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DEFINITIONER 

Anspänningstid   Tid från larm till att enheten lämnar brandstation/uppehållsplatsen för 

att avhjälpa den oönskade händelsen. 

 

BmD   Brandman i beredskapsstyrka. Deltidsanställd enligt RIB-avtalet.  

 

BmH   Brandman i jourtjänst. Heltidsanställd.  

 

CBRN-E  Benämning för kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva 

ämnen.  

 

FIP   Första insatsperson. Räddningstjänstpersonal som åker direkt till 

skadeplats. 

   

FSO   Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor  

 

F-samverkan  Samarbete mellan Räddsam F, Landstinget i Jönköpings län, Polisen och 

Länsstyrelsen för Jönköpings län 

 

HP Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, för 

förebyggande verksamhet och räddningsinsatser  

 

Insatsledare, IL Ansvarar för att leda det operativa skadeavhjälpande arbetet. 

 

Insatsledning  Samordnar det skadeavhjälpande arbetet på skadeplats. Kan bestå av 

flera personer.  

 

IVPA Larm i väntan på ambulans. Exempel på IVPA-larm är när 

räddningsstyrkor larmas på hjärtstopp.   

 

LE   Ledningsenhet. Kan leda eller bistå räddningsledaren vid en större 

insats.  

 

LBE  Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara  

 

LSO  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

 

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se mer på 

http://www.msb.se 

 

Nivåutlarm  Rätt antal och sammansättning av enheter skall larmas vid respektive ’ 

skadehändelse för att avhjälpa skadan. Hjälpbehovet skall vara det 

styrande. 

 

http://www.msb.se/
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Normativ ledning   Tolkar och beslutar organisationens roll. Som grund för detta ligger 

gällande lagar och förordningar, men också samhälleliga och 

inomprofessionella värderingar. Normativ ledning påverkas även av 

andra organisationers roller. Normativ ledning innefatta beslut för hur 

hela organisationen skall arbeta samt fastställande av idé för, eller 

inriktning av verksamheten. Ingår som en del i Systemledning. 

 

Olycka Händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på 

människor, materiel eller miljö.   

 

PBL   Plan- och bygglagen (2010:900)  

 

PDCA   Plan-Do-Check-Act dvs planera, genomföra, utvärdera och korrigera 

 

POSOM   Psykiskt och socialt omhändertagande. Frivillig organisation för att 

stödja de drabbade vid allvarlig händelse.  

 

RCB   Räddningschef i beredskap  

 

RiB  Räddningspersonal i beredskap, deltidsanställd personal som har 

beredskap motsvarande var tredje eller fjärde vecka.  Kallas även 

brandman deltid (BmD). 

 

Räddningsinsats Insats enligt LSO av statlig eller kommunal  räddningstjänstorganisation i 

syfte att rädda liv, egendom och miljö.  

Räddningsenhet, RE  Omfattar 4-5 personer med kompetens att hantera en släckbil enligt 

Räddsam Fs uppgiftskatalog. 

 

RäddSam F  Samarbetsorganisation för räddningstjänster som omfattar alla 

kommuner i Jönköpings län samt Ydre i Östergörland. Även SOS Alarm 

är medlem i Räddsam F.  

 

Samhällskostnad Sammanlagd kostnad som hela samhället får betala. Inkluderar kostnader 

för sjukskrivningar, produktionsbortfall, rehabilitering med mera vid 

personskador.  

SL   Styrkeledare. Leder normalt en enskild styrka på 2-5 personer.   

 

SÄRF  Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Ansvarar för räddningstjänst i 

Borås, Mark, Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo 

kommuner. 

  

SRVFS   Räddningsverkets föreskrifter. Räddningsverket lades ned 2008-12-31. 

2009-01-01 bildades MSB. Såvida de inte är upphävda så gäller de 

fortfarande.  
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Strategisk ledning   Strategisk ledning beslutar om beredskap och insatsers ram. Med ram 

menas fastställda avgränsningar beträffande tid, resurser och geografiskt 

läge. Strategisk ledning blickar också utanför egen organisation och 

skadeplats. Det som händer i omvärlden och hur detta påverkar 

insatserna bevakas också. Oftast handlar strategisk ledning om att 

prioritera resurser mellan olika pågående insatser och den beredskap 

som skall upprätthållas. 

 

Systemledning   Omfattar att kontinuerligt definiera, värdera och bestämma hela 

organisationens roll i förhållande till situationen och andra organisationer 

i samhället. Men framförallt ska beslutsdomänen systemledning se till så 

att det totala hjälpbehovet blir tillgodosett. En väsentlig del av 

systemledningen är också att få systemet som helhet att fungera som en 

del av samhällets totala krishanteringssystem. 

 

Uppgiftsledning  Beslutsdomänen uppgiftsledning leder en organisatorisk del i utförandet 

av tilldelad uppgift. Det kan vara att styra en sektor, en funktion eller 
annan tilldelad uppgift. 

 

 

Vattenenhet, VE  Omfattar 1-2 personer med kompetens att hantera en tankbil och  

motorspruta enligt Räddsam Fs uppgiftskatalog.  

 

VAV  Svenskt Vattens anvisningar för bla brandpostsystem 
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INLEDNING 
Varje dag inträffar många oönskade händelser som på något sätt behöver hanteras. Det är 

trafikolyckor, bränder, suicid mm. Lidandet för de direkt och indirekt drabbade är stort. Samhällets 

kostander för förstörd egendom, produktionsbortfall och sjukhuskostnader kan räknas i hundratals 

miljarder kronor. Detta handlingsprogram beskriver hur Räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö 

kommuner skall arbetar för att minska konsekvenserna av en oönskad händelse.   

Den 1 januari 2004 trädde Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Förordning (2003:789) 

om skydd mot olyckor (FSO) i kraft. LSO ersatte Räddningstjänstlagen (1986:1102) och ställer tydliga 

krav på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot olyckor. Med den enskilde avses såväl 

privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer.  

LSO innebär målstyrning med nationella mål för kommunernas arbete som ska kompletteras med 

lokala verksamhetsmål för att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. I LSO står 

följande att läsa i 1 kap. 1 §:  

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv 

och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Detta innebär att kommunerna mot bakgrund av de lokala förhållandena, som till exempel risker och 

befolkningsstruktur, har ett ansvar att hantera de olyckor som inträffar inom det geografiska 

områdesansvaret. Syftet med detta handlingsprogram står skrivet i LSO 3 kap, 8§: 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet 

skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 

finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet 

skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för 

att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser 

kommunen har och avser att skaffa sig. 

Detta dokument beskriver förutsättningarna och målen för Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö fram 

till år 2015.  
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1.1 FAKTA OM KOMMUNERNA  

Gislaved kommun har ungefär 29 000 

invånare fördelat på åtta tätorter där 

Gislaved och Anderstorp är de största 

med vardera 9900 respektive 4900 

invånare. 80 procent av befolkningen 

bor i någon av de åtta tätorterna, vilka 

är markerade på kartan. Kommunen 

korsas av flera viktiga riks- och länsvägar 

samt har järnvägsförbindelser i norr och 

söder. Se figur 1.1. 

Gnosjö kommun har ungefär 9500 

invånare. Kommunen korsasav flera 

viktiga länsvägar samt har 

järnvägsförbindelse genom Kust-till-

Kust-banan. Gnosjö och Hillerstorp är 

de två största tätorterna med vardera 

ungefär 4300 respektive 1700 invånare. 

Övriga tätorter är Nissafors, Åsenhöga, 

Marieholm, Törestorp och Kulltorp. 

Sysselsättningen i kommunen präglas av 

tillverkningsindustri i olika former.  

Se figur 1.2 

  Figur 1.1. Karta på Gislaved kommun 

  

Figur 1.2. Karta över Gnosjö kommun 

Figur 1.1. Karta över Gislaved kommun 
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1.2 KOMMUNENERNAS ORGANISATION FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 

Gislaved och Gnosjö kommuner har sedan 1 januari 2011 en gemensam nämnd för räddningstjänsten. 

I nämnden finns tre ledamöter från vardera kommun. Ordföranden kommer från Gislaved kommun 

och vice ordförande kommer från Gnosjö kommun.   

Samarbetet är formaliserat genom avtal där Gislaved är värdkommun. Detta innebär att all personal 

är anställd i Gislaved kommun. På så sätt förenklas det administrativa arbetet eftersom det endast är 

en budgetprocess, ett lönssystem mm.      

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Inriktningen för detta handlingsprogram är de olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Det 

förebyggande arbetet för att minska olyckor beskrivs i respektive kommuns förebyggande 

handlingsprogram.    

En avgränsning är också att antalet skadade och omkomna kommuninvånare avser folkbokförda i 

kommunen, vilket innebär att själva olyckorna i vissa fall kan ha inträffat utanför kommunens gränser.  
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2 KOMMUNENS RISKBILD 
Som grund för detta handlingsprogram finns en riskanalys1 som genomfördes 2012.  

2.1 KORTFATTAD BESKRIVNING AV RISKBILDEN 

Mer utförlig beskrivning om finns i bilaga 1. Allt detta material bygger på riskanalysen för Gislaved och 

Gnosjö kommuner, genomförd 2012.   

Gislaved och Gnosjö kommuner präglas av industriverksamhet, i stor som mindre skala. 

Plastindustrin, metallbearbetning tillsammans med annan tillverknings- och bearbetningsindustri utgör 

en central del i företagsamheten. I kommunerna finns det väsentligt högre industritäthet än riket i 

övrigt. Riksvägarna 26 och 27, länsvägarna 151, 152 och 153 samt 604 utgör viktiga delar i 

infrastrukturen eftersom transporterna med lastbil är dominerande. På dessa vägar transporteras 

dessutom en stor mängd farligt gods varje år.  

Kommunerna korsas av Kust-till-kust-banan i den norra delen och i den södra delen finns 

järnvägsförbindelse med Halmstad och Värnamo. På dessa järnvägssträckor förekommer såväl 

persontransporter som farligt gods-transporter. I Gnosjö finns en av södra Sveriges större 

nöjesanläggningar, High Chaparral.  

 

2.1.1 OLYCKOR MED SKADADE 

I kommunen är fallolyckor en stor anledning till att invånarna skadas varje år. I genomsnitt vårdas 

varje år närmare 200 av kommunens invånare på sjukhus minst ett dygn på grund av fall medan 50 

personer vårdas minst ett dygn till följd av vägtrafikolyckor. Underlaget för personer som vårdas 

minst ett dygn på grund av brand är lågt men kan uppskattas till mellan 5 och 10 personer per år.  

2.1.2 OLYCKOR MED OMKOMNA 

Kommunerna är de senaste åren relativt sett väl förskonad från olyckor med dödlig utgång. 

Underlaget är litet och därför kan antalet förändras drastiskt år för år, men i genomsnitt under 

perioden 1997-2009 omkom 9 personer per år till följd av olyckor. Av dessa omkom ungefär 3-4 

personer till följd av fall och 3 personer i trafiken.  

Vad avser suicidfrekvensen så har Gislaved och Gnosjö kommuner i genomsnitt ungefär fem till sju 

fullbordade suicid per år, men denna siffra kan förändras mycket från år till år. Till detta kan läggas ett 

antal suicidförsök som inte fullbordas, men som ändå kan orsaka skada och psykiskt lidande hos den 

drabbade med omgivning. Det finns troligen ett stort antal händelser där polis, ambulans och 

räddningstjänst aldrig blir larmade på.  

Närheten till naturen lockar många turister och sommarboende varje år. Här finns ett stort antal 

sjöar och vattendrag, där Nissan och Bolmen är bland de mest kända. Drunkningsolyckor med 

omkomna är sällsynta men i de fall de inträffar kan även de märkbart påverka statistiken över 

omkomna under ett år.  

 

 

                                                
1 Riskanalys för Gislaved och Gnosjö kommuner, antagen november 2012 
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Figur 2.1, Fördelningen av de verksamheter där räddningstjänsten larmas å brand i byggnad. Statistik 2005-2011. 

2.1.3 INDUSTRIER OCH FARLIG VERKSAMHET 

Sysselsättningen i kommunen domineras av industrin vilket också avspeglar sig i antalet bränder per 

år. Bränder i industrier riskerar att påverka omgivningen till stor del vilket gör att de har hög 

prioritet i att förebyggas. Diagrammet nedan visar fördelningen mellan olika byggnadstyper för 

bränder i byggnader i Gislaved respektive Gnosjö kommuner, i faktiskt antal och andel i procent, se 

figur 2.1.  

I Gislaveds kommun finns två industrier med så kallad farlig verksamhet enligt LSO: Recticel AB och 

Plating On Plastic AB. I Gnosjö är det Svenska Schlötter AB och Proton Finishing som har 

motsvarande klassning. Utöver dessa finns andra industrier, bland annat för ytbehandling, som 

hanterar farliga ämnen i olika omfattning.  
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2.2 RÄDDNINGSINSATSER 

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö genomför årligen ungefär 520 insatser i Gislaved och Gnosjö 

kommuner enligt LSO (genomsnitt 2007-2011), se figur 2.2. Automatlarm utan brand/gas dominerar 

orsakerna till insatser med 37%, därefter följer trafikolyckor (19%), brand i byggnad (14%), brand ej i 

byggnad (9%), utsläpp farligt ämne (4%) och övriga olyckor (nödställd person, drunkning, IVPA med 

flera, 17%).  

 

Figur 2.2, Sammanfattning över räddningstjänstens insatser 2007-2011 

Flera av trafikolyckorna orsakas varje år av kollision med, eller avkörning på grund av, vilda djur. 

Kategorin "I väntan på ambulans” har sedan införandet av defibrillatorer ökat markant. Detta skedde 

sedan det utökade avtalet med Landstinget som undertecknades 2011 där närmaste räddningsstyrka 

larmas vid befarat hjärtstopp. Antalet larm pga suicidförsök eller hot om suicid har ökat sedan 2007. 

Orsaken är att den larmplan som är upprättad av polis, landstinget och räddningstjänsterna i länet har 

implementerats i alla blåljusorganisationer.     

Merparten av olyckorna är sådana som hanteras genom att en eller två räddningsstationer larmas ut. 

Varje år inträffar också ett antal olyckor av mer allvarlig karaktär, där fler än två räddningsstationer 

larmas ut och/eller där påverkan på individer, organisationer eller samhällen blir eller riskerar att bli 

mycket stor. Till de mer allvarliga olyckorna räknas till exempel omfattande industribränder, utsläpp 

av farligt ämne i eller invid vattendrag eller vattentäkt, större skogs- och markbränder och 

dödsolyckor.  
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2.3 SAMMANVÄGD RISKBILD 

Den dominerande orsaken till att personer från kommunen vårdas på sjukhus är fall, jämfört med 

brand och trafik. Men sett till antalet räddningsinsatser så är det i trafiken som de som bor, verkar 

eller vistas i kommunen skadas oftare än i andra miljöer. Det stora behovet av godstransporter i och 

genom kommunen tillgodoses genom fordonstransporter på väg vilket skapar ökade risker i trafiken.  

Industribrand är också en dominerande risk, vilket kan får stora konsekvenser på personer men 

också på omgivning, miljö och sysselsättning beroende på verksamhet. Kommunerna har ca tre 

gånger så hög andel av brand i industri jämfört med riket i snitt vilket kan förklaras av det relativt 

andra kommuner stora antalet industrier.  
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3 MÅLSÄTTNINGAR 
3.1 NATIONELLA MÅL 

I propositionen till Lag om skydd mot olyckor beskrivs målsättningen att 

”… färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras .” 

 

I lagen anges i 1 kap 1 § att syftet med lagen är: 

”att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 

de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” 

 

Vidare i 1 kap. 3 §:  

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” 

 

3.2 RÄDDNINGSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 

Alla som bor, verkar eller vistas i Gislaved och Gnosjö kommun ska, relativt jämförbara 

kommuner, erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor. 

 

"Alla som bor, verkar och vistas i Gislaved och Gnosjö kommun..." 

