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FÖRORD
I Flens kommun ska det vara enkelt att bo, verka och leva. Vi strävar efter att öka
tillgängligheten och förbättra kommunikationer till målpunkter som invånare och
besökare vill nå. Vidare tar kommunen ansvar för en hållbar utveckling. Här utgör
cykeln ett starkt fundament för kommunens framtida transportsystem. De vackra
natur- och kulturmiljöerna i det sjörika sörmländska landskapet bidrar till att
människor söker sig hit. Här kan förbättrade förutsättningar för ökad cykeltrafik
medföra att tillgängligheten till våra besöksmål förbättras för såväl turister som
kommuninvånare.
Det här cykelprogrammet redovisar hur cykeltrafiken ska öka inom kommunen.
I uppdraget (från kommunstyrelsen 2015-03-29) att ta fram en reviderad
kommuntäckande översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla, har ett
cykelprogram tagits fram i samband med översiktsplanen. Under arbetets gång har
fokus legat på den strategiska delen, vilket gör att cykelprogrammet ska fungera som
en vägledning i efterföljande handlingsplan. Cykelprogrammet delar översiktsplanens
inriktning om att vägleda den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i
kommunen. Det är ett strategiskt dokument som presenterar övergripande åtgärder
och ligger till grund för mer konkreta åtgärder, vilka kommer att redogöras för i den
efterföljande handlingsplanen. I det här programmet används beteckningen cykel
vilken innefattar alla typer av cyklar, så även eldrivna.

SAMMANFATTNING
Det här cykelprogrammet beskriver övergripande åtgärder så som förbättrad
framkomlighet och utformning av cykelvägar där cykelparkering ska finnas vid
målpunkter. Det riktar även in sig på att öka invånarnas motivation till att använda
cykel och förbättra möjligheterna att kombinera cykel med kollektivtrafik.
Att arbeta för ett enhetligt cykelnät där kommunens orter kan knytas samman är
av stor vikt. Slutligen föreslår cykelprogrammet att vidareutveckla potentialen för
cykelturism, som en del av översiktsplanens mål om att utveckla besöksnäringen.
Till grund för de övergripande åtgärderna baseras cykelprogrammet på de generella
förutsättningar som finns för att öka cyklandet. Det lyfter även fram de
mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Vidare beskrivs även hur
invånarna i Flens kommun reser där viktiga målpunkter identifieras.
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Cykelprogram för Flens kommun

1 VARFÖR SKA VI SATSA PÅ CYKEL?
För många personer är bilen det självklara valet trots att färdsträckan är överkomlig
till fots eller på cykel. Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km. Med andra ord
finns det en hel del resor med bil som istället skulle kunna göras med cykel. För
att åstadkomma en sådan förändring måste alternativet till bil innebära vinster eller
fördelar för individen. Det kan till exempel vara tids- eller hälsovinster, ekonomiska
besparingar, bekvämlighet eller miljöhänsyn.
Att välja cykel framför bil medför flera fördelar. Till exempel är det oftast möjligt att
komma närmare målpunkten man ska till eftersom det går att parkera cykeln i
anslutning till denna. Detta till skillnad från resor med bil där det kan uppstå
långa trafikköer och svårigheter att hitta parkering nära sin målpunkt. Med cykel
fråntas dessutom den stress och tidsåtkomst som i vissa fall kan uppkomma vid
användande av bil.
Ohälsa är ett växande problem vilket delvis beror på att många människor lever ett
stillasittande liv utan tillräckligt med motion. Detta gäller både vuxna och barn.
Många föräldrar väljer till exempel att köra sina barn till olika aktiviteter inom ett
avstånd som är fullt nåbart med cykel. Att välja cykel till och från skolan, arbetet
eller mataffären kan vara ett effektivt sätt att kombinera resväg och vardagsmotion.
VARFÖR SKA VI SATSA PÅ CYKEL?
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Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är cykeln ett billigt transportmedel. Det innebär att
den är tillgänglig för en större andel av befolkningen än vad exempelvis en bil är.
Därmed bidrar användandet av cykel till en högre mobilitet bland grupper med lägre
ekonomiskt kapital. Statistik från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
visar att män använder bil i högre utsträckning än kvinnor. Cykel kan på så sätt också
bidra till en mer jämställd mobilitet bland kvinnor och män. Kampanjer kring främjandet
av cykling har i flera kommuner använts som en åtgärd i integrationsarbetet. Med
ökad mobilitet ökar individens förutsättningar att integreras i samhället eftersom
det blir lättare att nå målpunkter. Cykeln skapar därmed stora möjligheter för en
sådan ökad mobilitet.
De korta bilresorna har en negativ påverkan på klimatet och miljön genom de
avgaser som släpps ut. Det behövs en ökad medvetenhet kring vilka fördelar som finns
med att välja cykel framför bil för att kommunen ska ta ansvar för en hållbar
utveckling. Vi behöver ständigt jobba för att tillgodose kommunens vackra naturmiljöer
så att även framtida generationer kan ta del av dem.
Flens kommun har en vision om att ska det vara enkelt att bo, verka och leva i
kommunen. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling, tillgodoser goda kommunikationer
och förbättrar tillgängligheten till målpunkter. Även en god och jämlik hälsa är ett
eftersträvansvärt mål. Med en ökad cykelanvändning bidrar vi till att nå kommunens
vision, samt att vi möter en ljusare framtid!

