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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I visionen för Leksands kommun 2025 är andemeningen att ”Det är lätt att leva i Leksand”. Det 

innefattar att det finns väl fungerande bil-, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik som förbinder 

tätorterna, kommunikationsstråken är tydliga och enkla.  

När man väljer Leksands kommun som boendekommunen är en del av livskvaliteten och enkelheten i 

vardagen att kunna cykla till målpunkter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter med mera, vilket 

efterfrågas av många medvetna medborgare. Leksands kommun har under många år satsat mycket 

på cykel och ser det som en viktig pusselbit i att vara en attraktiv kommun att leva och bo i.  

Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens cyklister är helt i linje 

med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Framförallt 

arbetspendlingen med cykel bör öka och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 

Leksands kommuns Cykelplan 2021 är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i 

trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Leksands kommun och att 

de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät i enlighet med 

Trafikstrategin som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Leksands kommuns översiktsplan antogs 2014, under 2021 kommer även arbetet med att omarbeta 

kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelplanen ska fungera som ett underlag till detta arbete så 

att cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.  

 

 
Bild; från Leksand vision 2025 
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1.2 Syfte och omfattning  
Syftet med cykelplanen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både 

för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning samt prioritering ska 

underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelplanen ska vara ett 

hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.  

 
Gång och cykelväg i Heden 

 

Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett 

huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 

förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och cykelparkering.  

Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna och Leksand/Noret. 

Många samhällsfunktioner finns i tätorten och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  

De cykelvägar som omnämns i denna cykelplan är till för alla oskyddade trafikanter men benämns 

cykelvägar.  

Ett av syftena med cykelplanen är att få ett underlag för det fortsatta arbetet. Planen ska vara 

förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för att dokumentet ska få stabilitet i kommunens 

planarbete och politisk tyngd i dialog med Region Dalarna och Trafikverket, då ett antal av de 

aktuella sträckorna berörs av statliga vägar.  

Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner kring regionala cykelfrågor, där exempelvis 

Siljansleden finns idag. 
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1.3 Vision och mål  
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken:  

− Öka arbets- och studiependlingen i kommunen.  

Detta ska primärt förbättras och stärkas:  

− Stråk som underlättar och ökar möjligheten för arbetspendling och studiependling.  

− Stråk där många barn rör sig till och från skolor samt fritidsaktiviteter.  

− Kopplingen till resecentrum och större hållplatser. 

Det innebär att:  

I kommunens större tätorter ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent 

gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka.  

Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att 

motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god 

kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat 

sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med 

kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö. 

Ytterligare ett viktigt långsiktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand. 

I centrala Leksand finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och 

viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga tätorterna och arbetspendling förekommer i alla 

riktningar. Kopplingarna mellan våra större tätorter Leksand-Siljansnäs-Tällberg-Insjön är de 

viktigaste och bildar tillsammans ett övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är högt 

prioriterade när prioritering av åtgärder skett, se avsnitt 7 Åtgärdsprogram.  

 

 

Illustration över huvudstråken där Insjön – Leksand- Tällberg – Siljansnäs utgör de stora noderna. 
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Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid 

genomförande av cykelplanen. Framför allt med fokus på att barns möjlighet att gå och cykla till 

skolan eller till fritidsaktiviteter ska förbättras.  

Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda 

turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med digitala samt tryckta 

cykelkartor. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till turistorten Leksand. 

Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turisterna har nytta 

och glädje av dessa saker, det gynnar givetvis även Leksands kommuns invånare.  

 
Illustration över viktiga stråk och målpunkter. 
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1.4 Avgränsningar 
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Leksands kommun. 

Geografiskt omfattar planen hela Leksands kommun med fokus på de större tätorterna och 

kopplingen mellan dem.  I tätorterna och stråken mellan dessa analyseras varje område för sig och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på specifika platser. 

Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet, som är viktig både som turist- och pendlingsstråk.  

Det är angeläget att sträckorna utmed riksväg 70 utreds i sin helhet som en del av det regionala 

planeringsarbetet i samband med eventuell ombyggnad av riksvägen. Det är ett mellankommunalt 

intresse att driva frågan om detta regionala cykelstråk.  
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2. Cykelkommunen Leksand – Nuläge 
 

Sedan förra cykelplanen antogs 2012 har mycket hänt i kommunen som ger förutsättning för både 

ökad och säkrare cykling. Under perioden har cykelvägnätet i kommunen vuxit från cirka 30 

kilometer 2012 till dagens cirka 40 kilometer, belysningar har förnyats, standarden på beläggningen 

har höjts på långa sträckor, samt att det har förbättrats och tillskapats nya passager för att höja 

trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis har cykelplanen haft stor betydelse för utvecklingen av 

cyklingen i Leksand.   

 

2.1 Ökad cykling bra för både den enskilde och för samhället  
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till 

att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln i stället för bilen kan samhället dra 

miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 

ekonomi.  

Med ett ökat cyklande kan hälsan (inkluderar motion samt minskad mängd utsläpp från 

motorfordon), studieresultaten (exempelvis forskningsresultat av Anders Hansen avseende förbättrad 

inlärning vid fysisk aktivitet), ekonomin, handeln (se studie Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs 

handelsstrøg) och klimatet utses till de klara vinnarna.  

Bild från Leksands trafikstrategi som visar på avstånd, 3 respektive 5km, från respektive större tätort.  
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Det finns potential att öka cykelpendlingen inom kommunen och cyklandet inom tätorterna. 

Forskning från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) visar att upp till 50 % av resorna 

under 3 km är möjliga att överföra till cykel. Resor som har särskilt stor potential är skolresor, 

arbetsresor (många är kortare än 5 km) och kombinationsresor med kollektivtrafik. Med elcykelns 

introduktion i samhället så finns anledning att tro att sträckorna som vi uppfattar som rimliga att 

cykelpendla ökar än mer.  

Cyklandet bland skolelever har minskat kraftigt de senaste årtiondena (generellt i Sverige) samtidigt 

som trängsel vid hämtning och lämning med personbil blivit ohållbar. Här finns en stor potentiell 

målgrupp som skulle kunna cykla och samtidigt ge färre bilar utanför skolorna.  

Bra cykelparkeringar, inte minst vintertid och i anslutning till kollektivtrafik, skulle öka möjligheten 

för kombinerade pendlingsresor (ex. buss och cykel) vilket skulle föra med sig stora positiva effekter 

på klimatet. Bra cykelparkering uppmuntrar till kedjeresor inte minst i glesbygd där varje 

busshållplats har ett stort geografiskt upptagningsområde och cykeln är avgörande för att resa med 

kollektivtrafik. Inom Leksands kommun finns även närhet till fyra tågstopp, vilket innebär att många 

kommuninvånare har mindre än 5km till en järnvägsstation alternativt en större hållplats för 

kollektivtrafik. För att underlätta hela resan-perspektivet är det även angeläget att samordning med 

kollektivtrafiken sker för att möjliggöra att ta med cykeln på tåg eller buss. 

För att fler ska vilja cykla och för att cykling ska vara attraktivt behövs ett cykelvägnät som håller bra 

kvalitet, är sammanhängande och gent. Men för att nå resultat behövs även ökade resurser för att 

prioritera beteendepåverkande åtgärder.   

 

2.2 Befintligt cykelvägnät 
Cykelvägnätet har delats upp i huvudcykelvägar och lokalcykelvägar. Huvudcykelvägarna bildar 

huvudstråk för cyklister. Huvudstråken ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. 

Lokalcykelvägarna utgörs av övriga cykelvägar som ansluter till huvudcykelvägarna.  

Det finns även regionala cykelvägar som förbinder orter och kommuner med varandra på ett 

regionalt och nationellt plan. 

Leksand har som mål att få till ett övergripande cykelvägsnät (huvudstråk) som omfattar cykelvägar 

som på ett gent och bra sätt kopplar ihop Leksand, Tällberg, Siljansnäs och Insjön.  

Ambitionen är att det inte ska vara längre till huvudcykelnätet för cyklister än till en större väg för 

biltrafiken.  