En god service till alla medborgare eller besökare uppnås genom att 

 alla bemöts med respekt och öppenhet 

 den drabbade skall vara i fokus före, under och efter olyckan 

 den drabbade skall med hjälp av räddningstjänsten eller samverkande parter kunna få hjälp vid 

alla typer av terräng och byggnader 

 

"... erbjudas en ständigt bättre förmåga att begränsa och hantera inträffade olyckor" 

Med att erbjudas menas att 

 det är alltid den enskilde som har det primära ansvaret för sitt egna skydd 

 avtal och samverkan upprättas med organisationer och samhällsaktörer i syfte att hjälpa den 

drabbade på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

En ständigt bättre förmåga uppnås genom att  

 utbildnings- och övningsverksamheten skall bygga på evidensbaserade och väl beprövade  

metoder  

 olycksfalls- och insatsutredningar genomförs och resultatet implementeras i verksamheten. 

 utveckling och effektivisering av verksamheten är en del i dagliga arbetet 

 räddningstjänsten skall vara transparant för intern och extern granskning  

 

En god förmåga att begränsa en olycka uppnås genom att 

 verksamhetens inriktning är att begränsa skador på liv, egendom och miljö 

 organisationens utrustning, medarbetarnas kompetens och förberedningsarbetet inför en 

räddningsinsats skall speglas av kommunernas riskbild  

 skadeutvecklingen skall brytas i direkt anslutning till räddningstjänstens framkomst 

 

En god förmåga att hantera en olycka uppgås genom att 

 hela skadan för den drabbade beaktas 

 händelsens påverkan på omgivningen och samhället blir en del av beslutsunderlaget. 
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4 FÖRMÅGEBESKRIVNING  
Nedan följer en beskrivning av den beredskap och förmåga hos de som bor, verkar eller vistas i 

Gislaved och Gnosjö kommun kan förvänta sig. I kommunens övergripande mål och strategier för 

skydd mot olyckor anges på ett övergripande sätt vilken förmåga som skall upprätthållas. 

Räddningsstyrkan skall upprätthålla en förmåga som består av täckning och insatsförmåga. Med 

täckning avses den tid inom vilken räddningstjänstens taktiska enheter kan nå olika delar av 

kommunen. Exempel på taktiska enheter är ledningsenhet (LE), räddningsenhet (RE), höjdenhet (HE) 

och vattenenhet (VE).  

 

Insatsförmågan utgörs av samlade förmåga hos de taktiska enheterna och övergripande ledning. 

 

Vilken förmåga som räddningsstyrkorna skall ha styrs av kompetensförsörjningsplanen och 

styrdokument inom Räddsam F. Behovet av förmåga påverkas av riskerna på lokal och regional nivå. 

 

4.1 KOMMANDE/PLANERADE/PRIORITERADE FÖRMÅGOR 

Under handlingsprogrammets giltighetstid skall följande prioriteras (utan inbördes rangordning) 

- Evidensbaserad kompetensutveckling och utvärdering av egen personal 

- Lärande och spridande av erfarenhet från olyckor 

- Utveckling av användningen av nivålarm 

- Ökad jämställdhet och mångfald vid rekrytering av hel- och deltidspersonal 

 

4.2 INSATSFÖRMÅGA VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER 

Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Dessa olyckor 

belastar också kommunen i sin helhet och kräver samverkan med många myndigheter och 

organisationer. I Jönköpings län finns en samlad förmåga att etablera ledning och stöd med ledning 

och räddningsresurser för att klara stora eller många samtidiga olyckor. Olyckor med katastrofala 

följder inträffar mycket sällan men har så stora konsekvenser att samhället ändå måste ha en viss 

förmåga att klara främst livräddning. Vid denna typ av olyckor krävs stora räddningsresurser från hela 

Sverige och även hjälp från utlandet. 

 

4.3 OPERATIVT SAMARBETE 

Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö har avtal med externa parter om utbyte av resurser vid 

räddningsinsatser. Idag sker huvuddelen av detta utbyte inom ramen för samarbetet i RäddSam F men 

även andra kommuner och förbund i närområdet är föremål för operativ samverkan. Formellt styrs 

samarbetet genom olika avtal. Se vidare i bilaga 2. 
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4.4 JOUR- OCH BEREDSKAPSSTYRKORNAS PLACERING OCH BEMANNING 

Inom Gislaved-Gnosjös kommuner skall det finnas 34 personer i Beredskap/jour. Viss ledning kan 

delas med Värnamo kommun. Ledningsstöd vid större insatser erhålles inom ramen för samarbetet 

inom RäddSam F och/eller i samverkan med andra kommuner.   

Räddningsstationer finns i Gislaved/Anderstorp, Gnosjö, Smålandsstenar, Hillerstorp, Hestra, Reftele 

samt i Burseryd, se figur 4.1. Genom denna placering kan mer än 75% av kommuninvånarna nås av en 

räddningsinsats inom 10 minuter (6 min anspänningstid och 4 min körtid), se bilaga 3. 

Beredskapssänkningar längre än 3h, som sker utan att beredskapssystemet har en störning, skall 

meddelas till räddningsnämnden.  

 

Figur 4.1, Räddningsstationernas placering i Gislaved och Gnosjö kommuner. Bredaryd ligger i Värnamo kommun. 
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4.5 LIVRÄDDNING MED HJÄLP AV RÄDDNINGSTJÄNSTENS 

HÖJDUTRUSTNING 

Inom Gislaved och Anderstorp tätort tillhandahåller räddningstjänsten möjlighet till nödutrymning via 

hävare från fönster eller balkong högst 23 meter ovan mark. Särskild räddningsväg skall anordnas om 

inte åtkomlighet finns via ordinarie gatunät. Räddningstjänstens höjdfordon kan inte räknas med som 

den andra utrymningsvägen vid en projektering av en fastighet där de boende inte kan förväntas 

kunna utrymma på egen hand.  

Nödutrymning med räddningstjänstens bärbara stegar kan ske från högst 3:e våning eller max 11 

meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till marken. Marken nedanför 

fönster eller balkong skall vara plan intill 3 meter från fasad.  

4.6 UTHÅLLIGHET OCH REDUNDANS I BEREDSKAP 

Vid pågående långvarig räddningsinsats ska beredskap för andra larm inom respektive stations 

släckområde finnas i skälig omfattning. Vid annan samtidigt pågående räddningsinsats skall det vara en 

strävan att upprätthålla den dubbla insatstiden i tätorter med brandstation. 

Vid omfattande insatser inom och utom länet har räddningschef i beredskap för Jönköpings län, RCB, 

mandat att tillfälligt förflytta kommunens räddningsstyrkor och insatsledning för att utjämna den 

samlade insatsförmågan i länet. Vid behovet av systemledning (normativa beslut och strategisk 

ledning) har RCB att beakta RäddSamFs styrdokument för ledning med tillhörande lokala anvisningar 

utfärdade av kommunens räddningschef. 

4.7 INSATSFÖRMÅGA UNDER HÖJD BEREDSKAP 

Vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ska handlingsprogrammet kompletteras och anpassas så att 

det också omfattar räddningstjänst under höjd beredskap. 

4.8 STÖDSYSTEM 

4.8.1 ALARMERING AV RÄDDNINGSSTYRKA 

Besvarande av nödanrop 112 och utalarmering av räddningstjänsten utförs enligt avtal av SOS Alarm i 

Jönköping. Efter mottagning av inkommande 112-samtal eller automatiska larm så larmar SOS-

operatören de enheter som följer av de aktuella larmplanerna. Vid störningar i teletrafiken finns 

möjligheter för de enskilde att få hjälp av en räddningsstyrka via larmskåp på respektive brandstation. 

Som alternativ sambandsväg vid telestörningar kommer RAKEL nyttjas för utlarmning mellan 

kommunens brandstationer och SOS Alarm/JILL. Rutiner för hantering av störningar i 

utalarmeringssystemen skall finnas.    

4.8.2 VARNING 

Signalen ”Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges 

inom Gislaved och Smålandsstenar tätort. Signalen skall kunna sändas utlösa signalen från SOS Alarm 

eller från brandstationen i Gislaved. Räddningstjänsten ska svara för drift och underhåll av 

varningssystemet. 
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4.9 POSOM- KOMMUNERANAS STÖD TILL DE DRABBADE 

Efter en olycka är det den drabbades anhöriga och vänner som är de bästa på att stödja och hjälpa.  

Ibland är det så att det behövs extra stöttning i ett inledande skede. Då finns kommunernas olika 

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). Vid behov larmas någon i respektive ledningsgrupp 

av räddningsledningen på skadeplatsen.  

 

 

5 OLYCKSFÖRLOPPSUTREDNINGAR  
Olycksförloppsutredning och uppföljning av räddningsinsats ska ske enligt följande tabell: 

Olyckstyper 

 

Typ av utredning Nivå 

Samtliga nödlägen Ifyllnad av insatsrapport 

Fotodokumentation om detta inte är 

uppenbart obehövligt. 

 

1 

Brand i byggnad 

Trafikolycka med skadade 

Suicid 

 

Utredning med särskild rapport 

Fotodokumentation 

 

2 

Olycka med omkommen 

Olycka med omfattande egendomskada 

Olycka med betydande miljöskada 

Olycka av särskilt intresse 

 

Fördjupad utredning som genomförs av 

särskilt utbildad personal 

3 

Tabell 5.1, kriterier för brand- och/eller olycksförloppsundersökningar.   

Med olycksförloppsutredning menas undersökning av olyckans förlopp, bakomliggande orsaker, 

utvärdering av räddningstjänstens insats och framtagande av åtgärder för att undvika ny olycka 

och/eller förbättra insatsens genomförande. Olycksfallsutredningen skall beakta det breda 

samhällsperspektivet och är en del av en PDCA-process. Kompetenskrav för utredarna redovisas i 

kompetensförsörjningsplanen.  
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6 FÖRSÖRJNING AV VATTEN TILL BRANDSLÄCKNING OCH 

TILL FASTA SLÄCKSYSTEM 

6.1  MÅLSÄTTNING BRANDPOSTNÄT 
Tekniska förvaltningen ansvarar för att vatten för brandsläckning finns tillgängligt i brandpostsystem, 

branddammar och pumpplatser. I kommunen tillämpas det så kallade alternativsystemet för 

brandvattenförsörjning vilket innebär att brandpostsystemet kan glesas ut i vissa områden samtidigt 

som räddningstjänsten har tillgång till bemannade tankbilar. Tekniska förvaltningen redovisar löpande 

vilka områden som berörs av alternativsystemet. 

Kommunen tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens utrustning samt 

vatten för sprinkleranläggningar där förutsättningar finns. Grundnivån utgörs av VAV-publikationerna 

VAV P83 Allmänna vattenledningsnät samt VAV P76 Vatten till brandsläckning. Avvikelser från detta 

beskrivs i plan för brandvattenförsörjning som kontinuerligt uppdateras av Räddningstjänsten och 

Tekniska förvaltningen men beslutas av Räddningschefen, se kompletterande dokument. 

6.2  VATTEN FÖR SPRINKLERANLÄGGNINGAR 
För att möjliggöra ett bra brandskydd i befintliga byggnader samt vid nybyggnation skall kommunen 

verka för bra förutsättningar för anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät enligt 

följande.  

I Gislaved och Gnosjö kommuner bör förutsättningar finnas i alla nya områden för bostäder för att 

ansluta en sprinkler i riskklass L enligt SBF 120, regler för automatiskt vattensprinklersystem vilket 

innebär ett flöde på ca 10 l/s vid 3 bar. Exempel på verksamheter i riskklass L är gruppboende, 

förskolor och andra boendeformer. 

I nya områden för verksamheter där exempelvis skolor kan vara aktuella att bygga bör förutsättningar 

finnas för att ansluta en sprinkler i riskklass N1 enligt SBF 120, regler för automatiskt 

vattensprinklersystem vilket innebär ett flöde på 20 l/s vid 4 bar. 

I befintliga områden bör ovanstående förutsättningar vidmakthållas. 

Vid anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät skall åtgärder vidtas av ägaren till 

sprinkleranläggningen för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. SBF 142:1 eller motsvarande 

standard skall följas. 
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7 KOMPLETTERANDE DOKUMENT 
Dokument/dokumenttyp Beskrivning Beslutas 

av  

Kompetensplan En beskrivning av de kompetenser som skall finnas i 

verksamheten. Här beskrivs även kvantitet och 

kvalitet i övningstid för utryckande personal. 

 

RN 

Riktlinjer/rutiner för daglig 

verksamhet 

 

Kan gälla utryckningsrutiner, rutiner vid alternativ 

bemanning, service och underhållsprinciper eller 

arbetsmiljörutiner 

Rch  

RäddSam Fs riktlinjer kring 

gemensam ledningsdoktrin  

 

Grundläggande dokument för RäddsamFs operativa 

verksamhet 

Rch 

Plan för brandvattenförsörjning  Beskriver Räddningstjänstens möjligheter att erhålla 

vatten för brandbekämpning samt möjligheten att 

ansluta sprinkler till det kommunala 

vattenledningsnätet.  

Rch 

Avtal om stöd till 

räddningstjänst i annan 

kommun 

Överenskommelse om ömsesidig hjälp mellan 

räddningstjänster finns generellt i Sverige. Utöver 

samarbetet inom Räddsam F så har Gislaved 

kommun avtal med Hylte, Ljungby, Falkenberg och 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Se bilaga 

2 för översikt.  

Rch  

 

 

8 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Handlingsprogrammet ska utvärderas efter avslutad mandatperiod för att mäta om de uppsatta målen 

har åstadkommit någon effekt i antalet skadade och omkomna. Utvärderingen ska därefter ligga till 

grund för revidering av nästa handlingsprogram. Räddningsnämnden ansvarar för att uppföljning, 

utvärdering och revidering genomförs.  
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BILAGA 1, FÖRDJUPNING AV KOMMUNENS RISKBILD 
Nedanstående data och analys är hämtat från riskanalysen. Grunddata är hämtad från MSBs 

olycksdatabas IDA. 

Varuproducerande kommuner, orsak vägtrafik 1997-2009 

Sjukhusvårdade minst ett dygn 

Kommun 

Totalt antal 

personer 

Antal personer 

per 1000 

invånare och år 

0617 Gnosjö 235 1,8 

0662 Gislaved 670 1,7 

0665 Vaggeryd 282 1,7 

0683 Värnamo 754 1,8 

0684 Sävsjö 265 1,8 

0685 Vetlanda 719 2,1 

0687 Tranås 346 1,5 

Tabell B1.1 antalet registrerade kommuninvånare som vårdats på sjukhus till följd av 

trafikolyckor 

 

Nedan visas en jämförelse2 mellan övriga varuproducerande kommuner (en statistisk grupp) i 

Jönköpings län vad gäller vårdade på sjukhus minst ett dygn på grund av trafik. De bästa och sämsta 

värdena i respektive kategori är markerade med grönt respektive rött. Övriga är markerade med 

gult.  

För vägtrafikolyckorna är Gislaved kommun bland de bättre sett till antal per 1000 invånare men 

skillnaderna är mycket små. I totala antalet personer ligger kommunen förhållandevis högt. En orsak 

skulle kunna vara förekomsten av flera större vägar som korsar kommunen.   

                                                
2 Data hämtad från IDA, ida.msb.se 2012-04-27.  
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BILAGA 2, ÖVERSIKT PÅ INGÅNGNA3 AVTAL MED 

GRANNKOMMUNER 
 

Kommun Avtalets geografiska omfattning 

Jönköping4 
Rtj GG larmas till Jönköping kommuns sydvästra 

delar  

Vaggeryd5 
Skillingaryd stödjer Rtj GG i nordöstra delarna av 

Gislaved och Gnosjö kommun 

Värnamo6 
Larmzonerna för förstastyrkan överlappar 

kommungränserna vid flera platser.  

Hylte 

Samarbete både östliga och västra delen av 

kommungränsen. Unnaryd stödjer i SÖ och Burseryd 

stödjer i SV.  

Falkenberg Burseryd och Fegen larmas i gemensamt område 

 

Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Burseryd stödjer Svenljunga kommun och Hestra 

stödjer Tranemo kommun mot Grimsås 

 

                                                
3 Avtal ingångna 2012-08-30 
4 Gemensamt avtal inom RäddSam F gällande ledning och annan operativ samverkan. Även normativ och strategisk 
samverkan finns reglerad.   
5 Gemensamt avtal inom RäddSam F gällande ledning och annan operativ samverkan. Även normativ och strategisk 
samverkan finns reglerad.   
6 Gemensamt avtal inom RäddSam F gällande ledning och annan operativ samverkan. Även normativ och strategisk 
samverkan finns reglerad.   
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BILAGA 3, ÖVERSIKT AV INSATSTIDERNA FÖR RESPEKTIVE ORT 

MED RÄDDNINGSSTYRKA 
 

 

Insatstid 10min för Gislaved och Anderstorp. Anspänningstid 2,0 min n(mot verklighetens 1,5 min) , körtid 

8,0 min. 

