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ÅRJÄNGS KOMMUN - EN CYKLANDE 
KOMMUN
Allt fler använder sig utav cykeln som ett 
färdmedel i Årjängs kommun. De cykel-
stråk som finns är mycket populära och 
används stora delar utav året. 

Årjängs kommun ligger mellan Oslo och 
Karlstad. Det kräver att det finns goda 
förbindelser. Inte enbart via motordrivna 
fordon utan även andra färdmedel som 
exempelvis cykel. Det är viktigt att miljö-
vänliga alternativ finns och att cykeln ska 
kunna tas med i den kollektiva trafiken för 
att öka tillgängligheten och framkomlig-
heten ytterligare. 

Den cyklande turismen är stor i kommu-
nen. Den vill såklart främjas för att öka 
attraktiviteten och cyklandet. Det ska vara 
möjligt att ta längre turer utan att känna 
stress att komma tillbaka en viss tid för att 
hinna med sista bussen eller att boendeal-
terntivet stänger för kvällen. 

Årjängs kommun ska bli den nya cyklande 
kommunen i Värmlands län. 

VARFÖR EN CYKELPLAN
Årjängs kommun arbetar för att möjliggöra 
miljövänliga alternativ i samhällsplanering-
en. I den kommunövergripande översikts-
planen, som är under framtagande, betonas 
vikten av att planera för miljövänliga 
valmöjligheter. Cykeln är ett klimatsmart 
och hälsosamt färdsätt och möjliggör ett 
alternativ till bilen i tätorterna och på 
landsbygden. 

För att planera och vidarutveckla cykeln 
i kommunen krävs det att den fysiska 
åtgärden samarbetar med mobility ma-
nagement, vilket innebär att effektivisera 
användandet av transporter och infrastruk-
turer. Det ska också vara attraktivt och 
säkert att ta cykeln till arbetet, träningen, 
kompisen eller den lokala handeln. Cykel-
planens framtagande är ett steg att arbeta 
för ett minskat bilberoende och på så vis 
arbeta för att uppnå de nationella miljök-
valitétsnormer, miljömål, folkhälsomål och 
bygg- och miljönämndens verksamhetsmål. 
 
NATIONELLA TRAFIKMÅLEN
Kommunikationsministeriet gjorde en 
utredning för att gång och cykel skulle få 
en politisk erkänd ställning i trafiken. 2011 
antogs den nationella åtgärdsplanen för 
gång och cykel med året 2020 som mål. 
Innebörden i utredningen var att Sverige 
ska få igång ett långsiktligt hållbart trans-
portssystem, öka antalet fotgängare och 
cyklister med 20 % och minska biltrafiken 
i motsvarande mängd. 

Ett år efter antagande av åtgärdsplanen 
togs ett beslut om delmål som skall upp-
fyllas till år 2015. Två av dessa delmål är 
funktionsmålet och hänsynsmålet. Funk-
tionsmålet innebär att så många som möj-
ligt ska kunna använda transportsystemen 
på ett säkert vis. Hänsynsmålet medför att 
transportssystemens utformning, funktion 
och användning ska anpassas så att ingen 
dödas eller skadas och att miljökvalitetsmå-
len och folkhälsomålen uppfylls. 

INLEDNING

Målet är att trafikolyckorna ska minskas 
med ¼ mellan åren 2007 – 2020.

Trafikverket har tillsammans med SKL 
upprättat en nationell strategi för att kunna 
öka säkerheten för cyklister. I strategin 
finns det översiktliga instansområden och 
de är:
•	 Infrastruktur: fysiska åtgärder, drift 

och underhåll och cykelparkering
•	 Organisation: nationell och regional 

samordning
•	 Kunskapsuppbyggnad: utbildning och 

forskning
•	 Kommunikation: kampanjer
•	 Uppföljning: nationella och regionala 

cykelbokslut 

Syftet med instansområdena är att andelen 
cykeltrafikens resor ska öka och bli säkrare.

REGIONALA TRAFIKMÅLEN
I utvecklingsprogrammet ”Värmland växer 
och känner inga gränser” för år 2009 – 
2013 finns det fem stycken områden som 
är viktiga att arbeta med för länets utveck-
ling. Cykel ingår i delområdet kommuni-
kationer i samspel och det innebär att öka 
kundnyttan av befintlig infrastruktur.

Det skall genomföras via
•	 Kundanpassade och samordnande 

persontransporter som ger mervärde
•	 God samverkan mellan transport-

slagen som tillgogoser företagens 
transportbehov

1.
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•	 Helhetssyn och god samverkan mellan 
transportplanering och bebyggelse-
planering 

I länsplanen för regional transportinfra-
struktur år 2010 – 2021 lyfts cykeltrafik 
fram som ett eget trafikinslag och anger 
generella åtgärder för att öka andelen 
cykelresor. Länsplanen pekar ut åtgärder 
som kan underlätta kombinerade resor 
med gång-, cykel- och kollektivtrafik och 
cykelturismens utveckling.

FOLKHÄLSOMÅLEN
Den fysiska aktiviteten och folkhälsan 
främjs av en god kommunal samhällsplane-
ring. Tillgång till planeringsunderlag och 
möjliggörande av förutsättning för rörelse 
i det vardagliga livet ökar välbefinnandet 
och har en positiv effekt för det förebyg-
gande arbetet till de vanligaste folksjukdo-
marna. Det har visat sig i forskningar att 
30 minuter fysisk aktivitet om dagen räcker 
gott och väl för att upprätta god hälsa. 

Cykel är en av de två grundläggande sätten 
att röra oss på och det är en stor del av 
människans vardagliga motion. Därför 
är det viktigt att den kommunala plane-
ringen i ett tidigt stadium tar med cykel 
i arbetsprocessen. Enligt forskningar och 
utredningar har det påvisat att den vardag-
liga motionen ökar om målpunkterna är 
i närheten, det är enkelt att ta sig dit och 
att det går att gena. Cykel är mycket mer 
än motion; det är flexibelt, klimatsmart, 
skapar liv och rörelse i den byggda miljön 
och är ett snabbt färdmedel. 

