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Sävsjö kommuns Gång- och cykelplan syftar till att skapa ett ramverk 
för kommande utvecklingsarbete där cykeln som transportmedel är i fokus. 
Gång- och cykelplanen ska leda kommunens arbete i rätt riktning och 
bidra till sammanhållna satsningar för att gynna fotgängare och cyklister i 
hela kommunen.

Gång- och cykelplanen beskriver till viss del nuläget för fotgängare och 
cyklister men har större fokus på målsättning och åtgärder som behövs för 
att förbättra gång- och cykelvägnätet samt öka cyklingen i Sävsjö kommun. 
Gång- och cykelplanen är därför uppdelad i två delar med ett separat 
åtgärdsprogram.

Syftet är att skapa förutsättningar för cykelpendling och att minska 
användningen av motorfordon. Planen ska vara vägledande för hela den 
kommunala verksamheten och hjälpa till att skapa en samsyn gällande 
gång- och cykelfrågor inom kommunens olika verksamhetsområden.

”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, 
inkluderande och gröna kommun.”

Inledning
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Begreppsförklaring
I gång- och cykelplanen används olika 
benämningar och begrepp för att beskriva 
situationer, utformningar mm. Nedan 
förklaras några av de begrepp som 
används.

Passager & överfarter

Cykelpassage
Del av väg som är avsedd för cyklande 
för att korsa en körbana eller cykelbana. 
Passagen kan, men måste inte, anges med 
vägmarkering. Cyklande har väjningsplikt 
mot förare. Förare som närmar sig en 
obevakad cykelpassage ska anpassa 
hastigheten för att undvika fara för cyklister. 
Förare som passerar cykelpassage efter att 
ha svängt eller kört ur cirkulationsplats, ska 
ge cyklande tillfälle att passera.
(Transportstyrelsen 2015)

Cykelöverfart
Del av väg som är avsedd för cyklande 
för att korsa en körbana eller cykelbana. 
Överfarten anges med vägmarkering och 
vägmärke samt har en utformning som 
säkrar att fordons hastighet ej överskrider 
30 km/h, trots att rådande hastighetsgräns 
kan vara högre. Förare har väjningsplikt 
mot cyklande som är ute på eller just ska 
färdas ut på cykelöverfarten. Cyklande som 
kommer in på cykelöverfart från cykelbana 
ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten 
hos fordonen som närmar sig överfarten.
(Transportstyrelsen 2015)

Kombinerade körbanor

Blandtrafik
Både skyddade och oskyddade trafikanter 
använder samma körfält. Gång- och 
cykeltrafiken är inte separerad från 
biltrafiken.

Separerad
En separat gång- och cykelväg löper längs 
en bilväg men är separerad från bilvägen 
med ett säkerhetsavstånd mellan bilvägen 
och gång- och cykelvägen.

Breddad
Vägen breddas för att möjliggöra cykeltrafik 
längs sidan på vägen och körfälten skiljs åt 
med en kantsten, likt en bred trottoar.

Blandtrafik.

Separerad.

Breddad.
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Vägmarkering
När bilvägar inte separeras eller breddas 
kan markeringar på vägen användas. Den 
markerade linjen visar var gränsen mellan 
gång- och cykelbanan och bilvägen går, 
trots att de befinner sig på samma höjdnivå.

Konfliktpunkt
En geografisk plats i trafiken där det 
finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 
exempelvis handla om en plats där olika 
sorters trafik korsas.

Övriga begrepp

GC-väg
Gång- och cykelväg.

Hastighetsdämpande åtgärd
Åtgärd med syfte att sänka hastigheten 
för fordonstrafiken. Exempelvis ett 
fysiskt hinder i form av en upphöjning i 
körbanan, en avsmalning av vägen eller 
en sidoförskjutning av körbanan. Det kan 
också vara exempelvis en varningsskylt om 
hastighet eller fartkamera.

Hela ”RESAN”
Projektet Hela ”RESAN” som drivs 
av Energikontor Norra Småland ska 
stötta Region Jönköpings län, länets 
kommuner samt små och medelstora 
företag i att arbeta systematiskt med 
aktiviteter kopplade till handlingsplaner 
för hållbart resande. Syftet är att minska 
koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- 
och arbetspendlingsresor blir mer hållbara 
genom fler transportalternativ.

Intermodalitet
Användandet av flera trafikslag under en och 
samma resa. T. ex. att cykla till tågstationen 
och sedan åka tåg till målpunkten.

STRADA
Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition är ett informationssystem 
för data om skador och olyckor inom 
hela vägtransportsystemet. STRADA 
administreras av Transportstyrelsen.

Vägmarkering.
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Trafikregler
I Trafikförordningen (1998:1276) och 
Vägmärkesordningen (2007:90) anges de 
trafikregler, vägmärken och vägmarkeringar 
som gäller för cykeltrafiken.

Några regler för cyklister och 
mopedister

Val av väg
Cyklister och förare av moped klass II ska vanligtvis 
använda cykelbana, om sådan finns.

När cyklandet sker på vägen ska vägrenen användas. 
Finns varken cykelbana eller vägren får man använda 
körbanan. Skyldigheten att använda vägrenen gäller 
endast om vägrenen är tillräckligt bred och i övrigt 
lämplig att använda.

Korsningar
Alla fordonsförare skall vara särskilt försiktiga där 
korsande trafik förekommer. Korsningar är riskfyllda 
platser speciellt för de oskyddade trafikanterna. Det är 
viktigt att du tar ögonkontakt med övriga förare och att 
du visar hur du tänker köra.

