
Utvecklingsplan gång- och cykelvägar 2018 - 2020   1 

 

 
 
  
  

  KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
        Utvecklingsenheten 

 

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
I TÖREBODA 

UTVECKLINGSPLAN 
2018 – 2020 

 

 

 
ANTAGANDEHANDLING 

Antagen av kommunfullmäktige  2018 03 29 

 
  



Utvecklingsplan gång- och cykelvägar 2018 - 2020   2 

 

 

  



Utvecklingsplan gång- och cykelvägar 2018 - 2020   3 

 

 
INLEDNING 

 
Töreboda behöver ett gång- och cykelnät som är tryggt, sammanhängande, gent och välskött. 
Framtidsbilden är att fler ska välja att gå eller cykla, till exempelvis centrum, butiker, arbete, 
fritidsaktiviteter skola.  
För att motivera fler att gå eller välja cykeln istället för bilen måste cykelnätet vara väl utbyggt, 
tryggt och av god kvalitet. Att fler cyklar istället för att ta bilen är i linje med kommunens mål för 
hållbarhet och folkhälsa eftersom både hälsa och miljö förbättras. 
Besöksnäringen är en viktig näring i Töreboda och Skaraborg. Det är därför viktigt att även kunna 
erbjuda våra turister ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med 
cykelkartor, hyrcyklar mm. 
Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till besöksnäringen i Töreboda 
kommun.  
Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar, inte bara turister har nytta och glädje av 
dessa saker, givetvis kommer det även kommuninvånarna till nytta. 

 
Töreboda i februari 2018. 
 
Dan Harryzon Plan- och exploateringschef 
 
Arbetet har utförts i samråd med  
Hanna Lamberg Enhetschef MTG Gata Trafik 
Marie Andersson Trafikingenjör MTG 
Björn Isvi  Projektledare MTG  
 
 

BAKGRUND 
 
PRIORITET 
I ”Program för boendeplanering” antaget av Kommunfullmäktige anges investeringar i gång- och 
cykelvägar som ett prioriterat område  
 
INVESTERINGSBUDGET 
I investeringsbudgeten för 2017 och 2018 finns 2 000 tkr avsatt till gång-och cykelvägar. 

 
SYFTE OCH OMFATTNING 
 

Syftet med Utvecklingsplanen är att Töreboda ska få ett aktuellt planeringsunderlag för gång- och 
cykeltrafiken. Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar ska underlätta det fortsatta arbetet 
med att genomföra föreslagna åtgärder. Utvecklingsplanen ska vara ett hjälpmedel för 
prioriteringar och ekonomiska bedömningar. 
 
Planen är inriktad på fler väljer att gå och cykla i Töreboda med hjälp av fysiska åtgärder.  
Åtgärderna i planen syftar till att öka vardagscyklingen hos invånarna samt för turiststråket 
utmed Göta kanal. Strukturen är väl utbyggd redan idag men de genaste kopplingarna saknas 
och flera korsningen behöver göras säkrare 
 
Planen omfattar hela infrastrukturen, med förslag till några huvudstråk, förslag till platser och 
ställen där gång- och cykeltrafikanters förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper 
för skyltar och cykelparkering. 
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DE GODA EFFEKTERNA 

 
Hälsofrämjande 

De flesta av oss måste resa från hemmet till arbetsplatsen eller skolan. Den som har kortare 
sträcka än 5 km kan oftast cykla till och från jobbet/skolan utan att detta ar någon extra tid 
jämfört med att åka bil.  
Att cykla är att investera i din hälsa, både den fysiska och den mentala, 
på ett skonsamt, men effektivt sätt. Skaderisken är dessutom mycket liten och du kan cykla året 
runt. 
Den som cyklar regelbundet får: 
• ökad prestationsförmåga 
• bättre sömn 
• ökad koncentrationsförmåga 
• minskad sjukfrånvaro 
• ökad livslängd 
• minskning av hjärt- och kärlsjukdomar 
• ökad säkerhet för cyklister när fler cyklar 

 

 
Miljönytta 
Om fler väljer cykeln som sitt främsta fordon så leder till: 
• minskade avgasutsläpp och bättre luftkvalitet 
• attraktivare och bättre fungerande boendeorter 

• minskad trängsel på gatorna 
• säkrare trafik 

 

 
Ekonomiskt 
• Cykelinfrastruktur är mycket billigare än infrastruktur för bilar eller kollektivtrafik. 
• minskat resursslöseri 
• lägre kostnader för medicin och sjukvård 
• minskad sjukfrånvaro 
• bättre privatekonomi 
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Trygghet och säkerhet 
Töreboda vill vara en säker och trygg kommun vilket innebär att vi ska arbeta för att miljön vi 
vistas i är och förblir säker och trygg för våra kommuninvånare. Förutom att gång- och 
cykelvägarna ska vara trafiksäkra så ska de också upplevas som trygga. 
 

