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SYFTE OCH OMFATTNING
Cykelplanen syftar till att vara ett stöd i arbetet med 
kommunens arbete för att öka cyklingen och riktar 
sig därför främst till kommunens tjänstemän och 
politiker. Planen omfattar hela kommunen men är 
avgränsad till de frågor som kommunen har direkt 
möjlighet att påverka. 

ANSVAR
Cykelplanen är ett förvaltnings- och 
nämndsövergripande styrdokument. Detta innebär 
att samtliga förvaltningar och nämnder utifrån sina 
ansvarsområden ska arbeta för att uppfylla de mål 
som cykelplanen anger. Teknik- och fritidsnämnden 
har dock ett särskilt ansvar att samordna och följa 
upp arbetet. 

LÄSHÄNVISNING
Cykelplanen är indelad i sex kapitel med 
följande innehåll: 

1 INLEDNING 

1� INLEDNING

2� VARFÖR SATSA PÅ CYKLING?

Introduktion till nyttor och 
effekter av ökad cykling

4� FOKUSOMRÅDEN

Fyra fokusområden med 
inriktning och åtgärder för att 

nå de uppsatta målen.

BILAGA 1

Sammanställning av hur 
förutsättningarna för cykling i 
kommunen ser ut i nuläget. 

BILAGA 2

Sammanställning av riktlinjer för 
utformning av cykelinfrastruktur. 

3� MÅL OCH UPPFÖLJNING

Mål för arbetet med cykling 
i kommunen och plan för 

uppföljning av arbetet. 
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I takt med att de negativa effekterna av biltrafiken 
blir allt tydligare bland annat genom miljöpåverkan, 
buller och trafikolyckor ökar behovet av att ställa 
om trafik- och samhällsplaneringen i en mer hållbar 
riktning. Detta kan och behöver göras på många 
sätt och en ökad cykeltrafik kan vara en del i denna 
omställning till ett hållbart trafiksystem. 

Ökad cykling och satsningar på utbyggd 
cykelinfrastruktur har positiv påverkan på alla 
tre hållbarhetsperspektiven; ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. I bilden nedan visas några 
av de effekterna som ökad cykling och utbyggd 
cykelinfrastruktur kan ha och hur de effekterna 
kopplas till hållbarhetsbegreppet. 

Väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär en förbättrad 
tillgänglighet till samhället för stora delar av 
befolkningen, framförallt de som inte har tillgång 
till bil eller kollektivtrafik, bland annat barn. På 
så sätt bidrar cykling till ett mer socialt hållbart 
samhälle. Genom den ökade tillgängligheten kan 
det också bli möjligt för fler att minska bilåkandet 
och därmed utsläppen av växthusgaser och andra 
luftföroreningar.

Den ökade cyklingen ger också positiva effekter 
på människors hälsa. Enligt WHO:s verktyg för 
beräkning av hälsoeffekter av cykling är dödligheten 
för personer som cyklar regelbundet 10 % lägre 
än för personer som inte cyklar  samtidigt som 
sjukfrånvaron är 15 % lägre bland cyklister än 
anställda i genomsnitt. Båda dessa faktorer innebär 
både en hälsovinst för individen men även för 
samhället. Minskade luftföroreningar och minskat 
buller har också en rad positiva hälsorelaterade 
effekter.

Den största kalkylerbara samhällsekonomiska vinsten 
av satsningar på cykelinfrastruktur är vanligen 
ökad trafiksäkerhet. Enligt de värderingsgrunder 
som används i samhällsekonomiska kalkyler är 
kostnadsvärderingen för en allvarligt skadad i 
trafiken 12,85 miljoner kronor och ett dödsfall 
värderas till 46,6 miljoner kronor. Därmed ger alla 
åtgärder, om- eller nybyggnad såväl som förbättrat 
drift och underhåll, som minskar risken för 
trafikolyckor samhällsekonomiska nyttor.

Ett trafiksäkert trafiksystem kan också ge ökad 
trygghet vilket är viktigt i ett socialt hållbart samhälle. 
Ökad cykling bidrar också till ökad trygghet genom 
att fler människor rör sig i det offentliga rummet. 

2 VARFÖR SATSA PÅ CYKLING?

Figur 1. Effekter av ökad cykling och utbyggd 
cykelinfrastruktur kopplade till de tre hållbarhetsperspektiven.
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ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för 
alla”, där framtagandet av Cykelplanen är en av 
åtgärderna som ska uppfylla detta mål.

Cykelplanen har ett övergripande inriktningsmål med 
fyra mer specifika mål. Målen ska vara vägledande för 
kommunens arbete med ökad cykling och har legat 
till grund för de fokusområden och åtgärder som 
tagits fram. Vid nya åtgärder och beslut är det viktigt 
att fundera på om de ligger i linje med cykelplanens 
mål. Det är svårt att kvantifiera i vilken utsträckning 
en åtgärd påverkar målen men det går oftast att göra 
en bedömning om åtgärden är i linje med målen.  

MÅL
Det är viktigt att planeringen av trafiksystemet är 
målstyrd så att det kontinuerligt säkerställs att de 
åtgärder som planeras och genomförs också bidrar 
till de mål som kommunen har satt upp. Saknas 
målstyrning finns risk att trafikplaneringen istället 
motverkar kommunens mål. 
 
Visionen för kommunen är ”Säffle leder hållbar 
utveckling”, framtagen med bakgrund av FN:s 
program för hållbar utveckling - Agenda 2030. 
Utifrån bland annat visionen har teknik- och 
fritidsnämnden fattat beslut om verksamhetsmål 
varav ett är ”Kommunala gator, gång- och cykelbanor 

3 MÅL OCH UPPFÖLJNING

ÖVERGRIPANDE MÅL
Cyklingen i Säffle kommun ska öka.

Den övergripande målsättningen i cykelplanen är att cyklingen i kommunen ska 
öka och de övriga målen är underordnade detta mål. Den största potentialen ligger 
i att få kommuninvånarna att välja cykeln istället för bilen i större utsträckning för 
de korta resorna inom tätorterna men det finns också möjlighet att öka den mer 

långväga cyklingen, till exempel mellan kommunens orter. 

INRIKTNINGSMÅL 3

Inga cyklister eller mopedister ska skadas 
allvarligt i trafiken. Det totala antalet skadade 

cyklister och mopedister ska minska.

Om cykeltrafiken ska öka måste det samtidigt bli 
säkrare att cykla. Fler cyklister får inte leda till fler 

olyckor. Det är dock viktigt att trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder inte leder till sämre tillgänglighet, 

framkomlighet eller trygghet för cyklister och att det 
på så vis blir mindre attraktivt att cykla. 

INRIKTNINGSMÅL 1

Cykel ska vara det naturliga transportmedlet 
för resor inom kommunens tätorter. Det ska 
vara möjligt att nå alla delar av orterna på 

cykel.

Inom kommunens tätorter ska det inte finnas några 
barriärer eller felande länkar som gör att det inte går 
att cykla överallt, Invånarna ska kunna lita på att det 

går att cykla till alla målpunkter i staden. 

INRIKTNINGSMÅL 4

Det ska vara möjligt och attraktivt att cykla 
året runt. 

