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Den förste november lämnade Sunne 
kommun in en ansökan till Naturvårds-
verket om investeringsstöd för en fort-
satt utbyggnad av grön infrastruktur.

– Vi fortsätter satsningen på att un-
derlätta för ökat cykelåkande i Sunne 
tätort, bekräftar Kristina Rebane.

Sunne kommun drar vidare i den röda tråd 
som knöts 2000 när kommunen i samarbete 
med Vägverket investerade åtta miljoner i ett 
treårsprojekt (LIP) i utvecklat gång- och cykel-
banenät, med bland annat den nya cykelbron i 
trä över Frykensundet. LIP-projektet (lokalt 
investeringsprogram) omfattade även ett fler-
tal andra miljöförbättrande åtgärder i kommu-
nen, såväl inom kommunen som förvaltning 
som inom näringslivet. Totalt investerades 
miljöförbättringar för 102 miljoner kronor va-
rav 30,5 miljoner var statligt bidrag. Kristina 
Rebane, miljöstrateg i Sunne kommun, sam-
ordnade och ansökte om bidrag till hela LIP. 
Nu jobbar kommunen vidare med den gröna 
infrastrukturen och gång- och cykelvägar. Det 
handlar också om att kunna förverkliga de na-
tionella miljömålen på lokal nivå. Miljömålen 
”Begränsad klimatpåverkan”, ”God bebyggd 
miljö” och ”Frisk luft” ligger i linje med kom-
munens satsningar.

– Vi ser att cyklandet ökar, vilket är positivt 
ur såväl miljösynpunkt som hälso- och säker-
hetsaspekter, men fortfarande är halterna av 
bensen och buller allt för höga i centrala Sun-
ne. Vi vill därför jobba vidare med dessa frå-
gor. Genom klimatinvesteringsprogrammet 
gör vi både fysiska investeringar och kommer 
närmare miljömålen, säger Kristina Rebane.

Biltrafik – på andra villkor
Att förändra Kvarngatan till gårdsgata skulle 
underlätta för cyklister och gångtrafikanter att 
röra sig i centrum. Gårdsgata, är det samma 
som gågata?

– Nej, en gårdsgata tillåter biltrafik, men på 
de andra trafikanternas villkor, det vill säga i 
krypfart och med lämnat företräde för gång- 
och cykeltrafikanter. Genom att anlägga arki-
tektoniskt tilltalande mönster i gatsten, plan-
tera träd, blommor och buskar, etablera nya 
parkbänkar och sätta upp trivsam belysning 
skapar vi även ett mer attraktivt gaturum för 
Sunneborna och våra besökare, tror Kristina.
Åtgärderna inbegriper också att gaturum an-
gränsande till Kvarngatans gårdsgata. Bib-
liotekstorget och Teatertorget görs om och 
anpassas för cyklister så att ett enhetligt grönt 

Kvarngatan blir gårdsgata

Reclaim the streets, åtminstone 
på Kvarngatan i centrala Sunne 

som kommunen vill bygga om 
till gårdsgata med biltrafik på 

gång- och cykeltrafikanters vill-
kor. Träd, blommor, belysning 

och gatstensmönster ska etable-
ras för ett gemytligare centrum. 

På bilden kommunens 
miljöstrateg Kristina Rebane.

Fotgängare och cyklister tar över gaturummet i Sunne stadskärna

Bygger vidare grön infrastruktur
De geografiska förutsättningarna gynnar inte 
Sunne. Sundsbron, liksom järnvägsövergång-
en, packar ihop trafiken på Storgatan och vin-
tertid utsätts Sunne, som ligger i en gryta, för 
inversion och rå dimbildning från Fryken, så 
kallad sjörök, vilket försämrar luftkvaliteten.
Kristina tror därför starkt på positivt bifall 
från Naturvårdsverket.

– Dels för att vi samordnar vår miljöansö-
kan från Värmland, dels för att vi redan har 
en plattform att bygga vidare på. Det visar att 
Sunne tänker långsiktigt och ansvarsfullt i 
dessa frågor.

stråk bildas från gårdsgatan via torgen till öv-
riga gång- och cykelvägar.

Folkbildning
För att ytterligare stimulera Sunnebornas för-
ändringsvilja till att använda cykel för korta 
resor i tätorten ingår även en informations-
kampanj knutet till övriga delar i projektet.

– Av tradition använder Sunneborna mo-
torfordon även för kortare resor till jobbet, 
fritidsaktiviteter eller ärenden i centrum. Att 
bryta sådana invanda mönster tar tid, därför 
krävs tålamod i vårt folkbildnings- och in-
formationsarbete. Därför vill vi anställa en 
folkbildningssamordnare på deltid som driver 
dessa frågor, förklarar Kristina. 

Fakta: 

Sunne kommun önskar investera totalt 
9 770 000 kronor 2007-2010 (5 miljo-
ner kr för gårdsgata, 3,6 miljoner kr 
för Biblioteks- och Teatertorget samt 
ytterligare tre km gång- och cykel-
väg, 820 000 kr för folkbildning samt 
350 000 kr för ekodrivingutbildningar 
för kommunanställda). Av dessa peng-
ar söker Sunne kommun 2 926 000 
kronor, det vill säga 30 procent, i in-
vesteringsstöd enligt KLIMP (klimat-
investeringsprogram) hos Naturvårds-
verket.

Ansökan ligger under energikontoret 
i Region Värmland som äger projektet. 
Svar på ansökan beräknas komma un-
der våren 2007.
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