
f a l l e t  v ä x j ö



  34



35

Val av område
Då detta arbete går ut på att studera möjligheterna till att
överföra korta bilresor till resor med cykel, ska fallstudien
baseras på ett område som idag har en hög andel bilister
och få cyklister. Likaså ska avståndet vara så att människor
generellt anser det rimligt att cykla, dvs omkring fem
kilometer. Ett sådant område är Sandsbro som från början
var en förort till Växjö men som efterhand har vuxit ihop
med staden. Här bor många barnfamiljer och fler blir det.
Det byggs fortfarande och området kommer att bli mycket
barnrikt med åren. De flesta använder sig av bilen, trots att
det inte är mycket längre till Sandsbro (drygt 5 km) än till
Teleborg dit många cyklar.

De olika målpunkter som cyklister boende i Sandsbro har
varierar självklart, men centrum är en av de viktigaste. Från
de centrala delarna utgår den långväga kollektivtrafiken,
den kommersiella handeln finns här och likaså sjukhuset.
Universitetet är också en trolig målpunkt även om då
avståndet blir så pass långt (knappt 7 kilometer) att många
anser det allt för långt för att cykla. För att som boende i
Sandsbro nå universitetet passerar man dock centrum. Det
finns två alternativa vägar för cyklisterna att ta sig till
centrum, dels längs den relativt hårt trafikerade vägen
Linnégatan / Sandsbrovägen och dels genom
bostadsområdet ”Norr” där trafiken inte är separerad.

Tidigare åtgärder
Trafikavdelningen har sedan tidigt nittiotal arbetat för att
försöka nå en ökad cykelandel i kommunen. Sedan arbetet
tog sin början har det inom trafikavdelningen bedrivits
cykelprojekt i olika former. 2001 startades ett
mobilitetskontor som innebär en satsning på samtliga
transportslag. Mobilitetskontoret ska via olika
informationsåtgärder arbeta för att miljöanpassa
transportsystemet i Växjö kommun. (Växjö kommuns
hemsida 2003-05-09a)

U T G Å N G S P U N K T E R

Bild 4: Översiktskarta över Växjö
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Sedan 1997 driver Växjö kommun tillsammans med Väg-
verket ett projekt kallat ”Dämpa trafikökningen”. En del av
arbetet går ut på att stimulera bilister till att använda cykeln
som transportmedel i större utsträckning, något som ska
bidra till att minska koldioxidutsläppen. Under projektets
gång arbetades det med ca 30 delprojekt, men endast om-
kring hälften av dem har haft ett betydelsefullt resultat. I
den mening projektet verkligen har reducerat de motorise-
rade transporterna kan projektet endast redovisa begrän-
sade resultat. Erfarenheter från projektets gång har visat
att detta är ett avancerat arbetsområde. Exempel på del-
projekt är tjänstecyklar, utbyggnad av cykelleder, tjänstebil-
pool, och en kommunal resepolicy. (Växjö kommun &Väg-
verket region sydöst 2001)

År 2000 gjorde LTH (Lunds Tekniska Högskola) en studie
med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem) för att
mäta tillgängligheten, dvs med vilken lätthet man som cyklist
kan nå olika viktiga målpunkter jämfört med andra
färdmedel, mellan olika bostadsområden och
arbetsplatsområden i Växjö. Resultatet visade att cirka 90%
av resorna kunde utföras på ungefär 12 minuter med bil, 22
minuter med cykel och 43 minuter med buss.
(Kommunledningskontoret,  Planeringsenheten
&Tekniska förvaltningen, trafikavdelningen 2001)

Under 2001 gjordes en trafiknätsanalys på uppdrag av Växjö
kommun med övergripande syfte att genomlysa dagens
trafiknät med avseende på dess funktion, trafikanters
anspråk och visa på konflikter. Analysen visade att Växjö
har en mycket hög standard vad gäller biltrafik men sämre
när det gäller cykeltrafik och för vissa områden ännu sämre
för kollektivtrafiken. (Kommunledningskontoret,
Planeringsenheten &Tekniska förvaltningen,
trafikavdelningen 2001)

