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Vision – Den cyklande glesbygden 

 
Bakgrund 
Kungälvs kommun har Sveriges näst mest tätbebyggda glesbygd och vi har en hög inflyttning.  
Det finns ett styrdokument och grundlig kartläggning av behovet. Enligt Vägverkets 
definierade behov skulle det i framtiden behövas cirka 4 mil cykelbana. Kommunens egna 
övriga önskemål handlar kanske om minst ytterligare 4 mil. Det finns ett starkt folkligt stöd 
för egeninitiativ i produktionsdelarna. Det finns en stark politisk vilja att satsa minst 5 
miljoner varje år i nyproduktion.  
 
Vi vill nu tillsammans med Vägverket, NTF, företag, föreningar, EU-myndigheter, 
departement och andra aktörer utveckla Kungälvs kommun som det goda exemplet där man 
tillsammans kan öka cyklandet markant. Ett mål i arbetet är att få så hög utväxling inom flera 
olika områden som möjligt då det gäller kommunens mångmiljonsatsning. Några viktiga 
målområden att tillsammans utveckla:    

 Miljöskäl: minskad koldioxid, minskad trafik och skolskjuts 
 Tillgänglighetsskäl: ökad rörelsefrihet för de som inte har bil 
 Folkhälsoskäl: ökad fysisk och psykiskt välbefinnande 
 Jämställdhetsskäl: i hushåll med en bil, kvinnan gör korta resor och gynnas  
 Handel och turism: fler besökare, ökad handel och fler jobb 
 Trafiksäkerhetsskäl: inga skadade och förolyckade (mer cykel- än bilolyckor) 
 Trygghetsskäl: upplevelse av lugn och trygghet (även om gatan är säker) 
 Utvecklad glesbyggd: kommunens serviceorter binds samman och levandegör hela 

kommunen, även kustzon 
 

Arbetsmetod: 
Att kommunen leder en arbetsgrupp med ledamöter från både Kungälvs kommun och 
Vägverket och en rad andra aktörer och intressenter. Arbetsgruppen skall utifrån visionen och 
styrdokumentet arbetar fram tydliga och mätbara mål kring ”Den cyklande glesbygden”. 
Arbetsgruppen skall föreslå arbetsformer, ansvarsroller, budget och genomförandeplan.  
Gruppens arbete skall redovisas den 1 april 2006. 
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Vår gemensamma vision innebär ett ökat cykelanvändande. Ett ökat cyklande skall 
innebära mätbara och positiva effekter inom områdena miljö, tillgänglighet, 
folkhälsa, jämställdhet, handel och turism, trafiksäkerhet och trygghet.   


