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Sammanfattning 
Cyklister är särskilt utsatta i trafiken och innehar cirka en tredjedel av trafikrelaterade 
sjukhusnätter. Den vanligaste typen av olyckor för cyklister är singelolyckan som står 
för cirka 80 procent. 60 procent av dessa olyckor går att relatera till drift och underhåll 
av infrastruktur vilket innebär att det finns stora möjligheter till förbättring inom detta 
område. För att kunna förbättra infrastrukturen för cykel är det viktigt att veta vilka 
brister som finns. I dagsläget finns det utförliga riktlinjer för hur infrastrukturen ska 
utformas vid nybyggnation, dock saknas en utförlig metod som beskriver hur 
inventering skall utföras av redan befintlig infrastruktur, för att säkerställa att den 
främjar god trafiksäkerhet. 

En detaljerad och systematisk utvärdering av cykelbanor kan utgöra en omfattande 
grund för planeringsprocesser och underlättar beslutfattandet genom att skapa 
möjligheten att prioritera mellan olika åtgärder utifrån behov. Detta är en 
grundläggande förutsättning för att utveckla den befintliga infrastrukturen för cykel. 
För att få en gemensam tolkning av de riktlinjer som finns gällande utformning av 
cykelbanor behövs en objektiv metod.  

Studien syftar till att skapa ett verktyg med hög systematik och objektivitet som 
möjliggör jämförbara och övergripande inventeringar av den befintliga infrastrukturen 
för cykel. Studien undersöker även möjligheterna till att förbättra framkomlighet och 
upplevd trygghet genom att inkludera dessa faktorer i indikatorerna som ligger till 
grund för verktyget. 

Inledningsvis utfördes en litteraturgenomgång för att sammanställa de grundläggande 
krav och riktlinjer som finns gällande utformning av infrastruktur för cykel. Efter 
insamling av litteratur gick vi vidare med att utforma indikatorer för 
bedömningsunderlaget vid inventering. Detta följdes upp av en grundläggande 
inventering av cykelbanor, för att kontrollera att de utvalda indikatorerna gav en 
rättvis bild av den befintliga infrastrukturen. Efter den initiala inventeringen gjordes 
ytterligare inventeringar för att kunna jämföra resultaten och på så sätt validera 
verktygets funktion. Slutligen gjordes kalibrering av verktyget för att minimera felaktig 
poängfördelning utifrån de olika indikatorerna. 

Studien resulterade i ett verktyg som kan användas för inventering av befintlig 
infrastruktur för cykel. Verktyget bedömer cykelbanor utifrån ett antal indikatorer som 
är hämtade från såväl trafikverket som Sveriges kommuner och landsting. 
Indikatorerna är modifierade för att främja användarvänlighet, men utan att ta bort 
viktiga förutsättningar för att utvärdera trafiksäkerheten. Sträckor och korsningar 
inventeras separat och visualiseras sedan för att ge en överblick över den befintliga 
cykelinfrastrukturen. 

Verktyget uppnår ett relativt högt mått av objektivitet men subjektiviteten är inte helt 
eliminerad och kommer alltid att kvarstå i någon omfattning. Genom att utföra fler 
liknande studier kan metoden utvecklas och nya aspekter kan identifieras. Därigenom 
går det att skapa ytterligare validitet och samtidigt utveckla verktyget för att bli mer 
omfattande. Vidareutveckling skulle vara av stort värde för att öka 
användarvänligheten, i synnerhet gällande visualiseringen av insamlat material. 
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1 Introduktion 
Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. 
Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten är författarnas egna och 
överensstämmer inte nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och 
arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde. 
 

1.1 Inledning och problembeskrivning 
 
Cyklister är en särskilt utsatt grupp trafikanter. Enligt SIKA (2009) står cyklister för ca 
en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus. Enligt Niska & Eriksson (2013) 
är singelolyckan den vanligaste typen av cykelolyckor (cirka 80 procent). 60 procent 
av dessa cykelolyckor har orsaker som kan relateras till drift och underhåll (ojämnt 
underlag, halt underlag, hög kant, etc.) och vägutformning (kantsten, bommar, etc.). 
Enligt samma studie kan man minska antalet allvarliga cykelolyckor med upp till 35 
procent genom att förbättra infrastruktursituationen för cykel (utformning och drift-och 
underhåll). 

