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MÅLSÄTTNING FÖR SKURUPS KOMMUN

De gamla målsättningarna från översiktsplanen 2009:

Gång- och cykelvägnätet inom kommunen ska vara gent, trafiksäkert och tryggt. 
Effektiva gång- och cykelstråk ska knyta samman kommunens tätorter/målpunk-
ter.

Inom tätorterna ska trafikmiljön utformas så att naturliga hastighetssänkningar 
sker för den motordrivna trafiken, samtidigt som fotgängares och cyklisters fram-
komlighet och säkerhet prioriteras.

Förslag till nya målsättningar: 

Alla prioriterade cykelvägar ska vara utbyggda till 2030. Svaneholm knyts då ihop 
med cykelvägen längs kusten. Sträckorna Skurup-Rydsgård och Skivarp-Abbekås 
ska knytas samman med cykelväg. 

Alternativa cykelvägar ska skyltas på de befintliga småvägarna. 

Det ska anordnas säker cykelparkering vid tågstationerna och de större busshålls-
platserna i de större tätorterna för att minska risken för stöld och skadegörelse. 
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NULÄGESBESKRIVNING FÖR SKURUPS KOMMUN

Andelen resor som görs med cykel inom hela kommunen är 6 % (RVU 2013) 
vilket är en ökning med 1 % sedan den tidigare resevaneundersökningen från 
2007. Inom Skurups tätort görs 12 % av resorna med cykel vilket är en ökning 
med 3% från 2007. (RVU 2013)

Trots att cyklingen inom kommunen och inom Skurups tätort har ökat är det 
fortfarande relativt få som cyklar. Att det är så få som cyklar i kommunen kan 
bero på att det saknas säkra cykelvägar och att cyklandet utanför tätorterna 
måste ske på landsvägar. Många landsvägar har en smal vägyta. Det i kom-
bination med tung trafikbelastning och höga hastigheter skapar en otrygg 
trafikmiljö för den oskyddade trafikanten.   

Kommunen har en betydande roll i att uppmuntra invånarna att då möjlighet 
finns använda cykeln för kortare transportsträckor. Den enskilda individen 
ska ha möjlighet att kunna välja cykeln som transportmedel till och från 
jobbet, skola och fritidsaktiviteter. Om detta ska vara möjligt krävs det att 
kommunen lägger vikt vid att bygga ut ett hållbart trafiknät med gång- och 
cykelvägar som har god framkomlighet och är tryggt och säkert för de oskyd-
dade trafikanterna. 

I dagsläget är gång- och cykelvägnätet i stort sett obefintligt utanför kom-
munens tätorter, med undantag för den cykelväg som byggts längs kusten. 
Cykelvägen är en del av Trafikverkets satsning på cykelleder inom Skåne längs 
med kusten. I dagsläget är den sträckan den enda cykelvägen som sträcker sig 
över kommungränsen.
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I många fall går eller cyklar kommuninvånare 
på landsväg då det är det enda alternativet 
som finns. 

Gång- och cykeltunnel under E65:an. Cykelvägen längs kusten. 

Gång- och cykelväg, Skurup. 



UTVECKLINGSFÖRSLAG FÖR SKURUPS KOMMUN

Den genomsnittliga cykelresan är oftast inte längre än fyra kilometer. För 
att ge den enskilda individen möjlighet att välja cykel framför bil för kortare 
transportsträckor behövs ett förbättrat cykelvägnät inom kommunen. 

Cykelvägnätet behöver dels förbättras mellan tätorterna men även inom 
tätorterna. Kommuninvånarna ska ha möjlighet att ta sig till, från och inom 
kommunen på ett hållbart sätt. Det ska finnas möjlighet att transportera 
sig på cykel för vardagsärenden inom tätorterna och då krävs det att gång- 
och cykelvägarna utformas på ett tryggt och säkert sätt, med bra belysning.  
Goda parkeringsmöjligheter ska finnas i närheten av busshållsplatserna i de 
större tätorterna och vid tågstationerna i Skurup och Rydsgård. 

Det är viktigt för kommunen att skapa ett cykelvägnät som har god kontinu-
tet och som knyter samman tätorterna Skurup, Rydsgård, Janstorp, Skivarp 
och Abbekås. Genom att satsa på cykelvägar mellan olika målpunkter i 
kommunen främjas möjligheterna till rekreationscykling och ökar tillgäng-
ligheten till det skånska odlingslandskapet.