Sverige har 11 målområden och innebörd-
en är att skapa förutsättningar för en god 
hälsa för hela befolkningen. 

Målområdena som relaterar till cykelplanen 
är:
 Mål 3: Trygga och goda upp  
 växtvillkor. Detta är avgörande 
 för barns och ungdomars hälsa  
 och på långsikt folkhälsan. 

 Mål 5: Sunda och säkra miljöer  
 och produkter. De framtida  
 insatserna ska utgå från de   
 beslutade miljökvalitétsmålen   
 och kretsloppsstrategin 
 som inkluderar även en miljö-
 orienterad produktpolitik. 
 Även säker trafikmiljö ingår i   
 detta mål. 

 Mål 6: En mer hälsofrämjande  
 hälso- och sjukvård. Detta mål  
 ska genomsyra hela hälso- och 
 sjukvården. 
 Hälsoutvecklingen har en stor  
 betydelse för människor och dess  
 hälsa. 

 Mål 9: Ökad fysisk aktivitet
 Fysisk aktivitet är en förutsätt- 
 ning för en god 
 hälsoutveckling. Målet är att   
 samhällets insatser ska utformas  
 på ett sådant sätt att det ger   
 förutsättningar för hela 
 befolkningen. 

TRAFIKREGLER
Cyklister ska följa de restriktioner som 
finns i Trafikförordningen och Väg-
märkesordningen angående trafikregler, 
vägmärken och vägmarkeringar. Många av 
cyklisterna har inte körkortsutbildning och 
det medför att det är viktigt at trafikmil-
jön tydliggörs i enlighet med regelverken 
för att inte skapa förvirring. Regelverken 
påverkar enbart inte cyklisternas säkerhet, 
utan även dess framkomlighet. 

De paragrafer som är applicerbart i Årjängs 
kommun är:
•	 Kap 3 § 6: ”Cyklar och tvåhjuliga 

mopeder klass 2 ska vid färd på väg 
föras på cykelbana där sådan finns. 
Om särskild försiktighet iakttas får 
dockcyklande och förare av tvåhjuliga 
mopeder klass 2 använda körbana 
även om det finns en cykelbana när 
det är lämpligare med hänsyn till 
färdmålets läge”. 

•	 Kap 3 § 7: ”Cykel, mopeder och 
fordon som är konstruerat för en has-
tighet av högst 40 kilometer i timmen 
eller som inte får föras med högre 
hastig ska föras så nära som möjligt 
den högra kanten av vägrenen eller av 
den bana som används”.

•	 Kap 3 § 12: ”På väg ska vägrenen an-
vändas vid färd med cykel eller moped 
klass 2 när cykelbana saknas”.
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BREDDADE
Vägen breddas för att möjliggöra för cykel-
trafiken. Höga kantstenar eller planteringar 
särskiljer biltrafiken från cykel.

MARKERADE
Möjliggörandet för cykeltrafik på vägar 
som inte har utrymme att breddas eller 
separeras kan det ske markeringar på väg-
arna. Helst med en färg som är avvikande 
från de andra markeringarna för att tydlig-
göra cykeltrafiken. 

BLANDADE
Cykel- och biltrafiken delar på samma 
utrymme av vägen. 

•	 Kap 3 § 31: ”Omkörning ska ske 
till vänster utom i de fall som avses 
i § 7 fjärde stycket. Omkörning ska 
dock ske till höger när föraren av det 
framförvarande fordonet svänger till 
vänster eller tydligt förbereder en 
sådan sväng. Cyklande och moped-
förare får köra om andra fordon än 
cykel och moped till höger”. 

•	 Kap 3 § 21: ”En förare har också 
väjningsplikt mot varje fordon vars 
kurs skär den egna kursen när föraren 
kommer in på en väg”.

•	 Kap 6 § 6: ”Cyklande eller förare av 
moped klass 2 som ska färdas ut på 
en cykelöverfart ska ta hänsyn till 
fordon som närmar sig överfarten och 
får korsa vägen endast om det kan ske 
utan fara”. 

•	 Kap 3 § 61: ”Vid ett obevakat över-
gångsställe har en förare väjningsplikt 
mot gående som gått ut eller just ska 
gå ut på övergångsstället. En förare 
som närmar sig en obevakad cykelö-
verfart, ska anpassa hastigheten så att 
det inte uppstår fara för cyklande och 
mopedförare som är ute på cykelöver-
farten”.

•	 Kap 3 § 59: ”På cykelbanor ska 
cyklande och förare av moped klass 2 
lämnas företrädare av andra fordons-
förare”. 

DEFINITION AV DE OLIKA 
CYKELSTRÅKEN
I cykelplanen kommer det att användas 
utav olika benämningar för cykelstråk. 
De är separerade, breddad, markerade och 
blandade. 

SEPARERADE
Ett separerat cykelstråk är när stråket är 
avskild från bilvägen för att öka säkerheten. 
Ett separerat stråk används främst längs de 
större trafiklederna. 

6

ÅRJÄNGS KOMMUN CYKELPLAN



NULÄGESBESKRIVNING

TÄTORT   
Strand – Årjäng C   
Kyrkerud – Årjäng C
Töcksfors hamn – Töcksfors C
Töcksfors skola – Töcksfors C
Hagavallen – Töcksfors C

Se kartor på nästkommande sidor.

TRAFIKNÄTSANALYS 
Under 2008 utfördes det en trafiknätsana-
lys som utredde trafiknäten i kommunen, 
vilket cykeln var en del av. I trafiknäts-
analysen finns det beskrivet vilka förut-
sättningar trafiknätet hade 2008, hur de 
uppfyllde sin funktion och vilka brister, 
problem och möjligheter som fanns med 
trafiksystemet.

Angående de kommunala cykelstråken 
uppfyllde några cykelstråk inte god trafik-
säkerhetsstatus. Det kan bero på otydliga 
korsningar, biltrafik integrerat med cykel-
trafik, otydliga stråk, dåligt skyltat och 
bristande information. Det var tätorternas 
stråk som fanns med i utredningen. 