Enligt Nollvisionen ska transportsystemet utformas för att vara intuitivt så att det är 
lätt för trafikanter att förstå hur de ska bete sig. Samtidigt ska systemet vara 
förlåtande så att misstag inte betalas med livet. Trafikverket ansvarar för att 
samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige, men det yttersta ansvaret ligger på de 
som utformar infrastrukturen. (Trafikverket, 2018a). Utformningen är särskilt viktig 
vid nyproduktion eftersom det är då det finns som mest utrymme för att göra väl 
anpassade trafiklösningar. Men utformningen kan vara nog så viktig att tänka på även 
i efterhand för att kunna förbättra bristfälliga sträckor eller göra korrigeringar utifrån 
nyvunnen kunskap. I stora städer där det redan finns en relativt välutvecklad 
cykelinfrastruktur är det viktigt att ha en omfattande överblick av den befintliga 
infrastrukturen (Cyklistforbundet, 2010). Dock finns det sällan möjlighet att få en 
samlad överblick på hur situationen ser ut i dagsläget (Regeringskansliet, 2017). 

Nollvisionen ses ofta i debatten som något absolut - om ett livsfarligt hinder kvarstår i 
exempelvis en cykelbana så kan inte sträckan anses svara mot nollvisionen. 
Verkligheten är dock ofta mer komplex än så. Cyklisters singelolyckor är i stort sett 
aldrig dödsolyckor, då cyklisters hastigheter är relativt låga, istället är det till allra 
största del motorfordon som i korsningar dödar cyklister i de fall det förekommer 
(Niska & Eriksson, 2013). Motorfordons hastigheter och tyngd spelar mycket stor roll 
för utgången av en olycka och dessa adresseras inte i detta projekt. Därför måste 
verktyget kompletteras med olycksstatistik från exempelvis STRADA för att vara grund 
för arbetet mot nollvisionen. 

För att kunna förbättra och upprätthålla en god kvalitet på cykelbanor är det viktigt att 
veta vilka brister som finns samt vilka åtgärder som behövs på olika platser. 
Trafikverket har tagit fram grundläggande krav och riktlinjer för utformning av 
cykelinfrastruktur (Trafikverket, 2015a). Trafikverket har även tagit fram en metod för 
inventering; Modell för Regional inventering och planering av cykelvägar (Kågeson, 
2007). Det finns dock brister i denna metod – till exempel finns ingen detaljerad 
beskrivning av hur inventeringen ska genomföras. Inventeringen utgår endast från ett 
fåtal indikatorer och lägger inte heller tonvikt på infrastrukturens säkerhet. Utan ett 
metodiskt tillvägagångssätt blir bedömningen subjektiv och riskerar att ge varierande 
resultat beroende på vem som utför bedömningen. Den här typen av variationer i 
resultaten gör det svårt att få en överensstämmande överblick över den befintliga 
cykelinfrastrukturen. 
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För att få en enhetlig tolkning av de riktlinjer som finns gällande utformning av 
cykelbanor behövs en objektiv metod. En detaljerad och systematisk utvärdering av 
cykelbanor leder till en omfattande grund för planeringsprocesser och underlättar 
beslutfattandet genom att skapa möjligheten att prioritera mellan olika åtgärder 
utifrån målsättningar och behov. Detta är en grundläggande förutsättning för att 
utveckla cykelinfrastrukturen och därigenom skapa förutsättningar för en ökad och 
säkrare cykeltrafik (Vägverket, 2000). 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att skapa ett verktyg med hög systematik som möjliggör jämförbara 
data och övergripande inventeringar av den befintliga infrastrukturen för cykel. 
Verktyget ska på ett kvantitativt och objektivt sätt betygsätta cykelbanors standard. 

1.3 Avgränsningar 
I projektet ingår endast cykelbanor samt kombinerade gång- och cykelbanor. Det 
innebär att intilliggande infrastruktur som till exempelvis gångbanor inte räknas in i 
inventeringen. Även cykling i blandtrafik har uteslutits eftersom det inte räknas som 
enskild infrastruktur för cykel. 

2 Teori och begrepp 

2.1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras definitioner samt teoretiska begrepp som på olika sätt berör 
planering och inventering av infrastrukturen för cykel. 

2.2 Definitioner 
För att förstå studien i sin helhet kommer detta avsnitt definiera ett antal begrepp som 
tas upp igenom rapporten. Detta kan vara nödvändigt för att förstå resonemang i 
rapporten, men även för att kunna använda verktyget på ett korrekt sätt. 