Vid en cykelöverfart ska bilisterna väja för cyklisterna, 
på samma sätt som vid övergångsställe. Cyklisterna 
har samma krav på försiktighet. En cykelöverfart kräver 
hastighetsdämpande åtgärder, målade ”hajtänder” och 
särskild skylt. Väjningsplikten vid korsande av körbana 
gäller alltså ej för cyklister eller förare av moped klass 
II då en cykelöverfart används. Däremot gäller hänsyn 
och ögonkontakt.

Cykelpassage anordnas ofta i anslutning till 
övergångsställe för gående. Vid obevakade 
cykelpassager gäller i princip samma regler som 
vid obevakade övergångsställen när det gäller 
krav på försiktighet. Cyklister och mopedister som 
skall köra ut på en cykelpassage skall ta hänsyn till 
fordon som närmar sig överfarten, bl.a. avståndet 
till och hastigheten hos fordonet, och får inte korsa 
vägen om det orsakar hinder eller fara. (6 kap 6 § 
trafikförordningen)

Vid korsning av obevakade övergångsställen har du 
som cyklist eller mopedist väjningsplikt mot gående 
och skall anpassa hastigheten så att de gående på 
eller vid övergångsstället inte utsätts för fara. Om 
det behövs för att låta de gående passera måste du 
stanna. (3 kap 61 § trafikförordningen) Samma regler 
som gäller vid obevakade övergångsställen gäller vid 
obevakade cykelöverfarter.

Omkörning av fordon skall normalt ske till vänster. 
Cyklister och förare av moped klass II får dock 
köra om eller köra förbi andra fordon än cyklar 
och mopeder även till höger. Detta är ganska 
vanligt i exempelvis fordonsköer, men bör ske med 
försiktighet. Innan du kör om – förvissa dig noga om 
att den du tänker köra om inte ämnar svänga!

Det är förbjudet att köra om fordon eller spårvagn 
strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller 
obevakad cykelöverfart.

Skjutsning och last
Det är inte tillåtet att färdas fler på en cykel eller en 
moped än vad fordonet är byggt för. När cykeln eller 
moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd 
mot hjulekrarna får man dock skjutsa ett barn under 
10 år om man fyllt 15 år och två barn under 6 år om 
man fyllt 18 år. (6 kap 3 § trafikförordningen) Kom 
ihåg att föraren är ansvarig för att barn som skjutsas 
använder cykelhjälm.

En huvudregel är att cyklister och mopedister skall 
färdas efter varandra. Den regeln gäller inte bara på 
körbanan utan också på vägrenen och cykelbanan. 
Finns det tillräckligt med utrymme, får man dock köra 
i bredd, om det kan ske utan fara eller olägenhet. (6 
kap 1 § trafikförordningen)

Det är tillåtet att koppla en cykelkärra till såväl cykel 
som moped. Till cykel får man även koppla en 
sidvagn och till moped klass I en släpvagn. Om 
cykelkärra kopplas till mopeden skall den ha reflexer, 
som återkastar rött ljus bakåt. Finns inte reflexer skall 
baklykta med rött ljus finnas vid färd under mörker.

(NTF)
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Övergripande mål

Globalt
I september 2015 antog FN:s 
generalförsamling ”Agenda 2030”, med 17 
globala mål för hållbar utveckling. Målen, 
som integrerar de tre, sinsemellan lika 
viktiga, hållbarhetsperspektiven om social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling, 
berör bland annat hållbara transportlösningar 
och trafiksäkerhet.

Genom att satsa på utbyggnad och 
underhåll av våra gång- och cykelvägar 
bidrar man till utvecklingen av hållbara 
transportlösningar samtidigt som möjligheten 
att nå många av de andra målen knutna till 
Agenda 2030 också förbättras.

Nationellt
Det finns på nationell nivå tydliga 
målsättningar för att främja en mer hållbar 
samhällsutveckling, där cykling ingår som 
en del. Det svenska miljökvalitetsmålet 
”God bebyggd miljö” innebär bland annat 
att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, 
samt medverka till en god regional och 
global miljö.

Mål 11: Hållbara städer  
och samhällen

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till 
säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga 

och hållbara transportsystem för alla. Förbättra 
vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut 
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet 
på behoven hos människor i utsatta situationer, 

kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning 
samt äldre personer. (Regeringskansliet 2017b)

Ett sätt för kommuner att uppnå 
god bebyggd miljö

”För att skapa en klimatsmart transportinfrastruktur i 
staden krävs att gång- och cykeltrafiken prioriteras. 

En säker, trygg och estetiskt tilltalande utemiljö 
är förutsättningar för en hög andel gång- och 
cykeltrafik. I planeringen bör man först sträva 

efter att skapa en god transportinfrastruktur för 
gående och cyklister. Därefter kommer övriga 

trafikslag. Analysera det övergripande gång- och 
cykelvägnätet, dels hur det fungerar kopplat 
till viktiga målpunkter i samhället, men också 

anslutningar till kollektivtrafiken. I tätortsmiljö bör 
arbete utgå från att skapa ytor för gående och 

cyklister samtidigt som en kontinuerlig minskning 
av kapaciteten för personbilstrafiken sker.” 

(Sveriges miljömål 2017)



En genomsnittlig 
dag cyklar var 
tionde person.

Del 1 - Bakgrund 11.