 

 
Tillgänglighet  
Det är viktigt att man har tillgänglighet i åtanke vidplanering av nya gång- och cykelvägar men 
även när det gäller underhåll av det befintliga nätet. 
Exempel på åtgärder kan vara avfasning av trottoarkanter och bra utformad skyltning . 
 

 
Jämställdhet  

Kvinnor och barn förflyttar sig i regel mer lokalt vilket gör att de går och cyklar mer än män. Av den 
anledningen kan en satsning på gång- och cykelvägar även verka positivt ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 

 
Underhåll 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd med 
övriga trafikslag vad gäller drift och underhåll. Drift och underhåll av cykelvägar, cykelparkeringar, 
cykelvägvisning etc. är på många ställen eftersatt.  
 
Det ska vara lättare att ta cykeln än att ta bilen, därför bör gång- och cykelvägarna prioriteras när 
det gäller snöröjning och sandning vid halka. På våren ska det skyndsamt sopas och repareras 
sprickbildningar som tjällossningen orsakat. Sprickorna kan annars orsakaallvarliga cykelolyckor då 
cykelhjulen kilar fast. Eftersom cykeln är ett instabilt fordon och är känsligt förhinder i vägbanan är 
det särskilt viktigt, för att undvika olyckor, att det är bra skick på gång- och cykelvägen. 
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TÖREBODA 
BEFINTLIGA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

Kartan befintliga gång- och cykelvägar i Töreboda hösten 2016 
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NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

Nedan visas ny gång- och cykelvägar som ska binda samman det befintliga nätet  
Kartan visar inte exakt var sträckningarna kommer gå, det bestäms i vidare arbete. 
Beslut om investeringsnivåer tas vid ordinarie beslut om budget.  
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NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR ( se karta föregående sida )  

Obs! Numrering avser ej prioriteringsordning 

1   Töreboda torg utmed Parkgatan 

 
 

2   Öster om ny bro och färja med anslutningar mot Gjutarevägen. 

 
 

3   Utmed Sötåsenvägen för anslutning till korsning.  

 
 

4    Mellan Sötåsenvägen och Kilenparken med anslutning mot befintlig  
     gång- och cykelväg mot Kilenskolan. 
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5    Utmed Örnstigen för anslutning mot Halnavägen och Moskogen. 

 
 

6   Gubberogatan – Verkstadsgatan. 

 
 

7   Allégatan - Stora Bergsgatan - Kilsgatan 

 
 

8   Stora Bergsgatan – Kilsgatan - Norra Bergsgatan   
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KORSNINGAR                                                                                                  
Nedan visas korsningar som ska binda samman det befintliga nätet Beslut om investeringsnivåer 

tas vid ordinarie beslut om budget. I ett flertal är gator och vägar Trafikverkets ansvar och utföran

de och genomförande kan endast ske i samtycke med dem. 
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KORSNINGAR   ( se karta föregående sida )  
 

20 Göta kanal 

 
En central del av både Väst – öst stråket och Kanalstråket är passagen över Göta kanal. För att 
stråken ska upplevas både var trygga, säkra och framför allt den genaste vägen behöver passagen 
över kanalen ske centralt. Vid tunnelundergången under järnvägen vid resecentrum är det en 
naturlig koppling mellan väster och öster i Töreboda.  
För att stråken ska ha en god tillgänglighet tidsmässigt, är öppningsbar bro en lösning. Under Göta 
kanals högsäsong behöver bron vara uppställd endast dagtid och under dessa timmar används 
färjan Lina som flyttas till denna plats. Detta innebär överfart på bro alla tider förutom dagtid juni, 
juli och augusti. 
Markområdet kring den nya förbindelsen behöver uppgraderas.  
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21  Kungsgatan vid Resecentrum 

 
En befintlig mycket trafikerad korsning som också är en knutpunkt för alla gång- och cykelstråken. 
Då Kungsgatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem. 
 

22 Sötåsenvägen vid Skeppargatan 

 
En befintlig korsning i ”Väst- öst stråket”. Då Sötåsenvägen är Trafikverkets ansvar sker utförande 
och genomförande i samråd med dem. 
 

23 Kanalvägen - Kyrkogatan 

 
Korsningen över Kanalvägen ingår i ”Kanalstråket” och är tillsammans med korsningen över 
Kyrkogatan den viktiga kopplingen mellan gästhamnen och centrum. Då Kyrkogatan är 
Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem. 

24 Stora Bergsgatan - Kyrkogatan  

 
En stundtals mycket trafikerad korsning där ”Norr – söder stråket” passerar. 

Då Kyrkogatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem. 
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25 Storgatan vid Centralskolan 

 
En korsning i anslutning till Centralskolan. Då Storgatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och 
genomförande i samråd med dem. 
 