Våren 2002 genomfördes på uppdrag av Växjö Kommun en
resvaneundersökning och en attitydundersökning. Dessa
undersökningar ingår i ett brett arbete som syftar till att

skapa ett miljöanpassat transportsystem i kommunen.
Resvaneundersökningens syfte var att ta fram en
nulägesbeskrivning över det resande som sker i kommunen
för att bilda underlag för kommande projekt och planering
av trafikmiljön. Målet med undersökningen var att kartlägga
hur invånare i staden reser. (ÅF TrafikKompetens 2002b)
Utifrån resvaneundersökningens respondenter gjordes ett
urval för attitydundersökningen som syftade till att öka
kunskapen om varför man väljer det färdmedel man gör.
(ÅF TrafikKompetens 2002a) Resvaneundersökningen
visade vilka målärende som urvalsgruppen haft och likaså
vilket färdmedel som använts. Mer än hälften av bilresorna
är kortare än 5 km och 80% av resorna är kortare än 10 km.
Den typiske bilisten är en förvärvsarbetande man i övre
medelåldern boende på landsbygden och/eller i villa med
två vuxna och barn. Attitydstudien visade vilken inställ-
ning till olika färdmedel som de utfråga hade och varför de
inte cyklade. Långa avstånd och väderförhållanden visade
sig ha en stor betydelse. Likaså var det många som ansåg
det mindre tryggt att vistas ute sena kvällar och nätter.
Säkerheten är också ett område som har betydelse och un-
derhållet är alltid en fråga som särskilt aktualiseras vid
vinterväglag.

I dagsläget arbetar man i Växjö kommun med fyra olika
cykelstråk som ska syfta till att binda samman stadens olika
delar med centrum, det röda, gröna, lila och gula stråket.
Dessa olika cykelstråk baseras inte alltid på befintliga
cykelvägar, utan där de flesta cyklister i allmänhet väljer att
cykla. Det innebär att dessa stråk ibland kan sträcka sig
genom områden där de olika trafikantslagen blandas. Utifrån
dessa cykelstråk, där cyklisterna vanligtvis väljer att cykla,
utgår den i dagsläget aktuella cykelvägvisningen.
Vägvisningen syftar till att klargöra och hjälpa cyklisterna
att hitta rätt, men också till att skapa en enhetlig vägvisning.

För att förbättra framkomligheten för cyklisterna har man i
stadskärnan låtit cyklisterna cykla på enkelriktade gator.

Framkomlighetsanalys är utförd i samband med trafiknäts-
analysen i Växjö stad som utfördes under 2002. Den visar
att där cykeltrafiken blandas med övrig trafik blir framkom-
ligheten för cyklisterna sämre. Separerad cykeltrafik har
den högsta framkomligheten. Analysen är gjord i enlighet
med lugna gatans principer, där röd, gul och grön färg står
för dagens framkomlighet. Grönt står för bra framkomlig-
het, gul för mindre god och röd färg betyder låg framkom-
lighet. Röd färg betyder i allmänhet att cyklister blandas
med övrig trafik. Grönt betyder därmed att framkomlighe-
ten för cyklisterna är bra, vilket kan ifrågasättas. Längs
Linnégatan som fått beteckningen ”bra framkomlighet” är
cykeltrafiken separerad från övrig trafik, men i varje kors-
ning leds cyklisten ut i biltrafiken. Att cykla i blandtrafik
ställer högre krav på cyklisten vad gäller exempelvis upp-
märksamhet.

Vad planeras?
Tryggare tätortsmiljö i Växjö är ett projekt i samarbete med
Vägverket, kommunen och studentkåren. Projektet ska
kartlägga vilka behov och önskemål som finns bland
studenter och anställda vid universitetet utifrån

Bild 5: Bilden visar hur Växjö kommun valt att skylta de
enkelriktade gatorna
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trygghetsperspektivet. För att sedan kunna utforma en
gång- och cykelförbindelse som upplevs inbjudande och
trygg för alla. (Växjö kommuns hemsida 2002-02-18)

I skrivande stund lanseras den nya cykelkartan för
kommunen. Cykelkartan ska tillsammans med vägvisningen
ge både gamla invånare, nyinflyttade och turister goda
möjligheter till att orientera sig i staden.

Växjöbornas färdmedelsval och attityder
Som tidigare påpekats är det inga unika orsaker som
framkommer i kommunens resvaneundersökning /
attitydstudie när det gäller valet av färdmedel, utan i stort
sett samma orsaker återkommer i olika undersökningar som
gjorts, landet runt.