I den nationella cykelstrategin som 
offentliggjordes i april 2017 har fem 
insatsområden identifierats som särskilt 
viktiga i arbetet för ökad och säker 
cykeltrafik. Regeringen kommer att följa 
utvecklingen inom dessa insatsområden 
för att säkerställa att arbetet går i önskvärd 
riktning. I Sävsjö kommun så bör man med 
enkla medel kunna påverka fyra av de 
nationella målen:

• Lyft cykeltrafikens roll i 
samhällsplaneringen.

• Öka fokus på gruppen cyklister genom 
riktade informationskampanjer.

• Främja en mer funktionell och 
användarvänlig infrastruktur.

• Främja en säker cykeltrafik.

(Regeringskansliet 2017a)

Nationell nulägesanalys

Cykeln som färdmedel
Den nulägesanalys som finns att hämta 
är på nationell nivå och kommer från det 
nationella cykelbokslutet 2016, upprättat av 
Trafikverket. Den visar att en genomsnittlig 
dag cyklar var tionde invånare i åldern 6–84 
år. De som cyklar gör i genomsnitt 2,2 
cykelresor om dagen om sammanlagt 7 
kilometer. Mer än hälften av alla cykelresor är 
2 kilometer eller kortare, och endast några 
få procent är mer än 10 kilometer långa. De 
vanligaste cykelresorna är fritidsresor, cirka 
40 procent, samt resor till och från arbetet, 
cirka 30 procent. Inköpsresor står för en 
sjättedel av cykelresorna medan resor till 
och från skola står för en åttondel.

Antalet cykelresor har minskat med en 
tredjedel sedan 1995, vilket i huvudsak 
beror på att färre personer cyklar en 
genomsnittlig dag. Den genomsnittliga 
cykelresans längd har däremot ökat med en 
tredjedel och är nu 3 kilometer.
(Trafikverket 2016)

Det finns inga indikatorer på att Sävsjö 
kommun skulle skilja sig från övriga 
jämförbara kommuner i Sverige gällande de 
nationella siffrorna.

Trafiksäkerhet
De konfliktpunkter som kan uppstå mellan 
oskyddade trafikanter och motorfordon är ett 
problem som finns redan idag och beräknas 
växa i och med att fler förväntas börja cykla 
och gå.

Enligt den senaste statistiken från STRADA 
så är cyklister den grupp på nationell nivå 
som utgör störst andel av de allvarligt 
skadade trafikanterna. Ungefär 45 procent 
av de som skadas allvarligt i vägtrafikolyckor 
varje år är cyklister. Av de allvarligt skadade 
cyklisterna skadas hela 80 procent i 
singelolyckor. Cyklisters säkerhet är därför 
en av de största utmaningarna inom arbetet 
för trafiksäkerhet.

Ungefär hälften av alla cykelolyckor 
på nationell nivå är singelolyckor där 
någon form av ojämnhet eller halka 
på marken är en faktor i olyckan. 
Därför är underhållsåtgärder viktiga för 
cykeltrafiken. Ibland är det dock själva 
underhållsåtgärderna i sig som kan ställa 
till vissa problem, såsom att en sandad 
cykelbana blir full med rullgrus när isen 
smälter.
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Sävsjös styrande planer
Flera olika planer, skrifter och dokument 
rörande Sävsjös gång- och cykelplanering 
finns sedan tidigare framtagna. Dess 
innehåll, mål och direktiv har inkluderats i 
arbetet med denna Gång- och cykelplan.

Översiktsplan 2012
I Sävsjö kommuns översiktsplan från 
2012 anges att kommunen ska ta fram en 
gång- och cykelplan. Vidare står att ”Sävsjö 
kommun skall aktivt medverka till att uppnå 
en miljövänligare, säkrare och trivsammare 
trafikföring”. (Sävsjö kommun 2012)

Utvecklingsstrategi 2016-2022
Sävsjö kommun ska arbeta för att bygga 
bra livsmiljöer där trygga cykelvägar 
är en pusselbit. En utveckling av 
kommunens gång- och cykelvägar går 
helt i linje med samtliga av kommunens tre 
utvecklingsområden, presenterade i dess 
”Utvecklingsstrategi 2016-2022”:

• Barnvänliga Sävsjö
• Gröna Sävsjö
• Inkluderande Sävsjö

Ur Utvecklingsstrategin:
”I allt planarbete och vid ombyggnation 
ska vi arbeta med tillgänglighet, trygghet 
och hållbarhet, så att vi planerar vårt 
gemensamma samhälle utifrån alla gruppers 
behov. Kommunen ska vara en föregångare 
inom hållbarhet och visa på goda exempel.”
(Holmqvist 2016)

Gång- och cykelplan 2012
Föregångaren till denna Gång- och 
cykelplan är den som Sävsjö kommun 
antog i april 2012. Då var syftet att separera 
gång- och cykeltrafiken från biltrafiken i 
tätorternas centrala delar samt utmed gator 
och genomfartstrafik. Målen var att:

• Skapa ett säkrare trafiksystem för de 
oskyddade trafikanterna.

• Minska körbanebredderna för att sänka 
hastigheterna avseende biltrafiken.

• Förändra gaturummet från en 
asfaltstruktur mot en grönare miljö 
där den biologiska mångfalden ges 
utrymme.

• Öka användningen av cykeln som 
färdmedel för de korta resorna.

• Minska bilåkandet i motsvarande grad.
• Minska miljöbelastningen och 

användningen av ändliga resurser.