1.1 Cykelprogram för Flens kommun
Flens kommun har en total areal på 826 kvadratkilometer, varav 114 kvadratkilometer
utgörs av vatten. Kommunen ligger mitt i Södermanlands län och gränsar till
Katrineholm i väst, Eskilstuna och Strängnäs i norr, Gnesta i öst samt Nyköping i syd.
Landskapet i Flen är kuperat och mycket varierat. Särskilt karaktäristisk är de många
sjöarna, sprickdalarna, flera åsar, samt variation mellan öppna och skogsbevuxna
områden. Detta skapar en vacker cykelmiljö som är väl lämpad för cykelturism.
Samtidigt finns det stor potential att kunna förbättra förutsättningarna för ett ökat
cykelanvändande, speciellt när det gäller att kunna ta sig mellan orterna.
Det här cykelprogrammet syftar till att ta fram övergripande åtgärder som ska öka
användandet av cykel i Flens kommun. Cykelprogrammet vägleder den långsiktiga
utvecklingen av de fysiska åtgärder som krävs för att skapa förutsättningar för ett
ökat cyklande. Det ligger därmed till grund för en efterföljande handlingsplan som
som tar fram mer konkreta åtgärder inom och utanför tätorterna.
Programmet riktar endast in sig på cykel
som transportmedel. Därmed utesluts
gångtrafikanter, men med beaktande
att cyklister och fotgängare ofta delar
utrymme på gång- och cykelvägar.

1
VARFÖR SKA VI SATSA PÅ CYKEL?
6

Cykelprogram för Flens kommun

2 CYKELPROGRAMMETS MÅL
Det är viktigt att möjliggöra för kombinationsresor, till exempel att kunna cykla till tåg- eller
busstation, för att sedan resa vidare med kollektivtrafik. En sådan kombinationsresa innebär
att det finns ett behov av effektiva och säkra cykelvägar mellan hem och kollektivtrafik,
samt att det finns säkra parkeringsplatser för cyklar. Flens kommun är relativt stor till ytan
vilket innebär att det skulle vara svårt att förlita sig på cykel som enda transportmedel.
Utveckligen med elcyklar gör det dock möjligt att transportera sig längre sträckor. En stor
del av kommunens invånare arbetar och studerar utanför kommunen vilket ofta innebär
avstånd för långa för cykelpendling.
Ett enhetligt cykelnät är av stor vikt för att kunna knyta samman kommunens orter. Det
skapar även förutsättningar för att kunna vidareutveckla kommunens cykelturism. Idag
saknas det ett enhetligt cykelnät i kommunen. Målen nedan är angivna för att skapa
förutsättningar för ett ökat användande av cykel i Flens kommun. Målen styr även det
här cykelprogrammet och de övergripande åtgärder som redovisas senare i dokumentet.
Målsättningar för ökad cykelanvändning i Flens kommun
• Det ska vara enkelt, effektivt och säkert att ta sig fram på cykel i kommunen.
• Öka motivationen för att använda cykel.
• Skapa förutsättningar som underlättar att kombinera cykel med kollektivtrafik.
• På lång sikt arbeta för ett enhetligt cykelnät som binder ihop kommunens tätorter
och besöksmål.
• Vidareutveckla kommunens potential för cykelturism.

CYKELPROGRAMMETS MÅL
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ÖKAT CYKLANDE
Hur ökar vi användandet av cykel? Ett sätt att få fler att välja cykel som transportmedel
är att erbjuda effektiva och säkra cykelvägar, säkra parkeringsmöjligheter i anslutning
till målpunkter, men även goda väganvisningar genom skyltar.

3.1 Utformning av cykelvägar
För att skapa effektiva cykelvägar är det viktigt att beakta områdets topografi. Till
exempel bör branta stigningar undvikas eftersom det kan upplevas som ett hinder
för cykelpendlare som vill ta sig fram snabbt i så hög färdhastighet som möjligt.
Svaga och måttliga stigningar är däremot inget hinder.
En bra cykelväg är bilfri och binder ihop målpunkter med anslutande länkar på ett
effektivt sätt. Utöver detta bör det även vara möjligt att cykla i hög medelhastighet
med god komfort, utan ojämnheter i vägbeläggningen, stopp och inbromsningar
samtidigt som cyklisterna känner sig trygga.

3.2 Underhåll av cykelvägar
Det är viktigt att cykelvägarna underhålls året om. Det kan dock finnas undantag vid
så kallade sommarvägar. Brist i drift och underhåll kan leda till olyckor. 30 – 40%
av alla singelolyckor på cykel orsakas av dålig beläggning, lösgrus eller bristande
utformning. Under vinterhalvåret är det särskilt viktigt att cykelvägarna är väl
underhållna för att minimera olycksrisken.
God belysning är av stor vikt för att minimera antalet olyckor. Belysning skapar
även en upplevelse av trygghet och säkerhet hos cyklister, vilket har inverkan på om
cykelvägarna används. God belysning bör finnas såväl inom som utanför tätorterna.

FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ÖKAT CYKLANDE
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3.3 Parkering
För att underlätta för cyklister är det viktigt att anlägga cykelparkeringar vid centrala
målpunkter, till exempel buss- och tågstationer, mataffärer och sportanläggningar.
Cykelparkeringarna ska inte enbart ha god tillgänglighet och finnas i nära anslutning
till målpunkterna. De måste även tillgodose krav på säkerhet. Detta eftersom det
minimerar risken för stölder, samt upplevelsen av att cykeln kan bli stulen. För att
kunna parkera cykeln på ett säkert sätt är det viktigt att det finns möjlighet att
låsa fast cykelns ram. Parkeringsstolpar som enbart möjliggör att låsa fast hjulet är
inte tillräckligt ur ett säkerhetsperspektiv, åtminstone vid vissa av målpunkterna.
Ännu säkrare är det att kunna parkera cykeln i ett garage som enbart cykelägare
har tillgång till. Cykelgarage är dock mest aktuellt vid målpunkter där cykeln
kommer vara parkerad över längre tid, som till exempel vid buss- och tågstationer.
Cykelparkeringar i anslutning till affärer och kontor bör placeras så att de är synliga
genom fönster för att öka säkerheten.

3.4 Väganvisningar
Med hjälp av tydlig skyltning kan cyklister effektivt ta sig fram till sina målpunkter.
För turister och personer utan lokalkännedom är skyltning extra viktigt för att hitta
rätt. Det är av vikt att kontinuerligt arbeta med att förbättra cykelvägsanvisningarna
och uppdatera anvisningarna allt eftersom nya cykelvägar tillkommer. Skyltning
av cykelvägar kan göras på olika sätt, till exempel genom att uppföra skyltar vid
kollektivtrafikpunkter, cykeltunnlar eller genom att markera cykelstråk med färgade
prickar eller streck. Utöver skyltning är det också bra
med kartor som visar kommunens cykelvägar. Kartorna
kan utgöras av skyltar i stort format och placeras på
strategiska platser runt om i kommunen. Kartorna görs
med fördel också till mindre pappersexemplar som
cyklisterna kan ta med sig vidare på sin cykelfärd, eller
i digital form. För cykelturismen bör det finnas egna
kartor med utmärkta turistcykelleder och spännande
besöksmål.

FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ÖKAT CYKLANDE
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4 CYKELPLANERING PÅ TRE NIVÅER
För att ge cykelprogrammet förutsättningar till att uppmuntra ett ökande cykelanvändande är det viktigt att beakta andra relevanta planer, program och strategier
på olika nivåer. På nationell nivå tar regeringen fram övergripande mål som ska
implementeras på regional och lokal nivå. Det finns även regionala strategier och
planer som ser till regionens helhet eftersom det är viktigt att cykelplaneringen
och cykelvägarna inte stannar vid kommungränsen. Utöver detta finns det inom
kommunen politiska beslut att utgå ifrån samt ett antal planer och program som
påverkar kommunens cykelplanering.

4.1 Nationell nivå
1999 beslutade riksdagen att anta 15 miljökvalitetsmål vilka presenterar riktlinjer
för Sveriges miljöutveckling. 2005 utökades antalet mål till 16. Ökad användning av
cykel framför fossildrivna fordon har positiv inverkan på flera av miljökvalitetsmålen,
bland annat "Begränsad klimatpåverkan", "God bebyggd miljö" och "Frisk luft".
I regeringens transportpolitiska mål, antagna i riksdagen 2009, finns ett antal
preciseringar som berör cykling. De handlar bland annat om att förbättra medborgarnas
resor genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Barn ska själva kunna
använda transportsystemet och röra sig i trafikmiljön på ett säkert sätt. Vidare
ska förutsättningarna för att använda kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
År 2017 tog regeringen fram en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling,
vilken även ska bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.
Den fokuserar på fem insatsområden för att nå syftet med ökad och säker cykling.

5 insatsområden för en ökad och säker cykling - nationella cykelstrategin
1. Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen - Planera för sammanhållna
cykelnät och målpunkter med cykelparkeringar, integrera ett ‘’hela resanperspektiv’’ i planeringen och uppmuntra framtagande av cykelplaner som
länkas samman med övriga delar av planeringsprocessen.
2. Öka fokus på grupper av cyklister - Öka barn och ungas cyklande, skapa
bättre förutsättningar för asylsökande, nyanlända och andra utrikesfödda att
cykla, främja en ökad turist- och rekreationscykling och främja pendlingsresor
på cykel.
3. Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur - Mer enhetligt
och funktionellt cykelvägnät, förbättra drift och underhåll på vägnätet för
cykeltrafik, enhetlig syn på kategorisering av cykelvägnätet och standardnivåer
för utformning/drift/underhåll av cykelvägnätet.
4. Främja en säker cykeltrafik - Separera tung och snabb biltrafik från
cykeltrafiken, breda cykelvägar, anpassade hastigheter och bättre skydd genom
hjälmar.
5. Forskning och innovationer - Samordning av statistik, mer samordnad och
tillgänglig kunskap och forskning.
CYKELPLANERING PÅ TRE NIVÅER
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4.2 Regional nivå
2012 beslutade Regionförbundet Sörmland att anta en regional cykelstrategi för
länet. Syftet med strategin är att främja cykling på både lokal och regional nivå ur ett
långsiktigt perspektiv. Regionförbundet vill i största möjliga mån bygga vidare och
utveckla befintliga cykelvägar och turistcykelleder. Utöver detta anses det även
vara viktigt att göra prioriteringar som är samhällsekonomiskt lönsamma utifrån
befolkning, avstånd och viktiga målpunkter.
Strategins tre huvudmål är följande:
• Ökad cykling för folkhälsa och miljö.
• Trygga och säkra cykelvägar.
• Ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät.
För att uppnå strategins tre huvudmål har Regionförbundet tagit fram rekommendationer
för prioritering av cykelåtgärder, se rutan nedan. Det är dock viktigt att ha gällande
ansvarsfördelningen i åtanke när det kommer till anläggandet, samt underhåll, av
cykelvägar. Trafikverket ansvarar främst för statliga vägar mellan tätorter medan
kommunen främst ansvarar för vägar inom tätorterna. Trafikverket och kommunen delar
på finansieringskostnaden (50/50) av cykelvägar mellan tätorterna om byggnation
sker i direkt anslutning längs med statliga vägar. I den regionala cykelstrategin
utpekas sträckorna Flen – Malmköping samt Flen – Hälleforsnäs som prioriterade
utbyggnadsstråk i Flens kommun. Regionförbundets förslag till utbyggnad grundar
sig på den målpunktsanalys som blev utförd i samband med genomförande av
cykelstrategin. Förslagen ser du på nästa sida.