Landsbygden ingick inte i trafiknätsana-
lysen. 

CYKELOLYCKOR
Cyklister har större risk att bli utsatta för 
olyckor. Cyklister kan få allvarliga skador 
trots låga hastigheter. Det medför stora 
krav på planering och utformning av dess 
infrastruktur och trafiksäkerhet.  Olyckor-
na är flödesberoende och sker slumpmäs-
sigt. De rekommendationer som finns är 
att primärt satsa på de övergripande och 
generella åtgärderna för att öka trafiksäker-
heten. 

De vanligaste skadeorsakerna är singelo-
lyckor, som exempelvis avkörningar och 
fall med kollision på fasta hinder.  Av alla 
olyckor är ca 70 % singelolyckor och av de 
svåraste skadorna är 50 % singelolyckor. 

Cyklisternas trafiksäkerhet kan jämföras 
mellan bilarnas hastighet enligt tabell 
nedan. Tabellen påvisar relationen mellan 
hastigheten på motorfordon till chansen för 
cyklisten att överleva en kollision. 

I Värmlands län finns det en nedgående 
trend angående antalet döda och svårt ska-
dade på cykel under perioden 2003 – 2012. 
I Årjängs kommun under samma period 
var det 52 olyckor.

Kapitlet beskriver vilka dagens förusättning-
ar det finns angående cykelnätet och dess 
funktioner. 

KOMMUNBESKRIVNING
Årjängs kommun är en skogskommun 
som till stor del består av vattenmiljöer. I 
landskapet finns det vattenfyllda sprick-
dalar från inlandsisens tid. Topografin är 
kuperad med inslag av öppna landskap 
och platta platåer, vilket är idealiskt för en 
cyklande kommun. Kommunens närhet till 
Norge, Dalsland och Säffle, Eda och Arvi-
ka kommun ger många möjligheter. Idag 
finns det tyvärr inga säkra cykelkopplingar. 
Det medför stora utvecklingspotentialer att 
öka kontakten med varandra på ett miljö-
vänligare och hälsosammare vis.

I tätorterna finns det ett utbrett cykelnät, 
medan på landsbygden är den inte lika 
utvecklad. För att minska bilberoendet i 
kommunen måste cykelnätet utvecklas på 
landsbygden till småorterna och tätorterna. 

Kommunen har ett flertal bevarandesvärda 
områden som är besöksvärda. Idag krävs i 
de flesta fall motordrivna fordon för att be-
söka dem. Det vill Årjängs kommun ändra 
på. Tillgängligheten ska öka för att alla ska 
kunna få besöka dem. 

Bland turismen är cykel ett viktigt färd-
medel. Många tar med sig cykeln för att 
enklare, miljövänligare och hälsosammare 
ta sig fram. Framkomligheten, tillgäng-
ligheten och säkerheten måste öka för att 
göra det möjligt för turismen att besöka vår 
vackra kommun.

BEFINTLIG CYKELINFRASTRUKTUR
Idag finns det utbredda cykelsystem i tätor-
terna och ett på landsbygden. Uppdelning-
en ser ut så här:

LANDSBYGD
Sanda – Svensbyn

2.
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CYKELFUNKTIONER
De cykelfunktioner som kommer att 
beskrivas i cykelplanen är belysning, cykel-
parkering, skyltning, cykelkarta, uthyr-
ningsmöjligheter, källsortering, cykeltele-
fon och pumpstation för cyklar. 

Det är viktigt att cykelfunktionerna möj-
liggörs längs cykelstråken. Säkerhet är en 
viktig faktor för att öka cykelns attrakti-
vitet. Det behöver endast inte vara sikt, 
belysning, drift och beläggning utan också 
möjligheten att pumpa cykeldäcken när det 
önskas, ha utplacerade cykeltelefoner ifall 
om det skulle ske en olycka och en cykel-
karta med de olika funktionerna utplacera-
de för att leda cyklisterna rätt. 

BELYSNING
Belysning är en viktig funktion för att 
cykelstråk ska bli attraktiva. De ska kunna 
användas dygnet runt året runt och därför 
måste belysningen var optimal och tillta-
lande. I dagsläget är det belyst i tätorterna.

CYKELPARKERING
Det finns ett fåtal cykelparkeringar på de 
offentliga platserna i tätorterna. I småor-
terna finns det få möjligheter att kunna 
parkera sin cykel säkert.

SKYLTNING
Det finns knappt någon skyltning i 
kommunen. De skyltar som finns är 
hänvisningar till fornlämningsområde och 
Töcksfors centrum vid Linudden. Utöver 
det finns biltrafikens skyltning.

KÄLLSORTERING
Längs de befintliga cykelstråken och på 
landsbygdsvägarna finns inga möjligheter 
att källsortera eller att kasta sitt skräp. Un-
der längre cykelturer är det attraktivt med 
vila och paus och möjligheten till källsorte-
ring skall finnas.

CYKELTELEFON
En cykeltelefon är till för att kunna felan-
mäla till kommunen och ger även möjlighet 
att ringa 112 vid olyckor. Idag finns inte 
dessa möjligheter. 

PUMPSTATION
Finns endast pumpanordningar på bensin-
stationerna i tätorterna. 

UTHYRNINGSMÖJLIGHETER
Det finns ingen uthyrning av cyklar i kom-
munen. Det kan förekomma på camping-
platserna, men endast för dess gäster.

11
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VISION

Här beskrivs det vilka visioner Årjängs kom-
mun har för cykelstrafikens utveckling och 
vad som bör utvecklas vidare utifrån dagens 
förutttningar.

ATTRAKTIVA CYKELSTRÅK
För att människor ska ha cykel som ett 
prioriterat resesätt måste det vara enkelt att 
nå cykelstråken, säkert att använda sig utav 
dem, attraktivt, roligt och genbart. Det har 
framkommit i utredningar att cykeln är ett 
attraktivt sätt att ta sig fram när målpunk-
ten inte tar längre än 30 min, ca 5 km, att 
cykla och att standarden och komforten är 
likadan som biltrafikens.  De målpunkter 
som kan tänkas öka cykelanvändandet och 
den vardagliga motionen är arbetet, skolan, 
besöka vänner och släkt, handla, träna eller 
besöka sevärdheter och lekparker. I Årjängs 
kommun ligger småorterna nära tätorterna 
och det medför att cyklandet kan öka med 
attraktiva cykelstråk. Se karta på nästkom-
mande sida. 

