PUBLIKATION 2006:137

Cykelledsplan för Skåne
2006 – 2015

Titel: Cykelledsplan för Skåne 2006 - 2015, Vägverket Region Skåne 2006
Publikation: 2006:137
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Vägverket Region Skåne
Kontaktperson: Kerstin Åklundh
Författare: Kerstin Åklundh
Layout: Viveca Larsson
Omslagsbild: Peter Åklundh
ISSN: 1401-9612
Distributör: Vägverket Region Skåne, 291 25 Kristianstad.
Telefon 0771-119 119, telefax 044-19 51 95, e-post: vagverket.kri@vv.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning ........................................................................................ 1
Bakgrund ....................................................................................... 2
Cykeltrafik ..................................................................................... 3
Säkerhet ........................................................................................ 4
Cykelhjälm ..................................................................................... 4
Vad kan Du tjäna på att cykla ...................................................... 6
Vägverket Region Skånes inriktning ........................................... 7
Planerad utbyggnad 2006-2015.................................................. 11
Referenser ................................................................................... 12

Bilagor
1.
2.

Översiktskarta. Befintliga och planerade cykelvägar 2006-2015
Förteckning, planerade cykelvägar 2006-2015

Inledning

För ett ökat och säkert cyklande i Skåne har Vägverket Region
Skåne, VSK, följande vision, mål och strategi för att ökat och säkert
cyklande.
Vision

I Skåne, ”Cykelns landskap”, är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor
till och från arbetsplatser, skolor, fritidsanläggningar m m, på ett väl utbyggt nät av trygga och
säkra cykelvägar som ger god framkomlighet

Mål

Det övergripande målet för cykeltrafiken i Skåne är att andelen resor med cykel ska öka samt att
Du som cyklist ska kunna färdas på säkra, attraktiva och lättillgängliga cykelleder

Strategi

Vi ska;
• bevaka och redogöra för cyklisternas situation och behov vid all planering.
• bygga ut infrastrukturen för cyklister så att även dessa har en god tillgänglighet
• se till att vi har god kunskap om våra cyklister och deras värderingar och attityder
• aktivt arbeta med att ha ett gott samarbete med kommuner och andra cykelintressenter

Att genomföra ”Cykelledsplan för
Skåne” är ett sätt att arbeta för att
nå det angivna målet ovan. Redan
2001 togs en plan fram som visade
dels befintliga cykelvägar längs det
statliga vägnätet dels planerade inom
perioden 2002-2011.
Fyra år senare kan man konstatera
att VSK levt upp till målet att bygga
cirka 40 kilo-meter cykelväg per år i
samfinansiering med kommunerna.
VSK angav också att planen skulle
uppdateras vart 4:e år i samråd med
Skånes 33 kommuner. Så har alltså
skett och den nya cykelledsplanen
sträcker sig mellan åren 2006-2015.
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Bakgrund

Att cykla är ett smart sätt att ta sig fram på kortare sträckor. Det är smidigt, det
bullrar inte, och inga avgaser släpps ut. Dessutom får du motion!

I Skåne ligger tätorterna relativt nära varandra och såväl terräng som
klimat är gynnsamt för cykeltrafik. Det gör att förutsättningarna för
cykelresor mellan t ex bostad och arbete är särskilt goda. Många för
bindelser passerar kommungränser, varför cykelvägar är en angelägen regional fråga.
Fler och bättre cykelvägar gör det lättare för cyklisterna att ta sig
till större målpunkter som t ex arbetsplatser, centrum i tätorter, skolor, tågstationer och hållplatser för kollektivtrafik. En följd av att nya
gång- och cykelvägar planeras och byggs är att det blir tryggare och
säkrare att transportera sig med cykel.
Cykeltrafikåtgärder planläggs via Vägverkets och Region Skånes tio
åriga planer. VSK lämnar underlagsmaterial, deltar i planeringen,
samt har ansvar för utförandet av de åtgärder som rör det statliga
vägtransportsystemet.

Vet du att...