Enligt resvaneundersökningen som genomfördes i Växjö
under 2002 kan man bland annat utläsa att det största mål-
ärendet på vardagar är arbetet (32%), fritidsaktiviteter (21%)
och skola (12%). Det dominerande färdmedlet är bilen, oav-
sett ärende, med undantag av skolresor då cykeln används
i lika stor omfattning. Vidare är mer än hälften av alla bil-
resor kortare än fem kilometer, och att 80% av resorna är
kortare än tio kilometer. Hälften av alla resenärer har kor-
tare än sex kilometer i resväg till arbetet när de åker bil.
Störst andel personer med körkort och tillgång till bil finns
bland de som förvärvsarbetar och bor i villa/radhus.
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Beskrivning av sträckan
De olika cykelstråk som man arbetat med i Växjö baseras
inte alltid på befintliga cykelvägar utan där de flesta cyklister
i allmänhet väljer att cykla. Sträckan Centrum Sandsbro
ingår i det så kallade gröna stråket. I delarna närmast centrum
utgörs stråket av främst av blandtrafik eller cykelfält på
trottoarer och det är något krångligt att som oerfaren cyklist
säkert veta att man är på väg åt rätt håll. När man ser den
första vägvisningsskylten har man redan passerat de mest
trafikerade och centrala delarna. Strax utanför centrum är
flertalet korsningar med större trafikleder separerade i form
av gång- och cykeltunnlar. Bebyggelsen övergår i en mer
blandad sådan, med både flerfamiljshus och villor.

P R O B L E M  O C H  Å T G Ä R D E R

Bild 6: Karta över sträckan centrum - Sandsbro. Det gröna stråket är enligt Växjö kommun där de flesta
cyklister väljer att cykla. Siffrona visar var inventeringens bilder är tagna.

Bild 7: Cykelfält på trottoaren.

7 8

9
10

11
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Genom bostadsområdet Norr är trafiken blandad och tillåten
hastighet är 50km/h. Efter bostadsområdet blir cyklisterna
separerade från biltrafik och man kommer in i ett
industriområde som kan verka en aning ödsligt och dystert.
Den enda bebyggelsen som finns längs den här sträckan
utgörs av baksidor på industri- och lagerlokaler.
Vegetationen är trist och belysningen opersonlig.

Den sista tunneln som passeras utgör gränsen mellan
industriområdet och Sandsbro villaområde. Området är idag
under utbyggnad och man förväntar att ytterligare
barnfamiljer kommer att flytta hit. Mellan Däldvägen och
Åkervägen finns en sträcka där cykelvägen är i  undermåligt
skick. Man kan nästan tro att man befinner sig på en leråker.
Där det gröna stråket korsar Fyllerydsvägen utgör grindar
och dåligt avfasade kanter ett märkbart hinder.

Om man vill kan man välja att cykla längs den mer trafikerade
Sandsbrovägen när man ska till Sandsbro. Dock kommer
man då inte ända fram. Cykelbanan är där avskild från
biltrafiken förutom i korsningar där som regel cykeltrafiken
blandas med den övriga trafiken. Det finns dock ingen
möjlighet att cykla längre än fram till Österleden, där man är
tvungen att vika av för att fortsätta öster om Norremarks
industriområde. Samma sträcka som det gröna stråket
bygger på.

Bild 11: Som alternativ kan man välja att cykla längs
den mer trafikerade Sandsbrovägen. Dock finns ingen
möjlighet att cykla hela vägen eftersom cykelbana
alternativt cykelväg saknas på vissa sträckor.

Bild 10: Den sista tunneln utgör gränsen mellan
industriområdet och Sandsbro villaområde.

Bild 8: Strax utanför centrum är flertalet korsningar
med större trafikleder separerade i form av gång- och
cykeltunnlar.

Bild 9: Genom industriområdet kan cykelägen upplevas
både otrygg och dyster.

Inventeringen påvisade flera mer eller mindre svårlösta
problem och riskfaktorer längs de alternativa cykel-
sträckorna till Sandsbro. På följande sidor ges en
beskrivning av dessa problem samt eventuella förslag till
åtgärder.
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Specifika problem och åtgärder

A    Otydlig cykelbana i gatan.

B Blandtrafik i korsningen. Trångt för cyklisterna.

C Blandtrafik, skyltad hastighet 50km/h.

D Blandtrafik, hastighetsbegränsning till 30km/h.