Det finns tydliga samband mellan den 
byggda miljöns utformning, lokalise-
ring av målpunkter o trygga stråk för att 
människor ska välja cykeln före bilen. 
Därför bör attraktiva miljöer som upp-
muntrar rörelser i vardagen uppmuntras 
och utvecklas vidare. Det finns utredningar 
som påvisar att miljöer som stöder fysisk 
aktivitet kan kopplas samman med en 
hållbar och attraktiv kommunutveckling 
med målpunkter strategiskt placerade för 
att människor ska kunna skapa naturliga 
rörelsemönster. Ett arbete som kommunen 
genomför är skulpturpromenaden som även 
behagar cyklister. Det skapar variation 
och spänning i stadsrummet och under 
cykelturen.

För att människor ska vilja använda sig av 
cykelstråken ska det vara bra framkomlig-
het, tillgänglighet och det ska vara enkelt 
och genbart. Därför är det betydelsefullt att 
cykelstråken ligger i närheten av bebyggel-
sen. Det medför också mer liv och rörelse i 
stadsbilden och verksamhetsområdena. 

På landsbygden är det angeläget att fram-
komligheten är bra så att tillgängligheten 
ökar mellan småorterna. Det leder till en 
mer sammanhållen, hälsosammare och 
miljövänligare landsbygd.

På landsbygden finns efterfrågan att 
anlägga bra och säkra cykelstråk för att öka 
tillgängligheten och attraktiviteten. Här är 
det viktigt att kunna se målpunkterna på 
långa avstånd för att känna närhet, trots 
att avståndet kan vara längre än 5 km. På 
så vis kan cykeln väljas framför bilen även 
på de längre distanserna. Öppna landskap 
medför också att cyklisten får se alla vackra 
vyer som finns. 

För att öka närheten och tillgängligheten 
ytterligare kan det möjliggöras för bytes-
punkter mellan kollektivtrafik och cykel. 
Cyklisten skulle antingen kunna parkera 
cykeln på plats eller ta med den på bussen. 
Det skulle medföra att det kollektiva 
åkandet skulle öka. För att cyklisten inte 
ska behöva ta med sin egen cykel på bussen 
skulle det kunna utvecklas ett system med 
lånecyklar i tätorter och småorter. På så 
vis skulle enkelheten, tillgängligheten 
och attraktiviteten möjliggöra för en ökad 
cykelanvändande. 

UTVECKLING AV BEFINTLIG 
CYKELINFRASTRUKTUR
De cykelstråk som finns är i tätorterna och 
mellan Svensbyn och Sanda. Dessa stråk 
bör utvecklas vidare. Det som bör utvecklas 
är nya målpunkter, bättre framkomlighet, 
tillgänglighet, genhet och nya länkar.

ÅRJÄNG
Det finns god framkomlighet i de centrala 
delarna av Årjängs tätort. I centrum finns 
det en problematik mellan trafikslagen, 
eftersom det inte finns tydliga markeringar, 
många bilar i trånga utrymmen och bilpar-
keringar längs gatan som skymmer sikten.

Utvecklingsförslagen för Årjäng möjliggör 
en ökad genhet, framkomlighet och att-
raktivitet. De boende i tätorten ska ha nära 
till cykelstråken och det ska vara enkelt att 
nå sitt mål. Årjäng är en avlång tätort med 
ett flertal målpunkter utanför de centrala 
delarna. I de yttersta delarna av tätorten 
finns ingen framkomlighet för cykel, bort-
sett från biltrafikens vägar. Därför är det 
viktigt att även dessa delar av tätorten får 
en lättillgänglig kontakt.

Se kartan på sida 14. 

TÖCKSFORS
Cykelstråk finns längs E18 och i de cen-
trala delarna av Töcksfors. Det finns stora 
utvecklingspotentialer att öka cykelanvän-
dandet i tätorten. Stora delar av cykelnätet 
har en blandad definition, vilket inte är 
säkerhetsmässigt bra.

Cykelstråken skulle kunna utvecklas vidare 
mellan de olika verksamhetsområdena för 
att öka framkomligheten, tillgängligheten 
och genheten mellan hemmet och arbetet. I 
bostadsområdena bör trafiksäkerheten hö-
jas markant. Det finns även utvecklingspo-
tential att möjliggöra ökad cykelanvändan-
de till Östervallskog och Västra Fågelvik.

Utvecklingskarta finns på sida 15. 

3.
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SVENSBYN - SANDA
Det är ett mycket populärt cykelstråk och 
det enda på landsbygden. 

De utvecklingar som kan möjliggöras för 
att öka cykelanvändandet på landsbygden 
är att ha cykelstråket som en huvudled och 
koppla samman med mindre cykelleder 
från de övriga småorterna på landsbyg-
den. På samma vis bör det utföras på den 
västra delen av kommunen. Landsbygden 
skulle bli en hållbarare, miljövänligare och 
hälsosammare. Möjligheten att minska 
bilberoendet skulle öka.

Utvecklingsanalys finns på sida 20. 

ÖVRIG LANDSBYGD
Speciellt den västra delen av kommunen 
är säkerheten för cyklister inte bra. Det 
är blandad definition oavsett om det är 
E18, riksväg 172 eller mindre grusväg. Det 
finns stora utvecklingspotentialer att få 
en ordnad cykeltrafik med hög säkerhet, 
framkomlighet, attraktivitet, tillgänglighet 
och genhet. 

Utvecklingsanalysen finns på sida 20. 

UTVECKLING AV NY 
CYKELINFRASTRUKTUR
Analyser har genomförts för att kunna se 
vilka utvecklingspotentialer det finns för 
att kunna attraktivisera cykelanvändandet 
i kommunen. De analyser som har utförts 
är naturområdesanalys, sevärdhetsanalys, 
utvecklingsanalys och målpunktsanalys.