26 Storgatan - Börstorpsgatan 

 
En befintlig korsning i ”Väst- öst stråket”. Då Storgatan är Trafikverketsansvar, sker utförande och 
genomförande i samråd med dem. 
 

27 Borrebodagatan vid Storgatan  

 
En befintlig korsning där en gång och cykelväg i nord- sydlig riktning avlutas  
utan över fart över Borrebodagatan Då Borrebodagatan och Storgatan är  
Trafikverketsansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem. 
 

28 Borrebodagatan vid Industrigatan/ Torstorpsgatan  

 
En befintlig korsning med övergångsställe som behöver utvecklas för säkrare överfart. Då 
Borrebodagatan är Trafikverkets ansvar, sker utförande och genomförande i samråd med dem. 
 



Utvecklingsplan gång- och cykelvägar 2018 - 2020   14 

 

STRÅK 

Stråk Väster – öster – Grön linje 
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Stråk norr – söder – Gul linje 
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Göta Kanalstråket - Blå linje 
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För att göra det möjligt med cykelväg utmed hela kanalen mellan Sjötorp och Karlsborg har beslut 

tagits att planera för  en komplettering av Göta kanalleden mellan Tåtorp och Halna. Dock 

förutsätter detta att berörda markägare godkänner detta. 

Göta Kanalleden är även del av Västgötaleden som även på detta sätt får möjlighet till en annan 

sträckning liksom Sverigeleden, se blå linje på karta nedan. 

VÄSTGÖTALEDEN 

Leden knyter samman komunerna i Västergötland och är ca 110 mil. I Töreboda kommun sträcker 

sig leden från Mariestad till Borrud- Färed – Håsentorp – Fredsberg – Hajstorp -  Töreboda -  

Jonsboda -  Vassbacken  och följer sedan Sverigeleden genom Halna mot Undenäs. 

SVERIGELEDEN 

Leden går från Helsingborg till Karesuando, ca 262 mil. I Töreboda kommun sträcker sig leden från 

Tidan  till Lagerfors – Vassbacken - Halna mot Undenäs. 

 

  

Komplettering 

Götakanalleden 



Utvecklingsplan gång- och cykelvägar 2018 - 2020   18 

 

 
ÄLGARÅS 
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NY GÅNG- OCH CYKELVÄG 

Förlängning av genomfartsstråket söderut utmed Skolgatan fram till Älgarås kyrka. 

 

KORSNING 

Korsning över Tivedsvägen mot Älgarås Servicehus. 
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MOHOLM 
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NY GÅNG- OCH CYKELVÄG 

 

Komplettering av genomfartsstråket. Tibrovägen från Idrottsgatan till Mo kyrka. 

Ny gång- och cykelväg från Tibrovägen via Idrottsgatan – Mogatan – Skolgatan till 

Moholms skola 

  



Utvecklingsplan gång- och cykelvägar 2018 - 2020   22 

 

SKYLTAR                                                                                              
Skyltning av gång- och cykelvägar utförs i största möjliga utsträckning i nedanstående utförande. 

 
Bilden visar befintlig skylt vid gång- och cykelvägen utmed Sötåsenvägen. 
 

För att det ska bli enklare att gå eller cykla och för att stråken ska hänga ihop måste skyltning och 
information bli bättre. Bra och tydlig information om stråkens sträckning gör att det blir enklare 
och därmed mer attraktivt att gå eller cykla. Vägvisningen markerar cyklisternas plats i 
transportsystemet och fungerar även som marknadsföring av cykeln. Det visar att kommunen ser 
seriöst på cykel som ett alternativt färdmedel. 
 

Vägvisning med avståndangivelser                                                                                     

Vägvisning på gång- och är en viktig del av orienterbarheten. Det ger både nyinflyttade, övriga 

invånare och besökare bättre möjligheter att orientera sig och hitta snabba, säkra vägar. 

Vägvisningsskyltar med avståndsangivelser till målpunkter monteras utmed stråken i utförande 

som bild nedan dvs samma utförande som design som AB Göta kanalbolag har utmed kanalen. 

 
 

VÄSTER – ÖSTER STRÅKET ( Grön) 
Vägvisningsskyltar vid Björkängsskolan, Torget väster vid kommunhuset, Torget öster vid 
”Rådhuset”,  Storgatan vid Resecentrum, Öster och väster om ny bro över Göta kanal, 
Sötåsenvägen, Kilenskolan, Töreshov och Mostugan. 
 

NORR – SÖDER STRÅKET  ( Gul ) 
Vägvisningsskyltar vid Gastorp, Kyrkogatan, Allégatan, Torget väster vid kommunhuset, Torget 
öster vid ”Rådhuset” Storgatan vid Resecentrum, Borrebodagatan, Industrigatan och 
Rotkilengatan. 
 