		Prioritering av cykelåtgärder inom Region Sörmland
1. Åtgärda felande länkar i tätort.
2. Förstärka cykelinfrastrukturen till och från viktiga målpunkter inom tätort.
3. Bygg bort felande länkar och investera i de starka cykelstråken.
4. Höj standarden på befintliga cykelvägar längs det statliga vägnätet i de
regionalt starka cykelstråken där brister finns.
5. Höj standarden och förbättra trafiksäkerheten där turismcykelvägar går efter
statlig väg och där det finns brister.
6. Komplettera utbyggnad ur ett systemperspektiv för ett sammanhängande
nät (inkluderar turismcykelvägar).
(Regionförbundet Sörmland, 2012)

CYKELPLANERING PÅ TRE NIVÅER
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Flen – Hälleforsnäs
Det föreslagna stråket mellan Flen och Hälleforsnäs går via Mellösa och har en längd
på ungefär 13 km. Idag finns begränsade möjligheter att gå och cykla säkert längs
stråket då det saknas en gång- och cykelväg längs med bilvägen. Det här stråket är
prioriterat för att skapa ett enhetligt cykelnät i kommunen, samt för att det finns
viktiga målpunkter inom respektive ort. Det ska tas fram ett kostnadsförslag med
tillhörande tidplan för en gång- och cykelväg mellan Flen-Mellösa. En anslutning
mellan Flen och Mellösa skulle även möjliggöra cyklande till och från fritidshusområdet
Orrhammar. Sträckan Flen-Mellösa är ungefär 4 km lång.
Flen – Malmköping
Stråket mellan Flen och Malmköping har en längd på ungefär 14,5 km och går
längs med riksväg 55 en stor del av sträckan. Från korsningen som ansluter till 55:an
med Barrön löper en 2+1-väg hela vägen fram till Malmköping. 2+1-vägen gör det
svårt att ta sig fram då trafikmiljön är osäker. Sammanlagd distans där det är otryggt
och osäkert att ta sig fram mellan Flen-Malmköping ligger på 3-3,5 km. Det finns
en separat cykelväg med grusat underlag från Malmköping och söderut som har en
sträcka på ungefär 2 km. Gamla 55:an som går via fritidshusområdet Fornbo kan
vara ett alternativ som cykelsträcka då den inte har någon större mängd biltrafik,
även om det är fördelaktigt att cykelvägen går längs riksväg 55. För kommunen är det
angeläget att prioritera de sträckor där det idag är är svårt att ta sig fram då de
betraktas som otrygga cykelmiljöer. Vidare är det angeläget med en enhetlig cykelväg
längs med riksväg 55 och hela sträckan som vidare kan kopplas till Flen.

Stråkförslag Flen-Hälleforsnäs och Flen-Malmköping från den regionala cykelstrategin.
Det är från kommunens sida angeläget att skapa effektiva och säkra cykelvägar
mellan tätorterna.
CYKELPLANERING PÅ TRE NIVÅER
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4.3 Lokal nivå
Det finns ett antal mål, styrdokument och planer i Flens kommun som ligger till grund
för det här cykelprogrammet. Det handlar exempelvis om kommunens strategiska
plan, lokala miljömål och översiktsplaner.
4.3.1 Färdplan Flen - Strategisk plan 2019-2022 med budget 2019
I Flens kommuns strategiska plan Färdplan Flen - Strategisk plan 2019-2022 med
budget 2019 finns det strategiska och konkreta mål som verksamheterna ska arbeta
utifrån. Strategiska planen och det här cykelprogrammet utgår från kommunens vision
Flens kommun - Sörmlands hjärta. Visionen pekar på vikten av att det ska vara enkelt
att bo, verka och leva i kommunen. Den förespråkar även goda kommunikationer
och att kommunen tar ansvar för en hållbar utveckling. De strategiska målen med
tillhörande konkreta mål och strategiska områden som är relevanta för cykelprogrammet
beskrivs här nedan.

