdets trafikstruktur och således planera 
områdets trafiknät utifrån att gatan är avstängd 
för genomfartstrafik, alternativt enkelriktad i olika 
riktningar för motorfordonstrafik och genom detta 
också minimera den tunga trafiken på cykelgatan. 
Det finns möjlighet att säkerställa en tydlig koppling 
till befintligt cykelvägnät och viktiga stråk och att 
cykelgatan får en uppsamlande effekt, och också 
att mindre, men väl så viktiga, detaljfunktioner som 
exempelvis cykelparkeringar säkras i ett tidigt skede.

Dubbelriktad gata med parkering/träd.

Nyexploatering 
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Temporär cykelgata
Den temporära cykelgatan kan placeras i stadens 
alla delar, både i centrummiljöer och i ytterkanten av 
staden. Syftet med gatan är att lyfta fram och främja 
cykeln i stadsmiljön under tillfälliga perioder, vilket 
är alltifrån en halvdag till en säsong eller årstid.

De temporära cykelgatorna delas in i tre kategorier:
 
• Säsongscykelgata – en tidsbestämd gata där ett 

stråk omvandlas från befintlig blandtrafikgata 
till cykelgata under de delar av året då gatan har 
mer cykeltrafik

• Byggcykelgata – en gata som uppförs vid längre 
och mer omfattande byggarbeten, där cyklar 
leds ut i blandtrafik på cyklisternas villkor under 
byggtiden 

• Cykelombyggnadsgata – en gata som får 
utformning utifrån enklare åtgärder så som 
målning, temporära hastighetsdämpade åtgärder 
och reglering i syfte för att vinna acceptans 
hos trafikanter och intressenter inför eventuell 
framtida implementering

Gemensamt för de temporära cykelgatorna är att 
gatorna kan ha olika utseende  beroende på tid 
och funktion. Det är betydelsefullt att cykelgatans 
typkaraktär upprättas och att denna understöds med 
information gällande de regler och förhållningssätt 
som gäller på gatustråket. Det är samtidigt viktigt 
att arbeta med tydliga hastighetsdämpande åtgärder 
för motorfordon, för att reducera höga hastigheter 
hos motorfordonen på gatan. Den, för cykelgatan 
karaktäriserande, frisen kan utföras på olika sätt för 
att lyfta in cyklisterna i gatans mitt. Exempelvis kan 
temporär målning, tejp eller plast/gummi-moduler  
som kan spikas i gatan provas i olika miljöer där det 
är lämpligt.

Dubbelriktad gata.
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Analys och utredning
För att säkerställa att cykelgatan uppfyller Malmö 
stads vision finns det ett flertal aspekter att vidare 
analysera. Nedan presenteras förslag på olika 
processer att beakta i den fortsatta arbetsprocessen 
med att skapa cykelgatan.

• Undersöka vad som passar bäst på gatan – att begränsa motorfordonstrafiken 
genom avstängning fysiskt eller med hjälp av reglering? Om fysiskt bör det 
inte finnas fysiska hinder för cyklisterna

• Analysera gatan i termer av mjuktrafikrum vs. frirum (enligt TRAST)
• Bemöta och minska trafiksäkerhetsrisker i olika konfliktrelationer
• Analysera gatans förutsättningar för ökat stadsliv och trygghet, även under 

dygnets mörka timmar
• Utreda tillgängligheten för fotgängare
• Vid behov, föra dialog med aktörer längs gatan vid omdisponering av ytor, 

borttagande av parkeringsplatser eller andra ändringar som kan påverka 
verksamheter och boendes upplevelse av gatans miljöer

• Undersöka hur korsningspunkterna med kollektivtrafiken ska utformas och 
vem som ges prioritering mellan kollektivtrafik och cykel

• Analysera hur den tunga trafiken på gatan, exempelvis leveranser och sopbilar 
kan styras om till intilliggande gator