(Utvecklingsavdelningen Sävsjö kommun 2012)

”Väg” blir ”gata”
Skriften ”’Väg’ blir ’gata’” beskriver 
åtgärdsförslag på fem olika platser i 
Sävsjö tätort. Förslagen syftar till att ge ett 
lugnare och säkrare trafikflöde, en bättre 
trafikmiljö för oskyddade trafikanter, en 
mer stadsmässighet åt centrala delar av 
staden och en ökad tillgängligheten med fler 
parkeringsplatser för bilar.

Gestaltningsprogram för Sävsjö 
stadskärna
I Sävsjös gestaltningsprogram anges 
vilken typ av cykelställ och cykeltak som 
genomgående ska användas. Programmet 
anger även att centrala cykelvägar ska 
skiljas från intilliggande gångväg genom 
olika markmaterial samt att cykelvägar med 
dålig sikt ska delas upp i två filer.
(Sävsjö Kommun, 2019)
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Nulägesanalys Sävsjö
I Sävsjö kommun bor drygt 11 600 invånare. 
(SCB, 2018). Åldersfördelningen skiljer sig 
något från Sverige i stort, genom att en 
större andel barn och ungdomar under 20 
år, samt medelålders och äldre över 50 år 
bor i kommunen. Antalet invånare mellan 20 
och 50 år är lägre än genomsnittet i Sverige 
(Region Jönköpings län, 2018). Man kan därför 
anta att fritidsresor, handelsresor samt resor 
till och från skolan utgör en majoritet av de 
cykelresor som görs i Sävsjö kommun.

Tätorterna Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och 
Rörvik ligger alla relativt plant i landskapet, 
utan större topografiska skillnader. Detta, 
tillsammans med de korta avstånden inom 
orterna, gör att förutsättningarna för cykling 
och färd till fots bör anses goda.

Historisk trafikplanering
På 1990-talet påbörjades anpassningen 
av gatubilden inne i Sävsjö, och på andra 
orter i kommunen, efter nya förutsättningar. 
Snabbare tåg skulle medföra att bomfällning 
vid järnvägsspåren behövde ske tidigare, 
vilket tillsammans med ökad tågtrafik 
medförde betydligt minskad möjlighet att ta 
sig över järnvägsspåren.

Det som följde var att biltrafiken leddes 
runt centrum medelst en nybyggnad av 
infrastruktur, exempelvis broar och nya typer 
av övergångar. Biltrafiken prioriterades i de 
nya sträckningarna och gatustandarden var 
hög med refuger, filer och breda gaturum. 
Efterhand har gatorna upplevts som en 
onödigt stor barriär med för mycket av 
”vägkaraktär”. Bidragande till den här 
känslan av barriär är att bilarnas hastighet 
alltid ökar vid breda gaturum.

I Sävsjö, Stockaryd och Rörvik påverkas 
gatubilden på olika sätt av järnvägen, 
medan det i Vrigstad istället är riksväg 30 
som delar samhället med liknande effekt. 
2003 byggdes genomfarten genom Vrigstad 
om, med en tydlig prioritering av gång- och 
cykeltrafiken vilket förbättrade situationen för 
samtliga trafikslag.

Hela ”RESAN”
Sävsjö kommun har bra tågförbindelser i 
jämförelse med andra orter i regionen. Detta 
kan främja intermodaliteten som eftersträvas 
i projektet Hela ”RESAN”. Som exempel 
så kan den enskilde med kollektivtrafik från 
Sävsjö nå både Stockholm och Köpenhamn 
med tillhörande flygplatser på strax över 3 
timmar. Det är även möjligt att medbringa 
cykel, dock i specialbagage.

Befintligt vägnät
Den inventering av kommunens befintliga 
gc-vägar (totalt 4,6 mil långt vägnät) som 
gjordes under 2016 och 2017 visar att den 
är fullgod sett till utbyggnad, beläggning 
och skyltning. Den påvisar främst brister i 
underhåll men även till viss del behov av 
infrastrukturåtgärder så som förlängning och 
komplettering av målning i gc-vägbanan.
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Sävsjö.

Rörvik.

Vrigstad.

Stockaryd.

Målpunkter, rörelsestråk 
 och service

Handel/Service

Kultur/Fritid

Skola/Förskola

Arbetsplats

Rörelsestråk

Cykelöverfart

Cykelpassage

Speciallösning

Vägmarkering

Breddad

Ny GC-väg

Cykelöverfart

Cykelpassage

Speciallösning

Vägmarkering

Breddad

Ny GC-väg



17.Del 2 - Nuläge 17.

Sävsjö

Målpunkter
Sävsjö har ett stort antal målpunkter 
utspridda över hela tätorten. En tydlig 
uppdelning syns mellan målpunkten 
Arbetsplatser, samt bostadsområden med 
målpunkterna Handel/Service, Kultur/Fritid 
och Skola/Förskola.

Rörelsestråk
De dominerande rörelsestråken beträffande 
gång- och cykeltrafik kan antas vara mellan 
bostadsområden och skolor, fritidsområden 
samt rese- och handelscentrum.

Sävsjö är tydligt uppdelat i en västra, mindre 
del och en östra, större del. Mellan de 
båda områdena finns få passager och den 
för gång- och cykeltrafik viktigaste är den 
under järnvägen i centrala Sävsjö. I stadens 
östra del dominerar rörelsestråk i nord-
sydlig riktning, samt mot järnvägspassagen 
i centrum.