De prioriterade cykelvägsdragningarna är Skurup - Svaneholms slott, Sku-
rup - Janstorp, Skurup - Rydsgård och Skurup - Skivarp-Abbekås. 

Mellan de föreslagna sträckorna finns ingen prioriteringsordning. Däremot 
finns det en tanke om att kombinera den planerade vatten- och avloppsut-
byggnaden med att samtidigt bygga ut vissa av cykelvägarna. Vatten- och 
avloppsutbyggnaden kommer att vara ett omfattande ingrepp på miljön 
och i ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle det vara en bra lösning att 
samtidigt anlägga cykelväg. 
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Utbyggnadsprincipen för tätorterna är att skapa ett cykelvägnät som har god 
kontinutet och tillgänglighet samt har fokus på de oskyddade trafikanternas 
säkerhet. I dagsläget behövs ett antal kompletterande länkar för att skapa en 
bra trafikmiljö för cyklisterna. Efter särskild prövning görs en bedömning om 
hastighetsdämpande åtgärder behövs vid vissa kritiska punkter.  

Gång- och cykelsträckorna ska utformas så att handikappsaspekter som höjder, 
lutningar, bredder osv beaktas. Faktorer som tydlighet, sikt och synbarhet är vik-
tiga vid cykelstråkens korsningspunkter.
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PRIORITERADE CYKELVÄGSDRAGNINGAR

SKURUP – SVANEHOLMS SLOTT (A)

SKURUP - JANSTORP (B)

SKURUP - RYDSGÅRD (C)

SKURUP - SKIVARP - ABBEKÅS (D)

prioriterade sträckor
lägre prioriterade sträckor
alternativ dragning
befintlig cykelväg längs kusten
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(A) SKURUP - SVANEHOLMS SLOTT

NULÄGESBESKRIVNING

I dagsläget måste den som vill transportera sig med cykel till Svaneholms slott cykla 
på landsväg. Det finns en befintlig cykelväg som går längs med Svaneholms allé och 
väg 714, men slutar strax efter underfarten vid E65:an. 

Det finns även en cykelväg längs Svaneholmsvägen med en gång- och cykeltunnel 
under E65:an. Cykelvägen går dock inte hela vägen fram till Svaneholms slott. Det 
saknas därmed en koppling i gång- och cykelvägnätet för att komma hela vägen 
fram till Svaneholms slott med cykel.

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Skurups kommun föreslår att en cykelväg byggs ut från monumentet till Svane-
holms slott. 

Att skapa ett sammanbundet cykelnät på den föreslagna sträckan ökar tillgänglig-
heten till Svaneholms slott men även till omgivningarna runt omkring.

(B) SKURUP – JANSTORP 

NULÄGESBESKRIVNING

Väg 102 som går från Janstorp till Skurup är en vältrafikerad landsväg.

Många barn i Janstorp går i skola i Skurup och i Slimminge. I dagsläget kan de barn 
som vill cykla till skolan inte göra det på ett säkert och tryggt sätt längs med väg 
102. Det är ca 4 kilometer från Janstorp till Skurup vilket är den genomsnittliga 
cykeltransportsträckan.

Det finns en befintlig gång- och cykeltunnel under E65:an som leder från Sandåkra 
by till Föreningsgatan, vars cykelväg leder in mot Skurups centrum.

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Det skulle öka barnens möjligheter att själva cykla till och från skolan om en säker 
cykelväg fanns mellan Janstorp och Skurup. Det skulle även vara värdefullt med en 
cykelväg för de som arbetar i Skurup eller vill ha möjlighet att cykla till annan ser-
vice. Gång- och cykelvägen är tänkt att gå längs med 102:an för att sedan fortsätta 
längs med vägen i Sandåkra by, som går parallellt med 102:an.

Utbyggnad av VA-nätet är planerad till denna sträcka och planeras att genomföras 
under 2016. 
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C) SKURUP - RYDSGÅRD

NULÄGESBESKRIVNING

Som cyklist mellan Skurup och Rydsgård är man hänvisad att cykla på landsväg. 
Landsvägen har blandad trafik med tyngre fordon och ofta förekommer lastbilar 
och traktorer på vägen. Som cyklist är man därför mycket utsatt på sträckan.

Längs med Östergatan inom Skurups tätort finns en gång- och cykelväg som upp-
hör där Poppelgatan och Smedgatan möts. 