E Busshållplats där cykelbanan skär igenom hållplatsen.

F Omväg för cyklisterna. Länk saknas.

G Saknad länk.

H Tomt och öde område.

I Industriområde. Baksidor av industrilokaler.

J Öde område.

K Blandtrafik.

L Baksida av bebyggelsen. Plank och höga häckar.

M Vändzoner i villagatorna mynnar i cykelvägen.

N Vändzoner i villagatorna mynnar i cykelvägen.

O Korsning med biltrafik innebär tydlig prioritering av biltrafiken.

P Lervälling. Syns knappt att man befinner sig på en cykelväg.

Q Blandtrafik utanför skola. Hastighetsbegränsning till 30km/h.

R Cykelväg med intetsägande utformning.Bild 12: Karta över de specifika problem som framkommit under inventeringens gång.
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Cykelfältet som är placerat i gatan är otydligt.

När cykeltrafiken separeras från trafiken i form av ett särskilt
fält i gatan finns ofta risken att detta fält blir otydligt, särskilt
för bilisterna. En annan färg på cykelfältet bidra till att
tydliggöra för trafikanterna. Erfarenheter från bland annat
Danmark har visat att olika färger och beläggningar kan
tydliggöra för trafikantslagen genom att de vet vilka som
ska färdas var. Dessutom bidrar färgskillnader ofta till en
ökad synbarhet av cyklisterna hos bilisterna.

Om de svarta beståndsdelarna i asfaltens bindemedel ersätts
med en färg skapas en färgad asfalt. (Skanska)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bild 13: (Ovan t h) Idag otydligt cykelfält i gatan.
Bild 14: (t h) Förslag till förändring. Cykelfält med färg.

A
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Cyklisterna leds ut i blandtrafik strax före
korsningen. Eftersom körfälten är relativt smala blir det trångt
för cyklisten mellan fordonen, dessutom får väntan på grönt
ljus ofta ske mellan bilarna och dess avgaser.

Genom att ordna ett särskilt fält åt cykeltrafiken framför
bilarna genom en tillbakadragen stoplinje, skapas en ficka
för cyklisterna framför bilarna. Fördelarna är att cyklisten
slipper att vänta på grönt bakom och mellan bilarna och
dess avgaser. Samtidigt får bilarna bättre uppsikt över
cyklisterna eftersom dessa också kör ut i korsningen före
biltrafiken. För att denna lösning ska fungera krävs dock
att den nuvarande trottoarkanten följer cykelbanans
riktning och inte som idag, breder ut sig i korsningen. Idag
bidra denna utbredning till att göra det än mer trångt för
cyklisterna än det borde vara.

Bild 15: (Ovan t h) Korsning med blandtrafik. Trångt för
cyklisterna som dessutom riskerar att inte upptäckas av
bilisterna.
Bild 16: (T h) Exempel på föreslagen åtgärd..

B
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Sträckan har idag blandtrafik och skyltad
hastighet är 50km/h. Enligt nollvisionen ska trafikantslagen
separeras om trafikens hastighet överstiger 30km/h.
Alternativt bör åtgärder som minskar bilisternas faktiska
hastighet prioriteras.

Genom att utöka sträckan där cyklisterna är separerade från
övrig trafik blir det så kallade ”gröna Stråket” till Sandsbro
mer sammanhängande och mer trafiksäkert. Det innebär
från området vid Gymnasiekolan Teknikum fram till
korsningen Gamla Norrvägen / Lillestadsvägen.

C

Bild 17: Gamla Norrvägen, utanför Teknikum idag.

Bild 18: Förslag till sträcka med sepererad cykelväg.
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Området utanför Lillestadsskolan som ligger
på Gamla Norrvägen har en hastighetsbegränsning på 30
km/h 30-sträckan inleds och avslutas med  låga och
obetydliga gupp och avståndet mellan dem är långt. Enligt
en trafikpolis på plats följs hastighetsbegränsningar längs
den här sträckningen mycket dåligt.

Det krävs tydligare och mer uppenbara hinder för att
bilisterna ska hålla hastighetsbegränsningarna. Dagens två
gupp är långt ifrån tillräckligt för att bilisterna ska hålla en
låg hastighet genom hela området. Det bästa hade därför
varit att utöka sträckan där cyklisterna är separerade från
övrig trafik, från korsningen Gamla Norrvägen /
Lillestadsvägen fram till idag separerad cykelbana vid
korsningen Gamla Norrvägen / Surbrunnsvägen.