Servicepunkter
Vid järnvägsstationen finns en 
pumpstation. Cykelrännor saknas vid 
järnvägsundergången. Cykelparkering 
under tak finns vid stationen och i övrigt 
finns omaka cykelställ utspridda på centrala 
platser.

Vrigstad

Målpunkter
Vrigstad har ett samlat centrum med 
målpunkter spridda omkring. Arbetsplatser 
är främst öster och söder om centrum. 
Övriga målpunkter ligger inne bland 
bostadsområdena.

Rörelsestråk
Orten har ett tydligt centrum och flera av 
rörelsestråken möts här. Både skolor och 
andra målpunkter ligger spridda kring 
centrum och det finns ett naturligt flöde 
mellan nordväst och sydöst.

Servicepunkter
Serviceinslagen är få i Vrigstad. 
Cykelparkeringar är mycket sparsamma, 
men skyltningen är god.

Rörvik

Målpunkter
Rörvik har ett sammanhållet och litet 
centrum där allt är nära, men med 
målpunkter utspridda. Arbetsplatserna 
finns i ortens sydöstra hörn, medan 
bostadsområdena ligger åt nordväst.

Rörelsestråk
Målpunkterna ligger i utkanten av orten vilket 
medför rörelsestråk kors och tvärs.

Servicepunkter
I Rörvik finns en pumpstation placerad 
centralt, vid Västra Torggatan. Skyltningen 
är god men cykelparkeringarna i samhället 
är få.

Stockaryd

Målpunkter
Stockaryd har sina målpunkter framförallt 
samlade i ortens sydöstra hörn, förutom 
arbetsplatserna som är koncentrerade till 
sydväst. Bostadsområdena finns framför allt 
i det nordöstra hörnet.

Rörelsestråk
Uppdelningen i målpunkter och 
bostadsområden ger flera rörelseriktningar 
tvärs över orten. Stockaryd är litet så det blir 
dock inga större sträckor att färdas.

Servicepunkter
Vid Stockaryds station finns en pumpstation 
och bra cykelparkeringar samt cykelrännor 
vid järnvägsundergången. I övrigt finns god 
skyltning.
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Sävsjö

Barriärer
I Sävsjö utgör järnvägen och väg 127 
barriärer genom staden. Rörelsestråken 
styrs mycket utifrån de säkra passager 
som finns. I centrala Sävsjö innebär det 
att all gång- och cykeltrafik som ska röra 
sig mellan östra och västra delarna måste 
passera antingen under järnvägen söder 
om stationen eller över järnvägen norr om 
stationen. Väg 127 har fler passager och 
det är möjligt att nå sydöstra Sävsjö från fem 
GC-undergångar. Torkån som rinner genom 
centrala Sävsjö utgör till viss del en barriär.

Korsningar
I Sävsjö finns flera kritiska punkter där 
gång- och cykelvägar korsar trafikerade 
vägar. Korsningarna finns i stadens centrala 
delar, men också längs bostadskvarterens 
huvudvägnät.

Vrigstad

Barriärer
Väg 30 och väg 127 utgör stora barriärer i 
Vrigstad. Även Vrigstadån utgör en barriär 
då möjligheten att korsa ån är begränsad till 
två broar, en för gång- och cykeltrafik och 
en för samtliga trafikslag.

Korsningar
Väg 30 och väg 127 skär rakt genom 
centrala Vrigstad och målpunkterna och 
bostadsområdena är spridda på alla sidor 
om vägarna. Detta gör att vägarna korsas 
av gång-/cykelstråk på flera ställen, särskilt 
längs väg 30.

Rörvik

Barriärer
I Rörvik utgör järnvägen en svag barriär. 
Eftersom större delen av orten, och samtliga 
identifierade målpunkter, ligger väster om 
järnvägen är det dock inget större problem.

Korsningar
Två korsningspunkter har identifierats i 
Rörvik, båda vid busshållplatser längs 
Storgatan.

Stockaryd

Barriärer
Järnvägen delar upp Stockaryd i en 
östlig och en västlig del. Möjlighet att 
passera finns bara på två ställen, en vid 
järnvägsstationen och en vid Vrigstadvägen.

Korsningar
I östra Stockaryd finns flera 
korsningspunkter där gång- och cykeltrafik 
korsar Järnvägsgatan och Sävsjövägen.

Styrkor
Samtliga tätorter i Sävsjö kommun har 
en god utbyggnad av gc-vägar längs de 
huvudsakliga stråken. Vägarna är överlag 
markerade och skyltade på ett bra sätt.
 
Svagheter
Den inventering som gjordes 2016 och 
2017 av Sävsjö kommuns befintliga GC-
vägnät visade på brister och frånvaro av 
säkra passager i anslutning till länsvägar, 
riksvägar och där järnvägen går genom 
tätbebyggt område. Dessa passager och 
infrastruktur samverkar oftast på något 
sätt med vägar där Trafikverket är ansvarig 
eller väghållare. Det har även visat sig, i 
och med expansionen och exploateringen 
av nya bostadsområden kring Sävsjö, att 
anläggandet av helt nya GC-vägar på sikt 
kommer vara nödvändigt.
     Trafiksituationen kring många av Sävsjö 
kommuns skolor är både osäker och 
ohälsosam. Detta på grund av många bilar 
i omlopp då målsmän skjutsar sina barn till 
skolan i bil.

