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Naturskyddsföreningen

Omsorg om natur & miljö

Gräsrotsrörelse

Gemenskap

Romeleåsen



Hur vill vi ha det?

Bra !



Vad är en vision?

En tyst stad!



Ska vi ändra livsstil?

Vi kanske kan öka vår livskvalitet

och rädda klimatet samtidigt?

Småvägar öster om Hässleholm



Några 

argument:

• Välbefinnande

• Upplevelser

• Motion

• Mat

• Miljön .



Hur lång tid tar en mil?

• 35 min med cykel, 17 km/tim

• 15 min med bil, delvis inom tätort 

• 20 min arbete för att tjäna in bilkostnaden

(Alf Hornborg, LU)



Aktörer

• Trafikverket, Region Skåne

• Lunds (Skånes) kommun(er)

• Kattegattleden, Sydostleden – projekt

• Ideella org - Naturskyddsföreningen



Vad händer?

• Kattegattleden (Göteborg – Helsingborg)

• Sydostleden (Växjö – Simrishamn)

• Trafikverket cykelledsplan för Skåne



Vad kan vi göra?

• Karta som visar nuläget

• Inventera cykelvägar - protokoll

• Cykelvägsplan för Skåne

• Idéer och förslag till vår kommun

• Ordna cykelutflykter



Vad har vi gjort?

• Cykelvägsplan för Lund 2012

• Cykelvägsplan för Skåne 2012

• Cykla från Skåne till Stockholm

• Cyklar på tåg



Cykelvägsplan för Lund, maj 2012



Metodik

• Cykelgrupp 10-15 personer

• Fem möten under två 

terminer

• Cykla på Lunds ”färgade” 

cykelstråk

• Skriv upp och tag bilder



Huvudförslag



Kriterier vid inventering



Detalj från östra Lund



Cykelvägar utanför tätort



Cykelvägsplan för Skåne, september 2012



Metodik

• God lokalkännedom

• Dela upp planen per kommun

• Skicka på remiss till kretsen

• Påminn dem

• Sätt ihop planen



Trafikflöden

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden



Sammanfattning



Kostnader

• 2-3 miljoner / km på ”obruten mark”

• 0,4 miljoner / km för asfaltering av banvall

• 0,01 miljoner / km för vägvisning / skyltar



Cyklisternas önskemål



Exempel på plan för en kommun



Detaljer i planen



Använd banvallar!



Lågtrafikerade vägar



Cykla från Skåne till Stockholm, juni 2013



Lär känna ditt land!

- cykla norrut

























Vägvisning

• Ny nationell 

vägvisning för 

cyklister?



Cyklar på buss och tåg

• Lokalt

• Regionalt

• Riksnivå?



Tågcykling

• Cykla i medvind

• Tag cykeln på tåget hem

• även till Göteborg, Kalmar, Karlskrona



Cykel på tåg



Västkusten

Kullaberg från Skepparkroken



Osaby säteri, STF vandrarhem

Bra övernattningar



Långa cykelleder 

(Ulricehamn)



Höj din livskvalitet

Cykla på semestern!

Skummeslövsstrand med Hallandsåsen