Cykelbana: Med cykelbana menas de ytor som avsedda att cykla på som inte är en 
körbana. 

Sträcka: Bedömningen görs på delar av cykelbanor, mellan två brytpunkter som 
utgörs av en korsning eller förändring av sträckans karaktär. Det kan till exempel 
handla om en annan typ av separering eller om bredden skiftar. 

Korsning: Den korsande sträckan samt de anordningar som bidrar till korsningens 
funktion. Det inkluderar stopplinje, signalstolpar, vägmärken samt vägmarkeringar och 
magasinering. 

Definitionen kan vara av användning framförallt om man avser inventera enbart 
korsningar. 

Korsningar bedöms enskilt, något som anses fördelaktigt eftersom de har annan 
karaktär och måste bedömas efter egna kriterier. Korsningar är viktiga ur 
säkerhetssynpunkt och det kan därför vara av värde att se dem enskilt eftersom det 
blir lätt att identifiera bristfälliga korsningar. 

Korsande flöde: Punkter där det finns anledning att korsa cykelbanan. Hit räknas 
bilparkering som ligger parallellt med cykelbanan samt hållplatser intill cykelbanan. 
Dessa två anläggningar skapar förutsättningar för spontana korsningar av cykelbanan. 
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Grannskapsnät, pendelcykelnät, övergripande cykelnät: Då flera styrdokument 
använder två olika klasser av cykelnät har vi valt att inkludera denna klassificering 
som en grundpremiss i vårt verktyg, något som påverkar betyget då kraven ställs olika 
högt. De begrepp vi valt är; Övergripande cykelnät (I trafikverkets riktlinjer skrivs 
detta ut som G) som innebär grundnivån av cykelbanor, samt Pendelcykelnät (I 
trafikverkets riktlinjer skrivs detta ut som Ö), som ställer högre krav på 
framkomligheten. 

2.3 Kriterier och parametrar 
När cykelvägnätet ska utformas/utvecklas finns det generella kriterier som styr hur 
utformningen bör se ut (ex. VGU, 2015). Detta handlar inte enbart om säkerhet utan 
tar även andra egenskaper i beaktande. Enligt Trafikkontoret i Göteborg ska ett bra 
cykelnät ”i första hand uppfylla säkerhetskraven. Detta innebär att cyklarna separeras 
från biltrafiken och att korsningarna med övrig trafik utformas med stor hänsyn till 
cyklisternas säkerhet.” vidare menar de att ”trygghetskravet skall uppfyllas men inte 
på bekostnad av säkerheten. Exempelvis kan en hög upplevd trygghet leda till att 
cyklisten tar större risker än önskvärt. En låg trygghet kan å andra sidan innebära att 
man avstår från att cykla.” (Göteborgs Stad, 2008, s. 4). 

Vidare poängteras att infrastruktur för cykel måste hanteras på samma sätt som den 
för motortrafik. Det gäller såväl utförande som drift och underhåll. Detta är viktigt för 
att hålla hög kvalitet och för att visa att man menar allvar med målet gällande att bli 
en bra cykelstad (Göteborgs Stad, 2008). 

För att uppfylla dessa kriterier har ett antal indikatorer tagits fram som bryter ner 
kriterierna till mer konkreta och mätbara krav och rekommendationer för utformningen 
av cykelbanor. Dessa indikatorer återfinns i dokument och rapporter från flera olika 
organisationer och har identifierats genom en litteraturstudie som redovisas i avsnitt 
4.2. 

2.4 Trafiksäkerhet 
Att arbeta med trafiksäkerhet är av stor betydelse; rörlighet är en viktig del i de flesta 
människors vardag. Genom att förbättra trafiksäkerheten förbättras livskvaliteten för 
stadens invånare (SKL, 2018b). Nollvisionen är en av grunderna till arbetet med ökad 
säkerhet i trafiken där målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken 
(Trafikverket, 2018a). I nuläget skadas människor i trafikolyckor varje dag. 
Riksdagens mål är att antalet döda i trafiken ska halveras mellan år 2007–2020. Under 
samma period ska även antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel (SKL, 
2018b).  