 

Insatstid 10min för Burseryd, Smålandstenar och Reftele.. Anspänningstid 6,0 min, körtid 4,0 min 
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Insatstid 10min för Hestra. Anspänningstid 6,0 min, körtid 4,0 min 

 

Insatstid 10min för Gnosjö och Hillerstorp. Anspänningstid 6,0 min, körtid 4,0 min 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 
kommuner 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
1 

 2012-10-03  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §39   Dnr:  RN.2012.18   17 
  
Handlingsprogram för räddningstjänst   
  
Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt LSO 3 kap 3§ skyldighet att upprätta ett handlingsprogram 
för olyckor som kan föranleda räddningsinsats. I detta program ska det bl.a. finnas 
beskrivet hur räddningstjänsten är organiserad, målet med räddningstjänsten och 
en beskrivning av riskerna i kommunen. 
 
Brandingenjör Johan Nilsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Utkast till Handlingsplan för räddningstjänst, daterat den 26 september 2012 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna att utkast till Handlingsprogram för räddningstjänst, daterat den 

26 september 2012 skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag, 
Räddsam F, GNAB, Industriföreningen i Gnosjö, angränsande kommuner, 
Landstinget, Länsstyrelsen, Polisen, Trafikverket samt SoS Alarm med svar 
senast den 14 december 2012. 

 
 
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och bolag 
Räddsam F 
GNAB 
Industriföreningen i Gnosjö 
Angränsande kommuner 
Landstinget, Länsstyrelsen 
Polisen 
Trafikverket 
SoS Alarm 
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SÄRPROFILERING 
GISLAVEDS 
KONSTHALL



INNEHÅLL

LOGOTYP
FÄRGER
TYPOGRAFI
AFFISCHER
ANNONSER
ANDRA TRYCKSAKER



LOGOTYP

SVART-VITFÄRG

MINIMUM STORLEK AVSTÅND

< 20mm > D från logotyp

>



FÄRGER

C 0
M 0
Y 0
K 100

R 35
G 31
B 32

PMS

C 0
M 0
Y 0
K 40

R 167
G 169
B 172

PMS

C 0
M 75 
Y 100
K 0

R 242
G 101
B 34

PMS

C 43
M 0
Y 100
K 56

R 79
G 111
B 25

PMS

C 42
M 99
Y 33
K 45

R 102
G 10
B 68

PMS



TYPOGRAFI

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqr 
stuvwxyzåäö

RUBRIK
UNDERRUBRIK
PLATS & DATUM  

BRÖDTEXT
BILDTEXT

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqr

stuvwxyzåäö

Century Gothic BOLD Century Gothic REGULAR



GISLAVEDSKONSTHALL.SE GISLAVEDSKONSTHALL.SE

STEFAN SAGMEISTER’S
UNDERBART KONSTIGA 
VÄRLD

ETT SAMARBETE MED ART:SCREEN, 
EN PLATTFORM FÖR VISNING AV 
VIDEOKONST & RÖRLIG BILD.

UTSTÄLLNING BLACK BOX
6 OKTOBER -

18 NOVEMBER

AFFISCHER

Ett permanent rum för 
visning av videokonst 

och rörlig bild. 



ANNONSER

GISLAVEDSKONSTHALL.SE

STEFAN SAGMEISTER’S
UNDERBART KONSTIGA 
VÄRLD

UTSTÄLLNING
6 OKTOBER -

18 NOVEMBER

UTSTÄLLNING

GISLAVEDSKONSTHALL.SE

6 OKTOBER - 18 NOVEMBER

STEFAN SAGMEISTER’S
UNDERBART KONSTIGA VÄRLD

GISLAVEDSKONSTHALL.SE

6 OKTOBER - 18 NOVEMBER

UTSTÄLLNING
STEFAN SAGMEISTER’S
UNDERBART KONSTIGA VÄRLD



ANDRA TRYCKSAKER

GISLAVEDSKONSTHALL.SE

PROGRAM
2013

SIDAN 01-05
XXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXX
SIDAN 06-09
XXXXXX
XXXX
SIDAN 10-15
XXXXXXX
XXXXX
XXXXXXX
XXXXX

xxxxx xxxx xxxxx xxxx

xxxxx xxxx xxxxx xxxx

xxxxx xxxx xxxxx xxxx

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-
etur adipiscing elit. Nam rutrum, ante 
in vehicula semper, felis sem iaculis 
augue, id tincidunt sem lectus a leo. 
In non nibh cursus dui gravida scele-
risque. Donec vel massa eu mi feugiat 
auctor. Nullam pellentesque augue 
eros, condimentum sagittis nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-
etur adipiscing elit. Nam rutrum, ante 
in vehicula semper, felis sem iaculis 
augue, id tincidunt sem lectus a leo. 
In non nibh cursus dui gravida scele-
risque. Donec vel massa eu mi feugiat 
auctor. Nullam pellentesque augue 
eros, condimentum sagittis nisi.

XXXXXX XXXXXXXXX
05 - 22 NOVEMBER
Mån-Fre 10.00-17.00
XXXXX XXXXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-
etur adipiscing elit. Nam rutrum, ante 
in vehicula semper, felis sem iaculis 
augue, id tincidunt sem lectus a leo. 
In non nibh cursus dui gravida scele-
risque. Donec vel massa eu mi feugiat 
auctor. Nullam pellentesque augue 
eros, condimentum sagittis nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-
etur adipiscing elit. Nam rutrum, ante 
in vehicula semper, felis sem iaculis 
augue, id tincidunt sem lectus a leo. In 
non nibh cursus dui gravida sceleris-
que. Donec vel massa eu mi feugiat 
auctor. Nullam pellentesque augue 
eros, condimentum sagittis nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-
etur adipiscing elit. Nam rutrum, ante 
in vehicula semper, felis sem iaculis 
augue, id tincidunt sem lectus a leo. In 
non nibh cursus dui gravida sceleris-
que. Donec vel massa eu mi feugiat 
auctor. Nullam pellentesque augue 
eros, condimentum sagittis nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-
etur adipiscing elit. Nam rutrum, ante 
in vehicula semper, felis sem iaculis 
augue, id tincidunt sem lectus a leo. 
In non nibh cursus dui gravida scele-
risque. Donec vel massa eu mi feugiat 
auctor. Nullam pellentesque augue 
eros, condimentum sagittis nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-
etur adipiscing elit. Nam rutrum, ante 
in vehicula semper, felis sem iaculis 
augue, id tincidunt sem lectus a leo. 
In non nibh cursus dui gravida scele-
risque. Donec vel massa eu mi feugiat 
auctor. Nullam pellentesque augue 
eros, condimentum sagittis nisi.

XXXXXX XXXXXXXXX
05 - 22 NOVEMBER
Mån-Fre 10.00-17.00
XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX
05 - 22 NOVEMBER
Mån-Fre 10.00-17.00
XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX
05 - 22 NOVEMBER
Mån-Fre 10.00-17.00
XXXXX XXXXX
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ANDRA TRYCKSAKER

GISLAVEDSKONSTHALL.SE GISLAVEDSKONSTHALL.SE

STEFAN SAGMEISTER’S
UNDERBART KONSTIGA 
VÄRLD

UTSTÄLLNING STEFAN SAGMEISTER
6 OKTOBER -

18 NOVEMBER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam rutrum, ante in vehi-
cula semper, felis sem iaculis augue, id tin-
cidunt sem lectus a leo. In non nibh cursus 
dui gravida scelerisque. Donec vel massa 
eu mi feugiat auctor. Nullam pellentesque 
augue eros, condimentum sagittis nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam rutrum, ante in vehi-
cula semper, felis sem iaculis augue, id tin-
cidunt sem lectus a leo. In non nibh cursus 
dui gravida scelerisque. Donec vel massa 
eu mi feugiat auctor. Nullam pellentesque 
augue eros, condimentum sagittis nisi.
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UPPDRAGET                                                                                                                 
Gislaveds konsthall ska vara centrum för konstutställningsverksamheten och vara väl 
förankrad i kommunen och bland dess invånare. Ledorden ska vara professionalitet, kvalitet, 
nyskapande och gränsöverskridande. 

Gislaveds konsthall ska präglas av en tillåtande och inspirerande atmosfär och ett utbud som 
kännetecknas av mångfald.  

Utställningar ska hålla en hög nationell och internationell nivå och göra Gislaveds konsthall 
till en självklar destination för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.  

Amatörer inom konst- och konsthantverkområdet  i Gislaveds kommun ska få möjlighet att 
medverka i återkommande projekt och samlingsutställningar. 

I samarbete med skolan och inom ramen för utställningsverksamheten ska det bedrivas 
konstpedagogisk verksamhet. 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING                                                                                 
Gislaveds konsthalls ska ligga i frontlinjen genom att visa konst som är aktuell, nyskapande 
och gränsöverskridande. Det är ofta de icke-kommersiella och konstnärsdrivna initiativen 
som ligger i framkant, driver och utvecklar konsten. Därför kommer de konstnärerna och 
konstnärsgrupperna få en given plats i verksamheten.  

Målet att etablera Gislaveds konsthall lokalt, regionalt, nationellt och internationellt ska nås 
genom att utställningar och konstprojekt tar upp och behandlar aktuella frågor, förhållanden 
och föreställningar, såväl lokala som globala, ur ett samhälleligt och konstnärligt perspektiv.  
I detta arbete strävar Gislaveds konsthall mot att utveckla lokala, regionala, nationella och 
internationella samarbeten. Det kan ske med enskilda konstnärer, konstnärsgrupper eller 
annan utställningsproducent. 

Med utställningar och konstprojekt som engagerar, föreläsningar, seminarier och workshops 
kopplade till utställningsverksamheten och en genomtänkt markandsföringsplan ska 
mediabevakningen, besökstalen och delaktigheten i konstprojekt öka. 

Samarbete eftersträvas med biblioteken, skolor och lokalt förankrade organisationer och 
föreningar för konstutställningsturnéer och projekt i samtliga tätorter i Gislaveds kommun.  

Utställningshall 
I huvudsak visas konstutställningar som belyser aktuella teman i vår samtid. Gislaveds 
gymnasieskolas bild och form elever ges möjlighet att ställa ut en gång per år. 

Black Box, videorum 
Här visas videokonst och rörlig bild av svenska och internationella konstnärer som utmanar 
och utvecklar konstformen. 
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Sketch, presentations- och projekthörna 
Här presenteras lokala konstnärer, konsthantverkare, illustratörer, designers, elevprojekt och 
temporära projekt för att synliggöra de lokala kreatörerna. 

Konstprojekt 
Konstprojekt genomförs utanför konsthallen och belyser aktuella teman. Projekten ska nå ut 
till kommunens samtliga orter och invånare och ske i samarbete med olika målgrupper, t.ex. 
invandringsgrupper, skolor, föreningar och näringsliv. 

Föreläsningsrum 
Här arrangeras föreläsningar, seminarier och andra arrangemang kopplade till aktuell 
utställning eller konstprojekt. 

Skol- övriga visningar 
Arbetet sker utåtriktat och kontakt tas med alla skolor i kommunen för att erbjuda visningar 
av aktuell utställning eller konstprojekt. Syftet är att ge en ökad kunskap och förståelse för 
konsten och dess syfte. 

Läshörna 
Här erbjuds dagstidningar, konst- och kulturtidskrifter för att ta del av vad som händer i andra 
delar av Sverige när det gäller konst och kultur. 

Sammanträdeshörna 
Ideella föreningar och organisationer erbjuds möjligheten att låna lokalen för enstaka 
sammanträden och möten. 
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sammanfattning
Mer än två kilo koldioxid bildas för varje liter ben-
sin som en bil förbrukar. Det är främst de korta 
bilresorna på tre till fem kilometer som är skadliga 
för miljön och omkring hälften av alla bilresor är 
kortare än fem kilometer. Under de första kilome-
trarna är bilens utsläpp av farliga ämnen 50-60 
gånger högre per kilometer än efter det att motorn 
blivit varm och katalysatorn börjat fungera fullt ut. 
De korta bilresorna står enbart för 3,1 procent av 
körsträckan men för hela 26 procent av utsläppen 
från	biltrafiken1. Dessa korta resor med bil är de 
resor som lättast går att byta ut mot cykel. Dess-
utom går det oftast fortare att ta cykeln än bilen på 
de kortare sträckorna2.

Tätorter	med	hög	andel	gång-	och	cykeltrafik	ger	
mer levande och attraktiva miljöer vilket inbjuder till 
mer sociala aktiviteter samt ökad trygghet genom 
att	fler	människor	är	i	rörelse.	Breda	bilgator	fung-
erar istället som barriärer i samhället, de skapar 
utglesning och hinder för människors rörlighet. En 
omställning av resebeteendet till mindre bilresor 
och	mer	cykel-	och	gångtrafik	leder	även	till	bättre	
folkhälsa genom ökad rörlighet och genom att det 
blir mindre utsläpp och därmed renare luft.

Gislaveds kommun har som övergripande 
mål att:
•	 Vara en fossilbränslefri kommun år 2050
•	 Förbättra folkhälsan
•	 Öka	trafiksäkerheten
•	 Öka cykelturismen

För att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen måste cykelvägnätet uppfylla de 

krav som cyklisterna ställer. Framkomligheten, sä-
kerheten och tryggheten är avgörande faktorer för 
att	fler	ska	välja	cykeln.	Inom	kommunen	kan	idag	
en hel del hinder uppstå för en cyklist längs med 
cykelvägen så som dålig skyltning och vägvisning, 
brist på säkra och väderskyddade cykelställ, fel-
dragna cykelvägar som inte tar den genaste vägen 
utan går omvägar och begränsad framkomlighet 
längs gång- och cykelvägen på grund av bristande 
skötsel.

Syftet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet 
ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra 
till	att	fler	människor	väljer	att	cykla.	För	att	nå	detta	
måste	det	finnas	säkra	och	framkomliga	cykelvä-
gar till arbete, skola, service och fritidsanläggningar 
så	att	fler	kan	ta	cykeln	i	stället	för	bilen.	Människor	
väljer cykel bara om förhållandena är tillräckligt bra. 
Om cykeln ska ha en chans måste cykelvägnätet, 
parkeringsmöjligheter, vägskyltning  samt drift och 
underhåll med mera ha en hög kvalitet. Dessutom 
måste cykeln på ett bra sätt kopplas ihop med kol-
lektivtrafiken.

De uppsatta målen för gång- och cykelvägs-
planen är:
•	 Andelen cyklande ska öka genom att skapa 

bättre förutsättningar för cyklisterna.
•	 Antalet cykelrelaterade olyckor ska minskas.
•	 Cykelrelaterade skador ska minskas.
•	 Utveckla möjligheterna för den cykelburna turis-

men i Gislaveds kommun.
•	 Påverka resebeteendet i kommunen mot ett ökat 

cyklande och gående.

I	Gislaveds	kommun	finns	cirka	100	kilometer	
gång- och cykelväg. Planen anger ett behov 
av ytterligare cirka 79 kilometer gång- och cy-
kelvägar och en förstärkning med olika aktivte-
ter som krävs om kommunen ska kunna bli en 
cykelkommun. Vidare krävs också samarbete 
med	olika	aktörer	så	som	Trafikverket	och	kol-
lektivtrafikaktörer.

1Vägverket.	Nationell	strategi	för	ökad	och	säker	cykeltrafik.	
Sid. 19 (2000)
2Trafikverket.	Cykeliv.	sid	4	(2010)
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gislaVEds kOmmun
I	Gislaveds	kommun	finns	omkring	100	kilometer	
gång-	och	cykelväg.	I	den	förra	gång-	och	cykel-
vägsplanen,	som	antogs	2006	finns	det	planer	
på att ytterligare 81,7 kilometer gång- och cy-
kelväg. Sedan dess har det byggts 6,5 kilometer 
gång- och cykelväg i kommunen. Som visas 
på kartorna i kapitel fyra har de större orterna 
i kommunen ett ganska väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät.	Det	finns	även	en	hel	del	planerade	
gång- och cykelvägar. De mindre orterna har 
däremot inte ett lika väl utbyggt system. Det är 
viktigt	att	det	även	på	dessa	orter	finns	bra	och	
säkra gång- och cykelvägar. Det saknas även på 
flera	ställen	lämpliga	alternativ	för	cyklister	att	ta	
sig mellan de olika tätorterna i kommunen.

uppdrag
Den tidigare gällande gång- och cykelvägsplanen 
antogs av kommunfullmäktige 2006. Sedan den 
förra	planen	antogs	har	flera	planerade	gång-	och	
cykelvägar byggts, nya beslut fattats och nya frå-
gor om gång- och cykelvägar uppmärksammats. 
Kommunstyrelsen lämnade i april 2010 i uppdrag 
till tekniska nämnden att i samråd med kommun-
styrelseförvaltningen arbeta fram ett förslag till en 
ny gång- och cykelvägsplan.