NATUROMRÅDESANALYS
Cykelplanen ska möjliggöra att de bevaran-
desvärda områdena ska bli lättillgängligare 
och säkrare. Analysen har utgått ifrån 
det kommunala dokumentet ”Värdefulla 
områden i Årjängs kommun”. Majoriteten 
av platserna befinner sig i de västra delarna 
av kommunen och det medför att det finns 
större belägg att utveckla cykelstråken i de 
delarna.

Se karta på sida 18. 

SEVÄRDHETSANALYS
Det finns sevärdheter såsom hantverkare, 
muséer, restauranger, caféer, campingområ-
den, köpcentrum och etc. Tillgängligheten 
måste bli enklare och förbättrad för att 
attraktivisera cykel som ett färdmedel.  

Karta finns på sida 19.

MÅLPUNKTSANALYS
Människor väljer hellre cykeln före bilen 
när avståndet är inom en 5 kilometers 
radie, ca 30 min. Målpunktsanalysen visar 
de avstånd som finns i kommunen. Den 
påvisar att fler som bor i småorterna och 
på landsbygden skulle kunna använda sig 
utav cykeln än bilen för att komma till 
arbetet, besöka vänner och familj, vandra i 
naturområden, bada, fiska och etc. 

Se karta på sida 13. 

UTVECKLINGSANALYS
Utvecklingsanalysen påvisar vilka poten-
tialer det finns i kommunen. Det är en 
sammanställning över alla analyser som har 
utförts. Analysen har påvisat betydelsen 
med cykelstråk som går över de administra-
tiva gränserna för att öka närheten, fram-
komligheten och tillgängligheten mellan 
kommunerna, länen och Norge.

Se resultatet på sida 20.

KOMMUNENS SMULTRONSTÄLLE
I Årjängs kommun finns det många be-
söksvärda smultronställen. Miljökontoret 
har sammanställt dokumentet ”Smult-
ronställen i Årjängs kommun”, för att visa 
vilka värden det finns och varför de är be-
varandesvärda. I ”Smultronstället i Årjängs 
kommun” och Värdefulla naturområden 
del 1 och 2 har varit en del av de analyser 
som har genomförts.

Målet är att alla ska ha möjligheten att 
besöka kommunens bevarandesvärdaområ-
den med cykel vare sig om de är inhemska 
eller turister. De ska kunna åka kollektivt 
till kommunen för att sedan cykla på egen 
medtagen cykel eller hyra från bestämda 
platser i tätorterna. För att attraktivisera 
cykelturismen ytterligare måste det finnas 
många boendealternativ. Det leder till att 
turismen kan stanna en längre tid och ta 
längre cykelturer.

CYKELFUNKTIONER
För att öka användandet av cykelstråken i 
kommunen måste de vara attraktiva, fram-
komliga och tillgängliga. De funktioner 
som beskrivs är belysning, cykelparkering, 
skyltning, cykelkarta, uthyrningsmöj-
ligheter, källsortering, cykeltelefon och 
pumpstation för cyklar.

BELYSNING
Inom ett avstånd på fem km från tätorterna 
ska det finnas belysning längs cykelstråken. 
De större separerade stråken på landsbyg-
den längs E18 och riksväg 172 ska också 
finnas möjlighet till belysta cykelstråk. Det 
är också positivt om småorterna kunde 
belysas för att göra cykeln mer tillgängligt 
och attraktivt.

CYKELPARKERING
Cykelparkeringarna bör vara placerade på 
bra strategiska platser runtom i tätorterna. 
Enligt utredningar som har gjorts har det 
setts ett samband mellan ökat cyklande och 
attraktiva cykelparkeringar. Bra, funktio-
nella, snygga, säkra och strategiskt placera-
de parkeringsplatser ökar tillgängligheten, 
säkerheten och marknadsför kommunen 
som en miljövänlig kommun. Det finns 
goda exempel på cykelparkeringar i Malmö 
och Lund. Där de använder sig av former 
och färger för att göra cykelparkeringarna 
attraktiva.

SKYLTNING
Bra skyltat för cykel är mycket positivt för 
att marknadsföra för cykeltrafiken. Det 
möjliggör resa utan karta och påvisar att 
kommunen satsar på cykel som ett alterna-
tivt färdmedel till bilen. Skyltningen bör 
vara kontinuerlig och visa målpunkter och 
avstånd. Målpunktern behöver endast inte 
vara lokala utan även regionala, nationella 
och internationella.
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En god skyltning ökar orienteringsbarheten 
och har en stor positiv påverkan på cyklis-
ternas tillgänglighet. Skyltningen ska följa 
kommunens skyltpolicy. 

CYKELKARTOR
Cykelkartor bör upprättas och tryckas för 
att möjliggöra en tillgängligare och fram-
komligare cykelkommun.

UTHYRNINGSMÖJLIGHETER
För att kunna öka cyklande bland turister 
bör det finnas möjligheter att kunna hyra 
cyklar. Främst ska uthyrningen ske i tätor-
terna och småorterna med stor efterfrågan. 

KÄLLSORTERING
Vid längre cykelturer är det bra om det 
finns möjlighet till vilopauser. Vid attrakti-
va områden bör det finnas möjlighet att vila 
och då måste skräpet slängas någonstans. 
Källsorteringskärl ökar kommunens tänk 
med miljövänlighet och det kommer att 
skräpas ner mindre.  

CYKELTELEFON
Cykeltelefoner längs cykelstråken möjlig-
gör för snabbare åtgärder att laga och rätta 
till fel som har uppstått och möjlighet att 
tillkalla hjälp vid olycka. 

PUMPSTATIONER
Det bör placeras pumpstationer för cyklar 
på strategiska platser på landsbygden och 
i tätorterna. Pumpstationerna ska vara 
utmärkta på cykelkartan. 
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RIKTLINJER

I kapitlet om riktlinjer beskrivs det vilja 
principer som ska följas för att möjliggöra 
attraktiva cykelstråk. Allt från säkerhet till 
gestaltning på och utanför cykelnätet. 

