
Welcome to wonderful Säffle! 

Säffle is a town where most is located less than three 
kilometers from ”Stortorget”. Säffle is located by the Byäl-
ven river, which connects the Glafsfjord with Lake Vänern. 
Several of our cycle paths are beautifully situated along 
the branches of the river Byälven. There is a network of 
cycle paths that connect the city’s districts both with the 
city center and with each other.

The bicycle map is made for you who want to cycle in 
Säffle, regardless of whether you live in the municipality 
or are here visiting. It shows cycle paths and cycle routes 
in the urban area of Säffle.

Tips for cyclists:
Give signs.
Avoid stops on the bike path.
Park the bike appropriately.
Adapt to pedestrians.
Use your bell.
Watch out for car doors.
Seek eye contact.
Keep the phone in your pocket.
Take it easy.
Make sure you are visible.

Discover Säffle! Hike, bike, take part of inspiring tour 
suggestions.

Några viktiga påbudsmärken  

Gemensam gång- och cykelbana: 
Cykla på höger sida i färdriktningen. Gå på vänster sida i 
färdriktningen. 

Uppdelad gång- och cykelbana: 
Cykla på cykelbanan, på höger sida i färdriktningen. 

Påbjuden cykelbana: 
Cykla på höger sida i färdriktningen. 

Påbjuden gångbana: 
Till och med det år du fyller åtta får du cykla här. Är du 
äldre än åtta år så ska du leda din cykel. Reglerna för 
gångbana gäller även trottoarer utan detta vägmärke.

Bussgata eller bussfil: 
Cykling är tillåten om körfältet eller körbanan är till höger 
i färdriktningen och det saknas tilläggstavla som förbjuder 
cykeltrafik.

Gågata: 
Cykling tillåten i gångfart. 

Samspel i trafiken

Många trafikanter ska samsas på gator, gångbanor och cykelbanor. 
För att skapa en säker miljö, både för dig som cyklar och för andra  
trafikanter, behöver vi hjälpas åt. Det uppstår ibland situationer i  
trafiken där det inte är självklart hur du bör agera. Det är viktigt att 
vara lite extra uppmärksam, se dig om och ge tydliga tecken.

Tips för cyklister  
Ge tecken. 
Undvik att stanna i cykelbanan.
Parkera cykeln lämpligt. 
Anpassa dig till fotgängare. 
Använd ringklocka.
Se upp för bildörrar. 
Sök ögonkontakt. 
Behåll telefonen i fickan. 
Ta det lugnt. 
Se till att du syns.

Utrusta din cykel rätt

Välkommen till underbara Säffle! 

Säffle är en stad där det mesta ligger 
mindre än tre kilometer från Stortorget. 
Säffle ligger beläget vid Byälven, som 
förbinder Glafsfjorden med Vänern. Flera 
av våra cykelvägar ligger naturskönt längs 
Byälvens förgreningar. Det finns ett nät 
av cykelvägar som binder ihop stadens 
stadsdelar både med centrum och med 
varandra.

Säffles cykelkarta

Cykelkartan är till för dig som vill cykla i Säffle, oavsett om du bor i 
kommunen eller är här på besök. Den visar cykelvägar och cykelstråk i 
tätorten Säffle med omnejd 

På kartan visas cykelnätet, de cykelbanor som är separerade från  
biltrafik. De flesta är gemensamma gång- och cykelbanor medan 
vissa är uppdelade eller helt egna cykelbanor. Du får cykla på de flesta 
gator och vägar där cykelbana saknas, men inte på motortrafikled eller 
motorväg eller där det är skyltat cykelförbud.

Det finns även MTB spår i Säffle och dessa är markerade med streckad 
linje på kartan. 

Felanmälan

Via felanmälan kan du anmäla saker som du upptäcker
när du är ute och cyklar som behöver åtgärdas på
kommunens gator, torg eller parker. Det kan vara trasig
lampa längs cykelvägen eller hål i gatan eller
papperskorgar som behöver tömmas.

