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Förord 

 
Torsås kommunfullmäktige antog 2017 en strategisk plan för 2018–2022 som har sin 
utgångpunkt i visionen om 
 
”Ett gott liv i en livskraftig kommun förutsätter ett samhälle med långsiktig hållbarhet både socialt, ekonomiskt 

och miljömässigt och kulturellt. Alla kommunens invånare ska kunna delta i samhället oavsett sina 
förutsättningar. I fokus står människorna som lever, bor och verkar i vår kommun.” 

 
För strävan mot Torsås vision om ett långsiktigt hållbart samhälle är ett av hållbarhetsmålen 
(Strategiska Planen 2018–2022) att bli en fossilbränslefri kommun senast år 2030. Ett mål som 
har kompletterats med infrastrukturella mål om: 
 

-  att ha en väl utbyggd, säker och hållbar infrastruktur och trafikering som med minsta 
möjliga belastning på miljö, folkhälsa och människors sociala liv, ger obegränsad 
tillgänglighet och rörlighet för alla människor, varor och tjänster.  

 
- att ha en väl fungerande infrastruktur som underlättar till exempel energieffektiva 

transporter, behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.  
 
I den aktualitetsprövade översiktsplanen för Torsås kommun (2010) har även tidigare 
ställningstaganden gjorts. Dessa syftar till att minska behovet av ineffektiva transportmedel som 
bilen och att förutsättningarna för gång- och cykeltrafik inom och mellan samhällena ska 
förbättras genom sammanhängande och tillgängliga gång- och cykelnät. 
 
Med ställningstagande om ett hållbart transportsystem i en livskraftig kommun har den Tekniska 
förvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen fått i uppgift att ta fram en gång- och cykelplan 
för Torsås kommun.  
 
Syftet med gång- och cykelplanen är att den ska, med utgångspunkt Torsås kommuns 
översiktsplan och strategiska plan, komplettera kommunens planer genom kartläggning av gång- 
och cykelvägar. Men även fungera som ett kunskapsunderlag för vägledning i investeringar mot 
ett hållbart transportsystem som ger obegränsad tillgänglighet och rörlighet för alla människor. 
Vidare ska gång- och cykelplanen formulera och prioritera föreslagna stråk för en ökad säkerhet 
och trygghet för de oskyddade trafikanterna i Torsås kommun. 
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Bakgrund 

Torsås kommun är en glesbyggdkommun och därmed är gång- och cykelvägar av stor betydelse 
för att kunna erbjuda attraktiva, säkra och trygga hållbara transporter mellan orterna för 
kommuninvånare, men även turisterna. Med hållbara transporter menas transporter som är 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt försvarbara. Ett rikt system av gång-, vandring- och cykelstråk 
som ökar tillgängligheten till kultur, fritid, turism och föreningsliv utgör även grunden för en 
aktiv fritid och ett rörligt friluftsliv, såväl för kommuninvånare som besökare.  
 
De flesta bilresorna inom samhällena är så korta att de avståndsmässigt skulle kunna ersättas 
med gång eller cykel (Region Kalmar Län, 2015). För att kunna erbjuda alternativa färdsätt till 
bilen är det därför av stor vikt att vi inom våra samhällen skapar goda förutsättningar för gång- 
och cykeltrafik. För att gång och cykel ska kunna ersätta bilen måste gång- och cykelsystem vara 
gena, säkra, sammanhängande, tillgängliga, väl utbyggda, upprätthålla en hög standard samt ha en 
god belysning. I Torsås kommun finns överlag goda gång- och cykelmöjligheter inom samhällena 
men kompletteringar behövs. Delar av gång- och cykelnätet är osammanhängande och 
färdmöjligheterna mellan samhällen är begränsade. Ett utbyggt gång- och cykelnät inom 
kommunen skapar förutsättningar för regelbunden motion som gynnar folkhälsa, frihet för alla 
kommunens invånare att ta sig till sina målpunkter och ett miljövänligt transportsystem som 
även gynnar en god boendemiljö. 
 
Cykelstrategin för Region Kalmar Län har ett fokus på regionalt cykelnät, cykling i kombination 
med kollektivtrafik och turism. Målet är att det år 2025 finns ett regionalt sammanhängande nät 
av cykelbanor och cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva. 
Genomgående för Kalmar läns cykelstrategi är att den har fokus på cykeltrafik utanför tätorterna 
och det är respektive kommuns ansvar att planera och bekosta cykelvägar i tätorterna oavsett 
vem som är väghållare. De flesta huvudvägarna inom Torsås tätorterna är Trafikverkets och 
därmed är en dialog med Trafikverket och Region Kalmar Län är en grundförutsättning för att 
kunna möjliggöra byggandet av framtida gång- och cykelvägar inom Torsås kommun. Andra 
vägar som ingår i tätorterna är kommunala och enstaka enskilda vägar. 
 