Cyklister är den kategori av trafikanter som står för störst andel av de som blir 
allvarligt skadade; cirka 45 %. Av den anledningen är cyklisters säkerhet en av de 
största utmaningarna inom regeringens arbete för ökad trafiksäkerhet 
(Regeringskansliet, 2017). Den höga andelen beror till stor del på att cyklister är 
oskyddade trafikanter och påverkas därmed mycket av rådande förhållanden. För att 
motverka detta är det av stor vikt att utforma säker infrastruktur för cyklister. (Niska 
& Eriksson, 2013). 

För att uppnå hög säkerhet är det inte bara viktigt att utforma infrastrukturen på ett 
vedertaget säkert sätt. Det är också viktigt att få trafikanterna att använda 
infrastrukturen på det avsedda sättet. Korrekt beteende handlar om såväl intuitiv 
utformning som, attityder och övertygelser hos trafikanterna (Sucha, Viktorova & 
Risser (2016). 
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2.5 Framkomlighet och kapacitet 
För att det ska vara attraktiva att cykla krävs flera saker; det ska vara säkert, kännas 
tryggt och vara bra framkomlighet. En del i arbetet med framkomlighet är att göra 
cyklingen tidseffektiv (Trafikverket, 2014b). Att göra cykelresan tidseffektiv innefattar 
fler aspekter; genhet, lutning och att åstadkomma ett bra flyt i trafiken. Att skapa ett 
bra flyt handlar mycket om att hålla nere antalet korsande flöden så att det går att 
cykla utan att behöva stanna på för många ställen. En annan stor utmaning i arbetet 
med cykelflödet är att möjliggöra för cyklister att cykla i olika hastigheter. 
Anledningarna till att det förekommer många olika hastigheter längs cykelbanor är 
många, dock går det urskilja några faktorer som ligger till grund för detta (Eriksson, 
Niska, Sörensen, Gustafsson & Forsman, 2017). 

Eftersom cyklingen kräver fysisk styrka från cyklisten (detta kan dock antas ha minska 
i och med elcykelns ökade popularitet) i kombination med att det inte finns någon 
lägsta hastighetsgräns så kommer det alltid finnas många olika föredragna 
cykelhastigheter längs vägarna. Det här kan skapa konflikter och irritation beroende 
på hur vägen är utformad. Oavsett hur goda förhållanden som råder längs cykelbanan 
kommer flödet stannas upp av de som av någon anledning cyklar långsammare än den 
hastighet som cykelbanan är utformad för. Det här problemet kan åtgärdas genom att 
underlätta omkörning. 

Det är av stor vikt att infrastrukturen för cykel dimensioneras korrekt. Genom att göra 
det möjliggörs säkra omkörningar, men gör även att det går att mötas utan att det 
finns för att olyckor ska uppstå (Trafikverket, 2018c). 

2.6 Trygghet 
Trygghet är ett begrepp som är nära relaterat till säkerhet. Det kan dock vara svårare 
att få grepp om eftersom det handlar om en inre känsla än något som går att mäta. 
Ofta utgör hög säkerhet en bra grund för att uppleva trygghet, men med tanke på att 
upplevelser av trygghet kan variera mycket mellan olika personer är det svårt att 
forma infrastrukturen utifrån upplevd trygghet. Dock går det att identifiera 
gemensamma faktorer som generellt skapar ökad trygghet (Andersson & Pettersson, 
2018). Utformningen försvåras ytterligare av att trygghetskänslan inte nödvändigtvis 
sammanfaller med den uppmätta säkerheten. Det går därför inte att helt förlita sig på 
olycksstatistik om syftet är att utforma en attraktiv infrastruktur (Winters et al., 2012; 
Andersson & Pettersson, 2018). 

2.7 Förutsättningar för ökad säkerhet 
För att ta reda på hur verktyget bör vara utformat var vi först tvungna att undersöka 
vilka faktorer som är avgörande för cyklisters säkerhet. Det har vi gjort genom att 
studera statistik över cykelolyckor och valt ut de faktorer som har störst betydelse. 

För olyckor hos cyklister är singelolyckor absolut vanligast och står för 77 procent av 
de totala cykelolyckorna. Med singelolycka menas att det enbart är cyklisten som 
förolyckats. Dock kan orsaken till olyckan grundas i bristande samspel mellan cyklister 
och andra trafikanter. Det kan till exempel handla om situationer där en cyklist har 
väjt undan för att undvika kollision och på grund av detta cyklat omkull (Niska & 
Eriksson, 2013). 