I denna cykelplan betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel för cykling inom 

tätorterna och mellan och orter inom kommunen. De åtgärder som föreslås är i första hand riktade 

mot huvudcykelvägarna.  

Där huvudcykelvägar korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras. Det innebär att bilisternas 

hastigheter inte bör överstiga 30 km/h vid dessa platser. 
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Kartbild över Leksands befintliga cykelnät 

 

 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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2.3 Cykling i Leksands kommun 
Idag är cykelvägnätet relativt väl utbyggt inom tätorten Leksand. Cykelvägarna följer huvudstråken 

och de flesta målpunkterna kan nås med cykel.  

Inom Insjön planeras kompletteringar och utbyggnad av cykelvägnätet för att få ett väl sammanbyggt 

nät. Cykelvägarna följer huvudstråken, men det behöver fortfarande kompletteras för att 

idrottsområde och bad ska kunna nås med cykel på ett säkert sätt.   

I de övriga tätorterna, Djura, Tällberg och Siljansnäs finns inte så många sträckor med separerad 

cykelväg. Många sträckor klarar dock av blandtrafik eftersom det är små trafikmängder och låga 

hastigheter.  

Kopplingar mellan de mindre orterna och Leksands tätort saknas i stora delar. På dessa sträckor är 

såväl trafikmängder som hastighet högre än inom de olika orterna, varför trafiksäkerheten och 

tryggheten för cyklisterna är låg.   

Inga siffror finns över hur många personer som idag cyklar eller hur de cyklar. Utifrån de önskemål 

som inkommer till kommunen kan man dock förstå att det finns många som cyklar idag och som 

efterfrågar förbättringar i cykelvägnätet.  

 

2.4 Brister i dagens nät 
Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av Leksands cykelnät med hjälp av en lokal 

cykelförening som en del av projektet ”Hela Dalarna cyklar 2.0”. Inventeringen omfattade i första 

hand att se var det fattades länkar för att koppla ihop och utöka det befintliga cykelvägnätet på ett 

bra sätt. Även korsningspunkter, beläggning, utmärkning och vägvisning kontrollerades och en 

bedömning gjordes om dess kvalitet. På så vis får man en överblick av var det finns behov av 

åtgärder. 

Det finns ett övergripande cykelnät i Leksands och Insjöns tätorter som väl följer huvudstråken. Men i 

dagsläget saknas viktiga länkar för att det ska vara ett sammanhängande cykelnät. Mellan Leksand 

och övriga tätorter saknas det dock cykelvägar i stor omfattning, vilket innebär att de trafikanter som 

ändå väljer att ta cykeln tvingas ut i blandtrafiken. Dessutom finns ett antal passager över bilvägnätet 

där trafiksäkerheten för cyklister är låg.  

Kvalitetsbedömningen av dagens nät redovisas i avsnitt 7 Åtgärdsprogram. Här finns detaljerade 

kartor för respektive område. Bedömningen omfattar kvalitet för trafiksäkerhet på sträckorna utifrån 

separering och hastighet på bilvägen.  

 

2.5 Cykelolyckor  
Cyklisten är oskyddad trafikant och en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra skador. Detta 

ställer höga krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men även på cyklisters beteende. 

Cyklister är fordonsförare och reglerna i trafiken gäller även för dem. För att uppnå god 

trafiksäkerhet krävs både en god utformning och ett trafiksäkert beteende. Det är viktigt att utforma 

trafikmiljön på cyklisternas villkor. 

Statistiken för trafikolyckor inom kommunens geografiska område bygger på polis- och 

sjukhusrapporter som sedan 2009 förts in i databasen för trafikolyckor, STRADA. Detta underlag ska 
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underlätta arbetet med att genomföra åtgärder för att skapa ett mer tryggt och trafiksäkert 

cykelvägnät inom Leksands kommun.  

Totalt har det mellan åren 2012 – 2020 rapporterats 79 olyckor där cyklister varit involverade.  

 

 

 

 

 

Statistiken ovan ger en uppfattning om vilka trafikslag som oftast kommer i konflikt med cyklister 

respektive hur allvarligt skadade cyklisterna blivit. Detta kan ge en indikation om var och inom vilka 

områden det finns brister i trafiksystemet som måste ses över och åtgärdas. Det finns dock ett stort 

mörkertal för hur många som råkar ut för olyckor i trafiken eftersom stor del av de olyckor som sker 

inte rapporteras in i STRADA.  
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Av cykelolyckorna så har merparten av olyckorna skett (55st) på vägsträckor, 10st har skett på gång- 

och cykelvägar och 8st i korsningar. 10st cyklister har skadats där det varit en bil involverad.  

De rapporterade cykelolyckorna är spridda över kommunen.  

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm enligt NTFs mätning 2020. Användningen av 

cykelhjälm ökar dock och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av 

cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna 

ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en 

procent jämfört med förra året. 2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent).  

Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent). Som jämförelse kan tilläggas att andelen 

cyklister som använder cykelhjälm i Stockholm och Göteborg är 78 respektive 62% av alla cyklister. 

Det finns en stor förbättringspotential i Dalarna. 

 

 

2.6 Synpunkter från allmänheten 
Synpunkter kring cykelfrågor och gång- och cykelvägar kommer löpande in till Leksands kommun där 

Trafikenheten respektive Gata/Park hanterar dess beroende på vad frågan gäller.  

Bland de synpunkter som finns kommer in finns en del förslag och synpunkter som redan finns med i 

kommunens planer men det förekommer även nya förslag. Vissa förslag går att beakta och inarbeta i 

kommande åtgärder. Kommunen är tacksam för och besvarar alla förslag och synpunkter som 

inkommer.  
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3. Riktlinjer  
 

3.1 Attraktiva cykelvägar 
Attraktiva cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och öka användandet av 

cykel. För att öka användandet av cykelvägar ska det vara bra framkomlighet, tillgänglighet och det 

ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelsefullt att cykelstråken ligger i närheten av 

bebyggelsen. På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, 

trafikbullret mindre och Leksand trevligare att leva och bo i. 

Att en cykelväg är gen och tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är 

viktigt, eftersom en cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att 

skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det 

resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet. Trafiksäkerheten är 

en grundpelare för en attraktiv cykelväg.  

En cyklist i Leksand ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. 

Därför bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 

trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken.  

Vid korsande med biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder 

finnas. Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen. 

Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Cykelvägarna ska vara släta och 

lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.  

Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen framkomlig 

och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För att hålla liv i cyklandet 

även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten att cykelvägarna prioriteras. 

 

3.2 Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet.  

En känsla av trygghet är en grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad 

aktivitet. Det leder till fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället då även cykelstråken blir 

attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både trafiksystemet som helhet och dess 

detaljer tänks över.  

Trafiksäkerheten på Leksands kommuns cykelvägar måste ständigt förbättras för att kunna nå det 

nationellt uppsatta nollvisionsmålet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Cyklister är den 

trafikantgrupp som är mest inblandad i allvarliga olyckor i trafiken. En av de åtgärder som Leksands 

kommun kommer att arbeta med, för att nå målet i nollvisionen, är cykelvägar med god möjlighet för 

drift- och underhåll samt med gott utrymme som separerar cyklisten från andra trafikslag. 

Upplevs en situation under resan som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till att 

cyklister avstår från resan eller använder annat resesätt. Anledningar till att trafikmiljön upplevs som 

osäker kan exempelvis vara bristande belysning och beläggning samt korsningspunkter med 

otydlighet kring vem som har företräde, dålig sikt, otydlig skyltning och markeringar.  

För att öka trafiksäkerheten för cyklister, framförallt för barn och unga, är ökad 

trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och ungdomars färdväg till och från skolan 
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ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre åldrarna måste 

cykelstråken vara anpassade efter deras kunnande och mognad.  

I många miljöer i Leksands kommun kan cykling i blandtrafik fungera på ett bra sätt. På sådana gator 

(villagator exempelvis) är det små trafikmängder och låga hastigheter. Där signalerar omgivningen att 

människor rör sig och att bilisterna ska hålla nere hastigheten och samspela med de oskyddade 

trafikanterna.  