4.1 HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV
4.3 ATTRAKTIVA OCH TRYGGA BOENDE-OCH LIVSMILJÖER
Flens kommun verkar för en stimulerande miljö med goda möjligheter till
kultur- och fritidsupplevelser
4.4 GOD MILJÖ MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID
4.5 VI DRIVER VÅR UTVECKLING OCH PÅVERKAR UTVECKLINGEN I REGIONEN
Flens kommun ska verka för förbättrad infrastruktur avseende fysiska och
digitala kommunikationer

4.3.2 Lokala miljömål
Kommunfullmäktige antog 2014 Lokala miljömål – Handlingsplan 2015-2018. Planen
utgörs av åtta prioriterade mål, bland annat "God bebyggd miljö" samt "Begränsad
klimatpåverkan", vilka båda har koppling till cykelplaneringen. För att uppnå målet
om "God bebyggd miljö" är det viktigt att skapa förutsättningar för cyklister att
ta sig fram i och mellan kommunens tätorter. För att uppnå målet "Begränsad
klimatpåverkan" måste den fossildrivna trafiken minska och det är då viktigt att
erbjuda alternativ, till exempel förbättrade förutsättningar för att kunna cykla.
I handlingsplanen för de lokala miljömålen är det beslutat att utöka gång- och
cykelvägar både i och mellan tätorterna samt att ta fram ett cykelprogram.

CYKELPLANERING PÅ TRE NIVÅER
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4.3.3 Kommuntäckande översiktsplaner
2018 antogs en ny översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla för Flens
kommun. I översiktsplanen framgår att kommunen aktivt ska skapa möjligheter att
kunna välja gång- och cykel istället för bil, både vid vardags- och fritidsresor med
fokus på tätortsnära gång- och cykelvägar.
Det här cykelprogrammet utgör ett komplement till översiktsplanen där det finns en
tydlig koppling mellan dem. De båda ska vägleda den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön i kommunen genom fysisk planering av mark- och vattenanvändning.
Översiktsplanen har ett antal mål som är relevanta för det här programmet:
- Öka förutsättningar för hållbara transporter
- Möjliggöra utveckling av besöksnäring och turism
- Bibehålla och utveckla säkra och trygga utemiljöer
En metod för att öka förutsättningar för hållbara transporter är att prioritera
åtgärder för kollektiv- och cykeltrafiken. Att skapa förutsättningar för cykelturism
genom exempelvis cykelturistleder kan möjliggöra utveckling av besöksnäringen.
Det beror på att cykelturistlederna själva kan vara besöksmål men även att de kan
öka tillgängligheten till andra besöksmål i kommunen. Säkra och trygga utemiljöer
riktar sig främst mot vardagliga användningsområden som parker samt lek- och
idrottsplatser som barn och ungdomar använder. Här är det viktigt att de kan ta
sig fram på egen hand genom säkra gång- och cykelvägar.
Vidare pekar den kommande översiktsplanen på att det är viktigt att möjliggöra
friluftsliv och rekreation där Näckrosleden utgör ett exempel. Den lyfter även
fram vikten av att tillämpa folkhälsoperspektivet i den fysiska planeringen. Fysisk
planering bidrar till att skapa attraktiva och tillgängliga miljöer som främjar fysisk
aktivitet och rörelse, samt underlättar kommunikationen mellan hem, skola, arbetsliv,
näringsliv och socialt umgänge. Här utgör cykelplaneringen ett medel inom den
fysiska planeringen.
4.3.4 Fördjupning av översiktsplan för Flens stad
Kommunfullmäktige antog 2014 fördjupningen av översiktsplanen Flen – staden
mellan sjöarna. Syftet med fördjupningen är bland annat att ange hur Flens stad ska
utvecklas samt bidra till att uppfylla visionen för Flens stad. Fördjupningen berör
även cykelplanering och konstaterar följande:
En plan för gång- och cykelvägar behöver tas fram med utgångspunkt från regional
cykelstrategi för Sörmland. Planen skall vara kommuntäckande och behandla cykelvägar
mellan tätorterna samt viktiga gång- och cykelförbindelser inom tätorterna. Även
möjligheten att växla mellan cykel och kollektivtrafik ska behandlas, till exempel
cykelparkeringar i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik.

CYKELPLANERING PÅ TRE NIVÅER
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5 HUR RESER VI I FLENS KOMMUN?
5.1 Olika målpunkter skapar olika behov
Det finns olika anledningar till varför människor cyklar. Cykeln kan användas för att
ta sig fram i sin vardag, användas för att träna och motionera eller kan användas för
rekreation och turistande. Gemensamt för de olika användningsområdena är att det
finns målpunkter, det vill säga att resenären ska ta sig från en plats till en annan.
Det här cykelprogrammet fokuserar på de vardagliga cykelresorna och cyklande för
rekreation och turism.
De vardagliga cykelresorna och cykelresor för rekreation och turism har olika typer
av målpunkter, vilket ställer olika krav på cykelplaneringen. Vanliga målpunkter
för vardagliga cykelresor är skola, arbete, affär, vårdcentral och idrottsaktiviteter.
Målpunkter för rekreation och turism utgörs vanligtvis av badplatser, naturområden,
grillplatser och besöksmål. För vardagsresorna är det viktigt att cykelvägarna är
effektiva för att cyklisterna snabbt ska kunna ta sig till målpunkterna. För cykelresor
gällande rekreation och turism är det snarare upplevelsen och omgivningarna
som är det centrala. Gemensamma behov för båda typerna av cykelresor är dock
säkra cykelvägar samt goda väganvisningar.