•

Svensken cyklar i genomsnitt 30 mil per år

•

Endast en av tio är regelbunden cyklist

•

Antalet cykelresor är tre gånger fler på sommaren än på vintern

•

I USA såldes fler cyklar än bilar år 2005.  I Sverige säljs dubbelt så många cyklar
som bilar
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Cykeltrafik

Cirka 30 % av den vuxna befolkningen är fysiskt helt inaktiv både i sitt arbete och
på sin fritid. Däremot går hjärnan på högvarv vilket ofta leder till stress. Dumt nog
är det så att ju mer vi stressar desto mindre motionerar vi!

I Skåne svarar cykeltrafiken för cirka 17 % av alla resor och för 3,3 %
av persontransportarbetet. Detta är högre än genomsnittet för Sverige,
där den beräknas stå för cirka 12 % av alla resor respektive 2 % av persontransportarbetet.
Av alla cykelresor är hälften under 3 kilometer och 9 av 10 kortare än
5 kilometer. Större delen av cykelresorna sker inom tätorterna och i
Skåne finns två av de största ”cykelstäderna”; Malmö och Lund.
Malmö har i dagsläget 400 kilometer cykelbanor. Här konstaterar man en ökning av totala antalet resor med cykel från 24 % till
29 % mellan åren 2000 - 2005.
I centrala Lund cyklar cirka 25 000 personer varje
dag och i snitt cyklar dessa 6 kilometer. Det motsvarar 4 varv runt
jorden varje dag!
Vet du att...

•

När det gäller resor till och från jobb/skola så ser fördelningen i Malmö ut enligt
följande: Bil 40 %, Buss 16 %, Cykel 36 % och Gående 8 %

•

I Köpenhamn cyklar var tredje person till jobbet

•

Malmö och Köpenhamn har ungefär lika många kilometer cykelväg: 400 km

•

Nästan 60 % av befolkningen i Stockholm har cykel: 39 % åker kollektivt, 44 %
åker bil och 6 % cyklar till jobbet

1

Summan av hur långt alla personer reser
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En utsatt grupp i trafiken

Varje år hamnar cirka 4 000 cyklister på sjukhus i Sverige. Ungefär en tredjedel har
huvudskador!

Din cykel är ett fordon och en del av trafiken. Därför ska den vara säker
och passa just dig. Hos din cykelhandlare får du hjälp att välja rätt.
Precis som bilen behöver också cykeln servas. Av någon som kan!!
En förutsättning för säker cykling är att aktivt arbeta med alla faktorer som påverkar cyklisternas säkerhet. Förutom t ex vägmiljön, cy-

keln och dess utrustning så måste Du som cyklist motiveras till att
använda cykelhjälm och följa trafikreglerna.
Det största problemet för cyklisternas säkerhet är att de oftast blandas med biltrafiken och av de inträffade dödsolyckorna i Skåne är närmare 9 av 10 en följd av kollision med motorfordon.
Närmare 90 % av skadefallen med cykel inträffar inom tättbebyggt
område men ser man enbart på dödade cyklister så är risken att dödas
ungefär lika stor i tätortsmiljö som i landsbygdsmiljö.

Cykelhjälm

Alla barn och ungdomar under 15
år ska använda hjälm när de cyklar
eller blir skjutsade på cykel.

Det säger den nya lagen som
trädde i kraft den 1 januari
2005. Barn och ungdomar
under 15 år som inte använder
hjälm kan stoppas av polisen,
men inte bötfällas. Föräldrar
eller andra personer som fyllt
15 år kan däremot bötfällas
om de på sin cykel skjutsar ett
barn som inte har cykelhjälm.
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En observationsstudie som Väg- och transportforskningsinstitutet
(VTI) genomförde 2005 visar att cykelhjälmsanvändningen i Sverige
ligger på 24 %. Tabellen nedan visar ytterligare resultat från studien
samt jämförelseåret 2004.
Kategori

