
Exempel på beslutade satsningar i 
gång- och cykelinfrastrukturen under 
2021–2023 i befintlig bebyggelse.

Därtill byggs gång- och cykelbanor i områden 
som nyexploateras, till exempel i Snurrom.

Tidsplaneringen kan i vissa fall behöva justeras.
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Ny gång- och cykelbana längs  
Stagneliusgatan – 2021

Ger ytterligare höjd trafik- 
säkerhet och framkomlighet 
för cyklister på ett viktigt 
huvudcykelstråk mellan Skälby 
och bland annat Kalmar 
Sportcenter samt vidare mot 
centrum.

Utökad pendelcykelparkering  
med väderskydd vid E22 i 
Rockneby – 2021

Ökar tillgängligheten till 
lediga cykeparkeringsplatser 
där cykeln eller mopeden står 
skyddad under tak och där du 
enkelt kan låsa fast fordonet.

Ny gång- och cykelbana samt 
en ny busshållplatser till linje 
402 längs Ebbetorpsvägen 
och Krooks väg – 2022

Förstärker kopplingen för cykel 
mellan Kalmar och Smedby och 
ökar möjligheten att cykel-
pendla till industriområdet 
Västra Flygstaden med god 
trafiksäkerhet.

Breddad gång- och cykelbana 
på del av ”Bergabanan” förbi 
kvarteret Flodhästen  
(Linnéstaden) – 2022

Ökar framkomligheten för 
gång- och cykeltrafikanter i 
detta vältrafikerade huvud- 
cykelstråk intill kvarteret  
Flodhästen som successivt  
genererar ännu mer trafik hit.

Ny gång- och cykelbana på 
del av Tallhagsvägens västra 
sida – 2022

Ökar framkomligheten längs 
Tallhagsvägen för cyklister när 
denna felande länk byggs bort. 
Det innebär också färre korsan-
de cykelrörelser över Tallhags-
vägen.

Ny gång- och cykelbana på 
del av Flygplatsvägen – 2022

Ger ökad framkomlighet och 
ytterligare ökad trafiksäkerhet 
för cyklister och gångtrafikanter 
när denna felande länk byggs 
bort och förbindelsen sluts hela 
vägen fram till flygplats- 
terminalen.

Karlskronavägen – 2021

I samband med Trafikverkets 
beläggningsarbeten breddas 
den statliga väg 570 upp något 
och kompletteras med så kallat 
GCM-stöd. Det betyder att be-
tongstenar med vita reflexkäppar 
avgränsar en yta på vägens östra 
del som blir separerad gång- och 
cykelbana. Utförandet är samma 
som på delsträckan vidare sö-
derut till strax söder om Hagby. 
Kalmar kommun medfinansierar.

Breddning av gång- och 
cykelbana i samband med 
kajrenovering – 2021

Innebär att bredden ökar från 
3 meter lokalcykelvägstandard 
till 4 meter huvudcykelväg-
standard vilket är rätt bredd 
för detta stråk. Ger förbätt-
rad framkomlighet och med 
uppdelning mellan gång- och 
cykeltrafik.

Trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Fjällbrudsvägen samt över 
Riksvägen och Dunövägen  
– 2021

Ger ytterligare ökad trafik- 
säkerhet för bland annat elever 
som rör sig mellan Rinkaby-
holmsskolan och den nya 
sporthallen med mera.

Trafiksäkerhetsåtgärder kring 
Tallhagsskolan/Gröndals- 
skolan/Lindöskolan 2020-2022

Ger bland annat ytterligare 
ökad trafiksäkerhet och fram-
komlighet för gångtrafikanter 
och cyklister med skolan som 
målpunkt.

Ny gång- och cykelbana längs  
Falkenbergsvägen förbi  
Falkenbergsskolan – 2021

Ger ytterligare ökad trafik- 
säkerhet för cyklister på detta 
stråk som bland annat leder 
mot Falkenbergsskolan.

Breddning av gång- och  
cykelbana en kort sträcka 
längs Norra vägens västra 
sida – 2022  

Ger ökad framkomlighet och 
mindre risk för kollisioner eller 
incidenter mellan cyklister och 
gångtrafikanter.

Ny gång- och cykelbana längs  
västra delen av Lasaretts- 
vägen – 2022  

Ger ytterligare ökad trafik- 
säkerhet för gång- och cykel-
trafikanter med bland annat 
lasarettet och Falkenbergs- 
skolan som målpunkter.

Ny gång- och cykelbana längs  
del av Djurängsvägen – 2023  
(södra etappen)

Ger bland annat en ytterligare 
höjd trafiksäkerhet för cykling  
till Djurängsskolan och Funka-
boskolan. 
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Farthinder

Befintlig parkering görs 
om till hämta/lämna-zon

24 nya platser under tak  + 3 
platser för moped / lastcykel.   

Cykelpump. (Detta utöver  
befintliga 14 cykelplatser  
närmare bilparkeringen)

5 nya platser
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Ny gång- och cykelbana  
samt två nya busshållplatser 
till linje 402 längs del av  
Dokumentvägen – 2021

Förstärker kopplingen för cykel 
mellan Kalmar och Smedby när 
denna felande länk byggs bort. 
Det ökar också möjligheten att 
cykelpendla till industriområ-
det Västra Flygstaden liksom 
att bekvämt kunna ta bussen 
och kombinera med cykel eller 
gång till/från busshållplatsen.
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