HUR RESER VI I FLEN?
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5.2 Målpunkter för vardagen
Startpunkt för de flesta vardagsresor är bostaden men målpunkten kan däremot
variera. Nedan redovisas centrala målpunkter för vardagsresor inom kommunen.
5.2.1 Stationer och hållplatser
En stor andel av Flens kommuninvånare pendlar till och från arbete i närliggande
kommuner. Tågstationer och busstationer blir således centrala målpunkter dit många
kan cykla för att sedan ta tåget vidare till en destination utanför kommungränsen.
Ytterligare centrala målpunkter är busshållplatser inom tätorterna.
5.2.2 Idrottsplatser
Idrottssplatser och idrottshallar som exempelvis bollplaner, simhallar och ishallar
används ofta av barn och ungdomar. Exempelvis utgör Hammarvallen en central
målpunkt som erbjuder ett stort antal idrotts- och motionsaktiviteter. Genom att
anlägga cykelvägar från bostadsområden till idrottsplatser kan barn och unga
själva ta sig till olika aktiviteter, vilket är fördelaktigt om inte föräldrar har
möjlighet att skjutsa barnen.
5.2.3 Service- och handelsplatser
Service och handel är främst lokaliserad till kommunens tätorter och utgör
arbetsplatser för en stor andel av kommunens invånare. Vårdcentralerna och
livsmedelsbutiker utgör exempel på centrala målpunkter för service
och handel.
5.2.4 Skolor
Skolor är en viktig och central målpunkt för många. Det bör både vara möjligt för
föräldrar att använda cykel för att lämna barnen på förskola, samt för äldre barn
och ungdomar att själva cykla till skolan. De här målpunkterna ställer höga krav på
säkerhet under cykelresan.

HUR RESER VI I FLEN?
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5.3 Rekreation och turism
Inom kommunen finns många spännande besöksmål för såväl turister som kommunens
egna invånare. Bland annat har kommunen ett vackert kulturlandskap som ger goda
förutsättningar för turistcykelleder. Utöver detta finns även runt 200 sjöar i
kommunen som erbjuder goda rekreationsmöjligheter för bland annat promenader,
bad och fiske. Genom att göra besöksmålen tillgängliga för cyklister kan
även cykelresan dit vara en del av upplevelsen. Turistcykelleder kan även vara ett
bra sätt för lokala företagare med eller utan besöksnäringsverksamhet att få nya
besökare.
Cykelvägar som främst ska användas för turistande ställer särskilda krav på
utformningen. Det är bland annat viktigt att cykelvägen sträcker sig genom tysta
och vackra omgivningar med intressanta besöksmål på vägen. Utöver detta bör det
finnas goda möjligheter för pauser genom exempelvis rastplatser. Turistcykellederna
bör även vara bra skyltade. Fördelaktig är om det finns möjlighet till uthyrning av
cyklar samt möjlighet att kunna pumpa sin cykel.
I vissa fall går det att anlägga turistcykellederna på landsvägar med relativt lite
biltrafik. Det finns flera sträckor i kommunen som kan användas för detta ändamål,
vilka bör redogöras för i efterföljande handlingsplan.

HUR RESER VI I FLEN?
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5.3.1 Näckrosleden
Landstinget i Sörmland skapade Näckrosleden 1996-1997 i samarbete med
Cykelfrämjandet i Sörmland. Den utgör ett regionalt projekt och leden sträcker
sig genom samtliga kommuner i länet. År 2013 blev Regionförbundet Sörmland
huvudman för leden, vilket innebär att de ansvarar för den fysiska infrastrukturen.
Målsättningen är att Näckrosleden långsiktigt ska utvecklas till en turistcykelled
som ska uppnå nationell standard.
Näckrosleden är 70 mil lång och sträcker sig genom det sörmländska landskapet och
är en välbesökt cykelväg som erbjuder attraktiva aktiviteter för turister och invånare.
Leden är fördelad på 14 etapper varav fyra finns inom Flens kommun. Kommunens
fyra etapper är Mariefred-Malmköping, Malmköping-Flen, Flen-Katrineholm, FlenNyköping. Vägbeläggningen i samtliga etapper har blandad karaktär och utgörs av
både asfalt och grus. Trafiksäkerheten varierar därmed för respektive etapp och det
kan finnas ett behov av förbättrad trafiksäkerhet för att Näckrosleden ska nå en
nationell standard.
Regionförbundet har tagit fram en åtgärdsplan för gällande etapper i Flens kommun
med syftet att leden ska uppnå Trafikverkets kvalitetskriterier för trafiksäkerhet och
därmed nationell standard. Den pekar på ett antal brister gällande trafiksäkerheten
där leden ibland går längs med bilvägar med snabb och tung trafik. Åtgärdsplanen
tar även fram förslag på hur sträckorna kan bli mer attraktiva.

HUR RESER VI I FLEN?
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6 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER
För att uppnå cykelprogrammets mål är nedanstående övergripande åtgärder framtagna
med syftet att styra utvecklingen av kommunens cykelplanering.
• Effektiva och säkra cykelvägar.
• Öka motivationen till att använda cykel.
• Skapa förutsättningar för att underlätta kombinationsresor.
• Arbeta för ett enhetligt cykelnät.
• Vidareutveckla potentialen för cykelturism.
Inom respektive övergripande åtgärd anges ställningstaganden som ska uppfylla
målen. De övergripande åtgärderna och medföljande ställningstaganden kommer
ligga till grund för en efterföljande handlingsplan där konkreta åtgärder kommer
tas fram.