För de barn och ungdomar som har skol- och fritidsaktiviteter i Skurup, framförallt 
vid idrottsplatsen på Nils Holgerssonsgymnasiet, och önskar att cykla dit, har i 
dagsläget ingen trygg och säker transportväg. Därmed är möjligheterna att trans-
portera sig själv på cykel mellan tätorterna begränsade och barnen blir beroende av 
att få skjuts till sina fritidsaktiviteter.

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Det finns två olika förslag till cykelvägsdragningar som skulle förbättra tillgänglig-
heten mellan tätorterna. Ett förslag är att bygga vidare på den cykellänk som korsar 
jordbruksmarken vid Pilgården och sammanlänka den med en ny cykelväg som 
leder vidare in i Rydsgård längs med järnvägen. 

Ett annat förslag är att en cykelväg anläggs längs med Östergatan/Rydsgårdsvägen 
som en naturlig sammankoppling med den befintliga cykelvägen som finns längs 
med Östergatan inom Skurup.

(D)  SKURUP - SKIVARP - ABBEKÅS

NULÄGESBESKRIVNING

Den som vill cykla mellan Skivarp och Skurup är i dagsläget hänvisad till blandtra-
fik på landsväg. Sträckan mellan Skivarp och Skurup har stora trafikmängder med 
blandad och tung trafik. 

Mellan Skivarp och Abbekås är landsvägen är smal och som cyklist är man utsatt 
om man vill cykla den relativt korta sträckan på ca tre kilometer.

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Kommunen föreslår att det anläggs en cykelväg längs med väg 755 mellan Skurup 
och Skivarp som har ett avstånd på drygt 6 kilometer. Det är längre än den genom-
slittliga cykelresan (4 kilometer) men då en utbyggnad av kommunalt vatten- och 
avlopp är planerad att ske ned till Skivarp är det här ett bra tillfälle att samtidigt 
anlägga en gång- och cykelväg. De boende i Skivarp får då möjlighet att ta sig till 
service, jobb eller fritidsaktiviteter i Skurup och är inte beroende av bussförbindel-
ser eller bil. 

Inom Skivarp är det lämpligt att cykelvägen anläggs längs med Kyrkvägen dit 
vatten- och avloppsutbyggnaden är planerad. Den föreslagna gång- och cykelvägen 
mellan Skivarp och Abbekås är av betydelse för alla i Abbekås som önskar nå skola 
eller annan service i Skivarp. Sträckan är även av betydelse för de Skivarpsbor som 
vill ha möjlighet att cykla till kusten. 

Utbyggnad av VA-nätet på sträckan Skurup - Skivarp är planerad att genomföras 
under 2019 - 2021. 
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INOM SKURUPS TÄTORT

NULÄGESBESKRIVNING

Huvudvägnätet i Skurup består av Föreningsgatan, 
Kyrkogatan, Södergatan, Svaneholmsvägen och Fa-
briksgatan. Samtliga vägar har till stor del utbyggda 
separata gång- och cykelvägar. Kontinuiteten i cykelnä-
tet är dock i flera fall bristfällig då cykelbanor plötsligt 
avslutas och cyklisten leds ut i vägbanan.

I bostadsområdena i norr och sydväst samt runtom-
kring skolområden är cykelvägnätet finmaskigt. I de 
centrala delarna av orten är utrymmena trängre och på 
många ställen är gatusektionerna för smala för sepa-
rata gång- och cykelvägar. Här hänvisas cyklisten till 
blandtrafik. 

En del av gatorna i huvudvägnätet har förhållandevis 
stora trafikmängder med höga hastigheter som kan 
upplevas som en barriär för gång- och cykeltrafikanten. 
Detta gäller särskilt för Föreningsgatan, Södergatan, 
Kyrkogatan och Svaneholmsvägen. 

Även järnvägen innebär en barriär för gång- och 
cykeltrafikanten. Det finns två planskilda korsningar 
under järnvägen; en vid Norra Järnvägsgatan och en 
vid Fabriksgatan.  