I Torsås kommuns översiktsplan 2010 beskrivs en trafikvision och en mellankommunal vision 
gällande utvecklingen av gång- och cykelnätet. Trafikvisionen är att systemet av gång- och 
cykelvägar har kompletterats och knutits samman inom samhällen och att möjligheter att cykla 
mellan kommunens samhällen har också förbättrats och en cykelled skapats längs kusten. Den 
mellankommunala visionen är att kommunens gång- och cykelmöjligheter samt vandringsleder 
har knutits an till angränsande kommuners system och förbättrat förutsättningarna för 
friluftslivet. 
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Syfte 

Genom att kartlägga de befintliga gång- och cykelvägarna i Torsås kommun blir gång- och 
cykelplanen är ett planeringsunderlag till översiktsplanen. Den är även ett underlagsmaterial som 
regionen kan ta del av i sin revidering av regionens gång- och cykelplan. Syftet är att gång- och 
cykelplanen ska formulera och prioritera utvecklingen av gång- och cykelnätet som ämnar till att 
på kort och lång sikt nå kommunens vision och Kalmars läns cykelstrategins målbild. Vidare ska 
gång- och cykelplanen vägleda kommunens investeringar i ett jämställt och hållbart 
transportsystem, och fungera som ett kunskapsunderlag vid trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 
samt fungera som ett praktiskt hjälpmedel i kommunens plan- och byggarbeten.  
 
Gång- och cykelplanen ska behandla all gång- och cykeltrafik i kommunen mellan de orter som 
ligger upp till 20 kilometer ifrån varandra med fokus på huvudnätet. Dock är det även viktigt att 
arbeta med att förbättra de lokala näten, så att fler går och cyklar. 
 
Finansieringen av nämnda gång- och cykelvägar hanteras inte i detta dokument och kommer att 
ske i samband med detaljprojektering när det är aktuellt.  

Mål 

Utifrån bakgrunden och syftet har målet nedan utformats för Torsås gång- och cykelplan. 
 

- Att andelen resor med gång och cykel ökar på ett trafiksäkert och tryggt sätt. 
 
För att uppfylla huvudmålet, att andelen resor med gång och cykel ökar, behöver behovet av 
bilen minskas. Med det i åtanke och tidigare ställningstaganden som har gjorts i översiktsplanen 
för Torsås kommun 2010 har följande delmål tagits fram: 
 

- Att skapa ett gent och sammanhängande gång- och cykelnät inom och mellan orter i 
kommunen samt till och mellan samhällsviktiga funktioner. 

- Att gång- och cykelnätet är trafiksäkert och upplevs tryggt.  
- Att det ska finnas tillgängliga och säkra cykelparkeringar vid hållplatser och viktiga 

målpunkter. 
 

Strategi  

Gent och sammanhängande gång- och cykelnät 
För att andelen resor med gång och cykel ska öka måste det i första hand finnas gång- och 
cykelvägar som kan användas för att kommuninvånare ska nå sina målpunkter. Det är viktigt att 
gång- och cykelnätet kopplar samman viktiga målpunkter inom och mellan orterna för att göra 
det möjligt. De korta avstånden, runt 5 kilometer, har den högsta potentialen för en ökad andel 
cykling (Blekinge Län, 2017). Att nätet är sammanhängande är viktigt för att möjliggöra att de 
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cyklande når sina målpunkter. Detta resulterar till att gång- och cykelnätet inte uppnår sin fulla 
potential, då resenärer tvingas välja andra färdmedel. 
Cyklister värderar korta restider mycket högt, vilket gör att gena cykelnät med god 
framkomlighet är viktigt för att öka antalet cyklister. I Kalmar län är den genomsnittliga 
cykelpendlingen 5 kilometer enkel resa (Region Kalmar Län, 2015) och åtgärder för en potentiell 
ökad cykling beräknas vara mycket begränsad vid ett avstånd som överstiger 10 kilometer 
(Blekinge Län, 2017). Vid användning av elcykel beräknas ett avstånd på 20 kilometer vara 
rimligt (Region Kalmar Län, 2015). 
 