Ett antal blandtrafikstråk som föreslås i denna cykelplan för orterna utanför Leksand, ligger på 

blandtrafikstråk som ej utgörs av villagator. Dessa sträckor bedöms dock trafikeras av små 

fordonsmängder och det kan därför vara acceptabelt med blandtrafik. 

3.2.1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkrande åtgärder av 

cykelpassager, separering mellan trafikslag, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer 

riktade till skolor och elever.  

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat fram en 

metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna 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 hänvisning till cyklisterna och de övriga trafikanterna. Färgerna kan 

utföras på många olika sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad 

marksten.  

Avvikande färger alternativt olika beläggningar kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 

attraktiviteten för människor att använda sig utav cykel som färdmedel.  

3.2.2 Separering 
Separering av olika trafikantgrupper kan göras i tid (trafiksignaler – används inte i Leksand) eller rum 

(exempelvis kantstensseparerad cykelbana) och syftet är att göra trafikmiljön säkrare, mer tillgänglig 

och mer rättvis. Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna 

separering sker främst i Leksands centrala delar, i Insjön och längs huvudcykelnätet.  

Historiskt har cyklister separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ. 

För att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister är en bättre, men ofta dyrare, 

lösning att istället låta motorfordon separeras från cykeltrafiken och inte tvärtom. Gaturummet är 

ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs om och det ska 

tillskapas infrastruktur för cykel, ska ytor tas från motorfordonstrafiken om det är brist på utrymme. 

Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd, att gator enkelriktas eller att gatuparkering 

tas bort. 

3.2.3 Vegetation 
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av grönområden 

med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga i det offentliga rummet. 

Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa vägar går före. I många fall kan den 

alternativa vägen vara mer osäker utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är trafiksäkert utformad för 

cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen. 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 
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rädsla och otäcka skuggningar. Utsvällande växtlighet som skymmer och tar plats längs med GC-vägar 

och på villagator inkräktar även på det fria rummet och därmed även trafiksäkerheten. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för cykeltrafik eller 

med de övriga trafikslagen.  

 

3.3 Planskilda passager 
Vid vägar med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör man eftersträva 

att det göras planskilda för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta kan göras 

med bro eller tunnel.  

Användargraden för en planskild passage beror mycket på den specifika utformningen på passagen 

och på närområdet. Det ska vara naturligt att använda den planskilda passagen, den oskyddade 

trafikanten ska ledas in mot passagen. Det skapar en hög framkomlighet för cyklisterna. Det är 

vanligare med tunnlar än med broar.  

För tunnlar är utformningen väldigt viktig. En gång- och cykeltunnel ska kännas inbjudande, säker och 

trygg under dygnets alla timmar. Det innebär att den ska utformas så att den är tillräckligt bred för 

att kunna mötas på ett tryggt sätt, den ska vara ljus och öppen, flacka och öppna slänter är att 

föredra och den ska erbjuda bra sikt igenom varför kurvor direkt före/efter ska undvikas, samt att 

god belysning ska anordnas. 

 

3.4 Gång och cykeltrafik i fysisk planering  
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripande 

planeringen i översiktsplan, trafikstrategi, cykelplan, planprogram till mer detaljerat i detaljplaner 

och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör 

oskyddade trafikanter beaktas och ges plats i alla led. Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska 

planeringen ses som ett fordon och ges plats.  

Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 

medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre resor. För 

att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genomförandet och för att 

det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver nödvändig cykelinfrastruktur 

säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som sedan speglar sig i mer detaljerad 

planering.  

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist kan ta sig tryggt och säkert till målpunkterna 

eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på resecentrum, hållplatser, 

arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc. I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är 

genomtänkta och att tillräckligt mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats.  

Att ge plats åt cykelparkeringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör 

det finnas plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.  

För en cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det bra om den placeras i 

närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pendlingssträckor är det motiverat att 

separera cykelvägen mer från annan trafik. Det bör i sådant fall finnas alternativa och trygga 

cykelvägar att använda nattetid.  
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3.5 Belysning  
Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor minskas. En god belysning bidrar även till 

att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för 

cyklister är det en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under 

dygnets mörka timmar. En god belysning är viktigt för att möjliggöra för cykeltrafikanter att se 

eventuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad cykeltrafik, 

vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på cykelvägar utanför tätort bör finnas, för 

att underlätta för cykelpendling till och från arbete.  

Det är viktigt med extra bra belysning vid specifika hinder så att det blir synliga så att man 

uppmärksammar att det blir en förändring i miljön. Exempel där vägen ändrar karaktär, till exempel 

vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och övrig vegetation. 

 

3.6 Vägvisning  
Leksand kommuns vägvisning för cykeltrafikanter behöver förbättras. Vägvisning är en viktig del för 

att cyklister ska ha lätt att orientera sig i kommunen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa cyklister 

till rätt stråk, men även ange riktningen samt avståndet till målpunkten.  

Vägvisningen av cykeltrafik består av lokaliseringsmärken, ett lokaliseringsmärke visar vilken väg som 

kan användas för att ta sig till en viss plats, som exempelvis resecentrum, turistmål eller 

handelscentrum. Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå 

skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många 

skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.  

Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i en riktning som gör de väl synliga. En tydlig 

vägvisning visar trafikanterna att kommunen satsar på att göra cykelnätet säkrare och lättare att 

orientera sig i. Det är främst huvudstråket i Leksand kommun som bör förses med vägvisning. 

Därefter även det lokala cykelvägnätet.  

De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till centrum, resecentrum, turistmål, idrotts- och 

kulturområden, förskolor samt skolor. Syftet är även att skylta upp de vägar som kan användas för 

både cykel samt för biltrafik, vägar med så kallad blandtrafik.  
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 Vägvisning för cyklister vid Udden i Leksand  

 

3.7 Cykelparkering och servicestationer  
En cykelparkering vid större busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 

infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånarna i 

kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att arbeta för att få 

goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler ska använda dessa är både 

positivt för miljön samt för folkhälsan.  

I och med centrumutvecklingen i Leksands Noret och ombyggnationen vid Leksands respektive 

Insjöns resecentrum så är dessa områden väl utrustade med cykelparkeringar, både med och utan 

väderskydd.  

Enligt Boverket finns fyra viktiga delar vid planering av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 

exempelvis ett resecentrum:  

• Närhet – inga omvägar  

• Tillräcklig kapacitet  

• Stöldsäkerhet  

• Väderskydd  

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen en viktig 

del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden mellan dessa bör 

inte vara längre än 25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera 

parkering för cykel närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.  

Där det är möjligt bör cykelställ vara markerade med räcke vilket bidrar till att bland annat synsvaga 

inte riskerar att gå in i parkerade cyklar. Kontrastmarkering kan behövas för att ytterligare öka 
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tydligheten. Bra belysning vid cykelparkeringar minskar risken för sabotage, skapar trygghet samt 

underlättar för de som cyklar kvällar och vinterhalvår.  

I centrala Leksand finns en offentlig cykelpump installerad. Detta är ett verktyg för att öka 

användandet av cykel. Behov av cykelpump och servicestation för cykel kan finnas på fler ställen där 

många människor vistas exempelvis i centrala miljöer, resecentrum, i närheten av idrottsområden, 

men även längst med välanvända cykelstråk.  

 

 
Cykelpump i centrala Leksand, nära affärer och busshållplats  

 

3.8 Övergivna cyklar 
Att överge gamla och trasiga cyklar på allmän plats blir ofta en olägenhet. Även cyklar som parkeras 

på trottoarer eller platser som inte är avsedda för cykelparkering försvårar framkomligheten för 

många. Oavsett orsak skapar de problem och faror för bland annat personer med 

funktionsnedsättning, utryckningsfordon, leveransfordon och vid utrymningsvägar.  

Vid behov så rensar Leksands kommun bort övergivna cyklar för att öka framkomligheten på 

offentliga platser, tillgängligheten till cykelparkeringar samt för att förenkla för renhållning och 

snöröjning. 
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4. Principer, läsanvisningar och definitioner 
 

I cykelplanen beskrivs effekterna av ökat användande av cykel kopplat till nationella, regionala och 

lokala mål. Det nuvarande cykelvägnätet beskrivs och analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur 

cykelvägnätet bör byggas och skötas. I del 2 - åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lösningar 

för en bättre och säkrare cykeltrafik.  