Gislaveds kommun har bland annat som mål att 
vara en fossilbränslefri kommun år 2050, att ar-
beta för att förbättra folkhälsan, att förbättra möj-
ligheterna att turista på cykel i kommunen samt 
att	öka	trafiksäkerheten.		Arbetet	med	att	ut-
veckla Gislaved till en cykelkommun är ett viktigt 
led för att nå dessa mål. Syftet med planen är att 
öka användningen av gång- och cykelvägsinfra-
strukturen	samtidigt	som	fler	resealternativ	görs	
attraktiva för invånarna. Planen ska underlätta 
för	oskyddade	trafikanter,	höja	trafiksäkerheten,	
förbättra miljön, bidra till att minska energiförbruk-
ningen och förbättra folkhälsan. Den ska också 
ge ett underlag för turistcyklingen i kommunen. 
Gång- och cykelvägsplanen riktar sig främst till 
kommunens beslutsfattare och de handläggare 
som	ansvarar	för	trafik-	och	samhällsplanering	
samt regionala organ. Planen ska fungera som 
planeringsunderlag	för	trafikplanering,	projek-
tering, budgetprocesser samt i översikts- och 
detaljplanering.

1. inledning
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aVgränsningar
Gång-	och	cykelvägsplanen	utgår	från	befint-
ligt gång- och cykelvägnät samt nuvarande mål 
och visioner om ett ökat cyklande. Planen har ett 
tidsperspek tiv på 10 år.

I	kommunen	finns	både	statliga	och	kommunala	
gång- och cykelvägar. Det som skiljer de statliga 
gång- och cykelvägarna från de kommunala är att 
Trafikverket	är	generellt	väghållare	för	gång-	och	
cykelvägar utmed allmän väg och i stort ansvarar 
för att åtgärder på det statliga vägnätet utförs. 
Kommunen	har	i	en	del	fall	finansierat	utbyggnad	
av gång- och cykelvägar längs med allmänna vä-
gar och har då i många fall fått ta på sig ansvaret 
som väghållare. Vilka gång- och cykelvägar som är 
statliga och vilka som är kommunala har märkts ut i 
planen	och	återfinns	på	kartorna	i	kapitel	fyra.

arBEtsmEtOd
Planen har arbetas fram i projektform och 
genomförts av en arbetsgrupp med deltagare från 
kommunstyrelseförvaltningen, bygg- och miljöför-
valtningen och tekniska kontoret. Till arbetsgrup-
pen har en referensgrupp, bestående av deltagare 
från barn- och utbildningsförvaltningen, social-
förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen, 
kopplats.

Gislaveds kommun har under hösten 2011 
startat ett medborgardialogprojekt. För att 
pröva på en dialogmetod har en dialog upp-
rättats mellan arbetsgruppen och låg- och 
mellanstadieskolorna Villstadskolan och Åt-
teråsskolan samt organisationerna PRO, SPF 
och Aktiva seniorer i Smålandsstenar. Eleverna 
i årskurs fem och sex har på en karta ritat in 
hur de upplever gång- och cykelvägarna i sitt 
närområde medan personer över 65 år har ritat 
in hur de upplever gång- och cykelvägarna i 
stort i Smålandsstenar. Resultatet redovisas i 
ett underlagshäfte.

1. inledning
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2. vision och mål

natiOnElla mÅl
Regeringen	har	vid	flera	tillfällen	utryckt	en	vilja	
att	förbättra	förutsättningarna	för	cykeltrafiken	
och i det nationella infrastrukturpolitiska beslutet 
från 2002 som gäller fram till 2015 anger riksda-
gen	att	cykeltrafiken	bör	öka,	inte	bara	absolut	
utan som en andel av resandet3.	I	det	infrastruk-
turpolitiska	beslutet	”Infrastruktur	för	ett	långsik-
tigt hållbart transportsystem” står det att:

”…arbeta med åtgärder som påverkar efter-
frågan på transporter i riktning mot ett hållbart 
resande, det vill säga  ett resande som är ef-
fektivare, mer miljöanpassat och säkrare än det 
individuella resandet med personbil.”

I	den	senaste	transportpolitiska	propositio-
nen ”Moderna transporter” föreslår regeringen 
samma mål, att:

”…cykeltrafikens	andel	av	antalet	resor	bör	öka,	
särskilt i tätort4”
”…en	ökad	och	säker	cykeltrafik,	särskilt	i	tät-
orter, är viktig för att öka tillgängligheten. Detta 
har också fördelar från miljö- och folkhälsosyn-
punkt.”

Trafikverket	har	tillsammans	med	Sveriges	Kom-
muner och Landsting (SKL) och andra aktörer 
inom området tagit fram en nationell cykelstrate-
gi. Cykelstrategin tar sin utgångspunkt i Nollvi-
sionen och bygger på åtgärder som innebär en 
ökad	trafiksäkerhet.	Cykeltrafiken	ska	kunna	öka	
utan	att	fler	cyklister	dödas	eller	skadas	svårt.	

Exempel	på	detta	är	separering	av	cykeltrafik	
från	biltrafik,	eller	då	detta	inte	är	möjligt,	att	
bilarnas hastighet sänks.

Den nationella strategin innehåller åtgärder 
inom fem områden:
Infrastruktur	-	fysiska	åtgärder,	drift	och	un-

derhåll, vägvisning och cykelparkering
Organisation - nationell och regional samord-

ning
Kunskapsuppbyggnad - utbildning, demon-

strationsobjekt och forskning
Kommunikation - kampanjer, ekonomiska 

stimulansåtgärder
Uppföljning med nationella och regionala 

cykelbokslut

Gislaveds gång- och cykelvägsplan ska gå i linje 
med	de	nationella	målen	för	cykeltrafiken.

3prop.	2001/02:20	Infrastruktur	för	ett	långsiktigt	hållbart	
transportsystem	samt	trafikutskottet	2001/02:	TU2	Infra-
struktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem.
4prop. 2005/06:160. Moderna transporter sid 28.
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gislaVEds kOmmuns VisiOnEr 
OcH mÅl
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet 
ska	möta	cyklisternas	krav	och	bidra	till	att	fler	
människor väljer att cykla. För att nå detta mål 
måste	det	finnas	säkra	och	framkomliga	cykelvä-
gar till arbete, skola, service och fritidsanlägg-
ningar	så	att	fler	kan	ta	cykeln	i	stället	för	bilen.	
Människor väljer cykel bara om förhållandena är 
tillräckligt bra. Om cykeln ska ha en chans måste 
cykelvägnätet, parkeringsmöjligheter, vägskyltning, 
ihopkoppling	med	kollektivtrafiken	samt	drift	och	
underhåll ha en hög kvalitet.

antagna VisiOnEr
Enligt visionen i Klimat- och energistrategin 
ska Gislaveds kommun sträva efter att endast 
använda energi från fossilfria energikällor och 
att ställa om till ett fossilbränslefritt och effek-
tivt transportsystem.

Den övergripande visionen vad gäller folkhäl-
san i kommunen är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 
hela befolkningen.

Enligt visionen för turismen ska den utvecklas 
och vara en av de näringsgrenar som medver-
kar till att kommunens näringsliv breddas.

rEdan antagna mÅl Enligt
Gislaveds översiktsplan 06
l	Gislaveds kommun ska skapa förutsätt-

ningar för medborgarna att kunna färdas 
på ett tryggt och miljövänligt sätt.

l	Gislaveds kommun ska ha en väl fungeran-
de	kollektivtrafik,	oberoende	av	administra-
tiva gränser, samt ett väl utbyggt system 
av gång- och cykelvägar.

Gislaveds energistrategi 2011 - 2020
l	Sträva efter att göra Gislaved till en 
 cykelkommun.

l	Möjliggöra i snitt minst fem kilometer cykel-
väg per år till år 2020.

Omprioriteringar av gång- och cykelvägar
l	Kf § 72 2008-06-18. Prioritera gång- och 

cykelvägen mellan Smålandsstenar och 
Villstad idrottsplats i prioriteringsgrupp 1.

gÅng- OcH cykElVägs-
planEns mÅl

	Andelen cyklande ska öka genom att skapa 
bättre förutsättningar för cyklisterna.

	Antalet cykelrelaterade olyckor ska minskas.

	Cykelrelaterade skador ska minskas.

	Möjligheten att turista på cykel i Gislaveds 
kommun ska förbättras.

	Påverka resebeteendet i kommunen.

2. vision och mål
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priOritEringsOrdning för 
ByggandE aV gÅng- OcH cy-
kElVägar
En normal cyklist kan hålla en hastighet på 15 
kilometer i timmen, vilket ger en radie på fem 
kilometer på 20 minuter. Detta om cyklisten 
inte tvingas till för många stopp och omvägar 
längs vägen. För att cykeln ska vara ett konkur-
renskraftigt alternativ till bilen måste cykelväg-
nätet uppfylla de krav som cyklisterna ställer. 
Framkomligheten, säkerheten och tryggheten är 
avgörande	faktorer	för	att	fler	ska	välja	cykeln.

I	kommunen	finns	en	prioriteringsordning	på	
vilka cykelvägar som anses viktigast. Det är 
denna prioritering som styr i vilken ordning cy-
kelvägarna byggs. Av erfarenhet vet vi dock att 
prioriteringen	inte	alltid	helt	kan	följas.	Ibland	styr	
andra orsaker vilka områden som byggs ut eller 
förändras,	till	exempel	kanske	Trafikverket	har	
ett projekt i ett område eller så ska vatten- och 
avloppsledningar	i	befintlig	gatumiljö	byggas	om	
vilket innebär att kommunen samtidigt bygger 
om eller bygger till gång- och cykelvägar längs 
med den aktuella sträckan.

Prioriteringsordning på gång- och 
cykelvägnät i kommunen.

1.Skolvägar – gång- och cykelvägar som 
mynnar ut i ett skolområde.
2.Vägar mot centrum och service – gång- 
och cykelvägar som leder till centrum eller 
till serviceinstitutioner samt busshållplatser.
3.Arbetspendlingsvägar - gång- och cy-
kelvägstråk som leder till större arbetsplat-
ser eller industriområden.
4.Motionsvägar/turismstråk – gång- och 
cykelväg som till exempel löper mellan två 
orter och som har till huvudsyfte att främja 
rekreation samt som leder till badplatser, 
natursköna områden och gång och cykel-
leder.



Standard på gång- och cykelvägar

I	centrum	inom	de	större	
tätorterna.

2,5-3,5 meter 
belagd och förhöjd 
bana med kantsten 
mot körbana. Ge-
mensam belysning 
med gatan. Banan 
är dubbelriktad och 
med delat utrymme 
för gående och 
cyklister.

I	bostadsområden	och	min-
dre orter.

2,5-3 meter belagd 
och belyst bana. 
Skiljd från körbana 
med skiljeremsa.  
Dubbelriktad och 
med delat eller ge-
mensamt utrymme 
för gående och 
cyklister.

nuläge och strategi9
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standard OcH utfOrmning
Inom	kommunen	kan	idag	en	hel	del	hinder	upp-
stå för en cyklist längs med cykelvägen så som 
dålig skyltning och vägvisning, feldragna cykelvä-
gar som inte tar den genaste vägen utan går om-
vägar och begränsad framkomlighet längs gång- 
och cykelvägen på grund av bristande skötsel. 
Vad gäller gång- och cykelvägarnas utformning 
är igenkänningsfaktorn viktig att ta hänsyn till, 
detta kan till exempel styras med olika typer av 
markbeläggning med mera. För att hantera detta 
har en standard på hur gång- och cykelvägarna 
ska utformas tagits fram.



På sträckor mellan till exempel skola och 
bostadsområden

2,5-3,5 meter 
belagd och för-
höjd bana med 
kantsten mot 
körbana. Ge-
mensam belys-
ning med gatan. 
Banan är dub-
belriktad och 
med gemen-
samt utrymme 
för gående och 
cyklister.

2,5-3 meter be-
lagd och belyst 
bana som har fri 
sträckning.

10nuläge och strategi
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Utefter gator där det till ex-
empel	inte	finns	utrymme	
till separat GC-väg.

1,25 meter bred 
bana som är 
målad i körbana 
inom tätort på 
båda sidor av vä-
gen. Enkelriktad 
och enbart till för 
cykel.

Turistvägar. Befintlig	mindre	
väg.

Mellan tätorter. 2,5-3 meter 
grusad bana som 
har fri sträckning.

Mellan tätorter. 2,5-3 meter 
belagd bana som 
har fri sträckning.
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skötsEl OcH undErHÅll
För att klara av att hålla en hög standard på cy-
kelvägarna, vad gäller den dagliga skötseln och 
underhållet,	finns	en	skötselplan	för	gång-	och	
cykelvägarna. De viktigaste gång- och cykelvä-
garna prioriteras högst. Detta är särskilt tydligt 
vid vinterväghållning då de cykelvägar med högst 
prioritet plogas först.

Skötselplan för gång- och cykelvägarna

Barmarksunderhåll
Dikesslåtter utförs en gång per 
säsong.	Inträngande	vegetation	
åtgärdas vid behov.

Vintervägsunderhåll
GC-vägsnätet är uppdelat i 
primära GC-vägar och övriga 
GC-vägar. För båda katego-
rierna gäller att snödjupet inte får 
överstiga fem centimeter, vara 
halkfria och ha en jämn snöväg-
bana. Däremot ska åtgärder på 
de primära GC-vägarna utföras 
först.

Utbyte av skadade eller uttjänta 
vägmärken sker efter behov.

GC-vägar ska vara fria från grus, 
jord och glaskross. Sopning 
utförs efter vintersäsong och där-
efter vid behov.

Hålor	eller	skador	som	är	trafikfar-
liga ska åtgärdas eller märkas ut 
inom 24 timmar.

Snövallar ska snarast avlägsnas 
vid övergångställen och buss-
hållplatser.

Behov av underhållsbeläggning 
bedöms och utförs i samband 
med gator och vägar.

Motionsvägar snöröjs som regel 
inte.
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kOllEktiVtrafik OcH cykling
Att göra cykeln till ett populärt färdmedel och 
förändra människors resvanor så att de cyklar, 
går och åker mer kollektivt, kräver lika mycket 
mjuka beteendepåverkande åtgärder som hårda 
åtgärder. Cykeln måste helt enkelt bli en väsentlig 
del i dagens transportsystem och det måste vara 
enkelt för kommuninvånarna att välja cykeln som 
ett resealternativ. Det är därför viktigt att koppla 
samman	cykeln	med	kollektivtrafiken	för	att	de	
båda färdmedlen ska kunna dra nytta av varan-
dra och bli så attraktiva som möjligt. Hela resan 
måste beaktas.

På många platser särskilt i glesbyggdsområden 
är det för långa avstånd för att cykla, dessutom är 
det	svårt	att	få	en	konkurrenskraftig	kollektivtrafik	
eftersom resandeunderlaget är för litet. Genom 
att	kombinera	cykeln	med	kollektivtrafiken	och	se	
till att det går cykelvägar till de större kollektivtra-
fikhållplatserna,	finns	möjligheten	att	cykla	en	del	
av sträckan och lämna cykeln i ett säkert cykel-
ställ	vid	en	kollektivtrafikhållplats.	I	kommunen	
saknas det idag bra och säkra cykelparkeringar 
vid många viktiga knutpunkter och kollektivtra-
fikplatser.	För	att	möjliggöra	en	sammankoppling	
mellan cykeln och bussen behövs cykelparke-
ringar inte bara vid de större resecentrerna utan 
även vid vissa busshållplatser på landsbygden. 
Att verka för att utveckla möjligheten att ta med 
sig cykeln på bussen eller tåget är också något 
som ligger i kommunens intresse.5

En stor fördel för cyklisten är att lätt kunna ta 
sig ända fram till målpunkten. För att detta ska 

5För nuvarande kan cykel enbart tas med på Krösatågen 
om	utrymme	finns.	Avgiften	motsvarar	biljettpriset	för	en	
vuxen inom en zon.

vara möjligt ställer det krav på bra och säkra 
cykelparkeringar vid strategiska knutpunkter och 
busshållsplatser. Vid större samlingspunkter bör 
det	även	finnas	väderskydd	till	cykelparkeringarna	
samt förvaringsplats för hjälm och regnkläder. 
Detta gäller särskilt vid busstationerna. Det är i 
huvudsak cykelparkeringens placering som avgör 
om	den	nyttjas	eller	ej.	I	brist	på	bra	cykelparke-
ringar låses cykeln lätt fast på andra platser så 
som runt lyktstolpar och i staket. Problemet med 
detta är att cykeln då kan utgöra ett hinder för 
förbipasserande och en fara för synskadade och 
rörelsehindrade personer. 

I	kommunen	finns	inte	samma	problem	med	
stöld	av	cyklar	som	det	finns	i	städerna.	Dock	
finns	fortfarande	(enligt	medborgarenkäten	2011)	
en upplevd otrygghet i kommunen vilket gör att 
en satsning på säkerheten och i vissa fall även på 
belysning på cykelparkeringarna är viktigt för att 
invånarna ska känna sig bekväma med att lämna 
cykeln där.