Gena och korta restider är således viktiga för ett attraktivt cykelnät. Ett sätt att mäta avstånd och 
genhet på är med en genhetskvot, där cyklistens verkliga väg divideras med fågelvägens avstånd. 
Genhetskvoten bör, inte överstiga 1,25 men i vissa fall kan 1,5 vara acceptabel (Trafikverket & 
SKL, 2010).  
 
 
Trafiksäkerhet och tryggt gång- och cykelnät 
För att välja gång eller cykel framför bilen måste nätet vara trafiksäkert och upplevas tryggt för 
alla oavsett ålder, kön eller tid på dygnet. Det är inte endast en demokratisk eller en social hållbar 
fråga, utan även ekonomiskt försvarbart då ett trafiksäkert och tryggt gång- och cykelnät 
resulterar till en ökad andel resor med gång och cykel. Ett trafiksäkert gång- och cykelnät är även 
något som personer som arbetar och bor i kommunen menar är avgörande för att välja cykeln 
framför bilen till jobbet (se bilaga: Cykelenkät 2019). 
 
För att det ska vara trafiksäkert behöver gång- och cykelvägarna ha en god belysning. Det gör det 
möjligt att tidigt kunna upptäcka andra trafikanter, ojämnheter och eventuella isfläckar på vägen. 
Vidare behöver väglaget upprätthålla en god standard gällande bredd, beläggning, underhåll och 
drift. En god standard på nätet undviker en stor andel av olyckorna och tillgängliggör nätet för 
personer med funktionsvariation, men även andra färdsätt som inlines. 
 
Faktorer som hindrar informell och social övervakning ska undvikas i högsta möjliga mån för att 
upprätta både ett trafiksäkert och tryggt gång- och cykelnät. Det kan vara faktorer som tunnlar, 
tätvuxet buskage och andra ödsliga platser. 
 
Säkra och tillgängliga cykelparkeringar 
Det ska vara tryggt och säkert att parkera sin cykel vid sin målpunkt. Därför är det viktigt att alla 
cykelparkeringar är synligt placerade för den informella och sociala övervakningen ska kunna 
minimera stöldrisk och överfall. Cykelparkeringens placering är den mest avgörande faktorn för 
dess användning och bör därför vara direkt anslutna till målpunkten och tillgängliga via gång- 
och cykelnätet.  
 
För korttidsparkering som vid en matvarubutik bör enklare cykelställ finnas, förutsatt att det inte 
hindrar framkomligheten för personer med funktionsvariationer. Vid längre parkering som vid 
busshållplatser, arbetsplatser och andra knutpunkter bör dock cykelparkeringen vara försedd 
med ramlås. Men även vara väderskyddade och väl belysta samt att avstånden mellan ställen inte 
understiger 0,7 meter. Större knutpunkter bör även rustas upp med laddstolpar för elcykel. 
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Nulägesbeskrivning 

I dagsläget är det främst Torsås tätort som har ett väl utbyggt lokalt gång- och cykelnät. Hos de 
andra orterna är det lokala gång- och cykelnäten bristfälliga. Anslutningar med gång och cykel 
mellan kommunens orter är i princip obefintliga och efterfrågan på gång- och cykelinfrastruktur 
är mycket stor i hela kommunen. Där det saknas infrastruktur önskas gång- och cykelvägar 
främst av trafiksäkerhetsskäl (se bilaga: Cykelenkät 2019). 
 
De stora orterna i Torsås kommun ligger nära varandra. Mellan orterna Torsås, Bergkvara och 
Söderåkra är fågelvägen endast strax över 5 kilometer, se figur 1. Som nämnts tidigare, är det 
genomsnittliga pendlingsavståndet med cykel 5 kilometer i Kalmar län, och det 
pendlingsavståndet som har högst potential att öka andelen gående och cyklister. Med elcykelns 
genomslag bedöms även en fyra gånger så lång cykelresa vara rimlig.  
 
I följande avsnitt kommer varje ort beskrivas med avseende på standarden på gång- och 
cykelnätet i förhållande till målen och strategierna.  
 

 

Figur 1: Avstånd från samhällens mitt. Rosa: 5km Beige: 10km 
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Torsås 
Orten har cirka 2000 invånare och är största orten inom Torsås kommun. I orten finns flera 
stora arbetsplatser, service m.m. Allfargatan mellan korsningen Kalmarvägen och väg 518 (Norra 
Tångvägen) har en ÅDT (årsdygnstrafik) på ca 4500 fordon varav ca 300 tunga fordon. Inne i 
centrala orten Torsås finns det lokala gång- och cykelnätet som kopplar samma de olika 
målpunkterna i samhället. Gång- och cykelvägen på huvudgatorna ligger på Trafikverkets 
vägområde.  