Behov
Det finns ett behov av att uppgradera gång- 
och cykelpassagerna över hårt trafikerade 
vägar och att säkerställa en trygg färd för 
barn och ungdomar från hemmet till skolan.
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Översiktlig planering

Trafiksäkerhet
För att öka säkerheten för cyklister och 
fotgängare är det viktigt att minska risken för 
kollisioner mellan oskyddade trafikanter och 
motorfordon. En separering mellan cyklister 
och motortrafik, säkra passager för cyklister, 
bättre anpassat underhåll av cykelvägar och 
cykelfrämjande kampanjer riktade till skolor 
och elever är exempel på åtgärder som 
skulle kunna öka trafiksäkerheten i Sävsjö 
kommun.

För att veta var och vilka åtgärder som 
behöver sättas in, är en god kännedom om 
befintliga rörelsemönster och en analys av 
brister i rörelsestråken viktig för att kunna 
prioritera rätt. Det räcker inte alltid som 
åtgärd att förbättra de befintliga gc-vägarna. 
Ibland måste helt nya förbindelser byggas 
för att leda fotgängare och cyklister på en 
säker väg.

Attraktiva gång- och cykelvägar
Att de prioriterade gång- och cykelvägarna 
uppfattas som attraktiva ökar chansen 
att kommunens invånare ska välja bort 
bilen och istället promenera eller cykla. 
Dessutom ökar sannolikheten att de ska 
välja en säker och trygg väg istället för ett 
mer olämpligt alternativ. Det är av stor vikt 
att gång-/cykelvägen är placerad på ett 
sätt så att fotgängaren eller cyklisten kan 
ta den genaste vägen till målpunkten. God 
orienterbarhet där det är lätt att hitta rätt är 
också en förutsättning, liksom att cyklisten/
fotgängaren passerar genom vackra och 
grönskande miljöer.

Belysning
Parallellt med de åtgärder som görs i 
utformningen av kommunens GC-vägnät, 
ska dess belysning ses över och förbättras. 
Vägbelysningshandboken från Trafikverket 
ligger till grund för belysningens utfomning 
och projektering.

(Trafikverket 2014)
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Kategorisering av gång- 
och cykelstråk
Kategoriseringen av gång- och cykelstråken 
är utgångspunkten i arbetet med att 
säkerställa trafiksäkerheten och tillgången 
på cykelvägar, samt att prioritera åtgärder. 
Huvudcykelvägar och lokala cykelvägar har 
kategoriserats utifrån Trafikverkets riktlinjer.

Utöver de kategorier som Trafikverket 
använder vill man i Sävsjö kommun 
lyfta fram Säkra skolvägar som en egen 
kategori. Att satsa på och informera om 
Säkra skolvägar kommer uppmuntra fler 
att ta cykeln till skolan istället för bilen. Det 
kommer i sin tur att förbättra den osäkra 
trafiksituation som idag råder vid många av 
kommunens skolor.
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                   Säker skolväg
Barn och ungdomar som får lov att ta sig 
till skolan utan målsman ska på ett säkert 
sätt kunna röra sig till fots eller med cykel 
från villaområdena i tätorterna och till dess 
skolor. De gång- och cykelsträckningar 
som binder samman bostadsområden 
med målpunkten skola klassas därför som 
Säkra skolvägar och ges högsta prioritering 
vid åtgärdsarbeten. De Säkra skolvägarna 
sträcker sig ofta mellan lågt trafikerade 
områden och mycket högt trafikerade 
platser. Oavsett trafikgrad ska den Säkra 
skolvägen uppfattas som trygg hela vägen 
från start till mål.

                   Huvudcykelväg
Huvudcykelvägar förbinder olika delar 
inom en tätort och har ofta relativt hög 
trafikmängd. Huvudcykelvägar syftar 
bland annat att tillgodose behov för längre 
sträckor inom tätorten. Nätet binder ihop 
olika stadsdelar med varandra och med 
andra viktiga målpunkter och bildar ett 
sammanhängande huvudcykelvägnät. 
Viktiga målpunkter är till exempel större 
arbetsplatsområden, tätortens kommersiella 
centrum, stationer/terminaler, sjukhus och 
större fritidsanläggningar. (Trafikverket, 2019)

                   Lokal cykelväg
Lokala cykelvägar ansluter oftast till 
huvudcykelvägar och Säkra skolvägar, men 
är även isolerade cykelvägar. Utbredningen 
kan variera och trafikmängden är ofta liten. 
Syftar bland annat att tillgodose behov 
för kortare sträckor inom tätorten och 
som binder ihop lokala målpunkter med 
huvud- eller regionala cykelvägar. Viktiga 
målpunkter är t.ex. bostadsområden, lokalt 
centrum, enskilda affärer, offentlig service, 
skolor, fritidsområden/anläggningar och 
busshållplatser där omstigning sker mellan 
cykel och buss. (Trafikverket, 2019)

Övergångar mellan kategorier
Säkra skolvägar har genomgående 
sträckningar oberoende av huvudcykelvägar 
och lokala cykelvägar.