Vägskyltning
En bra vägskyltning längs med gång- och cy-
kelvägnätet är viktigt för att ge god service till 
fotgängare och cyklister, för att lätt kunna orien-
tera sig och för att känna trygghet och säkerhet. 
Eftersom	ett	cykelstråk	ofta	består	av	flera	olika	
typer	av	vägar	så	som	cykelbanor,	lågtrafikerade	
gator, parker med mera behövs det en vägskylt-
ning som binder samman de olika delarna. Dess-
utom går det att med vägskyltningen leda bort 
fotgängare	och	cyklister	från	högtrafikerade	gator.

För att nå målen ska:
En skyltningsstrategi, som länkar ihop cykel-
stråkens olika delar, tas fram och genomföras.

Vid vintervägsunderhåll hela cykelstråk skot-
tas det vill säga även delar som inte utgörs av 
cykelväg.

För att nå målen ska:
Cykelparkeringar	finnas	vid	strategiska	buss-
hållplatser.

Cykelparkeringar vid större resecentra och sam-
lingspunkter vara väderskyddade och säkra.

Kommunen arbeta för att cykeln ska kunna tas 
med på buss och tåg.

nuläge och strategi
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En av de största bristerna i cykelvägnätet i Gisla-
veds kommun är att denna sammankoppling mel-
lan gång- och cykelvägarnas olika delar saknas. 
En	cykelväg	kan	plötsligt	ta	slut	utan	att	det	finns	
någon hänvisning om hur man ska ta sig vidare för 
att komma fram till sin målpunkt. Vägskyltningen i 
kommunen är på många platser bristfällig. Skylt-
ning	finns	idag	framförallt	in	till	centrum	och	till	när-
liggande orter dit gång- och cykelvägsförbindelse 
finns.	En	genomgång	på	hur	en	cykelvägskylt	
ska utformas samt hur skyltningen kan göras mer 
lättillgänglig, synlig och enhetlig ska göras i kom-
munen.
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trafiksäkErHEt
Att	den	oskyddade	trafikanten	syns	i	trafikmiljön	
är viktigt ur säkerhetssynpunkt. På de platser där 
cyklisten/fotgängaren	korsar	biltrafiken	är	detta	
särskilt viktigt. För att minska riskerna är det 
väsentligt att minimera antalet korsningspunkter 
utmed de större gång- och cykelvägarna. Det 
finns	en	del	korsningar	i	kommunen	som	måste	
ses över och åtgärdas. Korsningspunkterna 
måste utformas på ett sätt som passar både för 
bilisten och för cyklisten/fotgängaren, både ur ett 
säkerhets- och framkomlighetsperspektiv.

Ur trygghet och säkerhetssynpunkt är även belys-
ningen en viktig faktor. Risken för mörkerolyckor 
kan minskas genom att belysningen förbättras 
längs utvalda sträckor. Belysning behövs även på 
vissa cykelparkeringar både för att öka känslan av 
trygghet för brukarna av parkeringen samt för att 
minimera skadegörelse och stöld av de parkerade 
cyklarna.

För att nå målen ska:
Korsningspunkter mellan GC-väg och bilväg 
utformas med tanke på cyklistens och fot-
gängarens säkerhet och framkomlighet.

Biltrafikens	hastighet	sänkas	i	samband	med	
plankorsningar	och	bra	belysning	ska	finnas	
vid passagerna.

nuläge och strategi
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Olycksstatistik
Till	gruppen	oskyddade	trafikanter	räknas	alla	som	
inte färdas i bil. Barn och äldre är särskilt utsatta 
grupper	i	trafiken.	I	Sverige	dödas	omkring	50	
cyklister per år och cirka 5 000 skadas svårt.6 
Mörkertalen, särskilt vad gäller lindrigt skadade, 
är dock stora. För att minska olyckorna måste 
cyklisten använda hjälm, cykeln vara i bra skick 
och vägmiljön säker. En säker vägmiljö innebär 
bland annat att hastigheten på vägarna sänks till 
30 kilometer i timmen på de sträckor där det råder 
blandtrafik.

6Vägverket 2003-2011. Nationell strategi för ökad och 
säker	cykeltrafik.	Sid.	17	(2000)
7www.trafikverket.se

Olyckor med fotgängare äger till största delen 
rum i mörker medan cykelolyckor är vanligast 
i dagsljus. På en väg med en hastighetsbe-
gränsning på 30 kilometer i timmen äger få 
dödsolyckor rum. Majoriteten av olyckorna äger 
rum på 50 sträckor men för cyklisterna är det 
vanligast att råka ut för olyckor på 70 sträckor.7 
För cyklister är singelolyckan den vanligaste 
olyckstypen medan den övervägande dödsor-
saken är kollision med motorfordon.
De	flesta	olyckor	i	kommunen	sker	vid	kors-
ningspunkter.	I	Gislaveds	tätort	är	det	korsning-
en mellan Regeringsgatan och Norra Storgatan 
samt korsningen Regeringsgatan och Söderga-
tan	där	flest	olyckor	inträffat	och	i	Anderstorp	är	
det korsningen mellan Brogatan och Storgatan. 

Olycksstatistiken för Gislaveds kommun är 
bristfällig. Statistiken baseras enbart på rap-
porter från polisen, tyvärr saknas rapporter från 
sjukhusen. De senaste sex åren (2006-2011) 
har en cyklist omkommit vid kollision med 
motorfordon, sex har blivit svårt skadade och 
31 lätt skadade. Nio fotgängare har blivit lätt 
skadade vid kollision med motorfordon och tre 
svårt skadade. Vad gäller singelolyckor har en 
oskyddad	trafikant	blivit	svårt	skadad	och	15	
lätt	skadade.	Det	finns	dock	ett	stort	mörkertal	
eftersom singelolyckor inte alltid rapporteras in. 
I	bilaga	två	finns	inrapporterade	olyckor	för	åren	
2003 utmarkerade på kartor.
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HjälpmEdEl för cyklistEn
Ett enkelt sätt att underlätta för cyklisterna att 
hitta i kommunen är att införa en reseplanerare 
på kommunens hemsida. Där kan cyklisten gå 
in och titta på cykelkartor samt söka den bästa 
cykelvägen från en punkt till en annan. För att 
underlätta för både cyklisten och kommunen 
är	det	även	väsentligt	att	det	finns	möjlighet	att	
göra felanmälan till kommunen om ett problem 
upptäcks längs någon cykelväg. Det kan till ex-
empel röra sig om glas på cykelbanan, söndrig 
belysning eller skymmande buskage.

En cykelbarometer är ett användbart och roligt 
inslag i samhällsbilden och kan anpassas utifrån 
olika önskemål. Den kan till exempel visa antalet 
cyklister, cyklistens hastighet, beräknad restid till 
specifika	mål,	kartor,	väder	och	vind	eller	an-
dra ur cykelsynpunkt intressanta fakta. Genom 
cykelbarometern kan även statistik samlas in. 
Cykelbarometern kan kompletteras med det 
informationsmaterial som passar in i den miljö 
man väljer att installera cykelbarometern i.

I	kommunens	strävan	att	bli	en	cykelkommun	
är det väsentligt för kommunen att utveckla ett 
lånecykelsystem. Att tillhandaha lånecyklar och 
stationära cykelpumpar med tryckluft där cyklis-
ten lätt kan pumpa sin cykel är sätt för kom-
munen	att	lyfta	fram	cykeln	som	ett	flexibelt	och	
tillgängligt färdmedel. Vid dessa pumpstationer 
kan även barnvagnar och rullstolar pumpas. 
Lånecykel- samt tryckluftstationer bör kopplas 
ihop med rekreationsområden och attarktiva 

turistmål i kommunen. Vid varje cykelstation bör 
det	finnas	en	terminal	där	betalning	och	bok-
ning av cykeln kan ske samt möjligheten att se 
tillgången på cyklar vid andra ställ. Men hur och 
vart dessa stationer ska placeras är något som 
måste utredas närmare.

cykElturism i kOmmunEn
Cykelturism har blivit allt vanligare i Sverige 
under de senaste åren. Det kommer mycket 
turister från både Norge, Danmark och Tysk-
land som vill uppleva Sverige och den svenska 
naturen	från	cykelsadeln.	Idag	kan	det	vara	svårt	
att turista i stora delar av Småland med cykeln 
bland annat beroende på att cykeln inte får tas 
med på bussen eller tågen. För att utveckla 
cykelturismen i kommunen behöver Gislaved 
arbeta	med	att	skapa	leder	där	det	finns	cy-
keluthyrning, möjlighet att pumpa cykeln och 
möjlighet att kunna bo och äta utmed leden.

Två	markerade	leder	finns	i	kommunen,	Sveri-
geleden och Gnosjö-Gislaved leden (GG-leden). 
Båda är i behov av översyn och på vissa ställen 
behöver sträckningen förbättras.

I	Fegenområdet,	Segerstadområdet	och	i	
Hestratrakterna	finns	planerade	cykelrutter	vilket	
redovisas i kartan på nästa sida.

För att nå målen ska:
Gång- och cykelvägskartor tas fram för respek-
tive ort.

Material om cykling redovisas på kommunens 
hemsida.

Ett lånecykelsystem utvecklas inom kommunen.

För att nå målen ska:
Befintliga	leder,	GG-leden	och	Sverigeleden	
restaureras och marknadsföras.

De cykelrutter som kan marknadsföras, inven-
teras och markeras ut på kartor.

Befintlig	cykeluthyrare	inventeras	och	nya	cy-
keluthyrare stimuleras

nuläge och strategi
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Broaryd

Skeppshult

Burseryd

Smålandsstenar
Reftele

Hestra

Anderstorp

Gislaved

Reftele Golf

Ås

Tallberga

Åtterås

Lv 27

Lv
 26

Lv 153

Lv 153

Öreryd

Teckenförklaring

Planerad separat cykelbana 
Befintlig cykelrunda 

separat cykelbana

Sverigeleden

GG-leden markerad
Förändring av GG-leden

Gnosjö

GG-leden går i Gislaveds, 
Gnosjö kommuner och är 
~ 204 km lång.

Sverigeleden går Göteborg-
Gislaved-Blädinge och är 
~ 307 km lång.

En cykelrutt går på trevliga 
befintliga	vägar	där	det	finns	
besöksmål.

segerstadrutten

fegenrutten

isabergsrutten

bolmen runt

nuläge och strategi

3. nuläge och strategi
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fOlkHälsa
För att främja och behålla en god hälsa rekom-
menderas åtminstone måttlig fysisk ansträng-
ning i 30 minuter per dag för vuxna personer 
och för barn 60 minuter per dag. Regelbunden 
fysisk aktivitet har många gynnsamma effekter 
och motverkar våra vanligaste folksjukdomar 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och typ 
2-diabets.	Fysisk	aktivitet	definieras	som	all	typ	
av rörelse som ger ökad energiomsättning. Det 
är svårt att uppskatta graden av fysisk aktivitet 
hos en befolkning. Ofta mäts fysisk aktivitet med 
enkäter och intervjuer där det frågas om mo-
tionsvanor på fritiden. Motion innebär medveten 
fysisk aktivitet i avsikt att förbättra styrka och 
kondition, men det saknas kunskap om omfatt-
ningen av fysisk aktivitet som att till exempel re-
gelbundet	gå	i	trappor	eller	gå	flera	korta	sträck-
or om dagen. Andelen vuxna i kommunen som 
uppger att de har en stillasittande fritid ligger på 
11 procent jämfört med länet på 13 procent.

Befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor” från år 
2009 visar att andelen vuxna i Gislaveds kom-
mun som är fysiskt aktiva 30 minuter per dag är:
–62 procent för män jämfört med länet som lig-
ger på 64 procent
–62 procent för kvinnor jämfört med länet på 
också 62 procent

Folkhälsoenkäten Ung 2011, visar att andelen 
ungdomar i Gislaveds kommun som går eller 
cyklar en timme eller mer per dag, 4-7 dagar per 
vecka är 44 procent bland pojkar och 48 pro-
cent	bland	flickor.

Ibland	är	det	svårt	att	få	den	motion	som	
rekommenderas. Vardagsmotionen är därför 
viktig. Att skapa trygga, säkra och attrak-
tiva miljöer som främjar fysisk aktivitet samt 
genomföra informativa insatser som syftar till 
att påverka människors attityder och beteen-
den är viktiga delar i folkhälsoarbetet.

Cykling är ett utmärkt sätt att motionera. 
Cyklingen ger en jämn belastning utan stötar 
genom kroppen och för personer som har 
problem med till exempel knän eller över-
vikt, är cykling den idealiska motionsformen. 
Cykling är dessutom en motionsform som 
är social, lättillgänglig, ger naturupplevelser 
och där alla kan medverka, unga som gamla. 
Promenader är också en utmärkt motions-
form som många gånger underskattas. 
Fördelarna med promenader är att de kan 
äga rum var som helst, de kräver inte någon 
utrustning och de är gratis.

Det är viktigt att barn är fysiskt aktiva och 
skolan är en av arenorna som bör stimulera 
till fysisk aktivitet och lära ut betydelsen av 
den fysiska aktiviteten för hälsan. Skolan är 
en	av	flera	vardagsmiljöer	som	kan	göra	av-
görande insatser för att barn och ungdomar 
ska få likvärdiga möjligheter till daglig fysisk 
aktivitet och rörelseglädje.

3. nuläge och strategi

nuläge och strategi

För att nå målen ska:
Olika beteendeförändrade åtgärder (Mobility 
Management projekt) genomföras.

Ett tätare samarbete med skolan upprättas 
exempelvis genom framtagande och genom-
förande	av	gemensamma	cykel	och	trafiksä-
kerhetsåtgärder.



17

planförslag
Planförslaget innehåller totalt 79,6 kilometer nya 
gång- och cykelvägar. Det tar tid och är kostsamt 
att bygga ut gång- och cykelvägarna i kommu-
nen. En prioriteringslista över de planerade sträck-
ningarna, de upprustningar och förändringar som 
behövs samt övrigt attitydarbete har därför gjorts. 
Prioriteringslistan	finns	i	åtgärdsprogrammet	i	
bilaga 1.

På kartorna som följer är industri- respektive 
bostads- och skolområden, centrum, busshålls-
platsstatistik samt idrottsplatser markerade. 
Utifrån detta går det att utläsa kommuninvånarnas 
rörelsemönster, inom de olika tätorterna, i stort. 
Med hänsyn till ovanstående har gång- och cykel-
vägarna planerats. Gång- och cykelkartorna visar 
befintliga	och	planerade	gång-	och	cykelvägar	
samt vilken typ av gång- och cykelväg som avses.

nya sträckningar

4. nya sträckningar
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18nya sträckningar

andErstOrp har idag en 
hel del gång- och cykelvägar i ut-
kanten och runtomkring tätorten. 
Dock	behövs	det	fler	gång-	och	
cykelvägar inne i samhället som 
underlättar för cyklisterna att ta 
sig till centrum, skolor, fritidsan-
läggningar	med	mera.	Det	finns	
tre större vägar, Ågatan, Brogatan 
och Tråddragarleden, där gång- 
och cykelvägarna går längs med 
gatorna, vilka skulle behövas 
göras om till separata gång- och 
cykelvägar. Vid Brogatan lig-
ger dessutom, passagerarmäs-
sigt, den största busshållplatsen 
vilket innebär att det är en hel del 
oskyddade	trafikanter	i	rörelse	här.

Anderstorp
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Allégatan Kommunen 180

Brogatan Kommunen 1 530

Hagvägen - Svarvare-
torpsvägen

Kommunen 250

Hantverkargatan Kommunen 930

Kvarngatan Kommunen 220

Paradisvägen Kommunen 200

Storgatan, Brogatan - 
Allegatan

Kommunen 510

Storgatan, Svarvare-
torpsvägen - Ågatan

Kommunen 400

Torsgatan Kommunen 315

Tråddragarleden Kommunen 1400

Gnosjövägen Kommunen 280

Kulltorpsvägen Kommunen 460

Ågatan Kommunen 2 190

Industrigatan	-	Ågatan Kommunen 150

Långgatan Kommunen 965

Götgatan Kommunen 1 090

Gjuterigatan Kommunen 350

Nennesmovägen Kommunen 320

Rv 27, Klovägen - 
Stötabogatan

Trafikverket 625

Stötabogatan Kommunen 470

Total sträcka i Anderstorp 12 835

4. nya sträckningar

Planerade gång- och cykelvägar i Anderstorp

Gång- och cykelvägar som kommunen 
sköter längs med allmän väg:
l	Anderstorpsvägen: väg 27 mellan Anders-  
         torp och Gislaved
	l	Gnosjövägen: väg 604 mellan Ander-
  storp och kommungränsen
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Marknads-

Bro

Tunnel

gislaVEds tätort har idag ett ganska väl ut-
byggt gång- och cykelvägnät. Det som behövs 
här är tillbyggnad av en del glapp och felande 
länkar	i	vägnätet.	I	Gislaved	finns	två	områden	
som skulle behöva utredas närmare för att få 
fram den bästa lösningen:
- Gyllenforsskolan som idag har en cykelväg rakt 

igenom skolområdet vilket inte är någon bra 
lösning. 