D

Bild 20: Gamla Norrvägen, utanför Lillestadsskolan.

Bild 19: Gamla Norrvägen, utanför Lillestadsskolan. Med
hjälp av nivåskillnader i körbanan har försök att hålla
nere hastigheten gjorts.

Bild 21: Gamla Norrvägen utaför Lillestadskolan.

Bild 22: Förslag till sträcka med separerad cykelväg.
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Cykelbanan är placerad mellan busskuren
och bussens stopställe, vilket medför en risk för konflikt
mellan cyklister och de som väntar på bussen.

Genom att låta cykeltrafiken istället passera bakom
hållplatsen minskas risken för konflikt mellan cyklister och
de som väntar på bussen. I princip bör det alltid strävas
efter att placera cykelbanor bakom hållplatser istället för
framför.

E

Bild 24: Cykelvägen är idag placerad mellan bussens
stopställe och busskuren.

Bild 23: Före respektive förslag till
principutformning.

Bild 25: Sektion före respektive efter förslag till
principutformning.
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Den separerade cykelvägen
tar slut  och det innebär att om du som cyklist valt att cykla
längs den trafikerade Sandsbrovägen istället tvingas in och
cykla längs det otrygga industriområdet. Därmed finns igen
möjlighet för cyklisterna att välja bort den mindre frekvent
använda cykelvägen öster om industriområdet. Om dessa
saknade länkar funnits hade cyklisterna haft en valmöjlighet
att välja var de vill cykla, antingen längs den trafikerade
Sandsbrovägen eller öster om Norremarks industriområde.

Eftersom det är viktigt med alternativa vägar, speciellt på
kvällar och nätter, är det av stor vikt att dessa sträckor
kompletteras med cykelvägar. Finns alternativa vägar har
cyklisten ett val, att cykla i händelsernas centrum läng mer
trafikerade vägar eller längs en mindre frekvent använd väg.

Inventeringen av dessa sträckor visade att det i dagsläget
är mindre lämpligt att anlägga cykelväg längs sträckan ”F”,
eftersom här idag finns en lagerbyggnad av något slag.
Sträckan ”G” lämpar sig redan idag för en utbyggnad av
cykelväg, något som också Växjö kommun har tagit med i
sina framtidsplaner.

F,G

Bild 26: Längs sträckan “G” idag. Bild 27: Röd sträcka visar de alternativa cykelvägar som finns idag.Blå sträcka innebär
förslag till sträckor som utökas med cykelväg i framtiden.

F

G
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Tomt och öde område längs skog som
används för rekreation.

Om de saknade länkarna ”F” och ”G” byggs  har man som
cyklist här en möjlighet att välja var man vill cykla. Längs
skogen eller längs den trafikerade Sandsbrovägen. (Se
problem ”F” och ”G” sidan 47)

H

Bild 28: Området idag.

Bild 29: Området idag.
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Cykelvägen ligger avskilt öster om Norre-
marks industriområde. Industrilokalernas baksidor är vända
mot cykelvägen och tillsammans med den ovårdade
vegetationen bidrar detta till att området verkar
motbjudande och otryggt. Vidare bidrar den höga och
tråkiga belysningen ytterligare till att området upplevs
ödsligt och tomt.

Genom att komplettera med en cykelbana/cykelväg
framförallt på sträckan ”F” och ”G” har cyklisten en
valmöjlighet. Att cykla längs den mer trafikerade
Sandsbrovägen eller som här längs det ödsliga
industriområdet. (se sidan 47) Vidare behöver området ett
visst underhåll både vad gäller vegetation och vägbana.
Vegetationen behöver rensas från sly och klippas.
Planterade träd längs sträckan kan medverka till att området
upplevs mer iordningsställt och inte så tillfälligt.

Bild 30: Cykelvägen öster om Norremarks industriområde.

Bild 31: Illustration över cykelvägen öster om Norremarks industriområde. Genom planterade träd och en
upprensning av sidovegetationen kan områder upplevas mer iordningställt och inte så tillfälligt.

I
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Cykelvägen är idag placerad på den sida av
vägen som inte har någon bebyggelse. Cykelvägen hade i
detta fall kunnat upplevas mer central om en utbyggnad av
bostäder även sker på denna sida av vägen. Växjö kommun
har i sina planer för den fortsatta exploateringen i Sandsbro
avsatt bland annat detta område.