STANDARD
Dessa principer är till för att säkerställa 
cykelstråkens standard.

För cyklister är det viktigt att cykelstråken 
är utformade för att kunna hålla en jämn 
hastighet utan onödiga stopp eller hinder. 
Det medför att cyklisterna är oftast bered-
da på att minska säkerhetsmarginalerna 
för att slippa bromsa ned farten. Därför 
måste cykelstråken ha bra och trafiksäkra 
vägkorsningar, god sikt, tillräckligt med 
radie och god kvalitét på beläggningen som 
inte har större ojämnheter. Det är viktigt 
att cykelstråken har god komfort och att 
onödiga stopp och fördröjningar undviks. 
Framkomligheten och komforten ska vara 
lika god som bilvägsnätets, dygnet runt 
under årets alla dagar.  

För en förbättrad cykelkvalité krävs:
•	 Att bygga en attraktiv miljö för att 

lugna ner biltrafiken och öka cykel-
trafiken

•	 Att bygga ut cykellänkar som saknas 
för att få ett mer sammanhållet 
cykelstråk

•	 Ha ordentliga och säkra cykelparke-
ringar

•	 Ha en högklassig väghållning för 
cykelstråk

•	 Ha gena och lättillgängliga cykelstråk
•	 Ha bra framkomlighet
•	 Ha enhetlig standard

DE FYRA DEFINITIONERNA
Cykelstråken är uppdelade i fyra defini-
tioner; separering, breddning, markering 
och blandat. För att bestämma standarden 
på de olika alternativen till cykelstråk är 
bunden av dess nuvarande status. 

Bredden på de olika stråken är betydelse-
fulla för att det inte ska ske några olyckor 
mellan trafikanterna. Cyklisterna ska 
kunna möta övriga trafikanter utan att den 
andres resa påverkas negativt.

4.
Förslag till de olika cykelstråkens bredd:
Separerade: 3 meter bred G/C

Breddade: 2 - 3 meter bred G/C

Markerade: 1,5 - 2 meter bred G/C

Blandade: Cyklisterna får dela vägområde med motordrivna fordon
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MILJÖ OCH UTFORMNING
Miljö och utformning är två viktiga fak-
torer som möjliggör en attraktiv cykeltur. 
Miljön ska vara varierande och spännande. 
Utformningen på cykelstråket medför 
snabba stråk, ökad liv och rörelse bland 
verksamhetsområdena. Miljö och utform-
ning berör cykelstråkens beläggning, belys-
ning, öppna landskap, möjlighet till vila på 
strategiska platser och trafikens möble-
ringszoner. Dessa faktorer är beroende av 
vilken definition av cykelstråk det är. 

UTFORMNING
BELYSNING
För att cyklisterna känna sig säkra på cykel-
stråken måste det vara bra belyst under den 
mörka delen av året. Armaturerna ska vara 
placerade på ett sådant sätt att de är anpas-
sade för cykeltrafiken och inte biltrafiken. 
De cykelstråk som finns på landsbygden 
rekommenderas det att de populäraste och 
största cykelstråken har belysning. Speciellt 
viktigt med belysning är i korsningar där 
flera trafikslag möter varandra. Belysningen 
minskar risken för olyckor med 40 %. 

BELÄGGNING
Cyklisterna föredrar asfalt, eftersom det är 
ett hårt material som är jämnt, vattentätt, 
god friktion och litet rullmotstånd. Asfalt 
är ett väldigt effektivt material för snöröj-
ningen. När val av beläggning ska göras är 
det viktigt att det är flexibelt och åldrings-
resistens. Det innebär att beläggningen ska 
kunna motstå upprepade rörelser utan att 
det bryts ner och ska klara av belastning-
arna under en längre tidsperiod. Olika val 
av beläggning medför en positiv estetik i 
stadsmiljön och markerar effektivit de olika 
trafikslagen. På landsbygdens mindre vägar 
är det vanligare att det används grus som 
beläggning än asfalt och det beror på att 
det är mer ekonomiskt hållbart. Trots att 
det är grus är komforten och standarden 
lika viktigt som de asfalterade.

VEGETATION
Det är viktigt att vegetationen vid cykel-
stråken inte är för tät. En för tät vegetation 
ökar risken för överfall. Sikten ska vara bra 
vid korsningar och det ska inte finnas några 
objekt som stör.

VILA
Det ska finnas möjlighet till vilopaus på 
strategiskt valda platser. På dessa platser ska 
det finnas sittplatsmöjligheter, källsortering 
och eventuell grillplats och tältplatsmöj-
ligheter. Viloplatserna behöver inte finnas 
längs cykelstråken utan med god skyltning 
kan de vara placerade en bit bort. De bör 
också vara utmarkerade på kommunens 
cykelkarta.  

MILJÖ
VARIATION AV OMGIVNING
Under cykelturen är det viktigt med 
variation i närmiljön. Det skapar variation 
och spänning och det kräver inga större 
åtgärder för att möjliggöra för variationsri-
ka miljöer. Det kan vara fasadförändringar, 
varierande gestaltning på naturområdena, 
skulpturer, estetiska attraktioner som 
dagvattenhantering och närhet till händel-
sernas centrum. I tätorterna kan det även 
skapas variation med belysning på olika 
sätt. 

På landsbygden finns många möjligheter 
med öppna landskap. Det skapar illusion av 
närhet trots att det kan vara långa avstånd. 
En cykeltur på landsbygden erbjuder möj-
ligheter att se vackra vyer med sprickdalar, 
ängar, blommor, vatten och berg.

TRAFIK
Cyklisterna ska kunna använda sig av 
cykelstråken oavsett hur gammal veder-
börande är. De ska kunna på ett säkert 
trafikmässigt sätt kunna ta sig fram utan 
att olyckor uppstår. Därför är det viktigt att 
trafikens möbleringszoner är bra planerade 
från början i planeringsskedet.