En stor del av olyckorna är kopplade till brister i det rådande underlaget. Den största 
orsaken som är relaterad till detta är att underlaget är ojämnt, på grund av till 
exempel sprickor, sättningar eller hål (Niska & Eriksson, 2013). Halkbekämpning är en 
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av de viktigaste åtgärderna för att minska de allvarliga skadorna hos cyklister. Detta 
kan dock inte tas med i inventeringen då det inte är kopplat till infrastrukturen i sig. 

En annan åtgärd som är viktig är att ta bort fasta hinder i och vid sidan av cykelbanor. 
Det gäller exempelvis stolpar, träd, räcken, tunnelväggar m.m. Något som orsakar 
ännu fler olyckor är kantstenar, som står för över 10 % av olyckorna där cyklister 
skadats allvarligt. Där har cyklister antingen cyklat in i, eller varit på väg att cykla över 
kantstenen (Niska & Eriksson, 2013). 

Det är relativt ovanligt med olyckor mellan gående och cyklister. Separering av 
oskyddade trafikanter är därmed ingen stor faktor för säkerheten (Niska & Eriksson, 
2013). Dock är det viktigt ur ett trygghetsperspektiv vilket har stor betydelse för 
cykelbanors attraktivitet. Senare studier visar också att olyckor mellan gående och 
cyklister har ökat, vilket ger ytterligare motivering att i högre grad separera 
oskyddade trafikanter (Blume, 2017). Det är viktigt att ge cyklister gott om utrymme 
oavsett om det är enkelriktat eller dubbelriktat. Anledningen är att kollisioner mellan 
cyklister oftast beror på utrymmesbrist (Niska & Eriksson, 2013). 

Separering av cyklister och bilister är desto viktigare med tanke på krockvåldet som 
uppstår vid kollision (Regeringskansliet, 2017). Det är vanligt att bilister inte 
uppmärksammar cyklister som befinner sig i trafiken, på till exempel cykelfält, vilket 
orsakar olyckor. Även ’dörrning’ anses vara en riskfaktor där cykel och bil blandas 
(Mynewsdesk, 2018; Niska & Eriksson, 2013). På grund av denna risk är det dels 
viktigt med separering och att separeringen görs med tillräcklig marginal, exempelvis 
intill längsgående parkeringsplatser. Genom att anlägga en skyddsremsa kommer 
cyklister tillräckligt långt ifrån bilarna för att slippa bli dörrade. 

Minst 9 % av alla singelolyckor sker i samband med en kurva och är i vissa fall 
kopplade till höga hastigheter. Detta ger anledning att se över kurvradier längs 
cykelbanor, i synnerhet i anslutning till platser där höga hastigheter kan uppnås (Niska 
& Eriksson, 2013). 

Att utforma korsningar är en av de viktigaste åtgärderna, framför allt när det kommer 
till olyckor mellan cykel och bil (Mynewsdesk, 2018; Niska & Eriksson, 2013). 

Bristfällig belysning orsakar relativt få olyckor, men det kan bero på att den faktorn 
inte anges som huvudsaklig orsak trots att den påverkar händelseförloppet. Enligt 
Niska & Eriksson (2013) har belysning 0-5 % potential för att minska antalet allvarligt 
skadade. Belysning kan också vara motiverat med anledning av att det påverkar 
trygghetskänslan positivt vilket gör infrastrukturen mer attraktiv (Göteborgs Stad, 
2015). 

3 Tidigare metoder för inventering 
Inventering av cykelbanor har utförts tidigare, av flera olika aktörer. Dock handlar det 
ofta om mer övergripande inventering. Trivector utförde en kartläggning av 
cykelvägnätet i Västra Götaland. Syftet med studien var att sammanställa redan 
tillgänglig data för att få en övergripande bild över potential och brister hos det 
befintliga cykelvägnätet. Studien bygger på en skrivbordsinventering och fokuserar på 
tillgänglighet. Säkerhet finns inte med som en faktor (Mattsson, Nordlund, Slotte & 
Sundberg, 2014). 

People for bikes har länge inventerat cykelbanor i USA, där fokus legat på att ta reda 
på i vilket utsträckning som skyddade cykelbanor finns tillgängliga. De har även 
undersökt vilka följdeffekter detta har fått. Det framgår inte vilken metod de använt 
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sig av men inventeringen omfattar endast typ av cykelbana (enkel- eller dubbelriktad), 
grad av separering och åtgärd i korsningspunkter (People for bikes, u.å.) 