• Analysera hur eventuell signalreglering i korsningar utformas
• Utreda om ledningar och VA placeras under cykel- eller gångbana
• Undersöka om det är nödvändigt med omkörningsmöjligheter för 

motorfordonen
• Utreda sol- och skuggförhållanden vid utformningen för att främja stadsliv
• Utreda hur beläggning, avrinning och samordningen med övrig infrastruktur 

anordnas
• Analysera vilken typ av cyklister som kommer använda gatan och vilken 

hastighet de har
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I syfte att identifiera de gator i Malmö som har 
potential att bli framtida cykelgator har Malmös 
cykelnät analyserats. Detta gjordes genom en 
kvantitativ GISbaserad analys i syfte att göra en 
första grov utsortering. Den har tagit utgångspunkt 
i det gällande huvudcykelnätet enligt Översiktsplan 
för Malmö 2018, ett finmaskigt nät som identifierats 
som strategiskt viktiga kopplingar för att utveckla 
Malmö som cykelstad. 

Utifrån cykelnätet har de gator med rekommenderad 
cykling i blandtrafik tagits fram på de bilvägar som 
har ett bilflöde på max 5000 fordon per dygn. Färre 
bilar än så är önskvärt på en cykelgata, men eftersom 
fordonen kan förflyttas över till andra närliggande 
vägar anses de ändå relevanta att inkluderas. I avsikt 
att säkerställa att cykelgatorna har en uppsamlande 
effekt och att de ligger i linje med Malmö stads arbete 
med cykelnätet har de endast de cykelgator som 
ligger i det nuvarande och framtida huvudcykelnätet 
inkluderats. De gator som framkommit har därefter 
utretts och undersökts och de gator som anses 
ha potential att bli cykelgator har sammanställts i 
kartmaterial. En viss handpåläggning har gjorts för 
att komplettera resultatet.

Potentialstudien resulterade i ett hundratal gator 
utspridda över Malmö tätort (se lista på sida 22). 
Sammanslaget bedöms närmre 46 kilometer gata 
ha potential att bli framtida cykelgator, baserat på 
urvalet. Majoriteten av de potentiella cykelgatorna 
är ytterstadsgator med lägre bil- och cykelflöden. 
Inga cykelgator för typgatorna nyexploatering eller 
temporär cykelgata har tagits fram i potentialstudien.

Ett flertal av cykelgatorna kompletterar och är 
beroende av varandra, exempelvis kan två stråk 
tillsammans utgöra en saknad länk i cykelvägnätet. 
I andra fall konkurrerar stråk med varandra och om 
bägge uppförs så riskerar cykelflödet bli för lågt 
eftersom den uppsamlande effekten minskats.

För att bedöma de potentiella cykelgatornas inbördes 
möjlighet och styrka behöver kompletterande 
mätningar göras. Dels befintligt cykelflöde, men 
också effekter för cykelflöden med koppling till 
planerade och framtida ombyggnationer av gator 
och cykelstråk. 

Potentialstudie

POTENTIELLA CYKELGATOR 
I MALMÖ

MALMÖ C

PERSBORG STATION

ROSENGÅRD STATION

ÖSTERVÄRN STATION

TRIANGELN

HYLLIE

SVÅGERTORP
Tät innerstadsmiljö
Bred innerstadsmiljö
Ytterstadsgata
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Trång innerstadsmiljö
Sammanslaget uppkom åtta stråk för cykelgator i 
den trånga innerstadsmiljön. Det är exempelvis 
Västergatan, Gråbrödersgatan/Engelbrektsgatan, 
Kalendegatan och Stora Kvarngatan. Vissa av 
stråken har idag betydande funktioner som 

uppsamlande stråk för cykeltrafik och utgör mycket 
viktiga länkar för cykeltrafik till och genom centrala 
Malmö. Andra har idag en mindre uppsamlande 
funktion, men bedöms på sikt kunna utgöra 
komplement som framtida cykelgator, särskilt i öst-
västlig riktning.