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER
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6.1 Effektiva och säkra cykelvägar
En viktig förutsättning för ett ökat cyklande i kommunen är att cykelvägarna är
både effektiva och säkra. För att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till
bilen är det viktigt att restiden inte är mycket längre inom tätorterna. Cykelvägarna
bör vara enhetliga, raka och gena, framförallt gällande stråk som går till viktiga
målpunkter. Vid planering av nya cykelvägar är det viktigt, om det är möjligt, att
undvika områden med större nivåskillnader. För befintliga cykelvägar är det viktigt
att se över vägbeläggningen för att åtgärda ojämnheter, vilka kan utgöra hinder för
hastigheten och säkerheten. Kommunen behöver ta fram en standard för utformning
av cykelvägar.
Kommunen behöver en tydlig skyltning för cykelstråk och till viktiga målpunkter/
tätorter. Skyltarna bör placeras på strategiska platser som tågstationer eller i
korsningar. Skyltarna behöver uppdateras vid nya cykelvägar och målpunkter.

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER
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Gällande att skapa säkra cykelvägar bör åtgärder prioriteras där barn och ungdomar
cyklar eller rör sig, framför allt cykelvägar till och från skolan. Detta skulle även i
sin tur kunna minska skolskjutskostnaderna. Vidare bör bil- och cykeltrafik separeras
där det är möjligt och nya gång- och cykelvägar bör vara tillräckligt breda för att
minimera olycksrisken. Fotgängare och cyklister bör separeras vid viktigare stråk.
Cykelvägarna bör utformas på ett sådant sätt som minimerar risken för hastiga
inbromsningar. Det är speciellt viktigt vid utformning av korsningar eller där
cykeltrafiken blandas med biltrafiken.
Cykelvägarna bör vara väl underhållna året om där kommunen behöver arbeta fram en
rutin för kontroll. Asfalt bör väljas som beläggning, framförallt för prioriterade stråk
som identifieras i handlingsplanen. Under vinterhalvåret är underhållning särskilt
viktig genom plogning och grusning/saltande. Prioriterade stråk bör plogas först.
Sommarcykelvägar som inte plogas eller grusas bör vara skyltade.
Trygghetsperspektivet bör tillämpas i handlingsplanen. Här kan åtgärder som
exempelvis placering och utformning av belysning tas fram. Tillgång till cykelpump
är en annan faktor som underlättar cyklandet. Pumparna bör vara utplacerade vid
centrala målpunkter för att vara tillgängliga för så många som möjligt. I dagsläget
finns en cykelpump vid tågstationen i Flens centrum. Det bör även finnas goda
och säkra parkeringsmöjligheter för cykel i nära anslutning till viktiga målpunkter.

				Ställningstaganden
- Nya cykelvägar bör planeras på ett sådant sätt som gör dem enhetliga.
raka och gena där större nivåskillnader undviks.
- Tydlig skyltning för cykelstråk och till viktiga målpunkter.
- Prioritera åtgärder där barn och ungdomar cyklar eller rör sig.
- Separera cykeltrafiken från biltrafiken.
- Säkerställa väl underhållna cykelvägar.
- Erbjuda säkra cykelparkeringar vid målpunkter.
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9
8

