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• Vänerentréer
och noder

• Knyta ihop leder
• Skyltning
• Synliggöra 

digitalt



Under första året

• Bildat en referensgrupp (4 möten)

• Struktur och arbete med att knyta ihop en sammanhållen cykelled 
runt Vänern

• Nytt marknadsföringsmaterial och marknadsundersökning i och 
med Båtmässan i Göteborg 1-10 mars

• Bildat en arbetsgrupp tillsammans med Gästhamnar i Vänern för 
nodutveckling

• Påbörjat ett webbutvecklingsarbete





Smultronställe



Det bästa med Vänern



Vad saknas



Drömresmål i Vänern



Vad lockar



Lake Vänern Grand Tour 
cykelled

Vision: Nationell led





Lokala team i respektive kommun

• Ritat upp tänkt sträckning i sin kommun

• Kollat trafikflöden på de vägar som är tänkt att ingå

• Upprättat register över väghållare

• Beskrivit farliga korsningar 

• Beskrivit turistiskt

• Kontakt med väghållare för ett godkännande

















Tjänstemannagrupp 
Vänersamarbetet

Referensgrupp för 
LVGT

Styrgrupp 

Åmål- Hammarö

Åmål, Säffle, Grums, 
Karlstad, Hammarö

Karlstad- Mariestad

Karlstad, 
Kristinehamn, 

Gullspång, Mariestad

Mariestad-
Vänersborg

Mariestad, Götene, 
Lidköping, Grästorp, 

Vänersborg

Vänersborg-Åmål

Vänersborg, 
Mellerud, Åmål

Säffle- Lidköping



Etapp Karlstad – Mariestad 
(Kristinehamn, Gullspång) cirka 120 km
Utmaning
• En korsning där 

trafikmängden/hastigheten är för hög.
• Del av sträckning grusväg som behöver 

göras iordning.
• Från Sjötorp till Mariestad, en 

cykelvägssträcka inplanerad i nationell 
plan. Start 2024.  

Etapp Mariestad – Vänersborg (Götene, 
Lidköping, Grästorp) cirka 110 km
Utmaning 
• En del av sträckan är rödlistad enligt 

trafikverket.
• En del av sträckan går över Hunneberg, 

enligt våra mätningar är lutningen 
godkänd. (7%)

• Få möjliga vägar att välja vid 
Hunneberg, dialog med väghållare 
avgörande. 

Etapp Vänersborg- Åmål 
(Mellerud) cirka 103 km
Utmaning 
• Passera 45:an, på två 

ställen. 
• Stäckning från Mellerud 

till Åmål, inte helt given, 
stora trafikflöden på vissa 
möjliga vägar.

• Vissa delar långt från 
Vänern, men utmed 
vatten. 

Etapp Åmål-Hammarö (Säffle, 
Grums, Karlstad) 101 km 
Utmaning
• Sträcka Grums- Karlstad 

utmaningar att hitta 
godkänd väg enligt 
Trafikverkets riktlinjer, har 
dialog med Unionsledens 
arbete.