Passage med låg säkerhetsstandard
Befintligt cykelnät

N
2 000 m10004002000

Tegelgatan

Saritslövsvägen

Fö
re

ni
ng

sg
at

an

Nor
rg

at
an

Jörgensgatan

Kyrkogatan

Östergatan

Svaneholm
svägen 

Södergatan

Mårtensgatan

Fabriksgatan

Gångfartsområde

7
N

2 000 m10004002000

Tegelgatan

Saritslövsvägen

Fö
re

ni
ng

sg
at

an

Nor
rg

at
an

Jörgensgatan

Kyrkogatan

Östergatan

Svaneholm
svägen 

Södergatan

Mårtensgatan

Fabriksgatan



8

INOM SKURUPS TÄTORT

MÅLPUNKTER

De flesta målpunkter i Skurups tätort är lokaliserade 
i Skurups kärna. Nils Holgerssonsgymnasiet och 
Skurups folkhögskola ligger en bit utanför centrum 
och för att ta sig hela vägen från Skurups centrum 
måste cyklisten färdas i blandtrafik på en viss del av 
sträckan. 

Viss handel är lokaliserad utanför kärnan. 

kommunikation (tåg/buss)

idrottsplats/golfbana
skola/förskola
vård/omsorg
kyrka

Tågstation

Serviceändamål: affär, handel, bank, post, 
bibliotek, ungdomslokal

Idrottsplats

Förskola/skola

Vård och omsorg. 
Kyrka
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Föreningsgatan
För att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna 
föreslås åtgärder i form av långsträckta refuger där Föreningsga-
tan möter Östergatan och Jakobsgatan. Eventuellt kan något av 
övergångsställena längs med vägen tas bort. 

Mårtensgatan
Kommunen föreslår utbyggnad av en gång- och cykelväg längs 
Mårtensgatan. Gång- och cykelöverfarten mot Föreningsgatan 
föreslås höjas upp eller få en annan markbeläggning som en åt-
gärd för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Norrgatan
Kommunen föreslår utbyggnad av en gång- och cykelväg längs 
den södra delen av Norrgatan. Från Femkorset och fram till 
Planteringsgatan planeras VA-sanering under 2023-2024. 

Jörgensgatan
Jörgensgatans genomfartstrafik ökar kraven på gatans trafiksä-
kerhet. Ytterligare en 30-säkrad gång- och cykelpassage föreslås 
vid gång- och cykelvägen från Skånegatan mot Prästajorden. 

Stora Torggatan 
Gatorna kring Stortorget föreslås bli utformade som gångfarts-
gator för att förstärka gångtrafikanternas prioritet gentemot 
bilisterna. För cyklisterna innebär det att hastigheter anpassas 
efter de gående. 

För att höja trafiksäkerheten  för de skolbarn som dagligen rör 
sig vid skolområdet föreslås åtgärder som skapar ett tryggare 
gaturum. Det kan till exempel vara ett anläggande av överkör-
ningsbara refuger mot skolbussangöringen.

Längs den södra delen av Stora Torggatan är vägytan bred och 
där föreslås ett anordnande av en cykelväg som ansluter med den 

UTVECKLINGSFÖRSLAG SKURUPS TÄTORT

Planteringsgatan

Jakobsgatan
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Befintlig cykelväg

Förslag på trafiksäkerhöjande åtgärder

Förslag på ny cykelväg
Förslag på eventuell cykelväg 

Gångfartsområde
Planerat gångfartsområde

Befintligt cykelfält med markering i väg 
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Södergatan
För att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna förelås att 
utmed korsningarna vid Östra Hornsgatan, Prästgatan och Lilla Torg-
gatan anordna åtgärder i syfte att skapa ett genomgående stråk med låga 
körhastigheter.  

Längs med sträckan Femkorset - Järnvägsgatan, föreslås en gång- och 
cykelväg anordnas. Den föreslagna åtgärden skapar en trafiksäker trans-
portsträcka för oskyddade trafikanter som färdas från samhällets norra 
delar till målpunkter i centrum. Projektet kan även samordnas med den 
planerade VA-saneringen i gatan som är tänkt att genomföras 2019-2020.

Ett anläggande av cykelväg föreslås även på Södergatan, längs med 
sträckan Järnvägsgatan- Kristensgatan. För oskyddade trafikanter som 
vill färdas från samhällets södra delar in mot målpunkter i centrum, som 
till järnvägsstationen, skapas här en viktig förbindelse. 