J

Bild 33: Området idag.

Bild 34: Ny bebyggelse kan bidra till att cykelvägen upplevs
mer central och som en del av området.

Bild 32: Karta över kommunens planerade exploatering
respektive av författaren föreslagen exploatering.
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Cykeltrafiken leds i blandtrafik under en kort
sträcka. En fortsättning av den gång- och cykelväg som
idag finns längs Munkagårdsvägen hade inneburit ett
sammanhängande gång- och cykelstråk utan avbrott.

Komplettera med cykelväg den sträcka som idag saknar för
att få ett mer sammanhängande stråk.

K

Bild 35: Sträckan utan cykelväg idag. Bild 36: Sträckan utan cykelväg idag.

Bild 37: Röd markering innebär förslag till utökad
sträckning av befintlig cykelväg.
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Cykelbanan sträcker sig längs baksidan  av
bebyggelsen. Plank och höga häckar utgör en gräns mellan
villatomterna och cykelbanan. Platsen kan upplevas som
avskild och isolerad.

Med en kompletterande bebyggelse på andra sidan vägen
kan graden av avskildhet minskas. Gatan kan göras smalare
(idag är den bred och lockar till höga hastigheter)  och mer
lik en stadsgata. (Se problen ”O” sidan 54)

L

Bild 38: Höga plank och baksidor av bebyggelsen ger
ett öde och ensamt intryck.

Bild 40: Karta som visar var ny bebyggelse kan placeras.

Bild 39: En kompletterande bebyggelse kan stärka områdets identitet och bidra till en central cykelväg.
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Att villagatornas vändzoner
mynnar ut i cykelvägen utgör en uppenbar kollisionsrisk
mellan bilister och oskyddade trafikanter.

Med en tydligare gräns mellan cykelväg och gata minskas
risken för kollision. Förslaget innebär att gränsen mellan
gata och cykelväg görs tydligare med pollare.

Bild 43: Förslag till förändring av vändzon. Pollare medverkar till att tydliggöra gränsen mellan
cykelväg och vändzon.

Bild 42: Vändzon idag.

Bild 41: Vändzon idag.

M,N
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Längs Munkagårdsvägen innebär varje
korsning mellan gata och cykelbana ett avbrott på
cykelbanan. Biltrafiken är tydligt prioriterad. Som cyklist är
du i stort behov av att uppmärksamma trafiken, något barn
oftast inte klarar förrän i 12 års åldern.

Genom att förändra korsningarna så att cykeltrafiken
prioriteras och biltrafikanterna blir märkbart medvetna om
att de passerar en cykelbana kan man tvinga ner
hastigheten hos bilisterna, likaså kan cyklisternas hastighet
också sänkas. (Jensen et al. 2000) Möjligheten finns då
att barn kunde cykla mer säkert. Genom att dra in cykelbanan
i korsningen och anlägga en tydlig nivåskillnad för bilisterna
kan dessa göras mer uppmärksammade på de oskyddade
trafikanterna. Markbeläggningen bör tydligt bidra till att
klargöra en skillnad mellan bilväg och cykelväg, både
visuellt och fysiskt.

O

Bild 44: Cykelbana längs Munkagårdsvägen. Bild 45: Förslag till utformning av Munkagårdsvägen. Med indragen cykelväg i korsningarna minskas cyklisternas
hastighet samtidigt som bilisterna får en tydligare överblick.
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Bild 46: Munkagårdsvägen idag. Gatan är rak och
bred, vilket lockar till höga hastigheter.

Bild 47: Förslag till utformning av Munkagårdsvägen.
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Cykelvägen är en total lervälling och det är
svårt att föreställa sig att man befinner sig på en cykelväg.

Om det handlar om en tillfällighet, exempelvis under en
period av underhållsarbete är det viktigt att tala om detta
för cyklisterna, förslagsvis genom en skylt eller liknande.
Är det ingen tillfällighet att det ser ut så här så är det av
oerhörd vikt att sträckan åtgärdas snarast.

P

Bild 48: Cykelvägens kvalité är undermålig. Total av-
saknad av beläggning.