- Gisleområdet håller på att förändras och gång- 
och cykelvägarna inom detta område ska 
utredas närmare vid dess planering.

Gislaved
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Baldersgatan Kommunen 990

Bokvägen Kommunen 160

Borrgatan Kommunen 30

Bruksgatan Kommunen 240

Eneströmsgatan Kommunen 100

Glasbruksgatan Kommunen 220

Gyllenforsskolan Kommunen 150

Holmengatan Kommunen 590

Linnégatan Kommunen 450

Marielundsgatan Kommunen 990

Mossarpsvägen Kommunen 350

Nils-Gustavsgatan Kommunen 100

Radhusvägen Kommunen 500

Tingsgatan Kommunen 130

Torggatan Kommunen 250

Åbjörnsgatan Kommunen 550

Filargatan Kommunen 170

Mårtensgatan Kommunen 950

Norra Nissastigen Kommunen 800

Norra Storgatan Kommunen 730

Odengatan, Bondega-
tan - Granatgatan

Kommunen 250

Stinsgatan Kommunen 150

Sågargatan Kommunen 155

Borrgatan Kommunen 250

Ådalsvägen Kommunen 230

Danskavägen, 
Sörgårdsrondellen - 
Dagis

Kommunen 300

Danskavägen - Gis-
legatan

Kommunen 600

Kompassgatan - ishall Kommunen 500

Smålandiagatan Kommunen 250

Total sträcka i Gislaved 11 105

Planerade gång- och cykelvägar i Gislaved

Gång- och cykelvägar som kommunen 
sköter längs med allmän väg:
l	Väg 26  mellan Gislaved och Hestra

Gång- och cykelvägar som kommunen 
sköter längs med allmän väg:
l	Reftelevägen: väg 598 mellan Nissa-

holmsvägen och Speedwaybanan

Gång- och cykelvägar 
som kommunen skö-
ter längs med allmän 
väg:
l	Anderstorpsvägen: 

väg 27 mellan An-
derstorp och Gislaved
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smÅlandsstEnar saknar en hel del 
gång- och cykelvägar som leder in mot centrum. 
Det	finns	även	en	stor	efterfrågan	på	gång-	och	
cykelvägar som leder från Smålandsstenar till 
omkringliggande orter. Nordinskolan håller idag 
på att planeras om och hur gång- och cykel-
vägslösningen blir bäst här kommer att utredas 
närmare under områdets planering.
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Parkgatan

Utredningsområde

Tunnel

Smålandsstenar
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Almgatan Kommunen 560

Bokvägen Kommunen 350

Burserydsvägen Kommunen 1 200

Furugatan Kommunen 790

Hörsjögatan Kommunen 660

Smedjegatan Kommunen 410

Södra Långgatan Kommunen 1 450

Torggatan Kommunen 850

Värnamovägen Kommunen 770

V Järnvägsgatan Kommunen 335

Skruvgatan Kommunen 700

Total sträcka i Smålandsstenar 8 075

4. nya sträckningar
Planerade gång- och cykelvägar i Smålandsstenar
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Planerad gång- och cykelväg 
till Kappelled.7

Gång- och cykelvägar som kommunen 
sköter längs med allmän väg:
l	Väg 26 mellan Smålandsstenar och 

Skeppshult
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Broaryd
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Hestravägen Trafikverket 850

Norra vägen Trafikverket 750

Östra vägen Trafikverket 450

Total sträcka i Broaryd 2 050

Skeppshult
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Idrottsplats	-	Klock-
vägen

Kommunen 350

Storgatan, väster 
Rv. 26

Trafikverket 110

Storgatan, öster Rv. 
26

Trafikverket 450

Total sträcka i Skeppshult 910

4. nya sträckningar

Planerade gång- och cykelvägar i Broaryd Planerade gång- och cykelvägar i Skeppshult

Gång- och cykelvägar som 
kommunen sköter längs 
med allmän väg:
l	Väg 26 mellan Smålands-

stenar och Skeppshult
l	Storgatan i Skeppshult: 

väg 569 mellan väg 26 och 
Smedgatan
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Reftele
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Hagagatan Kommunen 570

Järnvägsgatan Kommunen 130

Storgatan Trafikverket 1 110

Torggatan Kommunen 100

Total sträcka i Reftele 1 910
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4. nya sträckningar
Planerade gång- och cykelvägar i Reftele
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Hestra
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Granliden, Ringvägen 
- Trastgatan

Kommunen 145

Mogatan Trafikverket 1 100

Ringvägen, Byvägen - 
Granliden

Kommunen 175

Ringvägen, Mogatan - 
Metallgatan

Kommunen 100

Skolgatan, Baldersga-
tan	-	Isamon

Trafikverket 540

Metallgatan Kommunen 800

Total sträcka i Hestra 2 860

Burseryd
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Dalstigen - Klintens väg Kommunen 110

Mossvägen - Skolgatan Kommunen 1 100

Skolgatan Kommunen 135

Storgatan Trafikverket 1 785

Villstadsvägen Trafikverket 950

Ågatan Kommunen 840

Vidkundsvägen Kommunen 540

Total sträcka i Burseryd 5 460
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4. nya sträckningar
Planerade gång- och cykelvägar i Burseryd Planerade gång- och cykelvägar i Hestra

Gång- och cykelvägar som kommunen 
sköter längs med allmän väg:
l Storgatan i Burseryd: väg 572 mellan 

Kindvägen och Ekgatan
l Hestravägen i Burseryd: väg 567 mel-

lan Storgatan och Tyngelvi
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Övriga 
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Väg 515, Ås skola - Tallberga Trafikverket 4 000

Väg 576, Smålandsstenar - Åtterås Trafikverket 1 800

Väg 576, Åtterås - Burseryd Trafikverket 6 200

Väg 598, Reftele - Reftele kyrka Trafikverket 950

Väg 598, Reftele kyrka - Liden Trafikverket 500

Väg 610, Anderstorp - Älgarem Trafikverket 2 200

Hestra,	Isaberg	-	Golfbana Trafikverket 1 400

Reftele - Anderstorp Trafikverket 10 700

Rv 26, Smålandsstenar – Villstad idrotts-
plats

Trafikverket 3 800

Rv 26, Villstad idrottsplats - Källängs-
vägen

Trafikverket 600

Väg 599, Reftele - Dye golfbana Trafikverket 2 260

GC + bro, Nissafors Kommunen /
Gnosjö

350

Rv 26, Vik - Väg 592 Trafikverket 300

Rv 26, Forsvik Trafikverket 200

Total sträcka i övrigt 35 260

Ås
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Väg 515 - Ås skola Trafikverket 640

Ås skola - Tallberga Trafikverket 4000

Öreryd
Sträcka

Ansvarig
väghållare

Längd
(m)

Rv 26, väg 591.01 - väg 604 Trafikverket 540

4. nya sträckningar
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ansVar
Tekniska nämnden är ansvarig för utbyggnad, 
skötsel och upprustning av gång- och cykelvägnä-
tet och äskar medel i budgeten för detta. Tekniska 
nämnden ansvarar även för genomförandet och 
redovisningen av den årliga utbyggnaden av gång- 
och cykelvägarna. Redovisningen ska lämnas till 
kommunstyrelsen för det årliga miljöbokslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet och upp-
följningen av de mjuka åtgärderna och kommer 
årligen att redovisa detta i miljöbokslutet.

Bygg och miljönämnden ansvarar för att årligen 
uppdatera gång- och cykelvägskartorna på kom-
munens hemsida.

För att gång- och cykelvägsplanen ska vara ett le-
vande och inarbetat dokument ska åtgärdsplanen 
årligen gås igenom, detta för att se vilka åtgärder 
som genomförts och för att se att de resterande 
åtgärderna fortfarande är relevanta. Vart tredje år 
ska åtgärdsplanen revideras i samband med mål 
och budgetprocessen.

EkOnOmi
Gång- och cykelvägsplanen ska ligga till grund 
för Gislaveds gång- och cykelplanering. Den 
ska även ligga till grund för att anslå medel för 
gång- och cykelvägar i kommande budgetarbete, 
verksamhetsplaner och statsbidrags/projektan-
sökningar. Driftskostnaderna för gång- och cykel-
vägnätet ska revideras i takt med nyinvesteringar.

Det	finns	möjlighet	att	söka	pengar	för	olika	typer	
av cykelåtgärder. Rena investeringsmedel kan 

vara	svårt	att	söka	medan	projektfinansiering	kan	
finnas	på	flera	håll,	främst	från	olika	EU-program.	
Ofta går det att kombinera investeringar med olika 
projektmedel till exempel genom att kommunen 
själva	finansierar	utbyggnaden	av	gång-	och	
cykelvägnätet medan planering, undersökningar, 
personal, resor, analyser, köpta tjänste och mark-
nadsföring är stödberättigade.

Under EU:s programperiod 2014-2020 kommer 
större fokus att ligga på miljö och energi. Små lokala 
investeringar kan bli svårare att söka under denna 
programperiod medan projektmedel för arbete med 
planering, utvecklingsfrågor, analyser och attitydför-
ändringar förmodligen kommer att öka.

aktiVitEtEr
För att klara av att påverka människors re-
sebeteende	och	få	fler	att	välja	cykeln	måste	
kommunen utöver att skapa de fysiska för-
utsättningarna även arbeta med attityd och 
beteendeförändrande arbete. Kontinuerliga 
cykelaktiviteter måste genomföras för att hålla 
frågan vid liv och ett bra samarbete mellan för-
valtningarna	i	kommunen	måste	finnas	samt	
mellan kommuner och andra relevanta aktörer.
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skriftliga källOr
Prop.	2001/02:20	Infrastruktur	för	ett	långsiktigt	hållbart	transportsystem	samt	trafikutskottet	

Prop.	2001/02:	TU2	Infrastruktur	för	ett	långsiktigt	hållbart	transportsystem.

Prop. 2005/06:160

Vägverket.	Nationell	strategi	för	ökad	och	säker	cykeltrafik.	(2000)

Gislaveds kommun. Gång- och cykelvägsplan. (2006)

Vectura. Rapport Rv 26 ”Nissastigen” Smålandsstenar - Villstad, GC-väg (2011)

HEmsidOr
www.trafikverket.se
www.jlt.se
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åtgärdsplan för gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan

1. inlEdning
Gång- och cykelvägsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen i Gislaveds kommun. Planen består av fyra olika delar själva plandelen, åtgärds-
delen och två underlagshäften.

För att nå målen i gång- och cykelvägsplanen har olika åtgärder satts upp. Åtgärderna syftar till att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägsnätet i kommu-
nen,	öka	förutsättningarna	för	en	trevlig	och	säker	upplevelse	samt	att	motivera	fler	invånare	att	cykla	och	gå.	Åtgärderna	är	uppdelade	per	ort	och	i	tre	olika	
grupper:
•	 Gång- och cykelvägar som ska byggas
•	 Åtgärder	utmed	redan	befintliga	gång-	och	cykelvägar
•	 Mjuka beteendepåverkande åtgärder

De olika grupperna är därefter indelade i tre olika tidsprioriteringsgrupper:
•	 Prioritet 1: tidsperiod 1-7år
•	 Prioritet 2: tidsperiod 8-15år
•	 Prioritet 3: tidsperiod > 15år

För varje åtgärd har det gjorts en kostnadsuppskattning, åtgärden är även tidsatt och kopplad till en ansvarig utförare. För att förtydliga vilka vägar som är 
Trafikverkets	vägar	har	dessa	även	lagts	i	en	separat	tabell	i	slutet	av	kapitel	två.	Den	prioriteringsordning	som	satts	på	dessa	vägar	kan	enbart	hållas	om	de	
samfinansieras	tillsammans	med	Trafikverket.

En prioritering av de olika objekten i respektive tätort har satts. Vi vet dock sedan tidigare planer att andra orsaker ibland styr prioriteringsordningen. Detta kan 
till exempel vara att ett område exploateras eller på annat sätt förändras, att ett vägprojekt tillkommer eller vid ombyggnad av vatten- och avloppsnätet. 

I	kapitel	tre,	åtgärder	längs	med	befintligt	gång-	och	cykelvägnät,	finns	dock	inga	prioriteringar	angivna.	Denna	typ	av	åtgärd	är	inte	prioriteringssatt	beroende	
på att de genomförs i samband med andra förändringar i de aktuella områdena. Vad gäller cykelparkeringar kommer tekniska nämnden inventera antalet be-
fintliga	cykelparkeringar	och	dess	skick	samt	se	över	behovet	av	nya	cykelparkeringar.	En	satsning	på	att	se	över	dessa	samt	anlägga	nya	kommer	att	göras	
under en femårsperiod. 

27
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2. utByggnad aV gÅng- OcH cykElVägnätEt i 
gislaVEds kOmmun

Gislaved
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad 
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare

Baldersgatan 3 1 500 990 Kommunen
Bokvägen 1 320 160 Kommunen
Borrgatan 2 30 400 Kommunen
Eneströmsgatan 1 200 100 Kommunen
Glasbruksgatan 1 400 220 Kommunen
Gyllenforsskolan 2 350 150 Kommunen
Holmengatan 3 1 100 590 Kommunen
Linnégatan 1 900 450 Kommunen
Marielundsgatan 3 1 800 990 Kommunen
Mossarpsvägen 1 700 350 Kommunen
Nils-Gustavsgatan 3 200 100 Kommunen
Radhusvägen 2 800 500 Kommunen
Tingsgatan 3 200 130 Kommunen
Torggatan 1 800 250 Kommunen
Åbjörnsgatan 1 1 100 550 Kommunen
Filargatan 3 300 170 Kommunen
Mårtensgatan 1 2 000 950 Kommunen
Norra Nissastigen 2 1 450 800 Kommunen
Norra Storgatan 2 1 300 730 Kommunen
Odengatan, Bondegatan-
Granatgatan

3 400 250 Kommunen

Stinsgatan 2 300 150 Kommunen
Sågargatan 3 250 155 Kommunen
Borrgatan 2 400 250 Kommunen
Ådalsvägen 2 400 230 Kommunen
Danska vägen, 
Sörgårdsrondellen – Dagis

1 450 300 Kommunen

Danskavägen – Gislegatan 2 800 600 Kommunen
Kompassgatan-ishall 2 700 500 Kommunen
Smålandiagatan 1 450 250 Kommunen
Totalt 19 570 10 865

Anderstorp
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad
(tkr) 

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare

Allégatan 1 330 180 Kommunen
Brogatan 1 3 000 1 530 Kommunen
Hagvägen-Svarvaretorpsvägen 3 350 250 Kommunen
Hantverkargatan 3 1 900 930 Kommunen
Kvarngatan 3 440 220 Kommunen
Paradisvägen 2 350 200 Kommunen
Storgatan, Brogatan-Allegatan 2 2 000 510 Kommunen
Storgatan, Svarvare-torpsvägen-
Ågatan

1 700 400 Kommunen

Torsgatan 1 630 315 Kommunen
Tråddragarleden 1 2 100 1 400 Kommunen
Gnosjövägen 3 450 280 Kommunen
Kulltorpsvägen 3 750 460 Kommunen
Ågatan 2 3 900 2 190 Kommunen
Industrigatan-Ågatan 3 350 150 Kommunen
Långgatan 3 1 700 965 Kommunen
Götgatan 3 1 800 1 090 Kommunen
Gjuterigatan 3 650 350 Kommunen
Nennesmovägen 1 500 320 Kommunen
Rv 27, Klovägen-Stötabo 1 1 200 625 Trafikverket
Stötabogatan 1 700 470 Kommunen
Totalt 23 800 12 835

bilaga 1
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Smålandsstenar
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad
(tkr) 

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare

Almgatan 2 1 000 560 Kommunen
Bokvägen 2 215 350 Kommunen
Burserydsvägen 2 2 100 1 200	 Trafikverket
Furugatan 2 1 400 790 Kommunen
Hörsjögatan 2 1 200 660 Kommunen
Smedjegatan 2 700 410 Kommunen
Södra Långgatan 3 2 500 1 450 Kommunen
Torggatan 1 1 700 850 Kommunen
Värnamovägen 1 1 400 770 Trafikverket
V Järnvägsgatan 1 800 335 Trafikverket
Skruvgatan 2 1 200 700 Kommunen
Totalt 14 215 8 865