Genom att anlägga en gång- och cykelväg längs med Södergatan blir 
gaturummet smalare. Då gatan har hög trafikbelastning vid vissa tid-
punkter på dygnet kan en avsmalning av gaturummet leda till lägre 
hastigheter och därmed skapas en trafiksäkrare miljö. En annan fördel är 
att projektet kan samordnas med saneringen av VA-ledningarna i gatan 
vilket är planerat att ske 2018-2019.

Alternativ för cykelväg på Södergatan
För att undvika gång- och cykelväg längs med Södergatan är ett alternativ 
att anlägga cykelväg längs med Mejerigatan eller längs Stattenagatan som 
blir en länk mellan stationen och Saritslöv utan att ta vägyta från Söder-
gatan. Ur trygghetssynpunkt är detta alternativ sämre.

Befintlig cykelväg

Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Förslag på ny cykelväg

Förslag på eventuell cykelväg 
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Svaneholmsvägen
Det finns i dagsläget en gång- och cykelväg längs den norra delen av 
Svaneholmsvägen. Nu föreslås ett anordnande av en gång- och cy-
kelväg längs med hela Svaneholmsvägen. Förslaget innebär att en ny 
cykelväg anordnas från Spetsgatan och fram till Femkorset där Söder-
gatan tar vid. 

Den föreslagna gång- och cykelvägen blir en viktig länk för de som vill 
färdas från de norra delarna av Skurup till målpunkter i centrum. Det 
blir även en viktig länk för de som cyklar från södra Skurup och ska 
besöka Svaneholmsslott. 

Sträckan Rundelsgatan - Västra Spetsgatan samt sträckan Femkorset 
- Hilding Hans är planerade för VA-sanering under 2020-2022. Ett 
anläggande av en gång- och cykelväg längs dessa sträckor skapar en 
heltäckande gång- och cykelvägsförbindelse längs med hela Svane-
holmsvägen. 

Förslag finns även på att komplettera nätet med en gång- och cykelväg 
inom en del av det grönområde som ligger mellan industriområdet 
och Torsgatan. 

Vid Fabriksgatan föreslås att ett nytt övergångsställe anordnas. 

Alternativ för cykelväg på Svaneholmsvägen
Om man vill undvika att anlägga cykelväg längs med Svaneholmsvä-
gen, hänvisas cyklisten till gång- och cykelvägarna som finns inom 
grönområdet norr om Folkets park. 

Det finns en cykelväg längs med Eriksgatan som korsar Rundelsvägen 
där cyklisten når bostadskvarteren öster om Svaneholmsvägen. 

Spetsgatan

Rundelsgatan

FemkorsetFolkets 
park
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an
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Befintlig cykelväg

Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Förslag på ny cykelväg
Förslag på eventuell cykelväg 
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Kyrkogatan 
Den befintliga cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Södra Kungsgatan 
föreslås bli förlängd söderut längs med Kyrkogatan. En fortsättning på 
den befintliga cykelvägen skapar en viktig länk och förbindelse med 
Skurups by och vidare mot Nils Holgerssonsgymnasiet. 
Förutom att det blir en trafiksäkrare väg för de oskyddade trafikanterna 
kan projektet samordnas med sanering av VA-ledningarna i gatan längs 
med sträckan S Kungsgatan och Flintebrogatan som är planerad att ge-
nomföras under 2017-2018. 

Någon form av trafiksäkerhetshöjande åtgärd föreslås vid korsnings-
punkten vid Flintebrogatan. 

Ett förslag för att förbättra förbindelsen mellan Tegelgatan och Flintebro-
området är att anordna cykelväg vid Skomakaregatan, som i dagsläget är 
en infart till områdets parkeringsplatser. En befintlig separat gång- och 
cykelväg ansluter vidare mot Flintebroområdet.  

Alternativ för cykelväg på Kyrkogatan
Om man väljer att inte anordna en cykelväg längs Kyrkogatan hänvisas 
cyklisten till separata gång- och cykelvägar inom Prästajorden och den 
befintliga cykelvägen på Jörgensgatan. 
Den cyklist som vill färdas öster om Kyrkogatan hänvisas till alternativa 
transportsträckor i blandtrafik på Bruksgatan och Lillgatan. 

Befintlig cykelväg

Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Förslag på ny cykelväg
Förslag på eventuell cykelväg 

Befintlig cykelfält med markering i väg 
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INOM RYDSGÅRD

NULÄGESBESKRIVNING

Västra och Östra Storgatan är tätortens huvud-
stråk. E65:an norr om Rydsgård avlastar samhället 
från tyngre genomfartstrafik.