Vägverket har arbetat med metoder för att inventera bilfria cykelvägar. Projektet har 
en del likheter med denna studie, där en del av målet var att identifiera brister i det 
nuvarande cykelnätet och hitta lösningar. Fokus var i stort riktat på ökad tillgänglighet 
och att kunna utföra kostnadsredovisning, samt redovisa effekterna av utförda 
åtgärder. (Kågeson, 2007). Detaljer utöver bredd, beläggningstyp och eventuell 
förekomst av belysning saknas vilket ger en otillräcklig bild över cykelnätet för att 
kunna identifiera brister vad gäller säkerhet och attraktivitet. 

Nacka kommun (2014) har tagit fram en strategi för cykelsatsningar som bygger på 
inventeringar av kommunens cykelnät. Inventeringarna baseras på riktlinjer från 
Regional cykelplan för Stockholms län, GCM handboken och VGU. I strategin framgår 
inget tydligt tillvägagångssätt för hur inventeringen har gått till. 

Generellt sett saknas en tydlig beskrivning av genomförande i de tidigare 
inventeringarna. Krav och riktlinjer finns oftast med, men det framgår inte tydligt hur 
de ska användas. Det finns inte heller någon metod för att sammanställa bedömningen 
utifrån de tidigare nämnda utformningsregler. Med vårt projekt vill vi tillföra en mer 
utförlig metod, som samtidigt ska vara lättanvänd och ge jämförbara resultat. Vår 
förhoppning är att verktyget medför att infrastrukturen för cykel får en högre standard 
med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Genom att även skapa en visuell 
sammanställning utifrån de olika utformningsreglerna blir resultaten från inventeringar 
mer lättåtkomliga. Fokus ligger på säkerhet, men även trygghet och framkomlighet 
har fått ta plats i utformningen. Detta för att skapa en så funktionell infrastruktur som 
möjligt. 

4 Metod 
Nedan beskrivs studiens metod och hur denna genomförts. 

4.1 Introduktion 
Projektets metod bygger i första hand på ett abduktivt tillvägagångssätt. I abduktiva 
studier justeras den ursprungliga metoden kontinuerligt, dels på grund av oväntade 
upptäckter och dels i takt med att ny kunskap uppstår under projektets gång (Dubois 
& Gadde, 2002). Detta görs för att skapa så hög validitet som möjligt. 

I det här projektet består den första metoden av en litteraturstudie som utgår från 
befintliga riktlinjer för utformning av infrastruktur för cykel. Processen beskrivs mer i 
detalj i nästkommande avsnitt. 

4.2 Litteraturstudie 
För att få en bild av vilka riktlinjer som finns gällande utformning av cykelbanor 
utfördes en litteraturstudie som resulterade i att vi studerade rapporter från olika 
institutioner i svensk trafikreglering; Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting 
och enskilda kommuner. Genom att granska dessa dokument fick vi en god förståelse 
för vilka krav som anses vara rimliga vid utformning av infrastruktur för cykel. 

4.2.1 Genomförande 
Syftet med vår litteraturstudie var att skapa ett underlag för vilka aspekter av 
utformningen som vårt verktyg ska utgå ifrån. Underlaget ska bestå av, i nuläget 
gällande regler och riktlinjer kopplade till utformning av infrastruktur för cykel. 



 
 

RAPPORT  

 

Verktyg för klassificering av cykelbanor_reviderad 8  

Eftersom det är Trafikverket och Sveriges kommuner som ansvarar för vägars 
utformning (Trafikverket, 2018b), samt projektets tidsbegränsning valde vi att 
begränsa vår litteraturstudie till publikationer från dessa institutioner. 

För att hitta de publikationer som var relevanta för studien gick vi in på respektive 
institutions webbplats och letade oss fram till sidan för planering av infrastruktur för 
cykel. På både Trafikverkets och SKLs webbplatser fanns en lista med relaterade 
publikationer (Trafikverket, 2017; SKL, 2018a). 

Utöver dessa publikationer har många av Sveriges kommuner egna cykelprogram som 
visar hur kommunerna planerar att utveckla olika aspekter av cykling. Vi valde att 
även inkludera dessa i litteraturstudien, för att undersöka om det finns avvikelser från 
de mer centralt utvecklade riktlinjerna. Integreringen av cykel skiljer sig fortfarande 
mycket mellan olika kommuner (Scholten, Koglin, Hult & Tangheden, 2018) och 
ambitionsnivån för de befintliga målen och riktlinjerna kan därför variera. 