Uppdelningen av cykelvägnätet i ett huvudnät och ett lokalt nät syftar till att tydliggöra cykeln som 

transportmedel. På huvudcykelnätet ska cykeltrafiken prioriteras vid passager över 

motorfordonsvägar. På huvudcykelnätet ska framkomlighet för cyklisterna prioriteras mer än vad 

som är fallet för det lokala cykelvägnätet.  

Cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet, framkomlighet och 

bekvämlighet. Huvudcykelnätet ska dimensioneras för 30 km/h för cyklisterna vad gäller sikt, 

vägutformning och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att 

huvudcykelnätet har prioritet i korsningar med motorfordonsvägar, alltså motsvarande huvudled. 

Detta görs med fördel genom fysiska åtgärder i form av planskilda passager, hastighetssäkrade 

cykelpassager eller cykelöverfarter som kompletteras med lokala trafikföreskrifter. Det innebär 

fartdämpning med refuger och/eller farthinder samt väjningsplikt för motorfordonstrafiken mot 

cykeltrafiken. 

 I samband med utbyggnad är det viktigt att de fysiska åtgärderna kopplas till informations- och 

påverkansinsatser, något kommunen arbetar med redan idag. Varje enskild plats eller sträcka som 

ska åtgärdas studeras i detalj utifrån lokala förhållandena för att utformningen ska bli så bra som 

möjligt. Tabellen nedan ska vara vägledande vid nybyggnation.  
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Kvalitet på sträcka Huvudstråk Lokalstråk 

        

Bredd Cykelfält 1,5 m 1,5m  

        

  

Cykelbana, enkelriktad 
jämte gångbana ≥2,0m 1,5m  

  

Cykelbana, dubbelriktad 
jämte gångbana ≥3,0m 2,5m 

  

Gång- och cykelbana/-
väg, dubbelriktad ≥4,3m 3m 

        

        

Separering 
Separering gång- och 
cykelbana/motorfordon 

Ja 
Om hastighet 

>40km/h 
        

        

Övrigt Beläggning Asfalt Varierande 

  Vägvisning Ja Viktiga målpunkter 

  Belysning 

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

  
Dimensionerande 
cykelhastighet 

30km/h  25km/h 

        
 

I planen används olika benämningar och begrepp för att beskriva situationer, utformningar med 

mera. Här följer korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i planen. 

 

4.1 Konfliktzon  
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 

exempelvis handla om en plats där olika sorters trafik korsas. 
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4.2 Cykelöverfart  
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att 

fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta mer om vem 

som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 

på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en 

cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. 

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska 

färdas ut på cykelöverfarten (Transportstyrelsen). 

 

 
Cykelöverfart, källa Transportstyrelsen 
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4.3 Cykelpassage  
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med 

vägmarkering för cykelpassage. 

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår 

fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer 

från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad 

cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken 

av trafiksignaler eller av polis. (Transportstyrelsen) 

  
Cykelpassager (Transportstyrelsen)  

4.4 Hastighetsdämpande åtgärd  
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika slag, men alltid med syftet att sänka 

hastigheten. En sådan typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg inför en extra utsatt 

korsning eller överfart där säkerheten behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 

hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vägen. Ett annat effektivt sätt är att använda 

en sidoförskjutning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara permanent i vägbanan eller 

tillfällig, då ofta med skyltade blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd kan också 

vara en varningsskylt om hastighet, automatisk hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande. 

 

4.5 Blandtrafik  
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas 

som motsatsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från 

biltrafiken av exempelvis kantsten, fält, vägren etc.  

I Leksand finns många villagator med 40 km/h där trafikmängderna är små. Där fungerar blandtrafik i 

40 km/h bra och skapar en tillräckligt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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4.6 Separering  
Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna separering sker 

främst i tätorternas centrala delar och längs huvudcykelnätet. Historiskt har fotgängare och cyklister 

separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ.  

Gaturummet är ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs 

om och det ska tillskapas infrastruktur för cykel, kan ytor tas från motorfordonstrafiken om det är 

brist på utrymme. Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd eller att gatuparkering 

tas bort. 

 

 

 
Cykelväg längs Insjövägen i Insjön, ett exempel på förbättring i form av separering i befintliga miljöer.   

 

Det är viktigt att separera cyklister från bilister så att de båda trafikslagen inte kan mötas på andra 

platser än hastighetssäkrade passager och i 30-miljö. Cykling i blandtrafik bör endast ske på gator där 

bilars hastigheter är 30 km/h eller lägre. Förutom hastigheten är trafikmängden en viktig faktor för 

säkerheten. 

I vissa fall kan det även vara motiverat att separera gående från cyklister.  
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4.7 Cykelfält  
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över 40 km/h, 

men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan korsningar kan cykelfält 

vara en alternativ åtgärd. Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor.  

Cykelbanor kan visserligen ge konflikter med gående, beroende på detaljutformning, men cykelfält 

ger nackdelar i form av parkerade fordon med bildörrar som öppnas och en otrygghet med bilar som 

kommer nära. Cykelfält kan anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h.  

 
Bild på cykelfält längs Skolvägen på Åkerö 

 

4.8 Bredder 
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten, särskilt vid platser med större antal cyklister. En 

dubbelriktad cykelväg bör inte vara smalare än 3 meter. 

 

4.9 Korsningar  
Passager där bilister och cyklister möts ska hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är högre 

än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad passage” menas en plats där fysiska åtgärder som gupp, upphöjd 

korsning etc, säkerställer att bilar och bussar inte överskrider 30 km/h.  

Större vägar (trafikleder) med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör 

göras planskilda.  

Varje enskild plats måste studeras i detalj eftersom de lokala förhållandena påverkar vilken typ av 

åtgärder som är genomförbara.  
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Hastighetssäkrad passage över Siljansvägen  

 

4.10 Busshållplatser 
Hela-resan-perspektivet är viktigt för att uppmuntra till hållbara resor. Rätt placering av 

busshållplatser och väderskydd är viktig för framkomlighet och tillgänglighet.  

En busshållplats med hög kvalitet erbjuder väderskydd åt både resenärer och deras cyklar året om, 

speciellt under vintertid. 

Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas bakom hållplatsen och bakom väderskyddet. Det ger färre 

konflikter mellan cyklister och de väntande busspassagerarna. Resenärer som stiger av bussen bör 

inte gå rakt ned på en cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen får cykeltrafiken ledas framför 

hållplatsen. Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig med hjälp av avvikande beläggning och 

cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna undersökas 

och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras. 
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Väderskyddat cykelställ i anslutning till cykelbana och busshållplats vid RV70 i Insjön 

 

4.11 Genhetskvoter 
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta detta är 

genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen. Genhetskvoten från 

bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, väntrum etc ska inte vara mer än 1,5. Det innebär 

att är det 200 meter fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara 

attraktivt att välja cykeln och att nyttja cykelvägen. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste 

vägen väljer cyklisten ofta inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik med därtill hörande 

minskad säkerhet. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja sträckningar som är så 

gena som möjligt. Det är även viktigt att ta hänsyn till topografin, för att cykelvägen ska vara 

attraktiv.  

  

4.12 Skolvägar 
Studier visar att barn skjutsas i allt större utsträckning till skolan, något som förekommer i nästan alla 

länder där personbilen länge varit norm i trafikplaneringen. För att det ska ske en förändring i detta 

måste mer tyngd läggas på beteendepåverkande åtgärder samt bättre infrastruktur för oskyddade 

trafikanter. De senaste åren har det årligen avsatts pengar för att bygga säkra skolvägar i Leksands 

kommun.  

Även om cykelplanen inte behandlar specifika skolvägar i detalj har just skolvägar en hög prioritet.  

Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen 

kommer alla cyklister till godo och ökar trafiksäkerheten för både stora och små cyklister. Vissa av 

åtgärdsförslagen har dessutom fått högre prioritet eftersom de förbättrar för elever som ska till och 

från skolan. Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att hanteras i separata projekt. 
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4.13 Trafikregler  
Många av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför att det är extra viktigt att 

trafikmiljön tydliggörs i enlighet med regelverken för att inte skapa förvirring. 

I Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesordningen (2007:90) anges de trafikregler, 

vägmärken och vägmarkeringar som gäller för cykeltrafiken. Regelverken påverkar inte enbart 

cyklisternas säkerhet, utan även dess framkomlighet. Det kan också vara bra att driva kampanjer 

(management mobility) för att uppmärksamma och informera om vad som gäller vid åtgärder som 

trafikanterna behöver förhålla sig till.  
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5. Drift och underhåll  
 

5.1 Ansvarsfördelning, Cykelbanor ska prioriteras 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd övriga 

trafikslag vad gäller drift och underhåll.  

Cykeltrafiken är starkt beroende av en bra beläggning, alltså hårdgjorda ytor kontra löst grus. Jämfört 

med andra trafikslag är cykeltrafiken beroende av en högre nivå av underhåll. De flesta cykelolyckor 

som kräver sjukhusvård är singelolyckor och den främsta orsaken till dessa beror på halka, vintertid. 

Även ojämnheter, kanter, löst grus och liknande ökar risken för singelolyckor. Det är därför av stor 

vikt att drift och underhåll av cykelbanor prioriteras.  

Många av de cykelvägar som ingår i huvudcykelnätet utgör också del i det nät som prioriteras vid 

drift och underhåll, så kallade prioriterade gång- och cykelbanor.  

I det pågående arbetet med enskilda vägar ska ansvaret för driften på gång- och cykelvägarna anges. 

De gång- och cykelvägar som finns definierade som huvudnät i kommunens cykelplan ska skötas av 

kommunen i enlighet med planens intentioner.  

 

5.2 Drift och skötsel, Vinter 
Cykeltrafiken uppvisar vanligen stora variationer beroende på säsong och väderlek. 

Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska välja att cykla också under 

vinterhalvåret. Vid mer än tre centimeter snö börjar det bli besvärligt för en cyklist att ta sig fram.  

Skötseln av prioriterade cykelvägar ska stäva efter att ha sådan standard att det är möjligt att cykla 

trafiksäkert hela vintern. Den omfattar snöröjning, halkbekämpning, rivning av is, borttagning av 

modd samt uppläggning och bortforslande av snön. Bra belysning av cykelstråken är också av stor 

betydelse för att skapa ökad känsla av trygghet under den mörka delen av året. Snövallar som utgör 

hinder för cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5.3 Drift och skötsel, Vår, sommar och höst  
Sandupptagning på cykelvägnätet ska generellt prioriteras före övrig sandupptagning. Upptagning av 

sand sker för att skapa trafiksäkerhet och trivsel, samt av miljöskäl.  

Riktlinjerna för skötsel av cykelvägar:  

• Cykelvägarna ska hållas i ett sådant skick att risken för olyckor minimeras  

• Löv och kvistar får endast förekomma i liten omfattning. Lövupptagning på cykelvägnätet utförs i 

första hand för att minimera halkrisken för oskyddade trafikanter samt för att avledning av dagvatten 

ska fungera.  

• Belysning och vägmärken ska vara hela och rena.  

• Vegetationen får inte inkräkta på cykelvägarna eller växa ut i höjd med cyklisten. Sikttrianglar, 

belysning och vägmärken ska hållas fria från skymmande vegetation. 

 

5.4 Vägarbeten  
I de fall det är nödvändigt att placera vägmärken på cykelbanan i samband med vägarbeten ska 

skylten vara av den mindre storleken för att minimera anspråk på cykelbanans bredd. Material av 

metall ska undvikas på grund av skaderisk för cyklisten och skyltning ska ske enligt VGU ”mindre 

skylt”.   

Vid omledning av cyklister i samband med vägarbeten ska deras framkomlighet och trafiksäkerhet 

prioriteras och säkerställas i TA-planen. Skyltning vid omledning ska vara så tydlig att det är lätt att 

förstå den alternativa vägen även för barn som tar sig själva till skolan. Gropar och förvaring av 

material (exempelvis jord och maskiner) ska tydligt skärmas av och ska om möjligt inte förvaras på 

yta avsedd för cyklist.  

Om cyklist hänvisas till blandtrafik vid avstängning av cykelbana ska bilvägens utformning anpassas 

efter cyklisternas förutsättningar och behov; exempelvis genom hastighetssäkring till 30 km/h, mjuka 

övergångar förbi kantstenar. 

Det är angeläget med en snabb återställning av hårdgjorda ytor efter väg- och grävarbeten eftersom 

olycksrisken för cyklisterna annars är hög, i enlighet med kommunens grävanvisningar.  
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Snabb återställning av hårdgjorda ytor efter vägarbeten är av största vikt för att undvika olyckor. 

 

6. Fortsatt arbete 
 

Åtgärdsprogrammet innehåller både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, i linje med Leksands 

kommuns Trafikstrategi (2019). Dessa ska möjliggöra och underlätta att välja cykel som färdmedel 

genom bland annat standardförbättring av cykelvägnätet och utbyggnad av saknade länkar.  

Åtgärder kommer också vidtas för att göra cykeln mer synlig i landskapet genom bland annat 

cykelvägvisning och olika kampanjer i samverkan med andra lokala cykelfrämjare. Marknadsföringen 

ska också genom både lokala och sociala media motivera och inspirera allmänheten till att vilja cykla.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är prioriterade vilket är vägledande i våra fortsatta insatser.  

I nuläget finns en årlig budget för mindre investeringar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för 

att förverkliga ambitionerna i cykelplanen och åtgärdar brister och behov som har uppmärksammats. 

Medan de större projekten kräver separata äskanden av investeringsmedel.  

 

6.1 Mätning och uppföljning 
En årlig uppföljning av cykelplanen ska göras för att beskriva vad Leksands kommun gjort det senaste 

året och vad som finns kvar att göra. För att underlätta avstämningar mot tidigare år ska 

uppföljningen se lika ut år från år. Avstämning sker mot framtagna indikatorer. 

Ett kompletterande verktyg kan exempelvis vara enkäter där kommunens invånare, besvarar frågor 

om hur de upplever kommunens satsning på cykel.  

Insamling av cykeldata kommer att systematiseras vidare för att få mer tillförlitliga data och för att 

skatta i vilken riktning måluppfyllelsen går.  
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7. Åtgärdsprogram 
 

De åtgärder som presenteras i planen är en sammanställning av synpunkter som inkommit från 

kommunens invånare samt behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Dokumentet är 

levande och föreslagna åtgärder och/eller prioriteringar kan komma att ändras över tid. 

Åtgärdsprogrammets innehåll utgör ett stöd för att välja ut och prioritera fysiska åtgärder som 

redovisas bland de prioriterade projekten för cykelnätets utveckling.  

Prioriteringarna ska ses som en ambition som arbetet planeras utefter snarare än en absolut 

rangordning. Det kan finnas ekonomiska fördelar att utföra en lägre prioriterad åtgärd tidigare. 

Exempel på sådana åtgärder kan vara olika bidragsberättigade – ofta tidsbegränsade – åtgärder eller 

att grävarbeten sker i cykelbanan och att den kan återställas till bättre standard. En planerad åtgärd 

kan även skjutas framåt i tiden eller utformas med alternativa lösningar där Leksands kommun inte 

har ensam rådighet till exempel i direkt anslutning till statliga vägar eller privata fastighetsägare.  

På kommunala vägar så är det kommunen som avgör prioriteringar och avsätter budget för åtgärder. 

På enskilda vägar så avgör kommunen, i dialog med berörd samfällighetsförening, prioriteringar och 

avsätter budget för åtgärder.  

Längs statliga vägar ska åtgärderna ske i dialog med Region Dalarna och Trafikverket. För åtgärder på 

nationella stamvägar (Europavägar och nationellt prioriterade riksvägar) ansvarar Trafikverket. 

Åtgärder i det statliga vägnätet på övriga riksvägar och länsvägar (bland annat cykelvägar), prioriteras 

och finansieras av Region Dalarna och inarbetas i Länstransportplanen. Utöver dialog om åtgärder så 

behöver även finansiering och prioritering ske i samråd med Trafikverket när det gäller statliga vägar. 