En huvudcykelväg kan skiftas till att övergå 
till en lokal cykelväg där exempelvis mindre 
cykelvägar från bostäder sluts samman 
med huvudcykelvägar med högre flöden. 
Huvudcykelvägarna är tänkta att utgöra att 
”skelett” eller en ”stomme” av cykelvägar i 
tätorten. (Trafikverket, 2019)

En lokal cykelväg kan skiftas för att övergå 
till en huvudcykelväg där små flöden möter 
större flöden. Det kan exempelvis vara en 
cykelväg som går från ett bostadsområde 
som sedan ansluter till en större cykelväg. 
(Trafikverket, 2019)
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Utformning

Situation 1: Bilväg korsar gc-väg
I situationer där en bilväg korsar en gc-
väg ska korsningen utformas så att bilister 
uppmanas att väja för cyklister. GC-
vägens kategorisering i kombination med 
platsens trafikbelastning avgör korsningens 
utformning. Till höger visas några exempel 
på olika utformning beroende på kategori.

             1.1 Säker skolväg
Korsningen utformas som en cykelöverfart. 
Bilister ska väja för cyklister oavsett vilket 
håll de kommer från. Cykelöverfarten utförs 
exempelvis med målad asfalt, målade 
väjningsmarkeringar och särskild skylt.

             1.2 Huvudcykelväg
Korsningen utformas som en cykelöverfart. 
Bilister ska väja för cyklister oavsett vilket 
håll de kommer från. Cykelöverfarten 
utförs exempelvis med målade 
väjningsmarkeringar och särskild 
skylt.

             1.3 Lokal cykelväg
Korsningen utformas som en cykelpassage. 
Cyklister ska väja för bilister. Cykelpassagen 
utförs exempelvis med målade 
vägmarkeringar. Alternativt byts de målande 
markeringarna mot en fris av storgatsten på 
ömse sidor om gc-banan. 

1.1 Säker skolväg

1.2 Huvudcykelväg

1.3 Lokal cykelväg

Läshänvisning

Steg 1: Fastställ gång-/cykelvägens 
kategorisering med hjälp av föregående 
kartor.

Steg 2: Identifera vilken situation platsen 
hör samman med enligt nedan.

Steg 3: Utläs förslag till utformning enligt 
nedan.
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2.1 Säker skolväg

2.2 Huvudcykelväg

2.3 Lokal cykelväg

Situation 2: Cykelväg korsar bilväg
I situationer där en cykelväg korsar en 
bilväg avgör gc-vägens kategorisering 
vem som har företräde för vem. GC-
vägens kategorisering i kombination med 
platsens trafikbelastning avgör korsningens 
utformning. Till vänster visas några exempel 
på olika utformning beroende på kategori.

             2.1 Säker skolväg
Korsningen utformas som en cykelöverfart. 
Bilister ska väja för cyklister oavsett vilket 
håll de kommer från. Cykelöverfarten utförs 
exempelvis med hastighetsdämpande 
åtgärd, ex i form av upphöjning, målad 
asfalt, målade väjningsmarkeringar och 
särskild skylt.

             2.2 Huvudcykelväg
Korsningen utformas som en cykelöverfart. 
Bilister ska väja för cyklister oavsett vilket 
håll de kommer från. Cykelöverfarten utförs 
exempelvis med hastighetsdämpande 
åtgärd, ex i form av upphöjning, målade 
väjningsmarkeringar och särskild skylt.

             2.3 Lokal cykelväg
Korsningen utformas som en cykelpassage. 
Cyklister ska väja för bilister. Cykelpassagen 
utförs exempelvis med målade 
vägmarkeringar och refuger av gatsten.
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Situation 3: Förbättrad utformning 
av sträckning
Längs sträckor där cyklister, fotgängare och 
bilister samsas ska gc-vägens sträckning 
uppfylla tillräckligt hög nivå av säkerhet och 
trygghet. Till höger visas några exempel på 
olika utformning beroende på kategori.

             3.1 Säker skolväg - Separerad
Längs bilvägar där många bilar kör, och 
hastigheterna är högre bör den säkra 
skolvägen separeras från bilvägen 
genom en säkerhetszon. Zonen används 
med fördel till plantering av alléträd, 
perennplantering, buskplantering eller som 
gräsremsa.
     Vid lägre trafikflöden kan den säkra 
skolvägen istället utformas som breddad, se 
nedan.

             3.2 Huvudcykelväg - Breddad
På platser där fordonstrafiken tillåts köra 
snabbare än cyklisten behöver cyklisten 
ett bra skydd. Då är det lämpligt att bredda 
trottoaren och anlägga en cykelväg i jämn 
höjd med gångvägen, skiljd från bilvägen 
med ett kantstöd och gärna rad av 
avvikande markbeläggning.

             3.3 Lokal cykelväg - Vägmarkering
Det enklaste sättet att dela upp cyklister från 
fordonstrafik eller fotgängare från cyklister 
är genom en vägmarkering. Heldragen 
eller streckad vit linje tillsammans med 
cykelsymbol gör cykelvägen tydlig. Denna 
uppdelning passar på platser där fordon kör 
långsamt och har god uppsikt.

3.1 Säker skolväg

3.2 Huvudcykelväg

3.3 Lokal cykelväg
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Situation 4: Anläggande av ny 
gång- och cykelväg
Vid nyanläggning av gc-väg där cyklister och 
fotgängare tidigare cyklat längs bilvägen ska 
omfattningen anpassas efter kategorierna 
och utföras enligt förslag under Situation 3.
     Vid nyanläggning av gc-väg där det helt 
saknas vägförbindelse blir placeringen av 
gc-vägen mycket viktig. Den nya vägen 
ska anläggas på ett sätt som gör den så 
gen som möjligt och som låter cyklisten/
fotgängaren passera genom en vacker miljö.