För att ta reda på vilka kommuner som satsar mycket på att främja cykling utgick vi 
från Cykelfrämjandets kommunvelometer (Cykelfrämjandet, 2018). I den finns en 
sammanställning över Sveriges kommuner rangordnade efter antal tilldelade poäng, se 
figur 1. 

Dessutom har vi, under det initiala arbetet för framtagande av styrdokument haft ett 
samarbete med Göteborg stad Trafikkontoret. På grund av projektets tidsbegränsning 
hade vi inte möjlighet att gå igenom samtliga cykelprogram och valde därför ut de 
kommuner som fått minst 40 poäng och därmed anses ha en hög ambitionsnivå 
gällande infrastruktur för cykel. Detta resulterade i 23 kommuner. I första hand läste 
vi igenom kommunernas cykelprogram. I del fall där riktlinjer för utformning saknades 
i cykelprogrammet gick vi vidare till kommunens riktlinjer för trafikutformning. 

Vid genomläsning av cykelprogrammen, respektive riktlinjer för trafikutformning, 
letade vi efter riktlinjer för utformning av infrastruktur för cykel. För att inkluderas i 
studien krävdes att cykelprogrammet innehåller tydliga riktlinjer som är användbara 
vid inventering av cykelbanor. 

I figur 2 ges ett exempel på vad som klassas som tydligt, från Nacka kommun. 

Ett exempel på otydliga riktlinjer som inte inkluderades i studien finns i cykelstrategin 
från Mölndals stad; 

”Staden kan minska risken för allvarliga olyckor genom att separera cyklister 
från biltrafiken längs huvudstråk, genom säkra och tydliga korsningar samt 
genom att ha hög kvalitet på driften, särskilt under vintertid. Men det ligger 
också på den enskilde cyklistens ansvar att färdas säkert i trafiken, att använda 
hjälm, följa trafikreglerna och ha en rätt utrustad cykel.” 

(Mölndals stad, 2010, s. 6) 
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Figur 1. Sammanställning av erhållna poäng i kommunvelometern 2018. 
 

(Cykelfrämjandet, 2018) 
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Figur 2. Exempel på riktlinjer, från Nacka kommun. 

(Nacka kommun, u.å.) 

4.3 Fallstudie 
 
Efter den initiala litteraturstudien blev nästa steg att inkludera observationer från en 
fallstudie. Detta gjordes för att förankra teorin i den fysiska utformningen och för att 
skapa en bild över hur inventeringen kan utföras. Fallstudier har gjorts med jämna 
mellanrum under studiens gång, från ett ganska tidigt stadie. 

4.3.1 Förberedelser 
Fallstudiernas genomförande innefattar insamling av data med koordinater och utgör 
därmed ett geografiskt informationssystem. För att skapa möjlighet för datainsamling 
under fallstudierna har vi använt oss av ArcGIS, där vi byggde upp en stomme utifrån 
de framtagna indikatorerna. Två lager skapades för de indikatorer som inventeras som 
linjer; ett för sträcka samt ett för korsning. På samma sätt skapades två lager för de 
indikatorer som inventeras som punkter, för sträcka och korsning. Samtliga lager 
laddades sedan upp på ArcGIS Online för att vi skulle ha åtkomst till dessa ute på 
platsen för inventering. För att kunna lägga in data i verktyget använde vi en app till 
smartphones som heter Collector for ArcGIS som gör det möjligt att skapa linjer och 
punkter på en karta där de olika indikatorerna sedan kan föras in. 

För att mäta ojämnheter i vägytan använde vid en annan app; RoadBump Pro (se 
avsnitt 6.1.11 för mer information). 
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4.3.2 Genomförande 
Fallstudien började med att välja ut cykelbanor som var lämpliga att inventera. För att 
testa verktygets gränser valde vi två cykelbanor med väldigt olika karaktär, på så sätt 
förväntade vi oss att kunna erhålla en väldigt hög, respektive låg poäng utifrån de 
inmatade indikatorerna. En visualisering av de utförda inventeringarna finns i bilaga 1. 
Inventeringen utfördes genom att gå längs med den utvalda cykelbanan och föra in 
data via Collector för ArcGIS för de utvalda indikatorerna. Ojämnheter i vägytan 
mättes genom att starta RoadBump Pro och sedan cykla längs de utvalda sträckorna. 
Mer utförliga instruktioner för apparna finns i användarhandboken (se separat 
kompendium). 