För att fler ska välja att cykla istället för att köra bil 
behöver det vara möjligt och attraktivt att cykla året 

runt, inte bara under sommarhalvåret. Om cykeln 
blir ett tillförlitligt transportmedel året runt ökar 
möjligheterna för invånarna att leva utan bil eller 

utan en andrabil. 

INRIKTNINGSMÅL 2

Alla barn i kommunens tätorter ska kunna ta 
sig till skolan på säkra cykelvägar. Andelen 

barn som cyklar till skolan ska öka.

Barn som tar sig självständigt till förskola och skola 
mår bättre och har en bättre inlärning än barn som 
blir skjutsade i bil. Ttrots det är det många föräldrar 
som väljer att skjutsa sina barn till skolan. För att fler 
föräldrar ska låta sina barn gå eller cykla till skolan 

behöver skolvägarna vara säkra och trygga. 
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UPPFÖLJNING 
Cykelplanen har inget specifikt målår men ska likt 
översiktsplanen aktualiseras och vid behov revideras 
varje mandatperiod för att säkerställa att den ständigt 
är aktuell.

Det är viktigt att kontinuerligt följa upp arbetet med 
ökad cykling i kommunen för att kunna säkerställa 
att arbetet ger resultat som leder i önskad riktning. 
Förutom att utgå från inriktningsmålen ovan och i 
alla beslut om åtgärder fråga sig om åtgärden bidrar 
positivt till målen bör ytterligare uppföljningsinsatser 
göras återkommande. Nedan ges exempel på hur 
uppföljningen av arbetet med ökad cykling kan 
göras. Det är viktigt att uppföljningsarbetet inte blir 
betungande och då tar fokus och resurser från arbetet 
med åtgärder. Därför bör uppföljningen koncentreras 
till att utnyttja och sammanställa data som redan 
finns eller som samlas in av andra organisationer.  

• Resvaneundersökning i regionens regi 
ungefär vart femte år  
Region Värmland har tidigare gjort resvane- 
undersökningar för hela länet ungefär vart 
femte år. Resvaneunderökningarna svarar bland 
annat på vilka färdmedel som används för vilka 
typer av resor och hur långa resor man gör. 
Resvaneundersökningarna är viktigt underlag inte 
bara för cykelplanen utan för all trafikplanering i 
kommunen.  

• Årliga mätningar av cykeltrafiken  
För att lyckas med att få fler att cykla är det 
viktigt att ha kunskap om när, var och hur 
många som cyklar i kommunen. Genom att göra 
återkommande mätningar av cykeltrafiken kan 
denna kunskap öka. Om mätningar görs på samma 
plats i något av de starka stråken i kommunen 
finns det möjlighet att över tid följa om cyklingen 
ökar eller minskar. Dessa mätningar bör dock 
kompletteras med mätningar på andra platser 
för att kunna se mönster och för att kunna se 
hur många som utnyttjar andra stråk än de som 
uppenbart är mest frekventerade. 

• Årliga sammanställningar av 
trafiksäkerhetsstatistik från Strada  
(den nationella databasen för skador och 
olyckor i vägtransportsystemet)  
Statistik över trafikolyckor och skador i trafiken 
samlas in av polisen och landets akutsjukhus i den 
nationella databasen Strada. Genom att årligen 
göra utdrag ur databasen och sammanställa detta 
kan eventuella olycksdrabbade platser identifieras 
samtidigt som kommunen får en snabb bild över 
hur trafiksäkerhetsutvecklingen ser ut.  

• Deltagande i cykelfrämjandets 
”Cyklistvelometer” 
Cykelfrämjandet gör sedan 2018 en årlig enkät 
som riktar sig till cyklister i landets kommuner 
och som syftar till att ge kommunerna en bild 
av hur cyklisterna uppfattar hur det är att 
cykla i kommunen. För den första enkäten som 
genomfördes redovisade Cykelfrämjandet resultat 
för mindre kommuner med fler än 50 svarande. 
Genom att sprida enkäten i kommunens kanaler 
kan kommunen öka svarsfrekvensen och få 
tillgång till viktig insikt i hur invånarna upplever 
kommunens arbete med cykling.  

BEFINTLIGA STYRANDE 
DOKUMENT
Cykelplanen tar avstamp i de kommunala 
styrdokument som redan finns och som är relevanta 
för infrastrukturplanering, transporter och resor 
i kommunen. De styrdokument som är särskilt 
relevanta är översiktsplanen, den fördjupade 
översiktsplanen för Säffle stad, trafikplanen, 
miljööverenskommelserna för Värmland och 
hållbarhetsplanen (pågående arbete). Även den 
regionala transportplanen, den regionala cykelplanen 
och Värmlandsstrategin innehåller konkreta 
mål som är relevanta för cykelplanen. Både de 
kommunala och regionala styrdokumenten har i 
sin tur kopplingar till nationella och globala mål 
såsom de transportpolitiska målen, klimatmålen, 
miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. 
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inom och utom tättbebyggt område samt att förbättra 
kopplingarna mellan cykel och kollektivtrafik”. 
Planeringsramen för länstransportplanen uppgår till 
drygt 1 miljard kronor varav 8 % (76 miljoner kronor) 
föreslås användas för cykelinfrastruktur. Den största 
delen av potten avsatt för cykelåtgärder föreslås 
användas för statlig medfinansiering till kommunal 
infrastruktur. 
Som vägledning till prioritering av cykelåtgärder är 
huvudregeln: 

• Prioritet 1: utveckla cykelinfrastrukturen i 
tätorterna. Tillgodose behov inom 5–7 kilometers 
radie från tätortscentra. Respektive kommun får 
ange behovet av cykelinfrastruktur i sina tätorter.

• Prioritet 2: utveckla cykelinfrastrukturen mellan 
eller i nära anslutning till tätorterna. 

• Prioritet 3: utveckla cykelinfrastrukturen 
för rekreation och turism med inriktning på 
sommarcykelvägar.

REGIONAL CYKELPLAN
Trafikverket tog 2014 fram en regional cykelplan 
för Värmlands län. I cykelplanen pekas på sju 
åtgärdsområden för att öka cyklingen i länet:  

• Ta fram kommunala cykelplaner
• Fortsätt utveckla cykelinfrastrukturen
• Utveckla arbetet med påverkansåtgärder
• Förbättra bytespunkter mellan kollektivtrafik och 

cykel
• Genomför trafiksäkerhetsåtgärder
• Håll hög standard på drift och underhållsåtgärder
• Uppföljning med kommunala eller ett regionalt 

cykelbokslut

I arbetet med cykelplanen fick länets kommuner peka 
ut önskemål om cykelinfrastruktur mellan tätorter i 
kommunen. Säffles önskemål omfattade utbyggnad av 
cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro.

KOMMUNALA STYRDOKUMENT
Visionen för Säffle kommun är ”Säffle leder hållbar 
utveckling”, och har tagits fram med bakgrund av 
FN:s hållbarhetsprogram Agenda 2030. Enligt ett 
av nämndsmålen i nämndens verksamhetsplan 
ska en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelnätet 
prioriteras. Befintliga cykelbanor ska länkas 
samman samtidigt som korsningar och gator med 
höga trafikflöden ska hastighetssänkas. Gång- och 
cykelbanorna ska även separeras från biltrafiken för 
att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Verksamhetsplanen belyser också att det är viktigt att 
anpassa utformningen för funktionshindrades behov.