Bred innerstadsmiljö
I den breda innerstadsmiljön bedöms 26 stråk ha 
potential till att bli cykelgator. Flera av dem finns i 
den centrala staden utanför kanalen, med undantag 
för några kompletterande stråk i Limhamn, 
Stadionområdet och Östra Malmö. Bland annat 
Fågelbacksstråket och Skolgatan är idag viktiga 

etablerade cykelstråk med ett stort cykelflöde. Utöver 
dem bedöms även exepemelvis Spånehusvägen, 
Friisgatan samt Lillbacke- och Storbackegatorna i 
Limhamn kunna fungera som goda cykelgator med 
modifieringar. Ett antal kortare gatsträckningar har 
pekats ut där det idag saknas separat cykelväg i stråk 
som enligt studien bedöms viktiga. 

MALMÖ C

MALMÖ C

FOLKETS PARK

MÖLLEVÅNGSTORGET

TRIANGELN

ROSENGÅRD STATION

RÖNNEHOLMSPARKEN

STORTORGET
LILLA TORG

GUSTAV ADOLFS TORG
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Ytterstadgata
Ett större antal ytterstadsgator har identifierats 
i potentialstudien. De innefattar huvudsakligen 
bostadsgator belägna i västra, södra och östra Malmö. 
De är som regel smalare gator i bostadsmiljöer 
som har någon form av uppsamlande funktion för 
cykeltrafik. En del längre stråk, exempelvis Hyllie 

kyrkoväg, Östanväg, Vittskövlevägen mellan 
centrala staden och Limhamn har pekats ut som 
potentiella framtida cykelgator. Värt att notera är att 
stråken delvis kan förlora sin betydelse som viktiga 
cykelstråk i och med utbyggnad av cykelvägar i 
konkurrerande stråk (exempelvis Linnégatan). 

MALMÖ C

ROSENGÅRD STATION
TRIANGELN

HYLLIE

SVÅGERTORP

PERSBORG STATION

ÖSTERVÄRN STATION
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Fortsatt arbete
Denna rapport har formulerat Malmös vision för 
cykelgator, hur de bör utformas samt hur staden 
vidare kan arbeta med cykelgator. Detta, tillsammans 
med resultatet av potentialstudien, skapar goda 
förutsättningar i arbetet att implementera cykelgator 
i Malmö. Kommande steg i denna process är vidare 
stråkstudier vilket sedan resulterar i en förstudie, och 
därefter projektering och genomförande.  Efterhand 
som cykelgatan varit i drift är även uppföljning ett 
viktigt moment. Nedan förklaras momenten vidare.

Vidare stråkstudier
De potentiella stråk som Malmö stad anser är 
intressanta att vidare studera bör analyseras gällande 
flödesdata, både för cyklister och motorfordon, för 
att säkerställa att en rimlig färdmedelsfördelning kan 
uppstå på cykelgatan. En stor del av de framtagna 
potentiella cykelgatorna som är placerade i tät och 
bred innerstadsmiljö har flödesinformation, men för 
majoriteten av cykelgatorna behöver denna mätdata 
tas fram. Information gällande antalet motorfordon 
finns för i stort sett samtliga utpekade potentiella 
cykelgator, och vidare utredning bör göras gällande 
huruvida det önskvärda maxantalet för fordon/
dygn kan garanteras, att genomfartstrafiken 
för motorfordonen kan reduceras samt hur 
åtgärderna påverkar omkringliggande gatunät. 

Även bedömningar gällande hur cyklister från 
omkringliggande gator kan attraheras till cykelgatan 
bör utföras. Det kan finnas behov av utredningar om 
vissa befintliga cykelvägar i framtiden kan behöva 
transformeras till cykelgator av kapacitetsskäl.

Förstudie
De stråk som Malmö stad utifrån stråkstudien väljer 
att gå vidare med utreds därefter i en förstudie, i 
vilken de grundförutsättningar och punkter att 
bearbeta och belysa som tagits fram i denna rapport 
utnyttjas och resulterar i utformningsförslag. 

Genomförande
Vid projektering och genomförande är 
kommunikation och dialog, både internt och 
externt med stadens medborgare en viktig nyckel. 
Kampanjer, medborgarutskick och event är exempel 
på sätt att nå ut informationen.