Cykelhjälmsanvändning
[%]
2004
2005
21

24

Barn (‹ 10 år), fritidscykling i bostadsområden

35,2

64,8

Barn (6-15 år), vid grundskolor

36,6

45,3

18

19

18,8

17,8

Genomsnittlig cykelhjälmsanvändning

Vuxna vid arbetsplatser
Allmänna cykelstråk

I de fyra största Skånska städerna Malmö, Lund, Helsingborg och
Kristianstad låg hjälmanvändningen 2005 på mellan 5-8% enligt samma VTI-mätning. Vägverket Region Skåne har som mål att öka hjälmanvändningen med 10 % till och med 2007 i dessa städer.
NTF Stockholms län gör sedan 1998 årliga mätningar av hur många
cykelpendlare som använder hjälm. I 2006 års studie, som genomförds
i maj, var cykelhjälmsanvändningen 75 % bland de nästan 3 300 studerade pendlarna. Det var en ökning med fem procentenheter jämfört
med motsvarande mätning 2005.
Finland, Australien och Nya Zeeland har en cykelhjälmslag som omfattar alla. I Australien minskade i genomsnitt antal döda cyklister
med 45 % två år efter att deras hjälmlag infördes jämfört med två år
före .
Hur en cykelhjälmslag inverkar på cyklandet är omdiskuterat. Flera
studier tyder på att en hjälmlag kan leda till en minskning av ungdomars cyklande och en viss, men övergående, minskning av yngre
barns cyklande. Däremot påverkas sannolikt inte vuxnas cyklande.
Vet du att...

•

Vetenskapliga studier visar att en cykelhjälm minskar risken för hjärnskador
med mer än 60 %

2
3  
4

NTF, juni 2006. Se referenser
VTI – rapport, 2003. Se referenser
VTI – rapport, 2003. Se referenser
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Vad kan Du tjäna på att cykla?

50 % av alla bilresor är kortare än 5 kilometer!

Cykeln är ett bra alternativ till korta resor och med bättre förutsätt
ningar borde överföringen från bil till cykel kunna bli stor.

Miljö

Cykeln är världens mest miljövänliga fordon;
den drar ingen energi utöver cyklistens egen, lämnar inga föroreningar efter sig, är tyst och tar liten
plats. Dessutom är den hälsosam att använda!

Vet du att...
•

Bensinförbrukning och koldioxidutsläpp är cirka 35 % högre de första 5 kilometer än senare eftersom en kall motor kräver ”fetare” bränsleblandning

Hälsa

Fysisk inaktivitet är en av de främsta orsakerna
till ohälsa! En i stort sett inaktiv person i medelål
dern som börjar cykla till jobbet fem kilometer om
dagen i stället för att ta bilen minskar risken för
hjärt- och kärlsjukdomar med 50 %.

Vet du att...

•

Om du väger 70 kilo och cyklar en timme om dagen kan du äta en 100 grams
chokladkaka utan att gå upp i vikt

Ekonomi

Milkostnaden för att cykla är cirka 4–5 kronor
per mil inklusive kapitalkostnader. Motsvarande
kostnad för att köra bil är cirka 20 kronor per mil.
Du slipper även att betala parkeringsavgift och
parkeringsböter förekommer inte.

Vet du att...
•

Du kan spara cirka 3 000 kronor på ett år genom att ersätta 200 mils bilkörning
med att cykla
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Vägverket Regions Skånes inriktning
VSK har tagit fram ett inriktningsdokument för att få ett gemensamt
förhållningssätt gällande cykelleder och;
•
•
•
•

Samfinansiering
Standard inklusive belysning
Drift & underhåll
Skyltning

Samfinansiering
VSK och kommunerna har ett gemensamt intresse av effektiv utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Skåne och samfinansiering skrivs in
i en avsiktsförklaring innan planerings- och projekteringsprocessen
påbörjas. Avsiktsförklaringen syftar även till att säkra projektens genomförande.
I vissa fall ligger cykelleden inom kommunens väghållningsområde
och då kan kommunen söka statsbidrag, 50 % av utbyggnadskostnaden, och tar då även fram bygghandlingar. I de fall cykelleden ligger
inom statligt väghållningsområde eller berör båda parters väghållningsansvar används avsiktsförklaringen för att reglera vars och ens
åtagande.
En statlig cykelled behöver inte vara placerad i direkt anknytning till
en statlig väg – huvudsaken är att funktionen är tydlig. En kommun
kan vara väghållare för cykelled utanför kommunens väghållningsområde t ex när kommunen äger marken.
Kostnaderna varierar stort mellan de olika objektens förutsättningar.
Rutan nedan visar de genomsnittkostnader som VSK använder sig av.