Bild 49: Förhoppningsvis är detta en tillfällighet, men
inga skyltar eller förklaringar tyder på det.
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Utanför Sandsbro skola finns ett område med
en hastighetsbegränsning på 30km/h. 30-sträckan inleds
och avslutas med obetydliga gupp som är så pass låga att
bilister knappast behöver sakta farten för att ta sig över
dem. Dessutom är avstånden mellan dem så pass långt att
ett flertal farthinder behövs för att hastigheten verkligen
skulle vara 30 km/h genom hela området.

Åtgärder i form av en separerad cykelbana kan i större
utsträckning bidra till att fler barn själva har möjlighet att ta
sig skolan, utan att bli skjutsade med bil. En säker skolväg
i kombination med att redan i tidig ålder vänjas vid trafiken
är viktigt när det gäller att försöka minska behovet att skjutsa
barn till både skola och andra aktiviteter. Föräldrar har därför
ett stort ansvar när det gäller att vänja barnen vid olika
trafiksituationer, vilket kan ske genom att vistas med dem i
trafiken, både till fots och med cykel.

Q

Bild 50: Hastigheten är idag begränsad till 30km/h. 30-
sträckan inleds och avslutas med nivåskillnader i
gatan. Bild 51: Kartan  visar sträckan som föreslås separat

cykelväg.
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Cykelvägens belysningsstolpar är högre än
de som oftast finns på större bilvägar. Det är tydligt att
vissa typer av belysning inte passar överallt. Dessa
belysningsarmaturer passar helt enkelt bättre på större
vägar med motortrafik än på en cykelväg mitt i naturen.
Belysningen här bidra till en intetsägande utformning åt
området.

Här föreslås belysningen bytas ut till en mer lämplig och
passande för att ge området en trevligare karaktär.

R

Bild 52: Cykelvägen med belysningsarmatures
av samma karaktär som ofta finns längs bil-
vägar.

Bild 53: Med en passande belysning skapas en
annan karaktär på cykelvägen.
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g e n e r e l l a  å t g ä r d e r

planering
Växjös översiktsplan som är från 1997 tar upp målen med
bland annat cykeltrafiken och att en utbyggnad och fär-
digställande av ett huvudcykelnät ska ha högsta prioritet
när det gäller trafikinvesteringar. Min bedömning är att ar-
betet med nästa översiktsplan även bör inkludera framtida
markanspråk gällande gång- och cykeltrafik, så att frågorna
blir en integrerad del av planeringen. Och att redan den
inledande fasen av planeringen innebär att man tar hänsyn
till att planera in olika huvudcykelstråk. Risken är annars
stor att cykelnätet placeras ut i efterhand, där de råkar bli
plats över.

Som tidigare nämnts har Växjö kommun gjort en
trafiknätsanalys som bland annat visar en bedömning av
cykelvägnätets framkomlighet. Bedömningen är gjord
utifrån Lugna gatans principer, god, mindre god respektive
låg framkomlighet. En separerad cykelväg får i den här typen
av bedömningar alltid beteckningen god framkomlighet.
Jag anser att den här typen av analyser borde gå ytterligare
ett steg, där man faktiskt tar hänsyn till andra detaljer. Hur
ser det exempelvis ut i korsningarna, och bidra utformnin-
gen i sig längs cykelvägen till den mest optimala fram-
komligheten, eller finns det brister som kan förbättras? Jag
menar att det finns en risk att sträckor som fått bedömningen
god framkomlighet läggs åt sidan vad gäller framtida
åtgärder. Bedömningen god framkomlighet är för mig det
mest optimala där allt redan idag är perfekt. Därför bör också
denna kriterie endast användas till de sträckor som idag
verkligen är bra på alla sätt.

Exempelvis har Trafiknätsanalysen bedömt Linnégatan som
god framkomlighet för cyklisterna. Längs den här sträckan
är cykelfälten antingen smala och otydliga eller smala och
placerade på trottoaren. I korsningarna blandas cyklisterna
med biltrafiken vilket innebär att cyklisterna många gånger

tvingas vänta bakom bilarna eftersom inget utrymme vid
sidan om eller framför bilarna ges.