Den fördjupade översiktsplanen för Säffle stad trycker 
på vikten av att bygga ihop staden – inte sprida ut – 
bland annat för att förbättra möjligheterna att gå och 
cykla inom staden samt att prioritera utbyggnader av 
gång- och cykelvägnätet. I planen pekas också några 
prioriterade stråk för utbyggnad ut.  

Trafikplanen pekar ut konkreta åtgärder för att bygga 
ihop gång- och cykelvägnätet i Säffle stad och även 
för att anpassa biltrafiken till gång- och cykeltrafikens 
förutsättningar. 

Miljööverenskommelserna för Värmlands län som 
länsstyrelsen har tagit fram och som kommunen 
skrivit under på innehåller flera konkreta åtgärder 
som är relevanta för cykelplanen. Bland dessa finns: 

• Säffle kommun har tagit fram en Energi- 
och klimatplan för transporter med 
energieffektiviserings- och klimatmål som har 
högre ambitionsnivå än de nationella målen

• Säffle kommun ska uppdatera sin resepolicy
• Fortsatt arbete med personalcyklar till 

kommunens anställda

LÄNSTRANSPORTPLAN FÖR 
VÄRMLANDS LÄN
Region Värmland har tagit fram ett förslag på 
länstransportplan för perioden 2018-2029. Bland 
de prioriteringar som regionen valt att göra i planen 
finns ”Utveckla möjligheten att cykla på ett säkert sätt 
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Figur 2. Östra Storgatan. Foto: Essfoto
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4 FOKUSOMRÅDEN



Cykelplan för Säffle kommun

11

Arbetet för ökad cykling i kommunen utgår från 
fyra fokusområden, illusterade i diagrammet 
ovan. Utifrån dessa fokusområden har en 
inriktning för arbetet och åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för cykling i kommunen tagits 
fram. Inriktningen och åtgärderna för respektive 
fokusområde presenteras i kommande avsnitt. 

CYKELPLAN FÖR 
SÄFFLE KOMMUN

STÄRK CYKELNS ROLL I 
SAMHÄLLSPLANERINGEN

UTVECKLA CYKELNÄTET I 
KOMMUNENS TÄTORTER

STÄRKT CYKELNÄT FÖR 
ATT BINDA SAMMAN 
KOMMUNENS ORTER

ARBETA MED 
BETEENDEPÅVERKAN 
FÖR ÖKAD CYKLING
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Inriktning
• Säkerställ att cykel blir ett attraktivt 

transportmedel genom att planera för ökad 
cykling tidigt i planeringsprocessen

• Cykel ska alltid ses som ett eget trafikslag med 
egna förutsättningar

• Planera utbyggnader av bostäder, service och 
verksamheter i cykelvänliga lägen

• Samarbeta med exploatörer och fastighetsägare 
för att planera åtgärder som gör cykling 
attraktivt.  

STÄRK CYKELNS ROLL I 
SAMHÄLLSPLANERINGEN

För att öka cyklandet i Säffle kommun är det 
viktigt att arbeta långsiktigt med att förbättra 
förutsättningarna för att välja cykeln som 
färdmedel. Genom att låta cykeln ta en större roll 
inom samhällsplaneringen vid planerandet av nya 
bostäder, verksamheter och infrastruktur kan cykeln 
bli en naturlig del av transportsystemet i staden och 
kommunen.

Cykeltrafik ska alltid ses som ett eget trafikslag och 
planeras utifrån de förutsättningar som cyklister 
har. I vissa fall kan det innebära att cykeltrafik kan 
kombineras med gångtrafik och i andra fall med 
biltrafik men utgångspunkten ska alltid vara att 
cykeltrafik är ett eget trafikslag.

Cykel är ett hållbart färdmedel som är bra för miljön 
samtidigt som den tar lite mark i anspråk jämför 
med till exempel biltrafiken. Att se cykelns roll som 
en naturlig del i samhällsplaneringen gör det möjligt 
att nyttja stadens mark på ett mer yteffektivt sätt. 
Genom effektivare cykelplanering frigörs mer mark 
till annat byggande som nya bostäder, verksamheter 
och parkmiljöer.

Under rubrikerna nedan beskrivs hur cykeltrafiken 
kan beaktas i olika skeden i planprocessen och vad 
som är viktigt att tänka på för att säkerställa goda 
möjligheter för en ökad cykling. 

REGIONAL OCH NATIONELL 
INFRASTRUKTURPLANERING
Kommunen deltar som en intressent i planeringen 
av den regionala och nationella infrastrukturen i 
kommunen även om ansvaret i huvudsak ligger 
på Region Värmland och Trafikverket. I dessa 
sammanhang ska kommunen alltid bevaka och 
säkerställa att hänsyn tas till cykeltrafiken och att 
planeringen sker i linje med cykelplanen. I detta 
sammanhang är det särskilt viktigt att arbeta för att 
förbättra möjligheterna att cykla mellan kommunens 
orter, se fokusområde: Stärkt cykelnät för att binda 
samman kommunens orter. 

ÖVERSIKTSPLANERING OCH 
LOKALISERING
Det är viktigt att planera för cykling redan 
i översiktsplaneringen och vid lokalisering 
av verksamheter och bostäder. Närhet är ett 
nyckelbegrepp för att skapa bra förutsättningar för 
cykling och genom att bygga ihop, inte sprida, kan 
cykeln bli ett naturligt transportmedel för fler resor 
särskilt i Säffle stad där man når hela staden på 
maximalt 15 minuter med cykel. 

Översiktsplanen bör tydliggöra det övergripande 
cykelnätet och det är viktigt att nätet också knyter 
samman cykeln med kollektivtrafiken för att få 
ett ”hela-resan-perspektiv” där det är enkelt att 
kombinera olika hållbara resealternativ. Genom 
att planera för cykling redan i översiktsplanen ökar 
möjligheterna till att skapa bra förutsättningar för 
cykeltrafik. Om man istället utgår från biltrafiken i 
planeringen kommer förutsättningarna för att gå och 
cykla på sikt att försämras och därmed kommer också 
fler att välja bilen istället för cykeln vilket leder till 
en ond spiral där ökad biltrafik ytterligare försämrar 
möjligheterna att gå och cykla. 

Det är viktigt att möjligheterna att cykla är bra 
inte bara till bostäder och skolor utan också 
till arbetsplatser, handelsområden och andra 
verksamheter. Om verksamheter och bostäder 
lokaliseras till platser som är lätta att nå med cykel 
kan goda vanor skapas redan från början och behoven 
av utbyggnader av ny cykelinfrastruktur minimeras. 

FOKUSOMRÅDE: 
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DETALJPLANERING
I detaljplaneskedet är det viktigt att reservera 
tillräckligt utrymme för cykelbanor och 
cykelparkeringar. Det är viktigt att cykelns 
markanspråk beaktas för att kunna skapa att 
attraktiva miljöer som stimulerar cyklingen. Inga 
hinder eller barriäreffekter bör byggas samtidigt 
som generösa utrymmen i bra lägen upprättas för 
cykelparkering. 

