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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande på motion om att öka trafiksäkerheten 
mellan gångtrafikanter och cyklister  
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat en motion om trafikregler och 
trafiksäkerhet på gångbanor. Motionen syftar till att genom en 
informationskampanj uppmärksamma invånarna i Karlskoga vilka regler 
som gäller på gångbanor samt gemensamma gång och cykelvägar. 
Dessutom att genom tydliga markeringar på gång och cykelvägar 
förbättra samarbetet mellan gående och cyklister.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni 2021 
Motion om att öka trafiksäkerheten mellan gångtrafikanter och cyklister 
den 22 okt 2020  
 

Bakgrund  
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om trafikregler och 
trafiksäkerhet på gångbanor.  
 
Den 15 oktober 2018 trädde ny bestämmelse i Trafikförordningen för 
gående ikraft. Beslutet innebär att gående som använder vägrenen, 
körbanan eller gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst 
till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller 
liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas 
till höger om det är lämpligare.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna anser att det råder en viss osäkerhet kring vilken sida 
gångtrafikanter förväntas gå på de gemensamma gång- och cykelvägarna 
och vill att det genomförs en informationskampanj i syfte att 
uppmärksamma kommuninvånarna vilka regler som gäller på denna 
gemensamma yta. Samhälle- och serviceförvaltningen delar åsikten att en 
informationskampanj för att belysa regler är av värde att genomföra.  
 
I samma motion önskas att det genomförs tydliga markeringar för att öka 
trafiksäkerheten och förbättra samarbetet mellan gående och cyklister.  
 
Karlskoga kommun har antagit en cykelplan i februari 2021. Cykelplanen 
syftar till att vara ett planerings- och prioriteringsverktyg för att utveckla 
cyklandet i Karlskoga med målet att vara en attraktiv cykelstad. 
Cykelplanen är indelad i tre målområden: cykla på snabba och säkra 
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cykelvägar, upptäck Karlskoga på cykeln och välj cykeln. För att flera 
ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar. 
 
Cykelvägnätet delas in i fyra olika kategorier med olika standard och 
skötselnivå. Huvudcykelnätet är det cykelnät som binder samman 
målpunkter och ställer högre krav på trafiksäkerhet.  
Ett av kriterierna för huvudcykelnätet är en visuell separering mellan 
gående och cyklister.  
 
Arbete pågår att utifrån de krav som ställs på huvudcykelnätet ta fram en 
åtgärdslista för att tydliggöra och förbättra trafiksäkerheten på gång- och 
cykelnätet. Genom tydliga markeringar på gång- och cykelvägnätet ökar 
trafiksäkerheten och förbättrar samarbetet mellan gångtrafikanter och 
cyklister. 
 
Samhälle- och serviceförvaltningen anser att de åtgärder som redan 
planeras enligt cykelplanen svarar fullt ut mot önskan i motionen.  
 
 
Samhälle- och serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att genomföra 
en informationskampanj så att reglerna uppmärksammas av 
karlskogaborna och föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.   

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden anser mot bakgrund av det som redan 

planeras enligt cykelplanen avseende tydliga markeringar är 
tillräckliga och föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
Ulrika Lundgren  
Förvaltningschef  
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Motion till Karlskoga kommunfullmäktige  

 

Öka trafiksäkerheten mellan gångtrafikanter och cyklister! 

 
Från och med 15 oktober 2018 ändrade regeringen trafikförordningen för gångtrafikanter. På 

gemensam gång- och cykelväg ska gångtrafikanter gå på vänster sida i färdriktningen och 

därigenom möta cyklisterna. Reglerna gäller givetvis även i Karlskoga. Som flitiga 

gångtrafikanter, så upplever vi att stor tveksamhet verkar råda fortfarande. Det kanske också 

blir extra förvirrat eftersom vi har en hel del GC-vägar som är uppdelade mellan gång- och 

cykelbana. Trafikförordningen reglerar gemensam GC-väg, men gångvägar och trottoarer är 

oreglerade och Transportstyrelsen och NTF rekommenderar att man då går på höger sida. 

Det är angeläget att gångtrafikanter och cyklister kan samarbeta i trafiken och att reglerna är 

tydliga. Flera kommuner runt om i landet har genomfört olika informationsinsatser inom 

området. Det skulle vara på sin plats även gentemot karlskogaborna. 

 

Därför föreslår vi Karlskoga kommunfullmäktige besluta 

 

Att: kommunen genomför en informationskampanj, så att reglerna uppmärksammas av 

karlskogaborna.  

 

Att: kommunen genomför tydliga markeringar i flera GC-vägar för att öka trafiksäkerheten 

och förbättra samarbetet mellan gångtrafikanter och cyklister. 

 

Socialdemokraterna 

Karlskoga den 14/9 2020 
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