Broaryd
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad 
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare

Hestravägen 2 1 500 850 Trafikverket
Norra vägen 3 1 300 750 Trafikverket
Östra vägen 3 800 450 Trafikverket
Totalt 3 600 2 050

Burseryd
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad 
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare 

Dalstigen-Klintens väg 2 170 110 Kommunen
Mossvägen-Skolgatan 3 190 300 Kommunen
Skolgatan 2 300 135 Kommunen
Storgatan 1 3 500 1 785 Trafikverket
Villstadsvägen 3 1 900 950 Trafikverket
Ågatan 3 1 300 840 Kommunen
Vidkundsvägen 3 950 540 Kommunen
Totalt 8 310 4 660

Hestra
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad
(tkr)  

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare 

Granliden, Ringvägen-Trastgatan 3 250 145 Kommunen
Mogatan 3 2 200 1 100 Trafikverket
Ringvägen, Byvägen-Granliden 3 350 175 Kommunen
Ringvägen, Mogatan-Metallgatan 2 170 100 Kommunen
Skolgatan,	Baldersgatan-Isamon 3 1 000 540 Trafikverket
Metallgatan 1 1 300 800 Kommunen
Totalt 5 270 2 860

Reftele
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad
(tkr) 

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare 

Hagagatan 3 980 570 Kommunen
Järnvägsgatan 2 200 130 Kommunen
Storgatan 2 2 200 1 110 Trafikverket
Torggatan 3 180 100 Kommunen
Totalt 3 560 1 910

Skeppshult
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad 
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare 

Idrottspl.-	Klockvägen 2 700 350 Kommunen
Storgatan, väster Rv26 2 200 110 Trafikverket
Storgatan, öster Rv26 2 800 450 Trafikverket
Totalt 1 700 910

Ås
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad 
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare 

Väg 515, Ås skola- väg 500 2 1 300 640 Trafikverket

Öreryd
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad 
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare 

Rv26, väg 591 – väg 640 3 900 540 Trafikverket

bilaga
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Övriga 
Sträcka

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare

Väg 515, Ås skola-Tallberga 2 6 000 4 000 Trafikverket
Väg 576, Smålandsstenar- 
Åtterås

3 2 700 1 800 Trafikverket

Väg 576, Åtterås-Burseryd 3 9 300 6 200 Trafikverket
Väg 598, Reftele- Reftele kyrka 2 1 400 950 Trafikverket
Väg 598, Reftele kyrka-Liden 3 850 500 Trafikverket
Väg 610, Anderstorp-Älgarem 3 3 300 2 200 Trafikverket
Hestra, Isaberg-Golfbana 2 1 500 1 400 Kommunen
Reftele – Anderstorp 2 4 300 10 700 Kommunen
Rv26, Smålandsstenar –Villstad 
idrottsplats 

2 5 200 3 800 Trafikverket

Rv26, Villstad idrottspl.-
Källängsvägen

2 1 000 600 Trafikverket

Väg 599, Reftele – Dye golfbana 3 3 100 2 260 Trafikverket
GC + bro, Nissafors 3 3 000 350 Kommunen

/Gnosjö
Rv26, Vik – Väg 592 3 600 300 Trafikverket
Rv26, Forsvik 3 300 200 Trafikverket
Totalt 42 550 35 260

Totalt 124 775 81 395

Trafikverkets lista1:
Utdrag av trafikverkets vägar 
från kapitel 2.

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare

Anderstorp:
Rv27, Klovägen-Stötabo

1 800 625 Trafikverket

Broaryd:
Hestravägen

2 1 500 850 Trafikverket

Norra vägen 3 1 300 750 Trafikverket
Östra vägen 3 800 450 Trafikverket
Burseryd:
Storgatan

1 3 500 1 785 Trafikverket

Trafikverkets lista1:
Utdrag av trafikverkets vägar 
från kapitel 2.

Prioritet/
tidsperiod

Kostnad
(tkr)

Längd
(m)

Ansvarig
väghållare

Villstadsvägen 3 1 900 950 Trafikverket
Hestra:
Mogatan

3 2 200 1 100 Trafikverket

Skolgat, Baldersg – Isamon 3 1 000 540 Trafikverket
Reftele:
Storgatan

2 2 200 1 110 Trafikverket

Skeppshult:
Storgatan, väster Rv26

2 200 110 Trafikverket

Storgatan, öster Rv26 2 800 450 Trafikverket
Smålandsstenar:
Burserydsvägen 2 2 100 1 200 Trafikverket
Värnamovägen 1 1 400 770 Trafikverket
V Järnvägsgatan 1 800 335 Trafikverket
Ås:
Väg515, Ås skola – väg500

2 1 300 640 Trafikverket

Öreryd:
Rv 26, väg 591 – väg 640

3 900 540 Trafikverket

Övrig sträcka:
Väg 515, Ås skola-Tallberga

2 6 000 4 000 Trafikverket

Väg 576, Smålandsstenar- 
Åtterås

3 2 700 1 800 Trafikverket

Väg 576, Åtterås-Burseryd 3 9 300 6 200 Trafikverket
Väg 598, Reftele- Reftele kyrka 2 1 400 950 Trafikverket
Väg 598, Reftele kyrka-Liden 3 850 500 Trafikverket
Väg 610, Anderstorp-Älgarem 3 3 300 2 200 Trafikverket
Rv26, Smålandsstenar –Villstad 
idrottsplats 

2 5 200 3 800 Trafikverket

Rv26, Villstad idrottspl.-
Källängsvägen

2 1 000 600 Trafikverket

Väg 599, Reftele – Dye golfbana 3 3 100 2 260 Trafikverket
Rv26, Vik-Väg 592 3 600 300 Trafikverket
Rv26, Forsvik 3 300 200 Trafikverket
Totalt: 56 450 35 015

30bilaga
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1Prioriteringsordningen	av	Trafikverkets	vägar	kan	enbart	följas	om	projekten	
samfinansieras	med	Trafikverket.



3. ÅtgärdEr längs mEd BEfintligt gÅng- OcH cykElVägnät

Gislaved
Åtgärd

Sträcka/plats Kostnad Ansvarig

Cykelparkering Hållplats Sörgården 70 Kommunen
Hållplats Gyllenfors 70 Kommunen
Gislaveds centrum 200 Kommunen
Hållplats Dalen 70 Kommunen
Busstationen 250 Kommunen

Belysning Kompassgatan – ishall 120 Kommunen

Anderstorp
Åtgärd

Sträcka/plats Kostnad Ansvarig

Cykelparkering Stationen 120 Kommunen
Anderstorps centrum 200 Kommunen

Smålandsstenar
Åtgärd

Sträcka/plats Kostnad Ansvarig

Cykelparkering Hållplats Rv26/Algatan 70 Kommunen
Centrum 200 Kommunen

Skeppshult
Åtgärd

Sträcka/plats Kostnad Ansvarig

Cykelparkering Gjuteriet 70 Kommunen
Korsning Väg 153 idrottsplats 200 Trafikverket

Hestra
Åtgärd

Sträcka/plats Kostnad Ansvarig

Belysning Sunnangatan – Skolgatan 50 Kommunen

Reftele
Åtgärd

Sträcka/plats Kostnad Ansvarig

Cykelparkering Reftele station 150 Kommunen

Burseryd
Åtgärd

Sträcka/plats Kostnad Ansvarig

Cykelparkering Centum 150 Kommunen
Totalt 2 000

31 bilaga
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4. mjuka ÅtgärdEr

Åtgärd Ansvarig Tidsplan

Hjälmanvändnings kampanj Kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, Gislaveds 
näringslivsbolag

Vart annat år 
med start 2013 

Reseplanerare på kommunens 
hemsida

Kommunstyren, tekniska nämnden 2013

Felanmälan på kommunens 
hemsida

Tekniska nämnden 2013

Trafiksäkerhetsutbildning	ska	
genomföras för elever i årskurs 
4-6

Barn- och utbildningsnämnden Varje år med 
start 2014

Gå och cykla till jobbet 
kampanj

Kommunstyrelsen, Gislaveds 
näringslivsbolag 

Vart tredje år 
med start 2014

Gå och cykla till skolan Barn- och utbildningsnämnden Vart annat år 
med start 2013

Marknadsföra gång- och 
cykelvägar

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden 2014 a 

Samarbete med föreningslivet 
kring möjligheten att gå och 
cykla till fritidsaktiviteter

Fritidsnämnden, kulturnämnden 2013 a

Utveckla samarbetsrutinen 
med	Trafikverket.	

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden 2013 a

Framtagande av en 
verktygslåda med olika 
cykelfrämjande åtgärder till 
skolan.

Kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden

2013 a

Utplacering av cykelbarometer 
på lämpliga platser.

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden 2015

Utplacering av cykelpumpar på 
lämpliga platser.

Tekniska nämnden 2014

32bilaga

bilaga 1
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Åtgärd Ansvarig Tidsplan

Införa	någon	form	av	
låne/hyrcykelsystem 
ihopkopplat med turist- 
och rekreationsområdena i 
kommunen.

Kommunstyrelsen 2015

Inventera	antalet	
cykelparkeringar, dess 
skick samt behovet av nya 
cykelparkeringar vid viktiga 
knytpunkter och strategiska 
platser i kommunen.

Tekniska nämnden 2013

Ta fram en skyltningsstrategi 
för hur gång- och cykelvägarna 
ska skyltas.

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 2013

Underlätta cykling på vintern 
genom att hela cykelstråk 
skottas det vill säga även 
delar som inte är utmarkerade 
cykelvägar.

Tekniska nämnden 2013

33 bilaga
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uppföljning
Det interna miljöarbetet i kommunens följs årligen upp och redovisas i ett miljöbokslut som belyser kommunens insatser inom miljöområdet under 
året. Här kommer även resultatet av åtgärderna i gång- och cykelvägsplanen redovisas. Det är varje nämnds ansvar att genomföra och årligen 
redovisa att arbetet med åtgärderna i denna åtgärdsplan påbörjas och genomförs. För att kunna ta ställning till om vi genom åtgärderna är på väg 
att uppfylla målen ska åtgärdsredovisningen från varje nämnd vara utförlig.

Vid den återkommande granskningen av åtgärderna ska en bedömning göras av hur effektiva de genomförda åtgärderna har varit för att uppnå 
målen. De åtgärder som i granskningen inte bedöms effektiva eller relevanta bör revideras eller tas bort. Vart tredje år ska hela åtgärdsplanen ses 
över och revideras i samband med mål och budgetprocessen.

34bilaga
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bilaga 3
befintliga gång- och cykelvägsbroar och tunnlar

Tätort Broar Tunnlar
Anderstorp 3 stycken -
Broaryd - -

Burseryd - -

Gislaved 7 stycken 3 stycken
Hestra 3 stycken -

Reftele 2 stycken 1 styck
Skeppshult - -

Smålandsstenar - 1 styck
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______________________________________________________________________________ 
 
Kommunstyrelseförvaltningen, tekniska kontoret, bygg- och miljöförvaltningen 
Maria Alm, Anna Sanell, Mats Kindlund, Emma Engleson 

 
 
 

Samråd med kommunala nämnder 

Förslag på Gång- och cykelvägsplan i Gislaveds kommun 
Kommunstyrelsen lämnade i april 2010 i uppdrag till tekniska nämnden att i samråd med 
kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram ett förslag till en ny gång- och cykelvägsplan. 
Tjänstemannaförslaget på gång- och cykelvägsplanen skickas nu ut på samråd under tiden 15 
oktober till 31 december 2012. Syftet är att ge alla nämnder möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget. 
 
Förslaget mailas ut till samtliga nämndsekreterare.  
 
 

Skriftliga synpunkter skickas senast den 31 december 2012 till 
kommunstyrelsekontoret. 
 

Frågor kan ställas till: 
Mats Kindlund, gatuingenjör, tfn: 0371-815 96 
Maria Alm, miljöhandläggare, tfn: 0371-815 43 
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1   januari     Nyårsdag     stängt 
5  januari Trettondagsafton     stängt 
28  mars         Skärtorsdag Gislaved öppet 11-16 
   Anderstorp öppet 10-12 
   Reftele öppet 10-12 
   Smålandsstenar öppet 10-12 
   Övriga bibliotek stängda 
29  mars-1 april Påskhelg  stängt 
 
30 april Valborgsmässoafton Gislaved öppet 11-16 
   Anderstorp öppet 10-12 
   Hestra öppet 10-13 
   Reftele öppet 10-12 
   Smålandsstenar öppet 10-12 
   Övriga bibliotek stängda          
1  maj 1:a maj             stängt 
9  maj Kristi himmelsfärdsdag            stängt 
10 maj Dag mellan två stängda dagar stängt 
6 juni Nationaldagen stängt 
7 juni Dag mellan två stängda daga stängt 
20  juni            Dag före midsommarafton Gislaved öppet 11-16 
   Anderstorp öppet 10-12 
   Reftele öppet 10-12 
   Smålandsstenar öppet 10-12 
   Övriga bibliotek stängda 
21  juni            Midsommarafton            stängt 
1  november   Dag före Alla helgons dag  Gislaved öppet 11-16 
   Anderstorp öppet 13-16 
   Smålandsstenar öppet 10-12 
2   november   Alla helgons dag stängt 
23  december Dag mellan två stängda dagar             stängt 
24-26  december Julhelg                 stängt 
30 december Dag före Nyårsafton Gislaved öppet 11-16 
   Anderstorp öppet 10-12 
   Broaryd öppet 14-16 
   Burseryd öppet 14-16 
   Smålandsstenar öppet 10-12 
31 december Nyårsafton stängt 
 
 
 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
1 

 2009-05-28  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

 Kf §52   Dnr:  KS.2007.280   312 
  
 Svar på motion angående cykelvägar i Gislaveds kommun   
 
Kf §52  2009-05-28  Ärendebeskrivning 

Margareta Lindgren (S)  har den 4 december 2007 lämnat in en motion om att 
kommunen tydligare ska skylta cykelvägar/cykelstråk i hela kommunen och att 
det ska tas fram cykelvägskartor för befintliga cykelvägar som även skall finnas 
tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskottet  beslutade den 18 december 2007 att remit-
tera motionen till tekniska nämnden och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Fritidsnämnden har den 13 februari 2008 beslutat att framföra att nämnden är 
positiv till att utveckla cykelvägar i Gislaveds kommun. 
 
Tekniska nämnden, den 24 september 2008, redovisar i sitt svar att i gällande 
Gång- och cykelvägsplan, daterad november 2006, står angivet under rubriken 
”anläggningsstandard”, att vägvisning ska ske på gc-stråk. Regelverket finns 
alltså redan och det är väghållaren, tekniska kontoret, som ska tillämpa 
föreskrifterna. 
 
Nämnden konstaterar att för gc-stråket Skeppshult-Smålandsstenar saknas väg-
visning. Nämnden beslutade att utföra vägvisning på gc-stråket och det ska 
genomföras under våren 2009. 
 
Tekniska nämnden beslutade också att föreslå att en cykelkarta för Gislaveds 
kommun tas fram och läggs ut på hemsidan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin beredning att det i Gång- och 
cykelvägsplanen finns bra kartor över gång- och cykelvägsnätet som kan utgöra 
en grund för att på hemsidan ha cykelvägskartor tillgängliga för utskrift. Dessa 
kan då användas på turistbyrån för utdelning men är då även tillgängliga för 
dem som söker informationen på nätet. Ett sådant upplägg förutsätter en 
organisation för att hålla kartorna uppdaterade. 

  
Beslutsunderlag 
Motion om cykelvägar i Gislaveds kommun, daterad 26 november 2007. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 decenber 2007, § 411 . 
Fritidsnämnden den 13 februari 2008, § 7 
Tekniska nämnden den 24 september 2008, § 100 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2009, § 127 
Kommunstyrelsen den 5 maj 2009, § 91 

 
Yrkande 
Margareta Lindgren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 

 
 Kommunfullmäktige beslutar 

 
att bifalla motionen, samt 
 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2009-05-28  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

(§52 fort) 
 
 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram upplägg och rutiner 

för att på kommunens hemsida hålla cykelvägskartor tillgängliga och att 
dessa ska finns för utdelning bland annat på turistbyråerna. 