Vid byggandet av nya bostäder och verksamheter 
bör det tidigt planeras för åtgärder som underlättar 
för boende och anställda att välja cykeln. Exempel 
på detta är duschmöjligheter och omklädningsrum 
på arbetsplatser och säker cykelparkering med 
plats för olika typer av cyklar både vid bostäder och 
verksamheter. När det gäller nybyggda bostäder finns 
det exempel på fastighetsägare som har planerat 
så att hyresgästerna ska ha möjlighet att leva ett 
helt bilfritt liv. Förutom bra cykelparkering och 
ett ”cykelvänligt” läge har fastighetsägaren eller 
exploatören till exempel sett till att det finns verktyg 
och plats för att reparera cykeln i huset, att det finns 
boxar för hemleverans av skrymmande varor, i vissa 
fall även kylvaror och att hyresgästerna har tillgång 
till en cykelpool med olika typer av cyklar som kan 
underlätta livet utan bil. 

BYGGLOVSSKEDE
I bygglovsskedet är det viktigt att säkerställa att 
de cykelåtgärder som planerades i tidigare skeden 
verkligen genomförs och att säker och attraktiv 
cykelparkering säkerställs. Genom att vara extra 
observant i bygglovsskedet på att de planerade 
cykelåtgärderna verkligen byggs minimeras 
riskerna för att de planerade åtgärderna fastnar i 
planeringsstadiet.

Figur 3. Vid bostadshuset Ohboy i Malmö finns bland annat 
cykelparkering i direkt anslutning till entréerna, leveransboxar 
och möjlighet att ta med en lådcykel hela vägen in i lägenheten.  

Foto: André Kingstedt. 

Att tänka på:
• Utgå från cykeln som det naturliga transport-

medlet för korta resor, framförallt inom 
kommunens tätorter. 

• Lokalisera nya bostäder och verksamheter i 
”cykelvänliga” lägen. Bygg ihop – sprid inte.

• Beakta och arbeta in det övergripande cykel-
nätet i översiktsplanen.

• Knyt samman viktiga målpunkter med 
cykelnätet

Att tänka på: 
Beakta cykelnätet i cykelplanen och se till att 
tillräckligt utrymme ges till cykelinfrastrukturen. 
• Börja planera för åtgärder som gör cykling 

attraktivt.
• Säkerställ plats för säker cykelparkering i rätt 

lägen.
• Utforma attraktiv cykelinfrastruktur som 

stimulerar till ökat cyklande.

Att tänka på: 
Säkerställ att åtgärder som gör cykling attraktivt 
genomförs. 
• Ställ krav på säker och attraktiv cykelparkering 

för olika typer av cyklar i rätt läge. 
• Kontrollera hur exploatören/fastighetsägaren 

har tänkt att genomföra de föreslagna 
cykelåtgärderna.
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UTVECKLAT CYKELNÄT I 
KOMMUNENS TÄTORTER

Fokusområdet Utvecklat cykelnät i kommunens 
tätorter handlar om att förbättra cykelnätet för 
att göra det enklare att cykla i Säffle stad och 
kommunens mindre tätorter. Genom att planera ett 
finmaskigt cykelnät med utgångspunkt i cyklisters 
målpunkter blir det attraktivare att välja cykeln 
framför bilen. Ett finmaskigare cykelnät gör att det 
kommer att både bli genare att cykla samtidigt som 
onödiga stopp i konfliktpunkter med biltrafiken 
minskas. 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR CYKELNÄTET I 
STADEN
Cykelnätet i staden består av alla gator, vägar 
och stråk där man förväntas cykla för att nå sina 
målpunkter. Cykelnätet kan alltså bestå av olika 
typer av infrastruktur såsom cykelvägar, cykelbanor, 
lågtrafikerade vägar eller gator mer eller mindre 
anpassade för cykling i blandtrafik. 

Cykelnätet kan delas upp i huvudcykelnät och 
lokalnät. Huvudcykelnätet är relativt grovmaskigt och 
har som uppgift att binda ihop olika delar staden och 
samla de större flödena av cyklister. Lokalnätet är 
alla andra delar av cykelnätet som behövs för att man 
som cyklist ska nå hela vägen fram till sin målpunkt 
som i de flesta fall inte kan förväntas ligga längs 
huvudcykelnätet. 

Cykelnätet, det vill säga både huvudcykelnätet 
och lokalnätet, behöver vara trafiksäkert, tryggt, 
tydligt, ha god komfort och framförallt vara 
sammanhängande. För att huvudcykelnätet ska vara 
attraktivt och lyckas med uppgiften att samla de 
större flödena av cyklister behöver det dessutom vara 
gent och ha god hög framkomlighet för cyklister. 

Grundläggande för uppbyggnaden av cykelnätet är 
att det ska vara sammanhängande och tydligt, det 
vill säga ha hög orienterbarhet. Kontinuiteten och 
orienterbarheten är viktig både i den övergripande 
uppbyggnaden av nätet och i detaljutformningen. 
Utgångspunkten ska vara att den cyklist som aldrig 
cyklat längs ett cykelstråk tidigare ändå ska kunna 
orientera sig längs det och i varje punkt ska det vara 
tydligt för cyklisten hur han eller hon förväntas 

Figur 4. Schematisk beskrivning av cykelnätets funktion.

CYKELNÄTET
• Består av alla gator där cyklister har målpunkter
• Sammanhängande och tydligt
• Komfortabelt
• Trafiksäkert och tryggt

HUVUDCYKELNÄT
• Binder ihop olika delar av 

staden
• Samlar cyklister
• Hög framkomlighet

LOKALNÄT 
• Leder hela vägen fram

FOKUSOMRÅDE: 
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Inriktning
• Skapa ett sammanhängande cykelnät där alla 

stadens gator är en del i cykelnätet
• Bygg ut huvudcykelnätet längs stadens 

huvudgator
• Prioritera trafiksäkerhetsåtgärder längs 

skolvägar

FRAMTIDA CYKELNÄT
I den fördjupade översiktsplanen belyses att staden 
saknar gång- och cykellänkar som binder samman 
de olika delarna av staden. Cykelnätet i Säffle 
stad har även bristande kopplingar som knyter 
ihop olika bostadsområden och centrumkärnan. I 
kartan på nästa sida visas ett förslag på framtida 
cykelnät i staden. Utbyggnad och uppgradering av 
nätet behöver ske under lång tid med hänsyn till 
de kostnader som utbyggnaden är förknippad med. 
Men det är viktigt att ta hänsyn till det utpekade 
framtida cykelnätet i all planering även om vissa 
länkar inte kommer att byggas på lång tid. Genom 
att vid andra typer av ombyggnader, till exempel 
va-åtgärder eller beläggningsarbete, även bygga 
ut en planerad framtida cykelbana kan det finnas 
möjlighet till samordningsvinster och långsiktiga 
kostnadsbesparingar. 