Vet du att...
Snittkostnad per km för att anordna cykelmöjlighet:
•
•
•
•
•
•
•

Gång- och cykelväg i landsbygd: 1 mkr
Gång- och cykelväg i tätort: 2 mkr - inkl belysning
Gång- och cykelväg på banvall: 0,5 mkr - asfalterad
Belysning: 0,3 mkr
Projektering: 0,2 mkr
Målning av cykelfält: 0,05 mkr
Asfaltering: 0,2 mkr

GC-bro; 0,7-1,2 mkr/st
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Standard
Arbets- eller skolpendlingsleder ska som regel asfalteras och belysas.
Även det kustnära turistcykelstråket ska asfalteras men inte alltid be
lysas. Däremot beläggs inte rena cykelrekreationsleder.
Cykelleder för arbets- och skolpendling ska alltid vinterväghållas. Vä
gutformningsdokumentet, VU-94,
anger utformningen mer i detalj.
Exempelvis ska fållor sättas upp
vid skola för att förhindra att man
kommer direkt ut på bilväg.
Belysta cykelleder ökar framför
allt tryggheten för cyklisterna
men även säkerheten vilket leder
till en ökad användning.
Exempel på rekreationscykelväg

Önskemål om belysning i samband med nybyggda cykelleder
är numera mer regel än undantag. Det ligger i linje med det
6:e transportpolitiska målet ”Ett
jämställt vägtransportsystem” där
det står att vägtransportsystemet
ska utformas så att det svarar mot
både kvinnors och mäns transportbehov.
Exempel på cykelfålla

Belysningskostnaden
varierar
men beräknas i genomsnitt till
0,3 mkr per kilometer cykelväg.
Stolpavstånd är cirka 40 meter
(se VU-94). Om kommunen vill ha
bättre belysning får kommunen ta
ett större betalningsåtagande.
Det bör finnas en öppenhet att dis
kutera ljussättning längs en cykel
väg och inte bara belysning.

Exempel på rekreationscykelväg

Driftskostnad dvs energi och service för belysning varierar mellan
cirka 6 000 – 8 000 kronor per kilometer och år.
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Drift och underhåll
Vägverket ansvarar för drift och underhåll när det är statlig väg och
kommunen när det är en kommunal väg. Vinterväghållningen kan
därför variera från kommun till kom
mun men ambitionen är naturligtvis
att få en enhetlig hantering.
Hur cykeltrafiksystemet sköts har
stor betydelse såväl för hur många
som cyklar som för säkerheten i
systemet. Dåligt underhållna cykeltrafiksystem ökar bevisligen risken
för singelolyckor. Det medför vidare
att många cyklister väljer körbanan
framför en parallell cykelbana om körbanan upplevs som ett bättre
och bekvämare alternativ.
Vägverket har regler för hur drift och underhåll av cykelvägar ska genomföras. I dessa regler finns en angiven standard för olika åtgärder.
Exempel på detta är när snöröjning ska utföras, när cykelvägarna ska
sopas m m.
Drift- och underhållskostnaden för en cykelled är 7 000 - 8 000 kronor
per kilometer och år.

Skyltning
Cykelleder ska alltid skyltas. Tanken är
att skapa ett enhetligt skyltsystem i Skåne
som kan användas över kommun- och regiongränser så att Du som cyklist känner
igen dig samtidigt som du får information
om hur långt det är dit Du ska.
Skylten ”Cykelledsmärke 1.6.7” används och ska förutom fjärrmålet
ange ett antal orter längs vägen i kilometeravstånd. Den är alltid gul
längs det statliga vägnätet i Skåne.
I Kristianstads kommun har man valt att
skylta tillsammans med VSK. Planen på
nästa sida visar de 9 stråk som prioriterats för cykelvägvisning och varje stråk
har sin färg inom tätorten.
Tex vägvisar röd cykelsymbol till Norra
Åsum. Den gula cykelsymbolen finns med
för att visa att skyltningen fortsätter längs
det statliga vägnätet till Maglehem.
9

Bilden längst ner på föregående
sida visar ett exempel från Norra
Åsum där den kommunala cykelskyltningen övergår i statlig.