Felanmälan finns som app för Iphone och Android. Sök
på felanmälan teknik och fritid i App store/Google Play

Felanmälan kan du göra via www.saffle.se
Fotografera QR-koden och kom direkt till 
anmälan.

Säker cykel
Enligt lag måste cykel alltid ha:

• Ringklocka
• Broms
• Lykta med vitt eller gult ljus fram
• Lykta med rött ljus bak
• Vit reflex fram och röd reflex bak
• Orangegula eller vita reflexer åt sidorna

Bra att ha:
•  Kedjeskydd
•  Dubbdäck på vintern

Så här säger lagen 
• Alla under 15 år ska använda cykelhjälm (gäller även 

barn som skjutsas i sits eller kärra)

• Om cykeln har lämpliga säten och effektiva skydd mot 
hjulekrar får du:

• om du fyllt 15 år skjutsa ett barn under 10 år 
• om du fyllt 18 år skjutsa två barn under 6 år

Cykelkarta

Varje år anordnar vi cykeltävlingen: Bli en vintercyklist!

Vill du testa på hur det är att vara vintercyklist? Anta vår utmaning 
så bjuder vi på dubbdäcken.

Det är lätt hänt att cykeln står still på vintern. Kanske är det så att du 
inte känner dig trygg med cykeln när det är halkigt ute. Med rätt 
utrustning kan det dock funka bra. Som en del i att få fler att cykla 
även på vintern söker Säffle kommun utvalda deltagare som vill bli 
vintercyklister. Du som väljs ut får bland annat dubbdäck till din cykel.

Som vintercyklist ska du:

Cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under 
perioden 1 december till 1 mars.

Föra en resedagbok under tiden.

Svara på tre utvärderingsenkäter i slutet av varje månad under 
periodtiden. Här rapporterar du in ditt cyklande digitalt och har 
möjlighet att ge återkoppling på vinterväghållning med mera 
under perioden.

Vill du anta utmaningen och bli en vintercyklist i Säffle? 

Hör av dig till teknik och fritidsförvaltningens kundtjänst.

E-post: teknik.fritid@saffle.se 
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Upptäck Säffle från cykeln!
I Säffle kommun är naturen nära och cykelvägarna många. 
Sätt dig på cykeln och hitta ett eget smultronställe! 

Med denna cykelkarta hittar du flera tips på utflyktsmål och sevärdheter.

SÄFFLE TÄTORT  

Digital cykelkarta

Den mest aktuella  
versionen av kartan 
finns alltid online.
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2 4 6MTB i Tegnérområdet 8,6 km, 7,2 km & 1,5 km 

Pröva på mountainbikelederna i Tegnérområdet som har varierande 
och spännande terräng. Teknisk lätt mtb-led i gammal fin skog med 
några utmanande backar och roliga snabba partier.

8,6 km markerat med röd streckad linje. Teknisk lätt mtb-led i  
gammal fin skog med några utmanande backar och roliga snabba 
partier. Bitvis lite rötter och stenar och det är stor skillnad på svårighet 
när det är torrt eller blött. Start och avslutning delas med gång- och 
cykelväg där det gäller att visa hänsyn.

7,2 km markerad med blå streckad linje. Här finns en blandning av 
stads och skogs miljö. Avslutar nära Idebergets områden som är nära 
Duse Udde badplats.

1,5 km markerat med gul/orange streckad linje. Här finns alla  
ingredienser i litet format; lera, grus, en brant backe, hopp och ett  
tekniskt svårare parti över en konstgjord bro.

      
       Digital info

Läs mer på
Säffles kommuns 
hemsida.

© Säffle kommun, GIS 2022, Veronica Karlsson Tapio, Basak Bozkurt, Daniel Günther



Teckenförklaring

 
Cykelparkering

Luftpumpstation

Badplats

Bibliotek

Vindskydd

Kyrka

Gång- och cykelvägar
Lokal cykelväg
Huvudcykelväg

MTB Spår
1,5 km
7,2 km
8,5 km

Vänerleden
Vänerleden

SÄFFLE
 Digital cykelkarta

Den mest aktuella
versionen av 
cykelkartan finns 
alltid online.

Duseudde