Uppföljning
I arbetet med att utveckla cykelgator, och 
belysa Malmö som Sveriges ledande cykelstad, 
är utvärderingen av cykelgatan en viktig 
pusselbit. Cykelgatans upplevelse, process samt 
trafiksäkerhetspåverkan är faktorer som bör följas 
upp.
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LISTA ÖVER GATOR I POTENTIALSTUDIE

Trång innerstad

Banérskajen (100 m)
Engelbrektsgatan (400 m)
Hospitalgatan (300 m)
Kalendegatan (600 m)
Norregatan (100 m)
Rundelsgatan (800 m)
Södra promenaden (300 m)
Västergatan (600 m)

Bred innerstad

Backegatsstråket (800 m)
Davidhallstorg (200 m)
Davidshallsstråket (200 m)
Friisgatan (600 m)
Fågelbacksgatan (1400 m)
Gustaf  Rydbergsgatan (600 m)
Herrestadsgatan (300 m)
Hillerödsvägen (200 m)
Idaborgsgatan (200 m)
Lennart Strands stig (100 m)
Malmöhusvägen (400 m)
Margaretavägen (400)
Mäster Henriksgatan (100 m)
Nikolai/Kapellgatan (200 m) 
Norra Parkgatan (100 m)
Ribersborgsvägen (400 m) 
Ribevägen (300 m)
Rolfsgatan Södra (400 m)
Skolgatan (500 m)
Spånehusvägen (900 m)
Storgatan (500 m)
Södra Parkgatan (100 m)
Thottsgatan (300 m)
Torpgatan (100 m)
Östervärnsgatan (200 m)

Ytterstadsgata

Annetorpsvägen (100 m)
Augustenborgsstråket (600 m)
Beijersparksgatan (400 m)
Bindvidegatan (300 m)
Bunkeflostrandstråket (400 m)
Caritasgatan (900 m)
Dammfrivägen (200 m)
Danska vägen (500 m)
Finlands/Estlandsgatan (300 m)
Fosievägen (500 m)
Gamla gatan (100 m)
Gamlegårdsvägen (800 m)
Gerlachsgatan (100 m)
Getgatan (700 m)
Gyllebogatan (100 m)
Götgatan/Gustavsgatan (300 m)
Hallingsgatan (400 m)
Hindbystråket (1100 m)
Hohögsgatan (500 m)
Hyllie kyrkoväg (1600 m)
Industrigatan (200 m)
Ingenjörsgatan (100 m)
Justinsgatan (400 m)
Kastanjegatan (200 m)
Kransgatan/Andersg. (600 m)
Krapperupsgatan (800 m)
Krokusgatan (400 m)
Kvarngårdsvägen (200 m)
Käglinge byagata (100 m)
Linjegatan (100 m)
Manetgatan (200 m)
Midgårdsgatan (1100 m)
Norbergsgatan (100 m)
Nordlins väg (400 m)
Norra Hyllievägen (700 m)
Nässelgatan (100 m)

Priorsgatan (500 m)
Professorsgatan (300 m)
Prångaregatan (100 m)
Pysslinggatan (200 m)
Pärongatan (400 m)
Riddaregatan (700 m)
Ripgatan (400 m)
Risebergavägen (600 m)
Rolfsgatan Norra (200 m)
Silverviksgatan (200 m)
Skabersjögatan (200 m)
Skånegatan (600 m)
Stattenavägen (200 m)
Södra Gulsparvsgatan (300 m)
Thomsons väg (300 m)
Urbansgatan (200 m)
V Skrävlinge kyrkoväg (100 m)
Vanåsgatan (1100 m)
Veberödsgatan (400 m)
Vickelvägen (100 m)
Vikingagatan (2100 m)
Vilebovägen (600 m)
Vittskövlegatan (600 m)
Väftvägen (300 m)
Västanväg S (300 m)
Ärtholmsvägen (500 m)
Östanväg (1200 m)
Östra Bernadottesgatan (400 m)
Östra Hyllievägen (800 m)
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