 

Exempel på trafikens möbleringszoner
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SÄKERHET
En känsla av trygghet är en grundläggande 
aspekt när det gäller bidragande orsaker 
till en ökad aktivitet. Det leder till att fler 
människor rör sig ute i tätorterna och på 
landsbygden. Det sociala livet ökar i det 
offentliga rummet och cykelstråken blir 
attraktivare. För att cykel ska bli attraktiv 
för människor i de yngre åldrarna måste 
cykelstråken vara anpassade efter deras 
förmåga. Därför rekommenderas långsam-
ma cykelstråk i tätorterna och snabba på 
landsbygden. 

Cyklisterna tillhör de oskyddade trafikan-
terna och risken för att dö och skadas är 
relativ stor, även under de normala hastig-
heterna. Åtgärden som kan genomföras för 
att minska skaderisken och dödligheten är 
att motorfordonens hastigheter är låga i de 
situationer det finns konflikter med cyklis-
terna. Årligen kan ett 20-tal människoliv 
räddas genom att säkra cykelmiljöerna. 
Målet är att risken att dödas eller skadas 
ska minskas succesivt under närmaste åren. 
Människor av de olika trafikslagen ska 
kunna röra sig utan att störas av varandra. 
Gatorna bör utformas, dimensioneras och 
regleras på så vis att alla kan få tillgång 
till tätorterna och landsbygdens attraktiva 
målpunkter. 

De möjligheter som finns för att garantera 
cyklisternas miljö och säkerhet är att
•	 Förbättra och bygga ut cykelzoner 

som bygger på korta avstånd och 
varierande funktioner

•	 Stärka de offentliga och kommersiella 
närtjänsterna

•	 Planera och anvisa nätverk för cykling 
med goda kopplingar till markan-
vändningen och cykelparkeringar för 
fastigheter i planer på olika nivåer. 

Vidare utredningar ur säkerhetssynpunkt 
måste hanteras angående övergångar och 
korsningar. De områden som är detta berör 
är E18, riksväg 172 och 177 och i tätorter-
na. 

CYKELNÄTET
Cykelns rörelseenergi åstadkommer med 
hjälp av cyklistens muskelkraft och de är 
oftast beredda på att minska säkerhetsmar-
ginalerna för att slippa bromsa ned farten.

Det medför att god cykelplanering krävs 
för att slippa onödiga stopp eller hinder. 
Det som ska eftersträvas på cykelnätet 
är god sikt, tillräckligt med radie, bra 
belysning, god framkomlighet i korsnings-
punkter och god kvalité på beläggningen. 
Dessa faktorer utgör attraktiva cykelstråk 
som kan användas dygnet runt under årets 
alla dagar. 

I cykelnätet kan det finnas cykelstråk 
som går genom tunnlar. De kan uppfattas 
som osäkra och i de flesta fall används 
alternativa vägar istället för att ta cykel-
stråket genom tunneln. För att kunna öka 
tryggheten och säkerheten i tunneln ska 
siktförhållandena vara goda. Cyklisterna 
ska kunna se horisonten på andra sidan och 
tunneln ska vara belyst i och runtomkring 
för att tydliggöra omgivningarna.

BELYSNING
Målet är att cyklisterna ska kunna använda 
sig av cykelstråket under dygnet alla 
timmar året runt. Belysningen har flera 
funktioner som att förbättra trafiksäker-
heten, trivseln, öka trygghetskänslan och 
attraktiviteten. Med god belysning kan 
mörkerolyckorna minskas med 60 %. 
Otrygghetskänslor hos cyklister uppstår av 
dåligt belysta tunnlar och broar, bullplank 
och skymmande vegetation.

Den optimala belysningen för ett cykel-
stråk är att belysa miljön runtomkring. Det 
finns goda möjligheter att göra bra estetiska 
val som ökar stråkets attraktivitet och ska-
par bra överraskningar under cykelturen. 
Det som kan belysas är under broar och 
tunnlar, träd, buskar, sittplatser, fontäner, 
skulpturer och etc. Belysningen kan också 
appliceras med olika metoder, färger och 
ljusstyrkor. Trots biltrafikens belysning 
bör cykelstråken ha sin belysning som är 
anpassad efter deras behov. 

VEGETATION
Det är viktigt att vegetationen inte är för 
tät, eftersom det skapar osäkerhet och 
rädsla under den mörka tiden på året. En 
tät vegetation skapar rädsla och otäcka 
skuggningar. Cykelstråk som ligger avsides 
eller i naturområden och parker får inte ha 
många sittplatser utplacerade längs cykel-
stråken eller en underminerad belysning, 
eftersom det ökar risken för överfall. Under 
planeringsprocessen måste risken för över-
fall förebyggas. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhål-
landena är bra, oavsett om det endast är för 
cykeltrafik eller med de övriga trafikslagen. 
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AVVIKANDE FÄRGER
För att öka säkerheten för cyklisterna har 
många platser i Sverige och utomlands ar-
betat fram en metod med avvikande färger. 
De används främst i situationer där cyklis-
terna kommer i konflikt med motordriven 
trafik och det har gett goda resultat. Den 
avvikande färgen utfärdar inga regler för 
det markerade området utan är en hänvis-
ning till cyklisterna och de övriga trafikan-
terna. Färgerna kan utföras på många olika 
sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig 
beläggning, målning och färgad marksten. 
I tätorterna skulle avvikande färger vara 
ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 
attraktiviteten för människor att använda 
sig utav cykel som färdmedel. 

NYEXPLOATERADE OMRÅDEN
För att kunna utveckla de befintliga 
cykelstråken måste cykelplaneringen vara 
med från början i övrig kommunal plane-
ring. Det är viktigt att cykelstråken som 
planeras ska kunna utvecklas vidare och 
få nya mål- och knutpunkter och länkar 
för att skapa genhet, framkomlighet och 
tillgänglighet. Cykelstråken ska anpassas 
efter den önskade verksamhetsåtgärden 
och ibland är det inte lämpligt att några av 
de definierade cykelstråken ligger alldeles 
intill industriverksamheter eller i känsliga 
naturområden.