KANALSTRÅKET ( Blå ) 
Vägvisningsskyltar vid Gastorpbron, Gästhamnen, vägbron, Kyrkogatan, Storgatan vid 
Resecentrum, Öster och väster om ny bro över Göta kanal och Rotkilenbron. 
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BELYSNING 
 

Huvudprincipen är att alla befintliga och nya gång- och cykelvägar i möjligaste mån har 
belysning med modern LED teknik. Vid utsatta korsningar med väg kan dessa belysas extra 
tydligt. 
 

  
 
 
 

INFORMATION 

  

Information om gång och cykelvägar behöver ske på olika sätt och är en viktig del för att gång- och 

cykelvägar används. Därför behöver kartor med information utvecklas både fysiska och webb.                                         

Cykelkarta övergripande över hela kommunen med anslutningar till cykelleder, grannkommuner 

Göta kanal samt för tätorterna Töreboda, Moholm och Älgarås. 

Dessutom behöver en app för mobiltelefon, surfplattor mm tas fram, för att enkelt vägleda både 

kommuninnevånare och besökare om besöksmål och information om dessa.  
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CYKELPARKERING  

 
Attraktiva cykelparkeringar är viktiga för att öka cyklingen. En bra cykelparkering behöver vara 
lättillgänglig, gärna klimatskyddad och utformad så att stöldrisken minimeras. Läget, närheten 
och på vägen till målet är en av de viktigaste aspekterna. 
  

Cykelparkeringen är yteffektiv då 10 cyklar tar samma yta som 1 parkerad bil. 
 
CYKELPARKERINGAR UPPGRADERAS OCH ANORDNAS PÅ FÖLJANDE PLATSER. 
Björkängsskolan, Vårdcentrum, Bergmansgården, Centralskolan, Badhuset, Visthuset, 
Gästhamnen, Campingbadet, Torget väster vid ICA och Kommunhus, vid ”Rådhuset” 
Resecentrum väster och öster, Ny lekpark i Kilen, Kilenskolan, Töreshov, Mostugan. 
 

Vid Resecentrum utformas cykelparkeringar till viss del under tak och om möjligt inlåst i ett 
uppvärmt cykelgarage med möjlighet till laddning av elcyklar och förvaring av t ex hjälm och 
överdragskläder. 
 

   

 

CYKELSERVICE 
 

I centrum vid kommunhuset anordnas en allmän luftpump samt verktyg mm för enklare 
cykelreparationer. 
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SAMMANFATTNING OCH BERÄKNAD KOSTNAD 

Obs! Numrering avser ej prioriteringsordning. 

 

 GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGD BERÄKNAD KOSTNAD 

 TÖREBODA   

1 PARKGATAN 100 300 000 

2 ANSLUTNING NY BRO ÖSTER 100 100 000 

3 SÖTÅSENVÄGEN   50 50 000 

4 SÖTÅSENVÄGEN KILENPARKEN 200 200 000 

5 ÖRNSTIGEN 200 600 000 

6 GUBBEROGATAN . VERKSTADSGATAN 200 200 000 

7 STORA BERGSGATAN SÖDRA DELEN 400 1 200 000 

8 STORA BERGSGATAN NORRA DELEN 400 1 200 000 
    

 KORSNINGAR    

20 GÖTA KANAL VID RESECENTRUM exkl ny bro  100 000 

21 KUNGSGATAN VID RESECENTRUM*  700 000 

22 SÖTÅSENVÄGEN VID SKEPPARGATAN*  100 000 

23 KANALVÄGEN – KYRKOGATAN*  400 000 

24 STORA BERGSGATAN - KYRKOGATAN*  200 000 

25 STORGATAN – VID CENTRALSKOLAN*  50 000 

26 STORGATAN – BÖRSTORPGATAN*  500 000 

    

 ÄLGARÅS   

 GÅNG- OCH CYKELVÄG SKOLGATAN 200 200 000 
 KORSNING TIVEDSGATAN  50 000 
 MOHOLM   

 GÅNG- OCH CYKELVÄG TIBROVÄGEN* 600 2 000 000 
 GÅNG- OCH CYKELVÄG SKOLGATAN 200 200 000 
    

 SKYLTAR - VÄGVISNING   

 INKL KOMPLETTERING ÖVRIGA GC VÄGAR  200 000 

    

 CYKELPARKERINGAR   

 CYKELSTÄLL INKL MARKARBETEN  150 000 

    

*i samarbete med Trafikverket 

 

Statsbidrag 
Varje år kan kommunen ansöka om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar. När det gällercykelvägar prioriteras 
åtgärder som utökar och binder samman befintligt nät. Söks varje år. Beroende på vilka  
sträckor som kommunen får statsbidrag för kan dessa styra prioriteringsordning.  
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Utvecklingsenheten 

 