Om kommunen inte har någon egen cykelvägvisning kan den gula
skylten användas ända in i tätorten.
I dagsläget dvs. hösten 2006 finns ett förslag till ”Cykelvägvisnings
plan Skåne” framtagen. Där visas vad som är skyltat, vad vi föreslår
ska skyltas, felande länkar m m. Tanken är att skapa ett sammanhäng
ande nät, en kombination av cykelvägar och vägar i blandtrafik, som
vi rekommenderar dig som cyklar.
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Planerad utbyggnad 2006-2015
Vägverket Region Skåne träffade alla Skånes kommuner våren 2005
och gick igenom vilka gång- och cykelvägar som byggts de senaste
åren längs det statliga vägnätet, vilka finns kvar att bygga ut, är de
fortfarande aktuella, har några nya önskemål framkommit?
Sammanfattningsvis har önskemål om cirka 300 cykelvägar lyfts fram
till en kostnad av cirka 1 miljard kronor. Efter prioritering kvarstår
cirka 100 cykelvägar till en kostnad av cirka 340 mkr.
Cykelvägarna som ingår i cykelledsplanen redovisas översiktligt till
sammans med befintliga cykelleder på kartan i bilaga 2. Om Du vill se
vilka namngivna objekt det handlar om så framgår det av den priori
terade listan som återfinns i bilaga 3. Inga projekt startas upp utan
att kommunen är informerad.
Förutom utpekade cykelvägar i Cykelledsplanen kommer även cykel
möjligheter att byggas inom vissa mitträckesprojekt, slitna vägmiljöer, tätortsprojekt m m.
Du kan även läsa eller hämta rapporten på Vägverkets hemsida;
http://www.vv.se
Välj Vägnätet och därefter Cykelleder. Här hittar du Cykelledsplan Skåne.

Cykelledsplanen följs upp årligen och vid behov kommer den att uppdateras om 4-5 år. Genomförda objekt ska då redovisas och nya angelägna objekt prioriteras tillsammans med dem som kvarstår i planen.
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Bilaga 2

Prioritetsgrupp 1
Planerad utbyggnad 2006-2008

*

Planerad
utbyggnad
Utbyggd 2006
Utbyggd 2006
Utbyggd 2006
Utbyggd 2006

Sträcka

Kommun

Hammar - Fjälkinge
Norra Ringen, GC-tunnel
Veberöd, Lilla Japan
Maglehem (banvall)

Kristianstad
Lund
Lund
Simrishamn

Utbyggd 2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007-2008
2008
2008
2008
2008

Hästveda - Luhrsjön (förskotterad)
Domsten - Hittarp (Viken-Helsingborg)
Nybrostrand - Köpingebro
Kabusa skjutfält (2 etapper)
Gantofta - Bårslöv - Påarp
Bjärnum-Vittsjö. Norra
Bjärnum-Vittsjö. Södra
Hög
Abbekås - Mossbystrand
Svalöv - Teckomatorp
Planskild GC-passage väg 17 Teckomatorp
Svedala – Börringekloster (2+1)*
Börringekloster – Börringe (2+1)*
Ängelholm - Munka Ljungby
Kyrkheddinge – Dalby (2+1)*
Kämpinge by - Räng Sand
Holmeja – Hyby (2+1)*
Mossbystrand - Svarte
Håstad - Örtofta
Skateholm - Abbekås
Gastelyckan - Knästorp

Hässleholm
Helsingborg
Ystad
Ystad
Helsingborg
Hässleholm
Hässleholm
Kävlinge
Skurup & Trelleborg
Svalöv
Svalöv
Svedala
Svedala
Ängelholm
Lund & Staffanstorp
Vellinge
Svedala
Skurup & Ystad
Eslöv & Lund
Skurup & Trelleborg
Lund & Staffanstorp

2+1 anger att gång – och cykelmöjligheten kommer att prövas inom planerat mitträckesprojekt