 
Det finns en gång- och cykelled, Lionsleden, som förbinder Torsås och Bergkvara på en tidigare 
banvall. Leden är inte så populär att cykla på. Anledningen för detta kan bero på att vägen är 
grusbelagd, saknar belysning och går genom skogen en bit ifrån bilvägen. Leden bör, enligt 
kommunens översiktsplan 2010 inte tillåta mopedtrafik med hänsyn till slitage och det rörliga 
friluftslivet. Större delen av leden går genom privata fastigheter och är inte ansluten till Torsås 
lokala gång- och cykelnät med gång- och cykelbana, se figur 2.   
 
Längst med Gullabovägen (riksväg 504) är gång- och cykelnätet draget precis efter avfarten mot 
Kvilla (riksväg 522) som är en närtätort. Kvilla består av cirka 80 invånare och har inget gång- 
och cykelnät. Däremot är det möjligt att sig fram i blandtrafik på vägen genom orten då 
hastigheten är 50km/h och att vägen har en ÅDT på 700 varav cirka 50 är tunga fordon. 
 
Brister 

- Obefintlig gång- och cykelnät som sammanbinder orten till Söderåkra1 och Gullabo. 
- Gång- och cykelleden, Lionsleden, som binder samman Torsås och Bergkvara är ej 

anslutet till Torsås lokala cykelnät, utan till ett industriområde som inte är försedd med 
trottoarer, cykelfält eller dylikt.  

- Bristande antal cykelparkeringar vid större målpunkter. T.ex. busshållplatser och 
mataffärer. 

- Bristande vägvisning för cyklister 
 

                                                 
1  Beslut har tagits att sträckan Torsås- Söderåkra ska genomföras. Planeras ske under 2021–2023. 
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Figur 2 Gång- och cykelnät över Torsås tätort 

 

 
Figur 3: Väghållare över Torsås tätort 
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Bergkvara 
Orten har cirka 1000 invånare och ligger öster om E22. Orten ligger närmast kusten och är av 
stor betydelse för Torsås kommun när det gäller attraktivt boende (permanent boende och 
fritidshus) och turism. Det finns skolor, affärer, camping och restauranger i orten. Antalet som 
arbetspendlar mellan Bergkvara och Torsås är, enligt Översiktsplanen för Torsås kommun 2010, 
cirka 150-200 personer. Storgatan, mellan korsningen E22 och Malmgatan, har en ÅDT på cirka 
1500 fordon varav cirka 100 tunga fordon. Bergkvaravägen har en ÅDT på cirka 2200 fordon 
varav cirka 200 tunga fordon.  
 
Bergkvara är idag en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och binder samman Torsås kommun 
med Kalmar och Karlskrona. Placering av en hållplats i Bergkvara för en superbuss kan vara 
aktuell innan utbyggnaden av nya E22:an sker, detta kommer ytterligare att stärka Bergkvara som 
en viktig nod för regionala förbindelser. Superbusslinjen är planerad att sammanbinda 
kuststäderna Karlskrona, Torsås, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik med 
höghastighetsbanan i Norrköping.  
 
I stort sett saknas gång- och cykelvägar inom Bergkvara, men det finns vissa korta sträckor 
tillhörande trafikverket längs med E22:an som inte är av bra standard gällande bredden. Vidare 
finns Lionsleden som binder samman Torsås med Bergkvara, se rubrik Torsås. Gång- och 
cykelförbindelse mellan Bergkvara och Söderåkra finns ej. 
 
Brister 

- Bristfälligt lokalt gång- och cykelnät. 
- Obefintlig gång- eller cykelförbindelse till Söderåkra samhälle.  
- Gång- och cykelleden som binder samman Bergkvara och Torsås är ej sammanhängande. 
- Bristande och osäkra gång- och cykelkopplingar mellan Lionsleden och Bergkvara 

busshållplats. 
- Brist på säkra cykelparkeringar intill Bergkvara busshållplats.  
- Låg standard på Lionsleden. Grusunderlag resulterar i låg komfort. Avsaknad av 

belysning gör gång- och cykelleden både osäker och otrygg. Ledens placering i 
förhållande till bilvägen stärker känslan av otrygghet. 
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Figur 4: Gång- och cykelnät över Bergkvara tätort 

 

 
Figur 5: Väghållare över Bergkvara tätort 
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Söderåkra 
Orten har cirka 1000 invånare och ligger i norra delen av Torsås kommun. Inom orten finns 
affärer och offentlig service som skola, vårdcentral samt äldreboende. Antalet som arbetspendlar 
mellan Söderåkra och Torsås är, enligt ”Översiktsplanen för Torsås kommun 2010”, cirka 100-
150 personer. Kyrkvägen (riksväg 130), mellan korsningen Prästgårdsvägen och Ekesvägen, har 
en ÅDT på cirka 2700 fordon varav cirka 250 tunga fordon. Inom Söderåkra finns det inga 
gång- och cykelvägar som kopplar orten till övriga orter i Torsås kommun, men en gång- och 
cykelbana mellan Torsås och Söderåkra är beslutad och planeras att genomföras under 2021–
2023.  
 