ÅTGÄRDER
När det gäller utbyggnad av cykelnätet i Säffle ska 
skolvägar och missing links i nätet prioriteras. I tabell 
1 nedan ges ett förslag på prioriterade utbyggnader av 
cykelnätet i staden. Förutsättningarna för respektive 
sträcka och de föreslagna åtgärderna behöver studeras 
närmare i form av förstudier där även andra typer av 
åtgärder studeras. Prioriteringen kan också behöva 
omprövas beroende på utbyggnader av bostäder 
och verksamheter som kan innebära att andra stråk 
behöver prioriteras. Utformningen av det utbyggda 
cykelnätet ska utgå från cykeltrafikens förutsättningar 
och säkerställa hög komfort, framkomlighet, 
trafiksäkerhet och trygghet för cyklister. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till och stötta 
utvecklingen med nya typer av cykelfordon. Elcyklar, 
lastcyklar, cykelkärror och elscooters kan alla bidra till 
att fler människor har möjlighet att använda cykeln 
för fler av sina resor. Nya former av cyklar och olika 
typer av cyklister ökar hastighetsdifferentieringen 
på cykelbanorna och ställer därmed krav på 
omkörningsmöjligheter, tillräckliga bredder och radier 
och att det inte finns några onödiga hinder.

fortsätta sin resa i nätet. Stråket ska inte heller bjuda 
på några överraskningar som innebär att cyklisten 
inte kan fortsätta sin färd.  

För att skapa det tydliga, sammanhängande och 
orienterbara cykelnätet ska utgångspunkten vara 
att huvudnätet ska följa biltrafikens huvudnät. 
Bilvägnätet är uppbyggt på ett sätt som gör att de 
flesta kan orientera sig utifrån det och är dessutom 
oftast gent och knyter ihop de olika delarna av 
kommunen och tätorterna. Huvudcykelnätet bör i 
huvudsak bestå av separerade cykelbanor medan 
lokalnätet till stora delar består av mindre lokalgator 
anpassade för cykling i blandtrafik. 

En separering av cykeltrafiken medför att 
trafiksituationen för cyklisterna blir säkrare då 
de inte behöver samsas om samma utrymme som 
biltrafiken. I korsningspunkter där huvudcykelstråk 
korsar biltrafik ska säkerheten för cyklister och 
fotgängare prioriteras framför framkomlighet för 
biltrafik. Samtidigt får fokus på trafiksäkerhet inte 
innebära att tillgängligheten för cyklister blir lidande, 
till exempel i form av långa omvägar. Åtgärder för 
att säkra cykelvägar och korsningspunkter är extra 
viktigt längs stråk för barn och ungdomar till skolor 
och fritidsanläggningar.

En ytterligare viktig aspekt för att få människor 
att välja cykeln som färdmedel är komforten. 
Cykelbanorna ska ha en bra beläggning och driftas 
och underhållas så att de oavsett årstid eller väderlek 
har god komfort och trafiksäkerhet.   

Bilaga 2 innehåller en sammanställning av riktlinjer 
för utformning av cykelinfrastruktur. 
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Huvudcykelnät
Befintligt
Befintligt - blandtrafik
Framtida
Prioriterad åtgärd
Övriga cykelbanor och cykelvägar

Punktåtgärder
Prioriterad åtgärd
Åtgärd i trafikplanenFigur 5. Huvudcykelnät i Säffle 

stad.
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Förutom utbyggnader av cykelnätet är det också 
viktigt att det befintliga nätet håller tillräckligt bra 
standard året runt och att stadens lokalgator är 
anpassade till cykling i blandtrafik. Det finns flera 
sträckor i det redan befintliga huvudcykelnätet som 
kan behöva ses över och förbättras. Ett exempel är 
cykelbanan längs Åmålsvägen mellan Industrigatan 
och järnvägen som kan upplevas som otrygg och 
otydlig med en del av sträckan i blandtrafik längs 
en lokalgata. Denna sträcka pekas också ut i den 
fördjupade översiktsplanen. 

I tabell 2 redovisas övriga åtgärder för att förbättra 
cykelnätet i Säffle stad. 

1. Annelundsvägen
Anpassning av 

hastighetsgränser i enlighet 
med trafikplanen

Översyn av prioritering och 
rutiner för drift och underhåll

Vägvisning längs 
huvudcykelnätet

Inventera cykelnätet för 
att identifiera sträckor och 

punkter i behov av åtgärder 
för att nå upp till en god 

standard

2. Västra Storgatan/Källegatan

3. Industrigatan/Vintergatan

4. Fabriksgatan

5. Kungsgatan

6. Näsvägen

7. Korsning  
Bryggerigatan/Sundsgatan

8. Korsning  
Järnvägsgatan/Kungsgatan

Separerad cykelbana på den nordöstra sidan. 
Enligt trafikplanen ska hastighetsgränserna i 

staden justeras till 50 km/h längs huvudgatorna 
och 30 km/h i bostadsområden. Sedan 
trafikplanen antogs har dock 40 km/h 

tillkommit som möjlig hastighetsgräns och 
är därför är 30 respektive 40 km/h lämpliga 

hastighetsgränser i tätorten. Lägre hastigheter 
förbättrar trafiksäkerheten för cyklister och 

förbättrar möjligheterna att cykla i blandtrafik. 
För att en lägre hastighetsgräns ska ge lägre 

verkliga hastigheter kan det i vissa fall krävas 
fysiska åtgärder såsom farthinder, avsmalningar 

eller sidoförskjutningar av körbanan. Behovet 
av fysiska åtgärder behöver studeras från fall 

till fall. Trafikplanen pekar också ut korsningar 
där hastigheten inte ska överstiga 30 km/h, se 

figur 4. 

Driften och underhållet av cykelnätet ska 
hålla så pass hög nivå att det är attraktivt att 
cykla året runt och oberoende av väderlek. 
För att säkerställa detta bör rutinerna ses 

över och vid behov kan utbildningsinsatser av 
driftspersonal göras för att öka medvetenheten 
om driftens påverkan på cykling i kommunen.

Cykelvägvisning till viktiga målpunkter och 
stadsdelar hjälper både cyklister att hitta 

rätt väg och är ett sätt att marknadsföra och 
synliggöra möjligheterna att cykla i staden. 

Exempel på brister som bör identifieras:
• Ojämn beläggning

• Skymmande buskage 
• Hinder och fållor

• Bristande skyltning m.m.

Separerade cykelbanor på båda sidor av gatan.

Separerad cykelbana för att knyta ihop 
Höglund med centrum.

Separerad cykelbana. 

Separerad cykelbana på båda sidor av gatan. 

Separerad cykelbana på östra sidan av gatan. 

Hastighetssäkring, övergång från  
dubbelsidig till enkelsidig cykelbana  

på skolväg. 

Hastighetssäkring av gång- och cykelpassage.

STRÄCKA ÅTGÄRDFÖRESLAGEN ÅTGÄRD BESKRIVNING

Tabell 1. Prioriterade utbyggnader av cykelnätet. Nummer anger 
sträcka i kartan ovan, ej prioriteringsordning. 

Figur 6. Cykelvägvisning tydliggör cykelns roll i trafiksystemet 
samtidigt som det hjälper cyklister att hitta. Exempel från 

Karlstad. Foto: André Kingstedt

Tabell 2. Övriga åtgärder för ett stärkt cykelnät i Säffle stad.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR CYKELNÄTET I 
KOMMUNENS MINDRE TÄTORTER
För de mindre tätorterna i kommunen är 
inriktningen att det, liksom i Säffle stad, ska vara 
möjligt att nå alla delar av tätorten med cykel. 
Särskilt viktiga målpunkter är skolor, förskolor och 
andra målpunkter för barn och unga. 