De befintliga cykelvägarna finns inom bostads-
kvarteren. Cyklisterna är till stor del hänvisade till 
att cykla i blandtrafik för att nå järnvägsstationen, 
skola eller annan service. 

Eftersom det bara finns en genomfartsgata blir 
denna belastad med mycket trafik under rusnings-
timmarna. Många barn som går i Hallenborgssko-
lan får i dagsläget cykla i blandtrafik för att nå sin 
skola. 
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kation (tåg/buss)

rskola
g

kommuni

idrottsplats/golfbana
skola/fö
vård/omsor
kyrka

Tågstation

Serviceändamål: dagligvaruhandel, 
bibliotek 

Idrottsplats/skateboardpark

Förskola/skola

Vård och omsorg
Kyrka

Befintlig cykelväg

Rekreationsstråk

INOM RYDSGÅRD

MÅLPUNKTER

De målpunkter som finns inom samhället är tåg-
stationen, livsmedelsbutik, vårdcentral, förskola, 
äldreboende, skola i årskurs F-6 och Rydsgårdshus. 
Det finns även en skateboardpark vid torget som 
är en målpunkt för samhällets barn och ungdomar.

Det saknas i dagsläget ett sammanhållet gång- och 
cykelvägnät som kopplar ihop samhällets olika 
målpunkter.
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Där Norregatan möter Västra Storgatan finns i dagsläget 
två övergångsställen. För att öka trafiksäkerheten föreslås 
det att man tar bort båda två för att istället anlägga ett nytt 
övergångsställe i anslutning till den föreslagna cykelvägen på 
Norregatan. 
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Förslag på ny cykelvägsdragning 

Förslag på eventuella cykelvägsdragningar

Rekreationsstråk

INOM RYDSGÅRD

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Det är många skolbarn som dagligen rör sig längs med 
Västra Storgatan. Då Västra Storgatan är en genomfartsväg 
innebär det att barn utsätts för stora risker när de rör sig 
längs med gatan med bilar som har höga hastigheter och 
andra tyngre fordon som färdas genom Rydsgård. 
För att öka trygghetskänslan och skapa ett bättre stads-
rum föreslås ett anläggande av cykelväg längs med Västra 
Storgatan, samt en del av Östra Storgatan. 

Många barn använder Parkgatan som en transportsträcka 
för att komma till och från Hallenborgskolan. För att göra 
deras skolväg tryggare är ett förslag är att man anlägger en 
cykelbana längs med Parkgatan, på vägens norra sida och 
gör vägen enkelriktad. 
Där Parkgatan möter Norregatan finns en parkeringsplats 
och där är vägytan bred. Där finns det utrymme att dra 
cykelväg längs med den del som ligger närmast idrotts-
platsen och vidare mot Västra Storgatan. 

För att sänka eventuella höga hastigheter på Norregatan 
föreslås en upphöjning av vägen där Norregatan och Park-
gatan möts. 

För att förbättra förbindelsen mellan stationen och västra 
Rydsgård föreslås att man anordnar en cykelväg i an-
slutning till festplatsen som i dagsläget är ett inhängnat 
grönområde. Vidare föreslås att cykelvägen kommer ner 
vid grönområdet vid Vattenverket. För skolbarn som går 
eller cyklar till och från skolan och idrottsplatsen, innebär 
åtgärden en förhöjd trafiksäkerhet.
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Kyrkvägen

Väg 101

Ö
rm

öllavägen

Väg 755

INOM SKIVARP

NULÄGESBESKRIVNING

Väg 101 skär genom samhället och kan upplevas som 
en stor barriär för både gående och cyklister. Landsvä-
gen har genomgått en förändring i syfte att åstadkom-
ma hastighetssänkningar och ett trivsammare gaturum. 
På grund av smal vägbana fanns inte möjlighet till en 
separat cykelbana och därför markerades ett cykelfält 
ut i vägbanan. 

Inom Skivarp finns gång- och cykelvägar inom bo-
stadskvarteren. Utöver de befintliga cykelvägarna är 
cyklisterna hänvisade till att cykla i blandtrafik. 