Brister 

- Obefintlig gång- eller cykelförbindelse till Bergkvara och Torsås.  
- Bristfälligt lokalt gång- och cykelväg. 
- Brist på säkra cykelparkeringar vid viktiga målpunkter.  

 

 
Figur 6: Gång- och cykelnät över Söderåkra tätort 
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Figur 7: Väghållare för Söderåkras tätort 

 
 

Gullabo 
Orten har cirka 110 invånare och ligger längst med Gullabovägen, riksväg 504, i västra delen av 
Torsås kommun. Viss tätortservice finns som skola (förskola till årskurs 6), butik och värdshus. 
Inom orten finns ett antal skogs- och jordbruk samt är mindre företag etablerade. Gullabovägen 
mellan korsning riksväg 506 och riksväg 507 har en ÅDT på cirka 750 fordon varav cirka 70 
tunga fordon. 
 
Inom orten går ett knappt 500 meter långt cykelfält längst med Gullabovägen. Inom Gullabo 
finns det inga gång- och cykelvägar som kopplar orten till övriga orterna i Torsås 
kommun. I översiktsplanen för Torsås kommun 2010 beskrivs att banvallen mellan Gullabo och 
Torsås har varit uppe som alternativ för en framtida gång- och cykelförbindelse. Banvallen 
mellan Gullabo och Torsås har en sträcka på cirka 14 kilometer. En breddning av riksväg 504 
mellan Gullabo och Torsås för att möjliggöra cykelfält har också beskrivits som ett alternativ. 
 
Brister 

- Brist på lokala gång- och cykelvägar. 
- Obefintlig gång- eller cykelförbindelse till övriga orter i Torsås. 
- Brist på säkra cykelparkeringar vid viktiga målpunkter. 
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Figur 8: Gång- och cykelnät över orten Gullabo 

 

 
Figur 9: Väghållare för orten Gullabo 
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Brömsebro 
Orten har cirka 200 invånare och ligger längst med E22:an, i sydöstra delen av Torsås kommun 
gränsat till Karlskrona kommun. E22:an, längst med Brömsebro, har en ÅDT på cirka 4000 
fordon varav cirka 600 tunga fordon. Törnerydsvägen som går igenom Brömsebro parallellt med 
E22:an har en ÅDT på cirka 150–200 fordon varav cirka 10 tunga fordon. 
 
Bussförbindelserna med Karlskrona och Torsås är relativt goda. Inom Brömsebro finns det inget 
lokalt gång- och cykelnät, och inte några gång- och cykelkopplingar till övriga orter i Torsås 
kommun. På regionalt håll finns det kommande förslag om att påbörja ett arbete för att få till 
stånd ett sammanhängande gång- och cykelstråk genom Kalmars läns kommuner under 2022–
2033 som planeras att gå parallellt med E22:an (Region Kalmar Län, 2019). 
 
Brister 

- Obefintligt lokalt gång- och cykelnät. 
- Obefintlig gång- eller cykelförbindelse till övriga orter i Torsås. 
- Brist på säkra cykelparkeringar vid viktiga målpunkter. 

 

 
Figur 10: Väghållare för orten Brömsebro  



 
 

Torsås kommun | Gång- och cykelplan 

Förslag för gång- och cykelnät 

Följande avsnitt har för avsikt att ta fram strategiska förslag för gång- och cykelsträckor som 
uppfyller målen och strategierna för att uppnå målet att andelen resor med gång och cykel ska 
öka, med utgångspunkt från de tre delmålen och dess strategier.  

Alternativa förslag för Torsås-Gullabo 

 
Figur 11: Illustration över alternativa förslag Torsås-Gullabo. 