6.2 Öka motivationen till att använda cykel
En ökad motivation till att cykla kan leda till att fler färdas ute på cykelvägarna.
Motivationen kan ökas genom exempelvis kampanjer, spridning av kunskap och
genomförande av utbildningar. De här så kallade mjuka åtgärderna har stora
fördelar eftersom de inte medför några större finansiella investeringar, samtidigt
som de bidrar till att effektivisera den fysiska infrastrukturen.
Kampanjer kan användas för att förändra beteendemönster och attityder gentemot
bilåkande eller cyklande. Kampanjer kan både informera och marknadsföra cykeln
som transportmedel. Kommunen bör använda sig av allmänna kampanjer men även
kampanjer som är fokuserade mot specifika grupper. Ett exempel är cykeldagar som
är integrerade i skolverksamheterna där barn och ungdomar får utöva aktiviteter
såsom läran om trafikregler och cykeltävlingar.
Kampanjer för ett främjat cyklande har använts i flera kommuner som en åtgärd
i integrationsarbetet. Här bör kommunen arrangera en cykelkurs för vuxna där de
både kan lära sig att cykla och lära sig om trafikregler.
Kommunen bör vidare upplysa invånarna kring vilka fördelar som finns med att
använda cykeln. Ett exempel är kontinuerlig information där invånarna får information
om vilka fördelar cykling innebär. Förutom hälso- och miljömässiga vinster finns
även ekonomiska fördelar med att välja cykel framför bil. Det kan vara information
som sänds ut genom sociala medier eller genom skyltning ute i offentliga miljöer.
				Ställningstaganden
- Ta fram kampanjer som är fokuserade mot olika grupper.
- Erbjuda cykelkurs för barn och vuxna.
- Göra kommunens invånare medvetna om fördelarna med cykel genom olika
former av information.
ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER
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6.3 Skapa förutsättningar för att underlätta
kombinationsresor
Då kommunen är relativt stor till ytan och många invånare har sina arbeten utanför
kommungränsen, är avståndet för stort för att kunna cykla hela vägen mellan hem
och arbete. Därför bör det skapas förutsättningar för att kunna kombinera cykeln med
kollektivtrafik. Här bör de konkreta åtgärderna tillämpa ett ‘’hela resan-perspektiv’’.
Det som kommunen kan göra är att prioritera åtgärder för de cykelvägar som förbinds
till tågstationer, busstationer och busshållplatser. Det är åtgärder som skapar effektiva
och säkra cykelvägar som är raka, gena och har en väl underhållen markbeläggning.
Resenärerna vill ofta ta sig fort fram till tåget eller bussen, och detta på ett säkert
sätt.
Vidare är det viktigt att kommunen erbjuder goda och säkra parkeringsmöjligheter
vid bytespunkterna, i våra orter likväl som på landsbygden. Vid busshållplatser och
tågstationer där cyklar kan tänkas stå parkerade en längre tid måste det finnas säkra
och välanpassade cykelparkeringar som med fördel också är väderskyddade. Säkra
cykelparkeringar kan innebära att de antingen är bevakade och/eller att cyklar är
inlåsta i garage. Utanför tätorterna där bebyggelsen är glesare kan det vara bra med
parkeringar som är mindre synliga från allmän väg för att undvika stölder.
				Ställningstaganden
- Prioritera åtgärder för de cykelvägar som går till tågstationer, busstationer
och viktiga busshållplatser.
- Skapa goda och säkra parkeringsmöjligheter vid tågstationer och 		
busshållplatser som fungerar för långtidsparkering.
- Tillämpa en god dialog med andra aktörer i ‘’hela resan-perspektivet’’.
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6.4 Arbeta för ett enhetligt cykelnät
Ett enhetligt cykelnät är av stor vikt för att kunna binda samman målpunkter,
möjliggöra för kombinationsresor och utveckla cykelturism. Med ett enhetligt
cykelnät menas att cyklister kan nå sina målpunkter utan att det finns sträckor som
saknar cykelmöjligheter.
Främst bör åtgärder prioriteras för att skapa ett enhetligt cykelnät inom tätorterna.
I den efterföljande handlingsplanen är det viktigt att identifiera vilka felande länkar
det finns i respektive tätort och ta fram förslag på åtgärder. Det är även viktigt att
identifiera vilka viktiga målpunkter som finns.
På lång sikt bör även åtgärder vidtas för att skapa ett enhetligt cykelnät som binder
samman kommunens tätorter. Framförallt bör tätorterna bindas samman med Flens
stad. Detta skapar goda förutsättningar för cykelpendling och kombinationsresor inom
kommunen men även vidare till närliggande kommuner. De större fritidshusområdena
bör även kopplas till närliggande tätorter eller andra viktiga besöksmål.

Ställningstaganden
- Identifiera felande länkar och viktiga målpunkter inom tätorterna i den
efterföljande handlingsplanen.
- Strategiskt bygga ut cykelnätet i kommunen så att kommunens tätorter på sikt
förbinds.
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6.5 Vidareutveckla potentialen för cykelturism
Flens kommun bör samverka med Regionförbundet Sörmland gällande utvecklingen
av Näckrosleden för att den ska nå en nationell standard. Kommunen bör i detta
sammanhang bland annat verka för att bevaka besöksnäringen där eventuella
omdragningar och skyltningar är kopplade till kommunens besöksmål. Vidare finns
det stor potential att kunna utveckla fler turistcykelleder genom det Sörmländska
kulturlandskapet. Att uppmärksamma såväl invånare som turister om turistcykelleder
kan göras relativt enkelt genom kartor som ger väganvisningar, samt kortfattad
information om vad som finns att se längs med lederna. På längre sikt bör
turistcykelleder kompletteras med skyltning och informationsbroschyrer, och även
kartor i digital form. En fördjupad studie kring nationell och internationell cykelturism i
Flens kommun bör tas fram i samband med handlingsplanen.
Vid utvecklandet av nya turistcykelleder bör parametrar som trafiksäkerhet och vackra,
tysta omgivningar prioriteras. Delar av sträckorna kan utgöras på landsvägar med
relativt lite biltrafik. Dessutom bör lederna kopplas samman med besöksmål. En
‘’paketlösning’’ där flera lokala företagare samverkar längs lederna är eftersträvansvärt
då de som använder turistcykellederna exempelvis kan få mat, logi, rekreations- och
kulturupplevelser. Kommunen bör verka för samverkan mellan besöksnäringen och
planeringen av turistcykelledernas utsträckning.
Ställningstaganden
- Samverka med Regionförbundet Sörmland gällande utvecklingen av Näckrosleden.
- Lokalisera sträckor som är lämpliga för turistcykelvägar.
- Samverka med lokala företagare för att lyfta fram intressanta besöksmål.
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Modern trainstation with bikestands rush - lighpoet
Gång och cykelbana - gulkiwi
Cykelpaus - Visit Sörmland
Father and Daughter on Bike Ride - Craig Robinson
Senior man on his mountain bike outdoors - lightpoet
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I Flens kommun ska alla känna sig välkomna. Här är det enkelt och
stimulerande att bo, leva och verka. Tillsammans tar vi ansvar för
och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Med hjärtat på rätt
ställe kan alla göra skillnad.
Flens kommun - Sörmlands hjärta.