På ett antal platser anses trafikmiljön vara särskilt tra-
fikfarlig för cyklister på grund av dålig sikt eller höga 
trafikhastigheter.  
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Passage med låg säkerhetsstandard
Befintlig cykelväg

Befintlig cykelväg: markering i vägbana



INOM SKIVARP

MÅLPUNKTER

I Skivarp är de flesta målpunkter centrerade kring väg 
101. Målpunkter i Skivarp är Mölleskolan, idrottsplat-
ser, dagligvaruhandel, förskola och mindre verksamhe-
ter.  

Delar av det befintliga gång- och cykelnätet saknar 
kopplingar till viktiga målpunkter i orten. Det saknas 
bland annat ett komplett nät av separata gång- och 
cykelbanor till tätortens idrottsplatser.

vy

Kyrkvägen
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Förskola/skola
Kyrka

Kommunikation: buss

Serviceändamål: affär, 
handelsträdgård, gästis. 
Idrottsplats

Befintlig cykelväg

Befintlig cykelväg: markering i vägbana



INOM SKIVARP

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Kyrkvägen är tänkt att vara en del av sträckan Sku-
rup-Skivarp-Abbekås och cykelvägen föreslås att 
fortsätta vid Örmöllavägen ned till Abbekås. Med en 
anlagd cykelväg längs med Kyrkvägen förbättras till-
gängligheten i gång- och cykelnätet och det blir lättare 
för de som vill ta sig till skolan eller idrottsaktiviteter på 
cykel. 

Vid viktiga målpunkter, som till exempel vid skolan, 
föreslås en planskild gång- och cykelkorsning. vy

Kyrkvägen

Väg 101

Ö
rm

öllavägen

Väg 755
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Förslag på trafiksäkerhetshöjan-
de åtgärder
Förslag på ny cykelväg

Befintlig cykelväg

Befintlig cykelväg: markering i vägbana
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INOM ABBEKÅS

NULÄGESBESKRIVNING

Kustvägen går genom samhället och har relativt tung tra-
fik. Inom bostadsområdena är det lugnare kvarterstrafik 
med separata gång- och cykelvägar. 

Längs med Kustvägen går en befintlig cykelväg som är 
en del av den regionala cykelledssatsningen och kopplar 
samman Abbekås med omgivande kustorter.

Inom samhället finns vissa farthinder för att dämpa has-
tigheten för bilar, som till exempel på Sockenvägen söder 
om Kustvägen.

Passage med låg säkerhetsstandard

Befintlig cykelväg
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Sockenvägen Kalm
arvägen

Kustvägen

INOM ABBEKÅS

MÅLPUNKTER

I Abbekås finns målpunkterna inom cykelavstånd. Mål-
punkterna är dock något utspridda och det finns inget 
tydligt centrum. Hamnen har en funktion som sam-
lingsplats för Abbekåsborna. 

Det finns inte mycket service i Abbekås och i dagsläget 
väljer många att ta bilen till Skivarp eller Skurup för att 
göra vardagsärenden. 
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Förskola/skola

Serviceändamål: dagligvaruhandel, restaurang, bibliotek 

Idrottsplan, golfbana

Befintlig cykelväg



INOM ABBEKÅS

UTVECKLINGSFÖRSLAG

De åtgärder som föreslås är främst sådana som foku-
serar på att höja säkerheten i trafikmiljön. Det gäller 
främst för de större vägarna Sockenvägen och Kalmar-
vägen. 

För att höja trafiksäkerheten föreslås någon form av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd där Kalmarvägen möter 
Kustvägen. 

Eventuellt kan cykelvägen till golfbanan bli hårdbelagd 
och få gatubelysning. 
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TIDSPLAN 

I samband med budgetarbetet 2015 kommer anslag 
att begäras för utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
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PLANERAD VA-SANERING 
INOM SKURUPS TÄTORT

Inom Skurups tätort planeras en VA-sanering av ett antal 
sträckor (se karta nedan). En VA-sanering är ett omfat-
tande ingrepp i miljön och det är lönsamt att anlägga nya 
gång- och cykelvägar samtidigt. 
Prioriteringsordningen för sträckorna är:

A: S Kungsgatan - Flintebrogatan
(2017-2018)
B: Järnvägen-Kristensgatan 
(2018-2019)
C: Femkorset-Järnvägsgatan
(2019-2020)
D: Femkorset-Hilding Hans
(2020-2021)
E: Rundelsgatan-Spetsgatan
(2021-2022)
F: Kristensgatan-Jörgensgatan
(2022-2023)
G: Femkorset-Planteringsgatan
(2022-2023) 
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