 
Alternativ 1 
Ett förslag från översiktsplanen 2010 för att uppnå ett gent nät mellan orterna är att rusta upp 
banvallen mellan Gullabo - Kvilla. Där kommer sträckan Kvilla - Torsås fortsätta i blandad trafik 
på riksväg 522 mellan Kvilla och Torsås innan det kan anslutas till Torsås befintliga gång- och 
cykelnät. Anledningen till det är för att vägen mellan Kvilla och Torsås bedöms på många ställen 
vara för smal för ett gång- och cykelfält samt att många bostadsfastigheters tomter är placerade 
direkt i anslutning till vägen, vilket talar mot en breddning av vägen då flera markinlösen skulle 
behöva ske. Vidare har vägen en hastighet på 50 km/h, som också talar för en blandtrafikerad 
väg. 
 
Sträckan längst med banvallen mellan Gullabo-Kvilla är dryga 13 kilometer lång och behöver då 
anpassas för en gång- och cykelväg för pendling med asfalt och belysning.  
 
Fördelar  

- Resurseffektivt att använda befintliga sträckor. 

Alternativ 1

Alternativ 2

13 km

13 km

Gullabo - Torsås
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- Med rätt medel kan sträckan få en hög trafiksäkerhet. 
- Sträckan är separerad från bilvägen går genom skog och åkrar vilket ger ett 

rekreationsvärde som kan locka turister.  
 
Nackdelar  

- Då större delen av sträckan genom skog, kan sträckan upplevs som otrygg, speciellt när 
det blir mörkt ute på kvällarna och under vinterhalvåret. Det kan resultera i att gång- och 
cykelsträckan Torsås-Gullabo inte uppnår sin fulla potential, och att då bilen upplevs 
som ett tryggare alternativ.  

- Många fastighetsägare på sträckan, bland annat Trafikverket. 
- Stora investeringar skulle ske för en sträcka som inte kan nyttjas alla tider på dygnet. 
- Gång- och cykelnätet blir inte sammanhängande. 
- Gång- och cykelnätet kommer att korsa Gullabovägen mellan Blidalite och Gullaboås. 

En bilväg som kan vara svårpasserad under rusningstid, vilket skapar en barriär för snabb 
cykelpendling. 

 
 

Alternativ 2 
Ett annat alternativ för ett gent och sammanhängande gång- och cykelnät mellan Torsås och 
Gullabo är en dragning längst med Gullabovägen. Sträckan är dryga 13 kilometer lång och 
behöver då anpassas för en gång- och cykelväg för pendling och skulle asfalteras samt belysas 
väl. 
 
Fördelar  

- Ansluts direkt till Torsås lokala gång- och cykelnät. 
- Informell övervakning från bilarna som ökar tryggheten. 
- Gynnar företag och boende längst med vägen.  

Nackdelar 
- Närhet till bilarna kan resultera störande buller från trafiken. 
- Svårigheter med att åstadkomma säkrare passager vid korsningar och utfarter.  

 
Tekniska förvaltningen föreslår alternativ 2 för sträckan Torsås-Gullabo.   
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Alternativa förslag för Torsås-Bergkvara 

 
Figur 12: Illustration över alternativa förslag Torsås-Bergkvara. 

 
Alternativ 1 
Ett förslag för att uppnå ett gent och sammanhängande nät mellan orterna är att rusta upp 
Lionsleden som går på banvallen mellan Torsås och Bergkvara. Sträckan är 3,8 kilometer lång 
och behöver då anpassas för en gång- och cykelväg för pendling. Sträckan behöver då bland 
annat anslutas till Torsås befintliga gång- och cykelnät samt asfalteras och belysas väl.  
 
Fördelar  

- Resurseffektivt att använda befintliga sträckor. 
- Med rätt medel kan sträckan få en hög trafiksäkerhet. 
- Sträckan är separerad från bilvägen och går genom skog och åkrar vilket ger ett 

rekreationsvärde som kan locka turister.  
 
Nackdelar  

- Då större delen av sträckan genom skog, kan sträckan upplevs som otrygg, speciellt när 
det blir mörkt ute på kvällarna och under vinterhalvåret. Det kan resultera i att gång- och 
cykelsträckan Torsås-Bergkvara inte uppnår sin fulla potential, och då bilen upplevs som 
ett tryggare alternativ.  

- Stora investeringar sker för en sträcka som inte kan nyttjas alla tider på dygnet av gående- 
och cyklister. 

- Större delen av marken går genom privata fastigheter, vilket gör det svårare med 
markinlösen.  

 

3,8 km

4,1 km

Torsås - Bergkvara

Alternativ 1

Alternativ 2
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Alternativ 2 
Ett annat alternativ för ett gent och sammanhängande gång- och cykelnät mellan Torsås och 
Bergkvara är en dragning längst med Bergkvaravägen/Torsåsvägen. Sträckan är 4,1 kilometer 
lång. 
 