En utmaning i de mindre tätorterna är att kommunen 
har mindre möjligheter att genomföra åtgärder i 
vägnätet då det är Trafikverket som är väghållare 
för genomfartsvägarna. Dessa vägar är ofta ett 
potentiellt huvudstråk för cykeltrafik då bebyggelsen 
är koncentrerad runt genomfarten. Genomfarterna 
utgör samtidigt barriärer för både fotgängare och 
cyklister. 

Nedan presenteras inriktningen för var och en av 
kommunens mindre tätorter. De utpekade åtgärderna 
visar kommunens syn på vilka åtgärder som bör 
genomföras på det statliga vägnätet.  

SVANEHOLM
Ombyggnaden av Storgatan genom Svaneholm 
innebär att större delen av samhället är tillgängligt på 
cykel. Målpunkter som inte är tillgängliga med cykel 
är dock fortfarande Svanevallen och Strand badplats 
som båda är målpunkter som är viktiga för barn och 
unga. Kommunen kommer därför att arbeta för att 
i samråd med Trafikverket ta fram åtgärder som 
förbättrar möjligheterna att cykla mellan Svaneholm 
och Strand badplats via Svanevallen.

Figur 7. I Svaneholm bör åtgärder för att förbättra 
möjligheterna att cykla till Strands badplats prioriteras.

1. Svaneholm - Strand badplats Separerad cykelbana alternativt andra 
åtgärder för att förbättra cykelmöjligheterna 

PLATS/STRÄCKA FÖRESLAGEN ÅTGÄRD

Tabell 3. Prioriterade åtgärder i Svaneholm. 

1
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Figur 8. I Nysäter bör möjligheterna att cykla mellan skolan, 
badplatsen och idrottsplatsen förbättras. 

Figur 9. I Värmlandsbro är inriktningen att åtgärda 
mindre brister längs cykelvägen till skolan och att i arbetet 
med ombyggnad av E45 förbättra tillgängligheten till 
busshållplatserna. 

NYSÄTER
Viktiga målpunkter för barn och unga i Nysäter är 
blanda annat skolan, badplatsen och idrottsplatsen. 
Genom att säkerställa att det är möjligt att cykla 
säkert och tryggt mellan dessa målpunkter som ligger  
i olika delar av byn kommer också övriga målpunkter 
i byn vara tillgängliga med cykel i hög grad. 

VÄRMLANDSBRO
I Värmlandsbro är tillgängligheten med cykel till 
skolan och idrottsplatsen relativt god. I svaren på 
enkäten som gjordes i samband med cykelplanens 
framtagande visas dock på enstaka mindre brister 
i cykelnätet. Dessa brister bör åtgärdas så att det 
är möjligt för barn att cykla själva till skolan på ett 
säkert och tryggt sätt. I planeringen av gång- och 
cykelbana längs E45 (se sidan 21) kommer 
kommunen även att arbeta för att säkerställa att 
tillgängligheten med cykel till busshållplatserna 
förbättras. 

1. Passage över Gillbergavägen 
vid Marknadsvägen

Anpassning av passage för cykeltrafik och 
hastighetsdämpning för motorfordon 

PLATS/STRÄCKA FÖRESLAGEN ÅTGÄRD

Tabell 4. Prioriterade åtgärder i Nysäter. 

1. Passage över Mässviksvägen Hastighetsdämpande åtgärder för 
motorfordon. Ta bort hinder för cyklister. 

PLATS/STRÄCKA FÖRESLAGEN ÅTGÄRD

Tabell 5. Prioriterade åtgärder i Värmlandsbro. 

1

2

1

2. Byälvsvägen
Sänkning av hastighetsgräns och vid behov 

hastighetsdämpande åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för cykling i blandtrafik. 
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Inriktning
• Det ska på sikt bli möjligt att cykla mellan 

kommunens orter
• Förbättringar i cykelinfrastrukturen på 

landsbygden behöver ske etappvis. 
• Satsningar på cykel i kombination med 

kollektivtrafik kan förbättra tillgängligheten utan 
bil på landsbygden.

landsbygden i allmänhet inte vara lika kostsamma 
som i staden om de ska vara samhällsekonomiskt 
lönsamma. Med detta i åtanke är det inte möjligt 
att bygga ut separerade cykelbanor eller cykelvägar 
i alla de utpekade stråken utan etappvis utbyggnad 
i kombination med olika typer av enklare åtgärder 
som ökar trafiksäkerheten behöver övervägas. I första 
hand bör cykelnätet byggas ut på tätortsnära sträckor 
och längs övriga sträckor bör kritiska punkter såsom 
tvära svängar och krön med skymd sikt eller sträckor 
med höga hastigheter identifieras och åtgärdas. På 
så sätt kan möjligheterna att cykla mellan orterna 
etappvis förbättras. 

STÄRKT CYKELNÄT FÖR ATT 
BINDA SAMMAN KOMMUNENS 
ORTER

Merparten av vägnätet på landsbygden är antingen 
statliga vägar eller mindre enskilda vägar. 
Planeringen av åtgärder längs det statliga vägnätet 
görs av Region Värmland i samråd med Trafikverket 
och kommunerna i den regionala infrastrukturplanen 
och åtgärderna utförs av Trafikverket som också 
sköter förvaltning av vägnätet. Kommunen har trots 
detta viss möjlighet att påverka hur cykelnätet byggs 
ut genom att lyfta behov i samband med framtagande 
av den regionala infrastrukturplanen och även genom 
att medfinansiera utbyggnad av cykelvägar. 

Cykelnätet på landsbygden fyller en funktion för såväl 
vardagstransporter som turismcykling och rekreation. 
Kommunens långsiktiga ambition är att det ska vara 
möjligt att cykla säkert längs stråken Säffle-Åmål, 
Säffle-Värmlandsbro, Svaneholm-Åmål, Säffle-
Nysäter, Säffle-Ekenäs och Säffle-Duse udde. Se figur 
11.

En stor del av det enskilda vägnätet på landsbygden 
är lågtrafikerat och är säkert att cykla på i blandtrafik. 
Men för att det ska bli möjligt att cykla mellan 
kommunens mindre orter och Säffle behövs åtgärder 
för att öka trafiksäkerheten i några av de utpekade 
relationerna. 

Eftersom avstånden på landsbygden är långa 
samtidigt som det finns betydligt färre potentiella 
cyklister än i staden är också potentialen för ökad 
cykling betydligt lägre. Därför kan åtgärder på 

Figur 10. En typisk kombinationsresa mellan hemmet och arbetsplats/skola. 

FOKUSOMRÅDE: 
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CYKEL I KOMBINATION MED 
KOLLEKTIVTRAFIK
Cykel i kombination med kollektivtrafik förlänger 
cykelns räckvidd och innebär att cykeln kan bli ett 
attraktivt alternativ till bilen även för längre resor. 
Förutsättningarna är att hela resan, inklusive vägen 
till hållplatsen och bytet mellan färdmedlen, är 
snabb, smidig, bekväm och trygg. 
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En typisk kombinationsresa består av tre delar, 
resan mellan hemmet och hållplats, resan med buss 
eller tåg och slutligen en resa mellan hållplatsen och 
arbetsplatsen, skolan eller den aktuella målpunkten. 
För att kombinationsresan ska bli ett alternativ till 
bilen för invånarna i kommunen behövs satsningar 
på alla delarna och på bytena mellan färdmedlen. 
Även om kommunen inte har direkt möjlighet att 
påverka hela reskedjan finns goda möjligheter att 
förbättra möjligheterna att göra resor där cykel 
kombineras med kollektivtrafik lättare. I tabell 6 
visas exempel på insatser som kommunen kan göra 
för att förbättra möjligheterna till kombinationsresor 
med cykel och kollektivtrafik. 