Om de av kommunen prioriterade åtgärderna längs det statliga vägnätet inte lyfts eller prioriteras av 

Regionen eller Trafikverket eller om tidsperspektivet blir för långt, så kan alternativa lösningar eller 

annan finansiering vara aktuell om det godkänns av Trafikverket. Mindre åtgärder kan även göras i 

väntan på en större nybyggnation enligt fyrstegsprincipen.  

De utpekade huvudstråken har inbördes prioriterats i följande ordning avseende kommande 

åtgärder: 

1. Leksand – Insjön* 

2. Leksand - Siljansnäs 

3. Leksand – Tällberg*     

 

 

 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån cykelplanens målsättningar, att exempelvis främja skol- och 

arbetspendling samt att bygga trafiksäkert och gent. Prio 1 är de som har sett som viktigast men det 

behöver även prioriteras inom respektive kategori. De högst prioriterade projekten som planeras att 

genomföras inom de närmsta 5 åren presenteras separat i avsnitt 7.7. 

I exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden och Tunsta, kommer utbyggnad av GC-nätet att 

ske inom respektive projekt och tas därför inte upp i åtgärdsprogrammet. 
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Varje åtgärd följs av en tillhörande karta samt tabell med detaljerad beskrivning över områdets 

åtgärder. En viss överlappning av föreslagna åtgärder förekommer på både kartor och i tabellerna, 

men dessa känns igen med åtgärdens unika ID-nummer. 

Mindre åtgärder ryms inom den kommunala årliga budgeten som är avsatt för cykelvägar, medan 

större projekt planeras med separat äskad projektbudget med kommunala alternativt regionala 

medel.  

Cykelpumpar/servicestationer bör finnas vid Resecentrum i Leksand och Insjön, vid idrottsplatser, 

längs huvudstråk och vid andra viktiga målpunkter som exempelvis högstadium och gymnasium. 

Samtliga kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris på 4000 kr/m 

har använts. Detta pris stämmer överens med kostnaderna för de senaste årens byggnationer på det 

kommunala cykelvägnätet. Erfarenhetsmässigt vet vi att det oftast blir 2-4 gånger så dyrt att bygga 

cykelvägar längs det statliga vägnätet. Tabellerna är dock baserade på den kommunala schablonen 

och redovisade kostnadsbedömningar ska därför ses som en uppskattning där varje åtgärd kräver en 

separat kostnadsberäkning i samband med projektering.  

*) Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör 

utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell ombyggnad av 

riksvägen. 
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7.1 Väster om Leksand och Siljansnäs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

C6 

C7 C8a 

C8b

b 

C9 
C10a 

C10b 

C11 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 
Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 



35 
 

ID Åtgärd Anmärkning Uppskattad kostnad  Prio  Rådighet 

C5 
Separerad gc-
väg (1,2km) Från Jobsboden till Grytnäs.  4.800.000 1 

Längs statlig 
väg 

C6 

Separerad gc-
väg  
(1,5km + 500m) 

Från Grytnäs till Fornby. 
Omfattar även bron vid 
Grytnäs.  

6.100.000 + 2.000.000 
(bro) 1 

Längs statlig 
väg 

C7 
Separerad gc-
väg (3,7km) 

Från Fornbybanken till 
korsning Björkbergsvägen.  14.700.000 1 

Längs statlig 
väg 

C8a 
 Separerad gc-
väg (200m) 

Från Moravägen till 
Bortasgattu   1 

Längs statlig 
väg 

C8b 
Separerad gc-
väg (600m) Från Bortasgattu till Skolan 3.100.000 (a+b) 1 

Längs statlig 
väg 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

C10a 
Separerad gc-
väg (400m) 

Norr om Tempo upp till 
Äreporten /Björkbergsvägen-
Tyskgattu) 3.600.000 (a+b) 2 

Längs statlig 
väg 

C10b 
Separerad gc-
väg (500m) 

Öster om majstången till 
korsning mot Björkberget   3 

Längs statlig 
väg 

C11 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Från korsning Siljansnäsvägen i 
Karlsarvet till majstång i 
Styrsjöbo eller alternativ 
sträckning.  5.600.000               3 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.1.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Idag finns separering i närheten av skolan i Siljansnäs, dessutom finns några passager som är mer 

eller mindre säkrade. Gc-vägen norr om skolan har lägre prioritet eftersom det finns alternativa vägar 

att i blandtrafik ta sig ner mot skolan.  

Sträckan mellan Leksands tätort och Siljansnäs ses som ett högprioriterat huvudstråk för cykling och 

cykelpendling. Sträckorna C5 – C7 är därför högt prioriterade men på grund av att de går utmed en 

statlig måste projekten drivas i dialog med Trafikverket. Leksands kommun ska verka för att få med 

stråket i länstransportplanen.  

Alternativ dragning via samfälligheter bör utredas för sträckan C7, för att undvika att vara i 

vägområdet på den statliga vägen. 

På grund av brons konstruktion (C6) kan man endast bredda med 1 till 1,5 m på varje sida (för gång 

och cykeltrafik). Kostnaden för en sådan breddning uppskattas till ca 2.000 000 kr, i endast 

byggkostnad. Ett annat alternativ är att bygga en separat gång och cykelbro parallell med vägbron på 

ena sidan. Detta alternativ är dyrare och uppskattas till ca 6.1 miljoner. Vattendom krävs på grund av 

utfyllnad mot sjön. Löpmeterkostnad för C6 omfattar ej kostnad för fyllnad vid brobankarna. 

C9 förbi Tempofastigheten i Siljansnäs är kommunen beroende av både Trafikverket samt privat 

fastighetsägare för att kunna komma fram med GC-väg.  
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C11 Från korsning Siljansnäsvägen i Karlsarvet till majstång i Styrsjöbo. Ej övergripande stråk, men 

det finns en viktig målpunkt vid Ridskola som har stor verksamhet där många unga är aktiva. Sträckan 

är längs en statlig väg. Alternativa dragningar eller lösningar på kortare sikt behöver utredas i väntan 

på byggnation av att en separat cykelväg kan byggas. Boende i byn Styrsjöbo har påbörjat dialog med 

TRV och kommunen för att få till enklare lösningar.  

 

Ett rekreationsstråk planeras från Siljansnäs via Almo-Backen-Alvik mot Grytnäs samt från Fornby till 

Hjulbäck och vidare mot Siljansnäs, från Grytnäs så kopplas detta även ihop med Leksand söder ut via 

Västanvik och Karlsarvet. Rekreationsstråket är en del i den ansökta cykelleden Leksandsturen.  
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7.2 Norr om Leksand och Tällberg 
 

 

C1 C2 

C3 

C4 

C12a 

C13 

P1 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

C12b 
Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådighet 

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

C2  
Separerad gc-
väg (375m) 

Gyllenehornet via Perusgattu till 
Majstångsplatsen, ev gångväg. Ej 
övergripande stråk. 1.500.000 2 

Längs statlig 
väg 

C3 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från Majstångsplatsen till 
Dalecarlia. I dagsläget finns en 
målad cykelbana på vägens östra 
sida.  2.000.000 2 

Längs statlig 
väg 

C4  
Separerad gc-
väg (5,7km) 

Från Yttervägens norra anslutning 
till Siljansvägen till Dalecarlia.  22.700.000               3 

Längs statlig 
väg 

C12a & b 

Separerad gc-
väg  
(1,1km +1,5km) 

a) Från RV70/Krökbacken till 
anslutning grusväg mot Leksboda. 
b) Från södra delen av grusvägen 
och in mot Leksboda, görs 
förstärkningsåtgärder.  
Regionalt stråk.   3 

Längs statlig 
väg 

C13 
Separerad gc-
väg (1,7km) 

Från korsning Limavägen/Lima 
Olsvedsvägen vid Granngården till 
RV 70  6.400.000 3 Kommunal väg 

P1 Passage RV70 

Bör kopplas ihop med C12. GC-
passage för att få en säkrare 
busshållplats vid RV70    3 

Längs statlig 
väg 

 

7.2.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Tällberg är förutsättningarna för blandtrafik i stort sett goda. En länk fram till skolan är högst 

prioriterat på orten (C1). Några kompletterande länkar föreslås även inne i Tällberg. På Siljansvägen 

(från Perusgattu fram till Båthusgattu) finns idag delvis markerad separering, denna sträcka bör dock 

ses över i sin helhet. På Perusgattu bör det också kompletteras med någon form av separering. 

