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Inledning
Alla hälsas välkomna till Cykelrådet. Kort presentation av deltagarna.
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Syftet med cykelrådet
Cykelrådet består av ett antal tjänstemän från kommunen samt cykelintresserade
privatpersoner. Syftet med cykelrådet är att få fler innevånare att välja cykeln som
transportmedel. Rådet kommer att diskutera frågor som gäller underhåll och
planering av nya cykelvägar i kommunen.
Tekniska kontorets gatu- och trafikprojekt
Sverker presenterade aktuella projekt i kommunen. Under förra året byggde vi en
gång- och cykelväg till Malmön. I år ska Trafikverket bygga om genomfarten
(väg 250) genom Köping. Det blir ett körfält i vardera riktningen samt en rondell i
korsningen med Torggatan/Karlsdalsgatan. Sedan kommer kommunen bygga om
Torggatan för att få en trevligare infart till centrum samt bygga en gång- och
cykelväg längs Torggatan och Karlsdalsgatan (mellan Sveavägen och
Hultgrensgatan). Det kommer bli nya busshållplatser vid rondellen vid Strö samt
på Torggatan.
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Tekniska kontoret kommer att installera permanenta grindar på några gång- och
cykelvägar i Köping. Varje år sätter vi ut betongsuggor på flera gång- och
cykelvägar eftersom de trafikeras med bilar. Nu har vi tittat på en lösning med en
grind som plogbilen kan köra igenom. Vi planerar att sätta upp grindar på:
 Stora Gatan strax söder om korsningen med Sveavägen.
 Kalle Köpings gata (ungefär mitt på)
 Nyckelbergsvägen (vid vändzonen vid Nyckelbergsskolan)
Tekniska kontoret kommer under våren göra en cykelrensning vid stationen för att
få bort cyklar som inte används. Cyklarna kommer att flyttas till en
uppställningsplats på tekniska kontoret och förvaras några månader så att ägare
har möjlighet att hämta dem där. Eventuellt kan det bli aktuellt att göra
cykelrensningar på andra ställen i stan.
Tekniska kontoret har träffat Trafikverket och Länsstyrelsen för att titta på den
regionala cykelstrategin. Vi diskuterade vilka cykelvägar utanför tätorten som
kommunen prioriterar. Den mest prioriterade gång- och cykelvägen är den felande
länken längs Västeråsvägen (mot Munktorp), sträckan mellan Norsavägen och ca
700 meter österut mot korsningen med en enskild väg vid viadukten.
Önskemål som kom upp löpande under mötet:
Cykelställ vid de nya busshållplatserna vid Strö.
Gång- och cykelväg på gamla banvallen mellan väg 250 och Rosenlundsgatan.
Cykelställ på Östra Långgatan.
Gårdsgata på Östra Långgatan.
Cykelbro över Jägaråsen till Kungsör (Trafikverket).
Gång- och cykelväg på Sveavägen mellan Nettorondellen och Ågärdsgatan.
Gång- och cykelväg på Nygatan. Här har TK gjort en utredning men kommit fram
till att det är bristande utrymme samt att behovet tillfredsställs av gång- och
cykelvägen på Stora Gatan.
Gång- och cykelväg på Glasgatan. TK har gjort flera utredningar men Glasgatan
är väldigt smal och en gång- och cykelväg får inte plats. Alternativt kanske man
kan bygga en gång- och cykelväg genom Gamla stan och/eller bättra på den förbi
lasarettet.
Skyltning till järnvägsstationen för cykel vid Karlbergsskolan, förbi lasarettet.
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Svårt att cykla till återbruket, det finns en traktorväg över ån och man skulle
kunna göra en dörr genom staketet, alternativt en annan lösning. TK pratar med
Vafab.
Gång- och cykelväg till Arboga (Trafikverket).
Gång- och cykelväg till Munktorp. Saknas en sträcka på 1,4 km (Trafikverket).
Barnhemsgatan - Gång- och cykelväg som fortsätter ner mot ån behöver
kompletteras med skylt för gående i korsningen med Viktoriagatan samt målning
av cykelsymbol och pil att den fortsätter längs ån.
Gång- och cykelväg längs Ågärdsgatan mellan lekparken och Barnhemsgatan.
Gång- och cykeltunnel vid Lidl. Kan man måla linje i mitten och pilar så man inte
krockar med mötande cyklister.
Underhållssynpunkter som kom upp löpande under mötet:
På gång- och cykelvägen mot Munktorp sticker det upp 2 brunnslock mellan
Zigenarbacken och ut mot Erikslundsvägen.
Bättra på gång- och cykelväg vid lasarettet (Landstinget)
Det var generellt bättre snöröjning i år än tidigare år.
Det är is på gång- och cykelbanan vid St Olovsskolan. Cykelställen är sneda och
vinda samt underdimensionerade.
När det är mildväder under vintern vore det bra om man kunde ta bort modden
innan det fryser på igen.
Buskage mot Ullvileden, fult och skymmer sikten. Buskage vid Krillanbadet,
hänger ut över gång- och cykelväg.
Ågärdsgatan vid Nyckelbergsvägen – Felskyltat? (antagligen vriden skylt).
Buskage behöver rensas vid gång- och cykelvägen på Malmönvägen innan man
kommer fram till 30-skyltarna.
Övrigt
Egen flik för cyklister på hemsidan med information om bland annat felanmälan
och planerade arbeten på cykelbanor.
Forum på hemsidan dels för felanmälan och dels för synpunkter på underhåll mm.
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Häck som skymmer sikten vid gång- och cykelbanan vid Elundskolan. TK kollar
på detta.
Cykelutbildningar skulle behövas i skolan för att man tidigt ska lära sig hur man
beter sig som cyklist i trafiken. Elundskolan har en cykelslinga för elever i åk 4-5.
Kanske ska vi vara med i Cykelfrämjandets Kommunvelometer nästa år?
Uthyrning av cyklar? Kommunen hade tydligen uthyrning av cyklar förut men det
var ingen som utnyttjade det så den möjligheten försvann för några år sedan.
Cykelskåp/bås vid stationen, skjutdörrar med kodlås.

Tekniska kontoret kallar till nytt möte en tisdag i maj.
Hälsningar
Mia Ståhlberg