Nära till bytespunkt

Attraktiv cykelväg till 
bytespunkt

Smidigt byte vid 
bytespunkter, bra 

cykelparkering

Hög turtäthet, kort restid

Möjlighet att ta med cykel på 
kollektivtrafiken

Smidigt byte vid 
bytespunkter, möjlighet 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Planera utbyggnad av staden 
och kommunen utifrån cykeln 

och kollektivtrafiken. Se 
Fokusområde: Stärk cykelns 

roll i samhällsplaneringen

Satsa på utbyggd 
cykelinfrastruktur runt 

hållplatser och bytespunkter

Bygg ut cykelparkering vid 
bytespunkter

Bygg ut cykelparkering vid 
hållplatser och bytespunkter

FRAMGÅNGSFAKTORSTEG I 
RESKEDJAN KOMMUNENS INSATS

Tabell 6. Översikt över möjliga insatser för att förbättra 
möjligheterna till kombinationsresor.

ÅTGÄRDER
Eftersom Trafikverket är väghållare för flera av 
sträckorna på landsbygden kan kommunen inte 
på egen hand genomföra åtgärder. De utpekade 
utbyggnadsåtgärderna nedan återspeglar därför 
kommunens syn på vilket åtgärdsbehov som finns 
och kommer att vara kommunens utgångspunkt 
i diskussioner och med Trafikverket och Region 
Värmland. 

Utbyggnad av cykelinfrastruktur
Säffle – Duse udde
Den befintliga gång- och cykelvägen är bitvis i 
dåligt skick och bör rustas upp och asfalteras. 
Eftersom syftet med stråket främst är rekreation och 
turismcykling under sommarmånaderna är behovet 
av belysning begränsat. Kostnad för åtgärden är 2-3 
mnkr 

Säffle-Värmlandsbro
För att öka möjligheten till cykelpendling mellan 
Säffle stad och Värmlandsbro föreslår den fördjupade 
översiktsplanen en ny gång- och cykelväg längs 
E45. Anläggande av en sådan gång- och cykelbana 
skulle även förbättra trafiksäkerheten då oskyddade 
trafikanter separeras från biltrafiken. Åtgärden 
föreslogs även i Trafikverkets ÅVS för sträckan Säffle 
– Valnäs och arbetet med vägplaner för sträckan 
pågår nu i Trafikverkets regi. 

Säffle-Värmlandsnäs
Idag saknas möjligheter att cykla mellan Säffle och 
Ekenäs längst ute på Värmlandsnäs på säkra vägar. 
Den norra delen av väg 533 kan inte betraktas 
som säker och det finns inte några alternativa 
lågtrafikerade vägar. Sträckan som helhet är främst 
av betydelse för turism och rekreation snarare än 
vardagscykling. 

Kostnaden för en separerad cykelbana på hela 
sträckan ligger i spannet 70-140 mnkr vilket 
överstiger de beräknade nyttorna med en sådan 
åtgärd. Därför bör utbyggnad ske etappvis med fokus 
på sträckan närmst Säffle och genom att identifiera 
och åtgärda kritiska punkter på övriga sträckor. Även 
lokala hastighetssänkningar och eventuellt bygdeväg 
på vissa sträckor bör övervägas. 

Säffle-Nysäter
Det finns idag inte möjlighet att cykla på säkra vägar 
mellan Säffle och Nysäter. Sträckan som helhet är 
främst av betydelse för turism och rekreation men 
det finns också viss potential till arbetspendling och 
kombinationsresor mellan Nysäter och Knöstads 
bytespunkt vid E18.  
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Svaneholm

Nysäter

Åmål Duse

Bytespunkter
Bytespunkter för kollektivtrafik

Sä�e

Värmlandsbro

Ekenäs

Figur 11. Bytespunkter för kollektivtrafik och  cykelkopplingar 
mellan orter kring Säffle. Tätortsnära sträckor är markerade 

med mörkrött  och är de som bör prioriteras för utbyggnad av 
cykelinfrastruktur. 
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Eftersom kostnaden för en utbyggd separerad 
cykelbana Säffle-Nysäter ligger i spannet 30-60 mnkr 
bör kostnadseffektiva alternativa enklare åtgärder 
genomföras med fokus på de mest kritiska punkterna 
på sträckan. 

För att underlätta kombinationsresor med cykel och 
buss bör åtgärder på sträckan mellan Nysäter och 
Knöstads bytespunkt prioriteras liksom en säker 
passage över E18. Utgångspunkten för åtgärder på 
sträckan bör vara att med punktinsatser förbättra 
tillgängligheten, trafiksäkerheten och tryggheten för 
cyklister. Bygdeväg kan vara ett alternativ att utreda 
på sträckan. 

Som alternativ kan också åtgärder längs väg 545 
väster om Harefjorden studeras. Sträckorna är lika 
långa men det bor något fler personer på den västra 
sidan av sjön än på den östra. Om den västra sidan 
väljs som huvudalternativ bör åtgärder för förbättrad 
trafiksäkerhet ändå genomföras på sträckan mellan 
Nysäter och Knöstads bytespunkt. 

Svaneholm-Åmål
Det finns en kombinerad gång- och cykelbana längs 
Storgatan genom Svaneholm men det går inte 
att cykla säkert till Åmål. Sträckan mellan Åmål 
och Svaneholm är cirka 15 kilometer lång varav 4 
kilometer inom Säffle kommun. Liksom för övriga 
sträckor behöver utbyggnader av cykelinfrastrukturen 
göras etappvis med prioritet på kritiska punkter 
och sträckor. För att få full nytta av investeringarna 
behöver hela sträckan ses som en helhet utan hänsyn 
till kommungränsen. 

Åtgärder för cykling i kombination 
med kollektivtrafik
 
Kartlägg brister i cykelinfrastrukturen till  
och från hållplatser
Som en del i att etappvis bygga ut möjligheterna 
att cykla mellan kommunens orter bör hinder och 
brister i möjligheterna att cykla till hållplatser på 
landsbygden kartläggas. Exempel på hinder och 
brister kan vara osäkra passager över hårt trafikerade 

Figur 12. Åtgärder för att förbättra möjligheterna att cykla till 
Knöstads bytespunkt bör prioriteras.

vägar eller krokiga sträckor med smal vägren. De 
hållplatser med störst potentiellt upptagningsområde 
bör prioriteras. 

Bygg ut cykelparkering vid hållplatser
För att cykling till hållplatsen ska vara ett alternativ 
måste det finnas säker cykelparkering vid hållplatsen. 
Med prioritet på de hållplatser med flest påstigande 
bör cykelparkeringsmöjligheterna byggas ut. 
Cykelparkeringar vid hållplatser ska alltid erbjuda 
möjligheter att låsa fast cykeln i ramen. 
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Inriktning
• Kommunen ska arbeta med beteendepåverkan 

för ökad cykling mot skolungdomar, kommunens 
anställda och i samverkan med arbetsplatser i 
kommunen. 