Situation 5: Tillägg av service
Precis som att det finns trafikskyltar, 
vägvisning, bensinmackar och 
parkeringsplatser för biltrafik, bör det 
självklart finnas vissa serviceinslag för 
cyklister. Man ska kunna räkna med att hitta 
rätt, ha någonstans att ställa cykeln när man 
kommit fram och dessutom få hjälp om 
något behöver ordnas med cykeln.

             5.1 Säker skolväg
Längs den säkra skolvägen ska samtliga 
nedanstående serviceinslag finnas.

• Skyltning
• Cykelrännor
• Parkering
• Pumpstation

             5.2 Huvudcykelväg
Längs huvudcykelvägen ska samtliga 
nedanstående serviceinslag finnas.

• Skyltning
• Cykelrännor
• Parkering
• Pumpstation

             5.3 Lokal cykelväg
Längs den lokala cykelvägen ska service i 
form av skyltning finnas.

Service
Skyltning
Skylt med hänvisning till var cyklister samt 
fotgängare ska färdas ska finnas efter 
varje korsning samt efter passager där 
vägbanans utformning ändras. 

Cykelrännor
På ställen där cykelvägen kan kortas 
ner genom att passera en trappa ska 
cykelrännor monteras.

Parkering
Parkeringar i anslutning till resecentrum 
och målpunkten skola bör utformas med 
väderskydd i form av cykeltak från Veksoe 
eller likvärdigt fabrikat. Parkeringar i centrala 
delar av orterna bör utformas med cykelställ 
Smekab Löv och övriga parkeringar bör 
utformas med Cyklos Delta eller likvärdiga 
fabrikat. Parkeringar ska placeras i direkt 
anslutning till, exempelvis, entréer och 
hållplatser.

Pumpstation
Offentliga pumpstationer ska finnas i 
varje tätort i anslutning till säker skolväg/
huvudcykelväg och resecentrum.

Skylt som visar fot-
gängare och cyklister 
rätt väg och placering.

Cykelrännor möjliggör för cyklister 
att gena förbi trappor
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                Regionala 
                cykelvägar
”Regionala cykelvägar binder ihop tätorter 
och har därmed lång utbredning. En 
regional cykelväg kan bindas ihop med 
huvudcykelvägar i start- och slutpunkten. 
En regional cykelväg kan skiftas till att bli 
en huvudcykelväg där exempelvis en tätort 
börjar, där det anses vara ett högre flöde 
av cyklister eller där pendlingsavståndet 
anses vara en rimlig sträcka från viktiga 
målpunkter.” (Trafikverket, 2019)

Regionala cykelvägar saknas till stor i Sävsjö 
kommun och kommunen ska arbeta för 
att koppla samman dess tätorter genom 
regionala cykelvägar mellan:

• Sävsjö - Vrigstad
• Sävsjö - Stockaryd
• Sävsjö - Hjärtlanda
• Sävsjö - Torset
• Vrigstad - Stockaryd
• Stockaryd - Hjälmseryd
• Stockaryd - Rörvik
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Drift och underhåll
Drift och underhåll innefattar åtgärder för att 
säkerställa gc-vägarnas användbarhet och 
funktionalitet. Exempelvis ingår beläggning, 
lagning av sprickor och hål, snö- och 
halkbekämpning vintertid och borttagning av 
grus. En hög drift- och underhållsstandard 
på cykelvägnätet ger en säkrare 
trafiksituation men har också betydelse för 
cykelns status som transportmedel och är 
något som kan bidra till ökad cykling.

Snöröjningsrutin
Nuvarande snöröjningsrutiner innebär 
att gång- och cykelvägar prioriteras 
över körbanor. GC-vägarna ska i sin tur 
prioriteras enligt nedan:

• Säkra skolvägar och 
huvudcykelvägar 
Snöröjning utförd inom 8 timmar 
efter det att snöfall upphört. 
Halkbekämpning utförs vid behov.

• Lokala cykelvägar 
Snöröjning utförd inom 12 timmar 
efter det att snöfall upphört. Normalt 
utförs inte snöröjning under helger. 
Halkbekämpning utförs vid behov.

• Gång- och cykeltunnlar samt 
trappor 
Snöröjning utförd inom 3 timmar 
dagtid efter det att snöfall upphört. 
Halkbekämpning utförs vi behov 
omgående efter snöröjning med 
målsättningen att hålla snö- och halkfria 
trappor och ramper.

Övrig drift
Nya beläggningar, lagning av sprickor 
och hål samt borttagning av grus på 
kommunens gång- och cykelvägar ska 
vara prioriterade insatser i driftlagets arbete. 
Säkra skolvägar och huvudcykelvägar 
prioriteras högst, och lokala cykelvägar följer.

Ledningsarbeten
Där ledningsarbeten utförs, vid t.ex. VA- och 
bredbandsarbeten, ska alltid GC-planens 
åtgärdslista ses över för att genomföra 
eventuella åtgärder i GC-vägnätet i 
samband med ledningsarbetet.

Information
Kommunen ska arbeta med kampanjer 
för att uppmuntra till ökad cykling inom 
kommunen. Kampanjerna ska i första hand 
rikta sig till barn och ungdomar samt vuxna 
som bor på cykelavstånd till sitt arbete.

Kommunen ska också uppmärksamma och 
informera om trafikregler som trafikanterna 
behöver förhålla sig till. Många av cyklisterna 
har inte körkortsutbildning och det medför 
att det är extra viktigt att informera om 
skyldigheter och rättigheter i trafikmiljön.
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