Det positiva med cykelstråk i verksamhets-
områdena är att det skapar liv och rörelse 
under dygnets alla timmar året runt. Trots 
det ska vid nyexploateringar prioritera att 
cykelstråken är lättillgängliga, har bra 
framkomlighet, de ska kunna utvecklas 
vidare samt att de ska vara gena, säkra och 
attraktiva.

Observera att säkerhetsaspekten är viktig 
vid planering av cykelstråk; risken för över-
fall ska förebyggas. Människor i alla åldrar 
ska kunna använda sig utav cykelstråken 
utan att känna rädsla. 

CYKELFUNKTIONER
BELYSNING
Belysningen ska vara anpassad till cyklis-
ternas behov och väljas utifrån de krav som 
finns angående tillgänglighet, säkerhet och 
trygghet. Cykelstråken bör vara belysta 
längs de större bilvägarna och vid korsning-
ar där de olika trafikslagen blandas.

SKYLTNING
Skyltningen ska följa de trafikregler och 
förordningar som finns. Det är viktigt att 
de är tydliga och är utmärkta för cyklister. 

CYKELPARKERING
De ska vara strategiskt placerade nära plat-
ser som möjliggör för kollektivtrafik, servi-
ce, pendling, friluftsområden och turism. 
De ska vara säkra, attraktiva, framkomliga 
och lättillgängliga. Cykelparkeringarna ska 
vara markerade på cykelkartan.

CYKELKARTA
Cykelkartor ska finnas tillgängliga i de 
kommunala verksamheterna, turismverk-
samheter och på hemsidor.

UTHYRNINGSMÖJLIGHETER
Uthyrning av cyklar ska ske främst i tät-
orter, turiststarka småorter och strategiska 
platser på landsbygden. Det kan ske via den 
lokala servicen eller automater. Uthyrnings-
stationerna ska vara tydliga och fritt från 
reklam som inte berör uthyrningsföretaget 
eller kommunen.

KÄLLSORTERING
Källsorteringen ska följa de kommunala 
riktlinjerna. 

CYKELTELEFON
Cykeltelefoner ska vara placerade på välpla-
nerade platser. Syftet är att cyklister ska 
kunna felanmäla skador på cykelstråken 
och ringa SOS vid olyckor. 

De ska vara synliga från cykelstråket och 
vara markerade på cykelkartan. 

PUMPSTATION
Pumpstationerna ska vara placerade i 
tätorter, småorter och längs cykelstråken 
på landsbygden. Förslagsvis på platser det 
finns möjlighet till vila eller lokal service. 
De ska vara en del av miljön och eventu-
ella utsmyckningar godkänns om de inte 
försvårar dess funktion. Det är viktigt att 
de är markerade på cykelkartan. 
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5.
Det är viktigt att skötsel och driften är opti-
mal för att möjliggöra bra förutsättningar för 
cykeltrafiken. 

SKÖTSEL OCH DRIFT
Cykelstråkens användbarhet är en viktig 
faktor när det gäller att öka dess attraktivi-
tet och användning. Driften och skötseln 
av cykelstråkens underhållsåtgärder har en 
direkt påverkan på komforten, framkom-
ligheten och trafiksäkerheten. De para-
metrar som styr användbarheten är dess 
funktionalitet, kvalitét, skick och skötsel. 
En ökning av cykelstråkets användbarhet 
med god skötsel och drift medför ett akti-
vare liv. Cykelstråk som är väl underhållna 
minskar risken för olyckor, majoriteten av 
olyckorna som uppstår beror på dålig drift 
och skötsel.  

För att förenkla driften och skötseln är det 
positivt om fordonen är anpassade efter 
cykelstråkens mått och belastning. Det 
minskar risken för skador på infrastruk-
turen. 

Beroende på vad det är för säsong ser drif-
ten och skötseln olika ut. 

BARMARK
Under barmarkssäsongen måste det siktrö-
jas för att buskar och träd inte ska tränga 
sig på cykelstråken. Lågt hängande grenar 
och inväxande buskage är en säkerhetsrisk, 
eftersom de kan fastna i hjulet eller tvinga 
cyklisten att väja hastigt. 

Övriga problem som måste behandlas 
är rotinträngning, potthål och sprickor i 
beläggningen som uppkom under tjälloss-
ningen eller av föråldring. 

Under hösten måste cykelstråken sopas för 
att ta bort löven som har fallit ner. Blöta löv 
ökar risken för olycka. 

VINTER
En förbättrad snöröjning skulle cyklandet 
under vinterperioden öka. Ett skött cykel-
stråk har bra effekter på trafiksäkerheten, 
tillgängligheten och framkomligheten.

Satsas det på vinterväghållning ger det 
intentioner att cykel är högt prioriterat i 
kommunen. Brister i vinterväghållningen 
kan förlänga cykeltiden med 30 – 60 %. 

Snödjupet bör inte överstiga 3 cm. Cy-
kelstråken bör generellt sopas oftare än 
bilvägarna, eftersom bilvägen automatiskt 
rensas från skräp till följd av motortrafikens 
tyngd och hastighet. 

Utöver snöröjningen är det viktigt med en 
bra halkbekämpning och särskilt vid väder-
lekar som är växlande. Sanden som läggs 
på cykelstråken ska vara anpassade efter cy-
keltrafiken, så att det inte blir punktering. 
Vid milt väder bör cykelstråken snabbt bli 
is- och snöfria för att reducera risken för 
olyckor på grund av kvarvarande sand. 

TILLSYN
Kontinuerlig tillsyn av cykelvägnätet är av-
görande för att uppnå en god nivå på drift 
och underhåll. Beläggningsskador, sikt-
förhållanden, dålig belysning och etc. kan 
upptäckas i tid och åtgärdas innan cyklis-
terna hunnit bli påverkade. All planering av 
drift och underhållsåtgärder bör utgå från 
nuläget genom kontinuerlig tillsyn.

FELANMÄLA
För att kunna utföra snabba drift- och 
underhållsåtgärder är det viktigt att cyklis-
terna rapporterar in brister. Trots kommu-
nal tillsyn kan det uppstå brister som inte 
syns eller märks av. Det kan uppstå brister 
mellan tillsynen.
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