Eftersom gaturummet här är väldigt smalt räcker det eventuellt endast till gångbana, fortsatt 

projektering eller förstudie får utvisa vilken åtgärd som är lämpligast.  

GC-väg mot Leksand (C4) utefter Siljansvägen ansluter vid Yttervägen, där fortsätter den i blandtrafik 

vidare söderut.  

Regionala rekreationsstråket Siljansleden passerar genom Tällberg norrut och detta fortsätter 

därefter vidare mot Rättvik.  

I höjd med Sätra finns några kortare sträckor med separerad gc-väg i anslutning till väg 70. I övrigt 

kan många mindre vägar nyttjas för blandtrafik, dessa sträckor räknas även som rekreationsstråk. 

Passage över riksväg 70 (P1) får ske i plan eftersom planskildhet skulle vara en mycket kostsam 

åtgärd. Både C12a och P1 bör inarbetas i det regionala cykelstråket i samband med att 

ombyggnationen av RV70 till en 2+1-väg. 

Sträckan Leksand-Tällberg utgör en del av ett rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i den 

ansökta cykelleden Leksandsturen. 



39 
 

 

7.3 Öster och söder om Leksand 
 

 

 

 

 

 

 

C14 

C14 

C15a 

C16 

C15b 

C17 C15c 

C18 
Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådighet 

C14 
Upprustning 
(5,5km) 

Från Tibble (bystugan) via Ullvi 
skola, vidare till Hälla och Romma. 
Förstärka "åkervägarna" för att 
kunna nyttja dem och knyta ihop 
med passager över Sågmyravägen.   2  Enskild väg 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.200.000 1 

Längs statlig 
väg 

C18 
Separerad gc-
väg (200m) 

Förbättring av cykelstråk från 
passage vid Gärde skola och 
anknytning till Djuravägen söderut.  800.000 2 

Längs statlig 
väg 

 

7.3.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Miljön utmed Sågmyravägen i Tibble-Ullvi-Hälla-Romma är mycket speciell med den gamla 

bebyggelsen tätt in på vägen. Utrymmet för att genomföra åtgärder är på många delar av sträckan 

mycket begränsad. Lämplig åtgärd bör därför vara att i iordningställa de befintliga åkervägarna på 

sträckan för cyklister (C14). Det skulle innebära fortsatt cykling i blandtrafik, men med betydligt mer 

trafiksäker miljö. Se även Trafikverkets rapport Trafiksäkerts- och tillgänglighetsbrister (2019) där det 

funktionella sambandet mellan väg 929 och åkervägarna har utretts. På längre sikt är även en fortsatt 

förlängning från Romma till Rönnäs önskvärd. 

 

Passager över Sågmyravägen bör göras på lämpliga platser i dialog med Trafikverket. Ullvi skola har 

tagit fram en rapport, framtagen av personal, föräldrar och skolbarnen där man har kartlagt 

skolvägarna och har lyft fram behov av passager för att säkra skolvägarna. Denna rapport har sänts 

till Trafikverket, inga åtgärder har hittills genomförts.  

C15 - C17 här pågår utredningar för att få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara på de många 

kvaliteter som finns på sträckan men ändå förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna vilket 

är prioritet 1. På sträckorna C15a - c finns möjlighet att gå fram med separerad cykelväg utanför det 

statliga vägområdet.  

Sträckan C16 bör byggas som en separerad cykelväg för att hålla ihop stråket mellan Leksand och 

Gärde och vidare till Insjön. På sträckan genom Yttermo är det stora utmaningar utifrån att det är en 
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statlig väg där kommunen inte har rådighet samt att bymiljön bjuder ett trångt gaturum försvårar 

byggandet av en separerad GC-väg. 

Sträckan genom Gärde (C17) är viktig eftersom denna ligger inne i orten och blir även skolväg för 

många barn. Sträckningen ansluter mot vägen till Ytteråkerö, där kan man cykla i blandtrafik en kort 

sträcka men sen ansluter den befintliga cykelvägen mot Insjön. Dessa sträckor (C15 - C17) är högt 

prioriterade eftersom Gärde ligger nära Leksand och folk är mer benägna att cykla kortare sträckor 

varför sannolikheten är stor att fler väljer att cykla om åtgärden genomförs. Det är rimligt att äldre 

skolbarn exempelvis cyklar in till Leksand. Dessutom ligger en relativt stor arbetsplats i Gärde.  

Sträckan Leksand – Häradsbygden-Insjön-Rönnäs- Romma-Ullvi-Leksand samt Leksand -

Häradsbygden-Rälta-Åkersbodarna- Leksand ingår i rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i 

den ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.4 Insjön  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C21 C22 

C23 

 

C27a 

C27b 

C28 

C24 

C25 

C26 

 

C20 

P6 

P5 
P2 

P3 
P4 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

P8 P7 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådiget 

C20 
Upprustning 
(400m) 

Belysning från bron till 
Tunstavägen.   2 

Längs statlig 
väg och järnväg 

C21 
Separerad gc-
väg (250m) 

Faluvägen - Insjöns skola, via 
Kyrkvägen 1.000.000 3 Enskild väg 

C22 
Separerad gc-
väg (300m) 

Faluvägen mellan Finnvägen – 
Timmervägen 1.200.000  2 Enskild väg 

C23 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Korsning vägen Faluvägen - 
Timmervägen till Sätra. 
Brytpunkt mellan a & b vid ny 
väg till 
Åhlbybadet/Backhällorna. 5.400.000  A=2, B=3 

Längs statlig 
väg 

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen (fd. 
pizzerian) till busshållsplats på 
östra sidan av RV 70 och med 
anslutning mot befintlig GC-
väg. 1.200.000 1 

Kommunal 
mark 

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1 

Längs statlig 
väg 

C26 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från busshållsplats vid 
RV70/Hjultorget och söder ut 
till Clas Ohlson-lagret på östra 
sidan av RV70 2.000.000 1 

Enskild väg och 
privat mark 

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1  Enskild väg 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1  Enskild väg 

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1  Enskild väg 

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1  Enskild väg 

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1  Enskild väg 

P5 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Insjövägen, strax norr om 
Stengärdsvägen 300.000 1  Statlig väg 

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1 Enskild väg 
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P7 
Hastighetssäkrad 
passage Passage över Faluvägen 300.000 1 Enskild väg 

P8  
Hastighetssäkrad 
passage 

Passage över Faluvägen vid 
Holpinken 300.000 1 Enskild väg 

 

7.4.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Insjön så satsas det framförallt på att stärka stråket mellan Leksand och söder ut genom Insjön längs 

med RV70 och ner till Clas Ohlsons lager (C24 – C26).   

Utbyggnad av gc-nät vidare söderut mot Ål-Kilen (och Gagnef) behandlas i samband med framtida 

förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70. Då bör GC-nätet utmed hela riksvägen 

behandlas i sin helhet. 

I södra Insjön planeras flera åtgärder längs med Stengärdsvägen samt hastighetssäkrade passager 

över densamma (P2 -P4). Längs Faluvägen kompletteras den nya cykelvägen med 2st passager (P7-

P8). 

Åtgärd C27 är en förbättring av befintlig gc-väg, asfaltering och belysning där det idag endast är 

grusväg. Söder om Stengärdsvägen förlängs cykelvägen till idrottsområdet.  