Behovet av att lämna och hämta barn vid skola och andra
aktiviteter ökar stadigt. I takt med att valbarheten av skolor
ökar samtidigt som fritidsaktiviteterna blir allt mer
avancerade ökar behovet av att som barn bli skjutsad. Allt
fler barn är idag passiva och lider av övervikt. En del barn
är aldrig ute, om då föräldrarna skjutsar dem blir deras
aktivitet ett minimum. Övervikten har visat sig ha stor
betydelse för både fysiken och motoriken. Det har visat sig
att de barn som blir skjutsade till skolan får en påtagligt
sämre hälsa än de som går. Många föräldrar känner oro för
sina barns säkerhet när de ska gå till skolan och väljer
vanligen att skjutsa dem istället. På så sätt berövas barnen
motion samtidigt som föräldrarna bidra till att göra vägarna
kring skolan ännu farligare. Dessa resor bidra även till att
försämra luftens kvaliteter kring skolan, något som inte
heller bör glömmas bort i sammanganget.

För att det ska vara möjligt för skolbarnen själva att ta sig
till skolan i större utsträckning krävs framför allt mer
trafiksäkra vägar hela vägen mellan bostaden och skolan.
Separering av trafiken är i stort sett ett måste. Om en
separering inte är möjlig, exempelvis på grund av platsbrist,
krävs en mycket låg hastighet hos bilisterna för att trygga
barnens säkerhet. Projekt i likhet med Lunds vandrande
skolbussar kan vara ett sätt för barn att få motion samtidigt
som de tillsammans med en vuxen kontinuerligt får en vana
av trafiken.

underhåll
Vad gäller underhållet av cykelvägnätet i Växjö så finns
idag ingen policy om att till exempel cykelnätet ska prioriteras
vid snöröjningen. Utan man säger att gång- och cykelvägar
samt gator inom huvudgatunätet ska prioriteras. Det
framkommer alltså ingen tydlig rangordning mellan dessa.
Enligt Torgny Jonsson på Gatuavdelningen så använder
man sig av den så kallade norrlandsplogningen, vilket

innebär att snön plogas upp på trottoarer och cykelfält i
gator. De större trafiklederna snöröjes i samband med gång-
och cykelvägarna men det finns idag ingen prioritering av
ordningen. När det gäller större trafikarbeten och planerade
sådana finns på kommunens hemsida information om bland
annat beräknad tidsåtgång och kontaktperson som man
kan vända sig till vid eventuella frågor.  Hur väl denna sida
fungerar och hur väl uppdaterad denna är, är något oklart
då jag själv inte alltid funnit pågående arbeten på hemsidan.
Tanken bakom strategin är annars väldigt god.

När det utförs underhåll och reparationer är det av stor vikt
att cyklisterna värderas på samma sätt som bilister. Idag
utförs knappast reparationer och underhåll av vägnätet i
smyg. Skyltning om information och alternativa vägar är
en policy som följs. Cyklisterna borde enligt min mening
även de ha samma status och även de bli informerade om
tillfälliga störningar i nätet.

Cykelinformation och kampanjer
Med tanke på att kommunen redan idag erbjuder
allmänheten den servicen att de på hemsida kan ta del av
pågående och planerade arbeten kan dessutom information
om exempelvis väglag och temperaturer ytterligare
underlätta för cyklisterna. Sådan typ av information kan
med fördel distribueras på kommunens hemsida. Växjö
kommun har som sagt annars en mycket bra information på
sin hemsida.

Sådana hinder som att cykling upplevs som smutsigt och
svettigt är vanligt bland bilister. För att människor ska få en
annan uppfattning krävs en mer positiv inställning till mo-
tion och rörelse. En bra grundkondition ger bättre uthållighet
vid exempelvis cykling. Möjlighet till att duscha och byta
om på arbetsplatsen kan vara ett sätt att få fler människor
mer positiva till att cykla till arbetet, eftersom ”svettigt” är
en vanlig orsak till att inte cykla. Om människor i större
utsträckning cyklade till bland annat arbete kunde
exempelvis antalet parkeringsplatser kunna minskas utanför
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arbetsplatserna.

Kampanjer som bidra till att bland annat arbetsgivare inser
poängen med att personalen cyklar kan vara en väg mot en
ökad cykling, framför allt till arbetet. Eftersom företagare
idag tvingas se till kronor och ören är det därför att
rekommendera att man visar vad de kan tjäna vad gäller
exempelvis ohälsotal och minskade parkeringsytor.
Arbetsgivare kan då möjligen vara mer benägna att försöka
få sin personal att cykla, vilket är min förhoppning att alla
andra också strävar efter.


