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Policy för cykelplanering 
Denna policy ska fungera som en hjälp för Ljungby kommuns politiker att fatta välgrundade 

beslut och fördela kommunens resurser på bästa sätt. Ljungby kommuns tjänstemän behöver 

styrdokument kring cykelplanering för att kunna finna stöd i sitt arbete.  

Cykling för såväl invånare som besökare 

Cykling för såväl invånare som besökande är en växande marknad som gynnas av fler 

cykelvägar med en bättre standard. Det är viktigt att kommunen stödjer detta eftersom det 

främjar näringslivet och ger inkomster från framförallt turismen då många kommer hit för att 

cykla och vandra. Att Ljungby kommun stödjer och planerar för cykling gör att kommunen 

blir attraktivare att leva och bo i. Möten mellan människor ökar när fler människor väljer 

cykeln som färdmedel. Folkhälsomål samt sociala, ekonomiska och miljömässiga mål främjas 

av att cykeln blir ett vanligare och attraktivare färdmedel. 

Tillgänglighet 

Ljungby kommun ska ha cykelvägar som är utformade för alla, vare sig cyklisten är pendlare, 

motionär, turist eller barn. Cykelvägarna ska även vara tillgängliga för alla. Det ska kännas 

tryggt för föräldrar att låta sina barn cykla till skolan antingen tillsammans med föräldrarna 

eller själva. Både staden och landsbygden drar nytta av ett välfungerande cykelvägar och en 

ökad cykling. För att förenkla cyklandet i Ljungby kommun är det grundläggande att det är 

lätt att orientera sig på cykelvägarna. 

Trygghet 

Utöver trafiksäkerheten på våra cykelvägar är det viktigt att cykelvägarna känns trygga och 

attraktiva eftersom det är en förutsättning för att de ska användas. En ständig utveckling av 

Ljungbys cykelvägar, genom att förbättra de befintliga cykelvägarna samt bygga nya 

cykelvägar, är grundläggande för att cykling i Ljungby ska kännas tryggt och attraktivt. En 

god planering och utveckling av cykelvägnätet kräver dialog med dem som förväntas använda 

cykelvägen, särskilt i frågor där subjektiva upplevelser som känsla av trygghet ska bedömas. 

Det är viktigt att våra medborgare har kunskap om vilka trafikregler som gäller och att de tar 

sitt ansvar och följer dem. I Ljungby kommun ska det vara naturligt att använda cykelhjälm 

tillsammans med cykeln.  

 

Att ta cykeln lönar sig!  

 