Bilaga 2

Prioritetsgrupp 2
Planerad utbyggnad 2009-2011
Sträcka

Kommun

Arrie - Käglinge
Billesholm/Jens Billeskolan - Norra Vram, etapp 1
Norra Vram - Vrams Gunnarstorps slott, etapp 2
Edenryd - Nymölla
PEAB - Fogdarp
Flyinge - Holmby
Jonstorp - Farhult - Utvälinge
Väg 1123 Västerstad - Östraby
Höör - Skånes djurpark
Klippan - Nybygget
Krika
Hammars skola - Fjälkingevägen
Örja - Kronan
Korsning 913/904 vid Flädie
Staffanstorp - Malmö (Särslöv - Valdemarsro)
Lönsboda - Duvhult
Genom Perstorp
Genom Ulvs
Tångdala
Rörum - Tångdala
Brantevik - Skillinge
Hemmestorp - Veberöd
Bonnarp
Nordanå
Piraten – Brösarp
Trelleborg - Skegrie
Gessie Villastad - Gessie By
Tåstarp
Hjälmsjön - Östra Ringarp
Broby - Glimåkra
Bössebacken - Hanaskog
Arlöv - St Bernstorp
Tygelsjö (Laavägen - Sjötorpsvägen)

Malmö & Vellinge
Bjuv
Bjuv
Bromölla
Båstad
Eslöv
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Klippan
Kristianstad
Landskrona
Lomma
Staffanstorp & Burlöv & Malmö
Osby
Perstorp
Perstorp
Simrishamn
Simrishamn
Simrishamn
Sjöbo
Klippan
Staffanstorp
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge
Östra Göinge
Burlöv
Malmö

Bilaga 2

Prioriteringsgrupp 3
Planerad utbyggnad 2012-2015

*

Sträcka

Kommun

Billesholm (Kungsgården) - Södra Vrams fälad
Näsum - Västanåvägen/Vångavägen
Valje - Bromölla, avsmalning gamla väg E22
Söderifrån till Stora Bernstorp
Förslöv - PEAB
Ljungvägen - Båstadvägen
Förslöv - Vistorpsvägen
Grevie kyrkby - Förslöv - Förslövs station
Stockamöllan - Hasslebro
Eslöv - Ellinge - Örtofta
Fleninge - Ödåkra
Hörja
Mala
Sösdala - Norra Mellby
Höganäs - Jonstorp
Fogdarp - Osbyholm - Hörby, asfaltering, 2 delar
Höör - Frostavallen
Östra Ljungby - Gråmanstorp - Klippan
Ringelikors – Vaktelvägen/Vinnö (2+1)*
Viby - Hammars skola
Torsebro - Näsby
Rinnebäck - Lackalänga
Glumslöv, Vikingaleden
Åkarp - Lomma
Borgeby längs väg 925
Stångby - Håstad
Svågertorp, över E6
Lönsboda södra 2101
Lönsboda - Hjärtasjöbadet
Del av gammal banvall, Älmhult söderut
Oderljunga - Häljalt
Perstorp - Oderljunga
Skillinge hamn - Skillinge Idrottsplatsen
Vitemölla - Haväng
Sövde - Blentarp
Hjärup - Lund (Flackarp)
Brösarp - Eljaröd
Trelleborg - Stavstensudde
Genom Böste

Bjuv
Bromölla
Bromölla
Burlöv
Båstad
Båstad
Båstad
Båstad
Eslöv
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Hässleholm
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kristianstad
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Osby
Osby
Perstorp
Perstorp
Simrishamn
Simrishamn
Sjöbo
Staffanstorp
Tomelilla
Trelleborg
Trelleborg

2+1 anger att gång – och cykelmöjligheten kommer att prövas inom planerat mitträckesprojekt

Bilaga 2

Fortsättning
Prioriteringsgrupp 3
Planerad utbyggnad 2012-2015
Sträcka

Kommun

Genom Beddingestrand
Vellingebacken - Vellinge
Östra Höllviken - Lilla Räng
Knislinge, Brobyvägen - Stationsvägen
Knislinge - Hjärsås
Knislinge - Vanås
Åstorp - Grytevad
Ängelholm - (Vegeholm) - Utvälinge
Åsljunga. Norra Sonnarpsvägen
Örkelljunga

Trelleborg
Vellinge
Vellinge
Östra Göinge
Östra Göinge
Östra Göinge
Åstorp
Helsingborg & Ängelholm
Örkelljunga
Örkelljunga
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