 
  
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Tekniska nämnden 
  

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kulturnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
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 2012-12-03  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Knau §44   Dnr:  KN.2012.56     
  
Gång- och cykelvägsplan för Gislaveds kommun   
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lämnade i april 2010 i uppdrag till tekniska nämnden att i 
samråd med kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram ett förslag till en ny gång- 
och cykelvägsplan. Tjänstemannaförslaget på gång- och cykelvägsplanen skickas nu 
ut på samråd under tiden 15 oktober till 31 december 2012. Syftet är att ge alla 
nämnder möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Skriftliga synpunkter skickas senast den 31 december 2012 till 
kommunstyrelsekontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Gång och cykelvägsplan 2012, kommunstyrelsen 
 
 
Arbetsutskottets förslag 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över förslaget till ny gång- och cykelvägsplan: 
 
Kulturnämnden ställer sig bakom målen och intentionerna i gång- och 
cykelvägsplanen, men har synpunkter på att genomförandet av de 125 nya 
sträckningar av gång- och cykelvägar som föreslås i planen inte har någon bortre 
tidsgräns.  Det ska ställas mot planens tidsperspektiv på 10 år.  Det medför att 
med de prioriteringar som är gjorda kommer högst ca 35-45 av de 125 föreslagna 
sträckningarna att genomföras under planens livslängd. Övriga sträckningar är mer 
ett uttryck för en långsiktig viljeinriktning. Snarare en vision än en handlingsplan. 
 

För att gång- och cykelvägsplanen ska bli tydlig och styrbar föreslår kulturnämnden 
att den innehåller de gång- och cykelvägar som är tänkta att genomföras inom 
planens livslängd på 10 år. Dessutom kan styrbarheten och uppföljningen 
förbättras ytterligare om de nya sträckningarna i planen prioriteras i en ordning 
som tydligt följer mål och budgetprocessen. En grov uppdelning kan vara att 
definiera vilka sträckningar som ska byggas under åren 2012- 2016  och vilka som 
får vänta till åren 2017- 2021. 
 

De sträckningar som inte kommer med i planen kan bifogas i en bilaga. Den kan 
beskriva en vision om framtidens gång- och cykelvägsnät.  
 
 
 
Expedieras till: 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

 Kf §8   Dnr:  KS.2007.285   312 
  
 Motion angående cykel- och gångväg mellan Reftele och Anderstorp   
  
Kf §8  2009-02-26  Ärendebeskrivning 

Jörgen Hansen (sd) har lämnat in en motion angående cykel- och gångväg 
mellan Reftele och Anderstorp. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till kommunstyrelse 
förvaltningen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 21 maj 2008 att en gång- och cykelväg förslås 
att utföras på järnvägsbanken mellan Reftele och korsningen med Lövåsvägen 
Anderstorp. Utförandet ska ske med en beläggning av återanvändningsmassor 
av asfalt, att kostnaden för ovanstående gång- och cykelväg beräknas till 2,5 
miljoner kronor och förutsätter att anläggandet kan ske i samband med utförda 
va-ledningsarbeten, samt att när medel anvisats från kommunfullmäktige kan 
utförandet av gång- och cykelväg påbörjas. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterade i sitt yttrande i juni 2008 att GC-
vägen har prioritet 4 i GC-vägplanen. Tekniska nämndens förslag saknade 
driftskostnadskalkyl, baserad på skötselnivå. Ledigt investeringsutrymme 
saknades. Förvaltningen föreslog att ärendet återremitteras till tekniska 
nämnden för klarläggande av tillhörande driftskostnader samt att ärendet 
därefter skulle tas upp i anslutning till den centrala behandlingen av Mål & 
Budget för 2009 – 2011. 
 
Kommunfullmäktige behandlade Mål & Budget för 2009-2011 den 20 
november 2008 och anslog då inga medel till en gång- och cykelväg mellan 
Reftele och Anderstorp under budgetperioden 2009-2011. 
 
Gång- och cykelvägen mellan Reftele och Anderstorp är ingen ny fråga i 
kommunen. Den finns med i kommunens gång- och cykelvägsplan som är 
antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2006. Planerade gång- och 
cykelvägar hanteras löpande i samband med behandlingen av budget varje år. 
Att gång- och cykelvägen mellan Reftele och Anderstorp nu inte ligger med 
inom budgetperioden 2009-2011 innebär inte att den är borttagen ur gång- och 
cykelvägsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2009 att föreslå att motionen avslås 
med hänvisning till att kommunfullmäktige den 20 november 2008 i samband 
med behandling av Mål & Budget för 2009-2011 inte anslog medel till en gång- 
och cykelväg mellan Reftele och Anderstorp. 
 
Beslutsunderlag 
Motion angående cykel- och gångväg mellan Reftele och Anderstorp, regi-  
strerad den 18 december 2007. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 januari 2008, § 9. 
Kommunfullmäktige den 21 februari 2008, § 17. 
Tekniska nämnden den 26 mars 2008, § 30. 
Tekniska nämnden den 21 maj 2008, § 58. 
Kommunstyrelseförvaltningens beredningsskrivelse den 16 juni 2008. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 juni 2008, § 195. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2008, § 394 
Kommunstyrelsen den 13 januari 2009, §5 
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Yrkande 
Jörgen Hansen (sd): Bifall till motionen.  
Niclas Palmgren (m) och Lars Larsson (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen 
Hansens (sd) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att med hänvisning till att kommunfullmäktige den 20 november 2008 i 

samband med behandlingen av Mål & Budget för 2009-2011 inte anslog 
medel till en gång- och cykelväg mellan Reftele och Anderstorp anse 
motionen som besvarad. 

 
 

  
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Jörgen Hansen (sd) 
Akten 
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 Kf §72   Dnr:  KS.2007.279   312 
  
 Motion angående cykelväg till Villstads idrottsplats, Gislaveds kommun   
  
Kf §72  2008-06-18  Ärendebeskrivning 

Margareta Lindgren (s) har inlämnat en motion med förslag att kommunen un-
dersöker möjligheten att bygga cykelväg/stråk från Smålandsstenar till Villstads 
idrottsplats.    
I motionen anges: ”En cykelväg till idrottsplatsen skulle vara mycket positiv för 
invånarna i södra delen av kommunen. Som det nu är finns det ur säkerhetssyn-
punkt ingen möjlighet för barn och ungdomar att cykla till idrottsplatsen. Även 
ur turistperspektiv skulle detta vara ett plus för kommunen”. 
 
I kommunens Gång- och cykelvägsplan, november 2006, finns en gång- och 
cykelväg upptagen i objektförteckningen utmed riksväg 26 mellan Smålands-
stenar och Villstads idrottsplats och är prioriterad i grupp 4 (motionsväg).  
Med hänsyn till både trafikintensitet och hastighet är sträckan mycket angelägen 
ur säkerhetssynpunkt.  
 
Vägverket Region Sydöst är huvudman för riksväg 26 och eventuella framtida 
förbättringsåtgärder på nämnda väg kan därför föranleda att gång- och cykelvä-
gen kommer till utförande i ett tidigare skede än Gång- och cykelvägsplanens 
prioritering. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Margareta Lindgren (s), daterad den 26 november 2007. 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2007 § 412. 
Yttrande från fritidsnämnden 2008-02-13 § 8. 
Yttrande från tekniska nämnden 2008-03-26 § 31. 
Kommunstyrelsekontorets beredningsskrivelse 14 maj 2008.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2008, §160. 
Kommunstyrelsen den 3 juni 2008, § 110. 
 
Yrkande 
Margareta Lindgren (s): Tackar för motionssvaret och yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att besvara motionen med att prioritera gång- och cykelväg mellan Små-

landsstenar och Villstads idrottsplats i grupp 1 enligt objektbeskrivningen 
i Gång- och cykelvägsplanen, samt 

 
att uppdra till tekniska nämnden att delge och samråda motionärens förslag  

med Vägverket Region Sydöst. 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och utvecklingsenhet 
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Kf §170  Dnr: KS.2012.189 00 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2013 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar vad som gäller för sammanträdesdag 
utöver fastställd sammanträdesplan. 
 
Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesdagar för styrelsens sammanträden 
med utgångspunkt från det förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
som kommunstyrelsen förslagit den 23 oktober 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets förslag till sammanträdesdagar för 2013, daterad den 2 
oktober 2012 
Kommunstyrelsen den 9 oktober 2012, § 348 
Kommunstyrelsekontorets förslag till sammanträdestider för 2013, daterad den 9 
oktober 2012 
Kommunstyrelsen den 23 oktober 2012, § 388 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar 2013 om ordföranden 

efter samråd med presidiet inte beslutar annat: 
 
31 januari 
28 februari 
27 mars 
25 april 
23 maj 
24 juni 
29 augusti 
26 september 
24 oktober 
20 november 
12 december, samt 

 
att samtliga sammanträden börjar kl 18.30 utom måndagen den 24 juni som 

börjar kl.13.00, onsdagen den 20 november som börjar kl. 09.00, och 
torsdagen den 12 december som börjar kl 17.00. 

 
 
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsekontorets kansli- och informationsenhet 
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Kf §51   Dnr:  KS.2012.51   21 
  
 Motion angående cykelväg Burseryd- Smålandsstenar   
  
 Ärendebeskrivning 

Ylva Samuelsson (S) och Tommy Stensson (S) har lämnat in en motion med 
yrkande att utredning ska göras om möjligheterna att färdigställa en cykelväg 
mellan Burseryd – Smålandsstenar/Smålandsstenar – Burseryd. 

 
Motionärerna konstaterar att vägen redan används av cyklister i motionssyfte men 
också för att ta sig till och från arbetsplatser och andra målpunkter i de båda 
orterna. Vägen är starkt trafikerad och med mycket tung trafik, vilket skapar oro 
för de cyklande. Om det fanns en cykelväg skulle även fler som bor utmed vägen 
använda cykeln för ärenden och det skulle kännas trafiksäkert och möjligt att låta 
barn på egen hand ta sig till fritidsaktiviteter. 

   
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning, vilket godkänts av kommunfullmäktige den 29 mars 2012. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar i yttrande över motionen att det för 
närvarande pågår en översyn av kommunens gång- och cykelvägplan. Arbetet är 
fortfarande i inventerings- och utredningsskedet. Tekniska nämnden ansvarar 
formellt för att planen tas fram medan den förvaltningsövergripande 
projektgruppen samordnas av kommunstyrelsekontoret.  

 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionärernas begäran om utredning 
bifalles med hänvisning till de argument motionärerna anför. Förslaget att utreda 
möjligheterna att utföra en cykelväg Burseryd – Smålandsstenar intas i arbetet 
med översynen av gång- och cykelvägplanen. 
 
Kommunstyrelsen har den 3 april 2012 godkänt kommunstyrelsekontorets förslag 
till hantering av motionen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion angående cykelväg Burseryd – Smålandsstenar, daterad den 8 mars 2012 
Kommunfullmäktige den 29 mars 2012, § 39 
Motionssvar angående cykelväg Burseryd – Smålandsstenar, daterat den 23 mars 
2012. 
Kommunstyrelsen den 3 april 2012, § 99 

 
Yrkande 
Ylva Samuelsson (S), Tommy Stensson (S), Amir Horosic (V), Erik Andersson (K), 
Marie Johansson (S), Anders Gustafsson (SD), Niclas Palmgren (M) och Staffan 
Sjöblom (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Kf § (forts.) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionen, samt 

 
att  utredning om möjligheterna att utföra en cykelväg Burseryd – 

Smålandsstenar intas i arbetet med översynen av gång- och cykelvägplanen. 
 
 
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsekontoret 
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 Kf §54   Dnr:  KS.2010.188   310 
  
 Motion om oskyddade trafikanter   
 Svar  
 
Kf §54  2011-05-25  Ärendebeskrivning 

Susanne Josefsson (S) har lämnat in en motion om oskyddade trafikanter, 
sträckan från centrum till Ryttarvallen IP och Gyllengårdens förskola. I 
motionen föreslås att: 

 
• En gång- och cykelväg och trottoarer omgående planeras och byggs från 

centrum till Ryttarvallen/Gyllengården. 
• En utredning genomförs för att se hur trafikföringen i området kan 

förändras med utgångspunkt från en säker miljö för oskyddade 
trafikanter 

• De ekonomiska delarna hanteras i samband med budgetarbetet 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2010 att överlämna 
motionen till tekniska nämnden för yttrande.  
 
Tekniska nämnden behandlade motionen den 23 mars 2011. Tekniska nämnden 
föreslår att en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde 
genomförs. Tekniska kontoret säger i yttrandet till nämnden att utredningen 
genomförs med inriktning på vilka gator som ska utgöra primära tillfartsgator 
till Gyllenfors bostads- och industriområde med en målsättning att skapa en 
säkrare trafikmiljö. Trafikutredningen ska också redovisa hur gång- och 
cykelvägnätet samt de primära gatukorsningarna ska utformas. 
 
Tekniska nämnden har i samband med behandlingen av motionen också 
behandlat en skrivelse från boende i området som tar upp samma frågeställning. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Susanne Josefsson (S)  daterad den 7 september 2010. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2010, § 282 
Tekniska nämnden den 23 mars 2011, § 37 och 38 
Kommunstyrelsen den 26 april 2011, § 138 
Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, § 153 
 
Yrkande 
Susanne Josefsson (S): Tackar för svaret. Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 

 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en trafikutredning avseende 

Gyllenfors bostads- och industriområde enligt tekniska nämndens förslag, 
samt 

 
att därmed bifalla motionen. 
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Kf § 54 (forts.) 
 
 
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsekontoret 
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 Kf §8   Dnr:  KS.2007.285   312 
  
 Motion angående cykel- och gångväg mellan Reftele och Anderstorp   
  
Kf §8  2009-02-26  Ärendebeskrivning 

Jörgen Hansen (sd) har lämnat in en motion angående cykel- och gångväg 
mellan Reftele och Anderstorp. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till kommunstyrelse 
förvaltningen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 21 maj 2008 att en gång- och cykelväg förslås 
att utföras på järnvägsbanken mellan Reftele och korsningen med Lövåsvägen 
Anderstorp. Utförandet ska ske med en beläggning av återanvändningsmassor 
av asfalt, att kostnaden för ovanstående gång- och cykelväg beräknas till 2,5 
miljoner kronor och förutsätter att anläggandet kan ske i samband med utförda 
va-ledningsarbeten, samt att när medel anvisats från kommunfullmäktige kan 
utförandet av gång- och cykelväg påbörjas. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterade i sitt yttrande i juni 2008 att GC-
vägen har prioritet 4 i GC-vägplanen. Tekniska nämndens förslag saknade 
driftskostnadskalkyl, baserad på skötselnivå. Ledigt investeringsutrymme 
saknades. Förvaltningen föreslog att ärendet återremitteras till tekniska 
nämnden för klarläggande av tillhörande driftskostnader samt att ärendet 
därefter skulle tas upp i anslutning till den centrala behandlingen av Mål & 
Budget för 2009 – 2011. 
 
Kommunfullmäktige behandlade Mål & Budget för 2009-2011 den 20 
november 2008 och anslog då inga medel till en gång- och cykelväg mellan 
Reftele och Anderstorp under budgetperioden 2009-2011. 
 
Gång- och cykelvägen mellan Reftele och Anderstorp är ingen ny fråga i 
kommunen. Den finns med i kommunens gång- och cykelvägsplan som är 
antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2006. Planerade gång- och 
cykelvägar hanteras löpande i samband med behandlingen av budget varje år. 
Att gång- och cykelvägen mellan Reftele och Anderstorp nu inte ligger med 
inom budgetperioden 2009-2011 innebär inte att den är borttagen ur gång- och 
cykelvägsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2009 att föreslå att motionen avslås 
med hänvisning till att kommunfullmäktige den 20 november 2008 i samband 
med behandling av Mål & Budget för 2009-2011 inte anslog medel till en gång- 
och cykelväg mellan Reftele och Anderstorp. 
 
Beslutsunderlag 
Motion angående cykel- och gångväg mellan Reftele och Anderstorp, regi-  
strerad den 18 december 2007. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 januari 2008, § 9. 
Kommunfullmäktige den 21 februari 2008, § 17. 
Tekniska nämnden den 26 mars 2008, § 30. 
Tekniska nämnden den 21 maj 2008, § 58. 
Kommunstyrelseförvaltningens beredningsskrivelse den 16 juni 2008. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 juni 2008, § 195. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2008, § 394 
Kommunstyrelsen den 13 januari 2009, §5 
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Yrkande 
Jörgen Hansen (sd): Bifall till motionen.  
Niclas Palmgren (m) och Lars Larsson (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen 
Hansens (sd) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att med hänvisning till att kommunfullmäktige den 20 november 2008 i 

samband med behandlingen av Mål & Budget för 2009-2011 inte anslog 
medel till en gång- och cykelväg mellan Reftele och Anderstorp anse 
motionen som besvarad. 

 
 

  
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Jörgen Hansen (sd) 
Akten 
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