Fördelar  

- Ansluts direkt till Torsås lokala gång- och cykelnät. 
- Informell övervakning från bilarna som ökar tryggheten. 
- Gynnar företag och boende längst med vägen. 

  
Nackdelar 

- Närhet till bilarna kan resultera störande buller från trafiken. 
- Svårigheter med att åstadkomma säkrare passager vid korsningar och utfarter.  

 
Tekniska förvaltningen föreslår alternativ 2 för sträckan Torsås-Bergkvara.   

Torsås-Söderåkra 
Beslut har tagit för en gång- och cykelväg mellan Torsås-Söderåkra längst med Kalmarvägen 
(Riksväg 130). Genomförandet planeras att ske under 2021–2023. 
 

Förslag för Brömsebro-Bergkvara-Söderåkra 
Ett alternativ för ett gent och sammanhängande gång- och cykelnät mellan Söderåkra - 
Bergkvara - Brömsebro är en separat dragning längst med E22:an. Sträckan Söderåkra - 
Bergkvara är cirka 6 kilometer lång och Bergkvara - Brömsebro är cirka 11 kilometer lång. 
Stråket behöver anpassas för en gång- och cykelväg för pendling och asfalteras samt belysas väl. 
Planering längst med E22:an behöver ske med Trafikverket och sträckorna inom tätorterna 
bekostas av kommunen. 
 
Fördelar  

- Ansluts direkt till Söderåkras lokala gång- och cykelnät. 
- Ansluts direkt till sträckan Torsås-Bergkvara. 
- Informell övervakning från bilarna ökar tryggheten. 
- Gynnar företag och boende längst med vägen.  
- Ansluts direkt till sträckan Torsås-Bergkvara och Bergkvara-Söderåkra. 

 
Nackdelar 

- Närhet till bilarna kan resultera störande buller från trafiken. 
- Svårigheter med att åstadkomma säkrare passager vid korsningar och utfarter. 

 

Förslag för turistcykelled Fulvik-Brömsebro 
Cykelstrategin för Region Kalmar län (2015) beskriver besöksnäringen som en allt viktigare 
bransch i Sverige som har god potential för tillväxt och jobb. För att möjliggöra för en ökad 
turism i regionen behövs attraktiva och sammanhängande turistcykelleder både inom regionen 
men även mellan regioner (Region Kalmar län, 2015).   
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En turistcykelled i Torsås kommun som sammankopplar med Karlskronas och Kalmars 
turistcykelleder skapar förutsättningar för en växande turistnäring i kommunen. Föreslagna 
sträckan Fulvik-Brömsebro är cirka 23 km lång och är dragen närmast kusten för vackra 
utblickar och tillgängligheten till vattnet. Sträckan skapar tillgängliga rekreationsområden både 
för turister och boende i kommunen och är tillgänglig för cyklar med släp. Turistcykelleden har 
två alternativa sträckor som är något snåriga att ta sig fram på. Vissa delar av sträckan är i 
blandad trafik där hastigheten är upp till 70 km/h. Dock har dessa sträckor en låg ÅDT eller är ej 
utmätta. Karta över leden och hastighetsbegränsning illustreras i bilaga 2. En kortare del av 
leden, mellan Bergkvara-Skäppevik, är på grund av terrängen inte möjlig att ta sig fram närmast 
kusten. Därför är sträckan förlängd 
längst med E22:an med en 
hastighetsbegränsning på 80 km/h 
och en ÅDT på cirka 4300 fordon. 
Föreslagna leden vid E22:an är 1,2 
km lång och bör samordnas och 
samnyttjas med påpekade 
sammanhängande cykelstråk i 
Handlingsprogrammet, 
Transportinfrastruktur i Kalmar län 
2020-2025 (Region Kalmar län, 
2019).  
 
Vid Fulvik ansluts turistcykelleden 
till Kalmarsundsledens 
cykelsträckning i Kalmar kommun 
och vid Brömsebro ansluts 
turistcykelleden till en befintlig 
cykelled i Karlskrona kommun.  

 
  

Figur 11: Föreslagen turistcykelled. För större karta, se bilaga 1. 
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Gemensamt för alla sträckor 
Gemensamt för alla sträckor är att de skall anläggas bredvid befintlig väg (beroende på trängen) 
utan att inskränka på befintlig vägbredd och det ska finnas säkra och tillgängliga cykelparkeringar 
för alla gång- och cykelsträckor. Det ska finnas cykelparkeringar vid större målpunkter som 
skola, arbetsplatser, matvarubutiker och busshållplatser. Alla cykelparkeringar ska vara placerade 
i direkt anslutning till målpunkten och vara synligt, både för att det ska vara lätt att hitta och för 
den informella övervakningen.   
 