C20 avser belysning på befintlig GC-väg men utifrån att cykelvägen här ligger mellan statlig väg samt 

järnväg så behöver projektet genomföras i dialog med Trafikverket. Det behöver även utredas vem 

som äger GC-vägen. I dagsläget sköter dock Leksands kommun GC-vägen. 
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7.5 Centrala Leksand 
  

 

 

C19a 

C19b 

C31 

C29 

C30 

P9 

P10 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

C19c 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådiget 

C19a + b 
+ c 

Separerad gc-väg 
(450m + 
600m+250m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid 
värmeverket. b) Från befintlig 
GC-väg och vidare söder ut 
längs Limhagsvägen till 
Christinas väg. c) Från befintlig 
GC-väg vid Siljansvägen längs 
Sturbåtsvägen. 5.200.000 1 

Kommunal väg 
och mark samt 
privat mark 

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1 Kommunal väg 

C30 
Separerad GC-
väg (359) 

GC-väg längs Faluvägen mellan 
Leksandsvägen och 
Stationsgatan 1.400.000 2 Kommunal väg 

C31 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1 Enskild väg 

P9 Passage 
Över Siljansvägen vid 
Hedbergsvägen 300.000 1 Kommunal väg 

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000 1 Kommunal väg 

 

7.5.1 Kommentarer kring åtgärderna.  

Från förskolan Myran och det kommande bostadsområdet Lummerhöjden förbinds GC-nätet ner till 

Christinas väg där förbindelse finns ner mot centrala Leksand (C19) via befintlig GC-väg vid 

värmeverket. Behovet är kopplat till hur fort byggnationen av Lummerhöjden sker, samt koppling till 

verksamhetsområde Limhagens utbyggnad. 

I centrala Leksand är GC-nätet väl utbyggt men det finns behov av en del sammanlänkande sträckor 

(C30 och C31) och trafiksäkerhetshöjande passager.  

Ny passage (P9) över Siljansvägen i höjd med Hedbergsvägen för att säkra skolvägen för många barn 

och ungdomar. 

Ny passage (P10) planeras över Leksandsvägen vid Limsjöänget och ny GC-väg norr ut till 

verksamhetsområdet Limsjöänget.  

Från förskolan Rosen planeras en ny cykelväg öster ut mot byn Övermo (C32) en sträcka där många 

barn och unga rör sig dagligen.  
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7.6 Färdigt cykelnät 
 

 

 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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7.6.1 Cykelleder  
Intresset för att cykla växer så väl i vardagen som på fritiden och många väljer även en aktiv 

semestra, med så små klimatavtryck. Under pandemiåret 2020 växte friluftsintresset lavinartat 

och Leksands kommun verkar för att öka möjligheten att cykla tryggt och säkert. 

Kart- och informationsmaterial för cykellederna finns idag lättillgängligt för allmänheten via både 

hemsidor och app till telefon och plattor, vilket även borgar för att man alltid har aktuell 

information att tillgå. 

- Lokala cykelleder för rekreationscykling och mountainbike finns presenterade i text och med 

digitala kartor i Naturkartan som går att använda i både telefon och dator. Här finns en 

beskrivning av varje enskild led samt kartor som går att zooma in på och där man även kan se 

andra målpunkter som kan vara av intresse i närområdet. Leksands kommun har ansökt hos 

Trafikverket för att få cykelleden Leksandsturen godkänd för uppskyltning. Leksandsturens 

fyra slingor finns redan idag att tillgå via Naturkartan.   

 

 
Kartbild över Leksands kommuns lokala cykelleder.  
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- Regionala och nationella cykelleder, både Sverigeleden och Siljansleden passerar genom 

delar av Leksands kommun. Dessa leder har dock andra huvudmän som ansvarar för ledens 

skötsel. Även här finns digitala kartor att tillgå.  

 
Kartbild över Siljansleden från webbsidan Sweden by bike 

 

 
Kartbild över Sverigeleden från webbsidan Sweden by bike 
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7.7 Prioriterade projekt, inom 5 år  
Nedanstående projekt är uppräknade utan inbördes prioritetsordning. 

 

7.7.1 Tällberg skola, från Skolvägen till Gyllenehornet 

Ny GC-väg planeras från Skolvägen i öster mot Tällbergs skola och vidare mot hotell Gyllenehornet. 

Två hastighetssäkrade passager över den statliga vägen ingår i projektet.  

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.7.2 Förbi Tempo i Siljansnäs 
Kommunen önskar bygga en cykelväg från Sockenstugan förbi Tempofastigheten, längs med 

Björkbergsvägen, en sträcka där det rör sig många oskyddade trafikanter. Ett godkännande 

inhämtades från Trafikverket för ett par år sedan eftersom det inom det statliga vägområdet. Men 

ännu så återstår att få ett godkännande av fastighetsägaren.  

 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

 

 

7.7.3 Förskolan Myran – Christinas väg, Limhagen 
Förskolan Myran och den kommande exploateringsområdet Lummerhöjden i norra Leksand har 

befintlig GC-vägsförbindelse väster ut mot Siljansvägen och därifrån vidare söder ut mot Leksand 

alternativt norr ut mot Hjortnäs/Tällberg. Det planeras även att byggas en GC-väg sydost mot 

Limhagsområdet för att förbinda ihop Lummerhöjden med Leksands östra delar och viktiga 

målpunkter som Vårdcentralen och Resecentrum.  

C19a+b+c 

Separerad gc-väg 
(450m + 600m + 
250m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid värmeverket. 
b) Från befintlig GC-väg och 
vidare söder ut längs 
Limhagsvägen till Christinas väg.  
c) Från befintlig GC-väg vid 
Siljansvägen längs Sturbåtsvägen. 5.200.000 1 

Kommunal 
väg och mark 
samt över 
privat mark 
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7.7.4 Limsjöänget, inklusive passage över Leksandsvägen 
På södra sidan av Leksandsvägen öster ut mot RV70-Limjsön finns idag en befintlig GC-väg. 

Det planeras för en ny passage över Leksandsvägen samt en förlängning av GC-vägen i nordlig 

riktning in mot verksamhetsområdet Limjöänget i höjd med Sibylla/Cirkel K.  

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1  Kommunal väg 

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000               1  Kommunal väg 

 

7.7.5 Övermo – förskolan Rosen 
Det har under flera år lyfts ett behov av ny GC-väg från Övermo/Edshult in väster ut mot förskolan 

Rosen utifrån att det är många unga och gamla som går och cyklar in mot Åkerö och Leksand. Här 

planeras nu en separerad GC-väg på norra sidan av Övermovägen. 

C31 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1  Enskild väg 

 

7.7.6 Leksand – Häradsbygden, Gärde  
Pågående projekt för att binda ihop stråket Leksand – Insjön genom en ny GC-väg mellan befintlig 

GC-väg vid Moskogsområdet via Yttermo till Häradsbygden, Gärde och anslutning mot befintlig GC-

väg längs RV70 mot Insjön.   

 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.200.000 1 

Längs statlig 
väg 
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7.7.7 Furuvägen – Idrottsområdet i Insjön  
Den befintliga GC-vägen från Furuvägen till Stengärdsvägen i södra Insjön rustas upp och förlängs via 

en passage över Stengärdsvägen och vidare söder ut mot idrottsområdet som en separerad GC-väg. 

Även förbindelsen mot Järnmalmsvägen rustas upp i samband med detta.  

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1  Enskild väg 

 

 

7.7.8 Stengärdsvägen  
Ny GC-väg planeras från RV70 i väster till Skogsvägen i öster längs med Stengärdsvägen i södra 

Insjön. Tre passager byggs även över vägen. 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1  Enskild väg 

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1  Enskild väg 

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1  Enskild väg 

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1  Enskild väg 
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7.7.9 Insjön, i nord-sydlig riktning  
Ny och förbättrad GC-väg planeras att byggas genom Insjön på RV70 östra sida. Sträckningen 

planeras att gå från före detta pizzerian på Tunstavägen söder ut via Hjultorget. I framtiden planeras 

även sträckan att förlängas ner mot Clas Ohlsons lager. Detta ses som en viktig länk för framförallt 

arbetspendling mellan Leksand och Insjön, men i framtiden så utgör den även del i en regional GC-

väg söder ut mot Åhl-kilen och Gagnefs kommun.   

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen  till 
busshållsplats på östra sidan 
av RV 70 och med anslutning 
mot befintlig GC-väg. 1.200.000 1 

Kommunal 
mark 

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1 

Längs statlig 
väg 

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1 Enskild väg 

 

 

 

 