• Fysiska åtgärder ska kombineras med åtgärder för 
förändrat beteende.

• Arbete med beteendepåverkan ska alltid ske i 
samverkan med berörda verksamheter.  

BETEENDEPÅVERKAN FÖR ÖKAT 
CYKLANDE 

Kampanjer och beteendepåverkande åtgärder 
är ofta kostnadseffektiva åtgärder som under 
rätt förutsättningar kan ge goda effekter. För 
att lyckas påverka människors beteende måste 
förutsättningarna för ett förändrat beteende dock 
finnas på plats. Det behöver alltså vara möjligt 
att cykla på ett säkert, tryggt och framkomligt 
cykelnät för att det ska vara meningsfullt att 
arbeta med beteendepåverkan. När utbyggnad av 
cykelnätet görs behöver detta kombineras med 
kommunikation och beteendepåverkande åtgärder. 
På samma sätt behöver beteendepåverkande åtgärder 
koncentreras till de områden och målgrupper där 
förutsättningarna till ökad cykling är som störst. 
Målgrupper för beteendepåverkande åtgärder är 
i första hand skolbarn (och deras föräldrar) och 
kommunens anställda.  

Säffle kommun och dess anställda bör också föregå 
med gott exempel. Genom detta kan det i ett nästa 
steg vara enklare att implementera åtgärder för ökat 
cyklande bland stadens näringsliv. Det är även viktigt 
att kommunen jobbar tillsammans med stadens 
skolor för att få fler elever att cykla till skolan. 

Det finns många bra exempel på åtgärder och 
kampanjer som andra kommuner och regioner har 
genomfört och det finns mycket att lära av dessa. 
Kommunen behöver alltså inte uppfinna nya åtgärder 
utan inriktningen är att i samarbete med andra 
aktörer dra lärdom av tidigare genomförda projekt 
och tillämpa dessa i Säffle.  

FOKUSOMRÅDE: 

Åtgärder:
• Starta upp ett samarbete mellan berörda delar 

av kommunens organisation för att tillsammans 
med föräldrar och barn arbeta för att få fler att 
cykla till skolan

• Undersök möjligheterna att integrera cykling i 
undervisningen

SKOLAN
Forskning har visat att barn som går eller cyklar 
självständigt till skolan har en bättre inlärning än 
barn som blir skjutsade i bil. Genom att barn tidigt 
lär sig cykla självständigt finns också förutsättningar 
för resvanor som håller i sig även när de blir äldre. 
För att förändra beteenden kopplade till resor till 
skolan är det viktigt att påverka föräldrars attityder 
och att involvera både barn, föräldrar och skolan i 
arbetet. Genom att tillsammans med kommunens 
skolor arbeta med den fysiska miljön runt 
skolorna parallellt med att man tar in barnens och 
föräldrarnas perspektiv på skolresan är det möjligt 
att skapa en säkrare miljö och få fler elever att cykla 
till skolan. Cyklingen kan också integreras som en del 
i undervisningen.
 
En förutsättning för ett lyckat arbete med 
beteendepåverkan på skolor är att det finns säkra 
skolvägar. Säkra skolvägar ska vara en prioriterad 
del av kommunens utbyggnad av cykelnätet men det 
är viktigt att utbyggnaden alltid kombineras med 
olika typer av beteendepåverkande åtgärder så att 
utbyggnaden faktiskt innebär att fler barn cyklar till 
skolan. 
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Aktiva skoltransporter i Luleå
 

Luleå kommun har i flera år arbetat för att 
få fler barn att cykla till skolan både under 
sommarhalvåret och på vintern. Genom att arbeta 
med gameification och ge eleverna uppgifter 
att göra på cykelvägen till skolan integrerades 
cyklingen i undervisningen samtidigt som barnen 
blev engagerade och i sin tur påverkade sina 
föräldrar. Projektet har genomförts i samverkan 
med Luleå tekniska universitet som har studerat 
framgångsfaktorer och effekter av projektet.

Läs mer på lulea.se/jagtarmigframat. 

Foto: pressedienst fahrrad
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KOMMUNEN SKA FÖREGÅ MED GOTT 
EXEMPEL
För att lyckas med beteendepåverkande åtgärder är 
det betydelsefullt att kommunen föregår med gott 
exempel och arbetar proaktivt med att kommunens 
egna anställda cyklar både till jobbet och vid kortare 
resor på arbetstid. Forskning visar även att anställda 
som cyklar till arbetet är friskare, vilket minimerar 
antalet sjukdagar och kostnaderna för företagen.

Genom att skapa en intern kultur där cykeln är det 
naturliga färdmedlet blir det även enklare att kunna 
påverka stadens näringsliv till att göra samma sak. 
För att stimulera kommunens anställda att cykla kan 
inköp av cykel mot bruttolöneavdrag, cykelkampanjer, 
friskvårdstävlingar m.m. anordnas.

För att kunna genomföra de beteendepåverkande 
åtgärderna vore det önskvärt om kommunen hade 
en anställd mobilitets- & cykelsamordnare som 
fokuserade att öka cykelanvändandet både internt 
inom kommunen med också inom Säffles näringsliv.
De åtgärder som görs behöver utvärderas kontinuerligt 
för att kommunen ska kunna visa på resultat i 
kommunikationen med andra arbetsgivare.

Figur 13. Tjänstecykel i Malmö. Foto: Maria Eklind (CC-BY-SA 
2.0)

Figur 14. Många kommuner och regioner genomför årligen 
kampanjer riktade mot arbetsplatser för att de ska bli mer 
"cykelvänliga". Bilder från Region Gävleborg och Region Örebro 
län.

Åtgärder: 

Uppdatera resepolicyn:
• Alla resor inom Säffle stad bör göras med cykel 

eller till fots
• Säkerställ att utbudet av tjänstecyklar matchar 

behoven. Vissa verksamheter kan ha behov av 
specialcyklar såsom elcyklar och lastcyklar. 

Uppmuntra till ökad cykling:
• Erbjud förmånscyklar
• Ge anställda möjlighet att låna tjänstecyklar, 

”prova-på-cyklar”
• Minska uppmuntran till bilkörning (t.ex. gratis 

lättillgänglig parkering nära entré)

Underlätta cykling till jobbet:
• Ordna säker och lättillgänglig cykelparkering vid 

alla kommunala arbetsplatser
• Ordna möjlighet till dusch och omklädning på 

alla kommunala arbetsplatser. 

Anställ en mobilitetssamordnare som kan arbeta 
med att öka cykelanvändandet både internt inom 
kommunen med också inom Säffles näringsliv. 
Detta kan med fördel göras i samarbete med 
grannkommunerna och Region Värmland.
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Foto: Essfoto

 
NÄRINGSLIV
För att få fler i kommunen att cykla till jobbet 
samt kortare resor inom arbetet är det viktigt att 
näringslivet bidrar. 

Genom att anordna friskvårdskampanjer, 
leasingcyklar och olika belöningssystem bidrar 
näringslivet till att öka cyklandet i Säffle kommun. 

Kommunen kan i detta sammanhang bidra med 
rådgivning och stöttning samt visa resultat av de 
åtgärder som kommunen har genomfört. Det är dock 
viktigt att företagen ansvarar för genomförande. 
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