För korttidsparkering, cirka 30 min, ska enklare cykelparkering som cykelställ finnas tillgänglig. 
Vid långtidsparkering som vid busshållplatser och skolor, ska cykelparkeringarna vara utrustade 
med ramlåsbart och väderskyddade cykelställ med god belysning och med fördel laddstolpar för 
elcykel. 
 
 

 
Figur 12: Viktiga kopplingar mellan tätorter och avstånd från samhällens mitt. Rosa: 5km Beige: 10km. 
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Prioriterade förslag 

Den genomsnittliga cykelpendlingen i Kalmar Län är runt 5 kilometer enkel resa (Region Kalmar 
Län, 2015) och vid utbyggnad av gång och cykel har Blekinge län (2017) gjort bedömningen att 
den största potentiella ökningen av gång och cykling är vid korta avstånd runt 5 kilometer och att 
potentialen är mycket begränsad över 10 kilometer. Vid prioritering av utbyggnaden av gång- och 
cykelnätet bör därför kopplingar mellan orter och målpunkter med kortare avstånd prioriteras 
för att uppnå målet om att andel resor med gång och cykel ökar. Vidare har 
befolkningsunderlaget en stor betydelse för antalet potentiella cyklister och den ekonomiska 
försvarsbarheten. Tabellen nedan utgör en vägledning att utgå från vid regional cykelplanering. 
Siffrorna är baserade på Blekinge läns reseundersökning från 2012. 
 

Invånare (ort) 
Antal potentiella 

cyklister (10%) 
Avstånd (mellan 

orter) 

500 50 5 km 

100 100 10 km 

 
Mellan kommunens tätorter är det Torsås, Bergkvara och Söderåkra som har så pass korta 
avstånd mellan varandra för att cykeln ska vara konkurrenskraftig som färdmedel samt har ett 
tillräckligt befolkningsunderlag för att vara ekonomiskt försvarbart. De orterna innehåller viktiga 
samhällsviktiga funktioner och förbinder kommunen med kollektivtrafik till Kalmar och 
Karlskrona. Där av bedöms kopplingar mellan de tre större orterna av stor vikt och bör 
prioriteras.  
 
För de som satsar på sin hälsa och ekonomi och/eller har elcykel är längre avstånd möjliga som 
mellan orterna Gullabo-Torsås (13km) och Bergkvara-Brömsebro (11km). På grund av de längre 
avstånden och storleken på orterna bedöms gång- och cykelsträckorna resultera i låg prioritet. 
 
En gång- och cykelsträcka mellan Kvilla-Torsås bedöms efter omständigheterna, med smal väg 
och bostadstomter tätt intill vägen, vara svår att genomföra. Då hastigheten på vägen är 50 km/h 
och vägen har en låg ÅDT är en trafikblandning av skyddade och oskyddade trafikanter 
godtagbar enligt trafikverkets klassificering av säkerhet på landsbygden (Trafikverket, 2014). 
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Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott att godta följande 
prioriteringslista: 
 

Prioriterings-
order 

Sträcka Prioritet Kommentar 

1 Torsås-Söderåkra Hög Planeras ske 2021–2023 

2 
Torsås-Bergkvara 
Alternativ 2 

Hög 
Distans: ca 4 km 

Befolkning: 2000 resp. 1000 

3 
Söderåkra-Bergkvara 
Enligt Region Kalmar Län 2019 

Hög 
Distans: ca 6 km 

Befolkning: 1000 resp. 1000 

4 
Fulvik-Brömsebro 
Turistcykelled 

Hög Distans: ca 23 km 

5 
Bergkvara-Brömsebro 
Enligt Region Kalmar Län 2019 

Låg 
Distans: ca 11 km 

Befolkning: 1000 resp. 200 

6 
Torsås-Gullabo 
Alternativ 2 

Låg 
Distans: ca 13 km 

Befolkning: 2000 resp. 100 
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Bilaga 1 

Delsträcka Fulvik-Paradiset 
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Delsträcka Paradiset-Skäppevik
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Delsträcka Skäppevik-Bröms 
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Bilaga 2 

Hastighetsbegränsning på leden. Delsträcka Fulvik-Bergkvara 
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Hastighetsbegränsning på leden. Delsträcka Bergkvara-Bröms 
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