4.3.3 Efterarbete 
I takt med att inventeringen utfördes uppstod oklarheter kring hur olika situationer 
skulle bedömas. Eftersom målet med projektet var att ta fram ett objektivt, metodiskt 
verktyg fick vi därmed gå tillbaka till teorin och justera de indikatorer som upplevdes 
otydliga och göra korrigeringar efter behov. En beskrivning av utvecklingen för 
respektive parameter finns under avsnitt 6.1. 

Efter de initiala fallstudierna med vitt skilda cykelbanor och korsningar gjordes 
inventeringar av sammanhängande stråk (samtliga inom Göteborgs Stad) som 
inkluderade såväl sträckor som korsningar av varierande kvalitet. Dessa inventeringar 
utgjorde grunden för vidare kalibrering av verktyget där vi säkerställde att cykelbanor 
mellan extremvärdena också erhåller korrekt bedömning. Under det här steget har vi 
haft kontakt med Göteborgs Cykelfrämjandet för att kunna ta in deras synpunkter i 
arbetet.  

4.4 Systematisk kombinering 

4.4.1 Introduktion 
Under studiens gång använde vi oss av en process som kallas för systematisk 
kombination (Dubois & Gadde, 2002). Systematisk kombination genom fallstudier är 
särskilt lämplig för att vidareutveckla redan befintliga teorier. De flesta läroböcker om 
forskningsmetodik tar dock inte hänsyn till de möjligheter som en sammanflätad 
forskningsprocess möjliggör. De tenderar att beskriva tillvägagångssättet med 
fallstudier som en linjär process – vilket gör att de jämförs med andra 
forskningsmetoder som är utvecklade för andra ändamål (Dubois & Gadde, 2002). 
Denna metod var passade för den typ av utvecklingsprocess som vi ägnat oss åt, där 
vi rört oss kontinuerligt mellan de teoretiska och empiriska delarna av studien. Detta 
gjordes för att utveckla de båda delarna utifrån nya upptäckter som gjorts eller i takt 
med att vi identifierat ny information som var relevant för studien. 
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Figur 3. Strukturen för systematisk kombinering. 

(Dubois & Gadde, 2002) 

4.4.2 Genomförande 
Arbetsgången därefter bestod till stor det av att växla mellan att utveckla det 
teoretiska ramverket och utvärdera det genom justering av redan utförda 
inventeringar samt utföra kompletterande inventering. 

Till att börja med gjordes ett urval av de tillgängliga indikatorerna. Verktyget ska 
generera tillförlitliga resultat men måste samtidigt vara tillräckligt användarvänligt för 
att möjliggöra inventering som känns intuitiv. För att kunna välja ut indikatorer på ett 
metodiskt sätt använde vi oss av artiklar och rapporter som ger indikation för vilka 
egenskaper som har störst betydelse för trafiksäkerhet relaterat till cykel. 

Varje olycksfaktor jämfördes med de indikatorer som identifierades i litteraturstudien. 
Om det fanns ett direkt samband mellan orsak och indikator togs den med i verktyget. 
Ytterligare ett kriterium var att det ska vara kopplat till utformning av infrastruktur.   

Exempel på indikatorer som uppfyllde våra kriterier var fasta hinder och utformning av 
korsningar. Där det var ett mindre tydligt samband eller att det inte fanns någon 
koppling till utformning, valde vi att utesluta parametern för att hålla verktyget enkelt. 
Exempel på indikatorer som inte uppfyllde våra kriterier: Cykel- och 
mopedparkeringar, krav vid vinterväglag samt vinterväghållning. 

Genom denna gallring begränsades antalet indikatorer på ett sätt som gör att vi kunde 
skapa ett lättarbetat verktyg samtidigt som vi säkerställde att verktygets syfte 
bevarades. 

4.4.3 Kalibrering och viktning 
I detta steg genomfördes ett flertal kalibrerings- och valideringsprocesser för att hitta 
den optimala bedömningen av respektive indikatorer. Här har utförandet växlat mellan 
fallstudier, där verktyget testats ute på plats och att gå tillbaka till det teoretiska 
ramverket för att utföra förändringar. 
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I vissa fall upptäcktes att de gränsvärden som vi satt upp var för hårda, eller att de 
var för få poängnivåer vilket gav en orättvis bedömning. 

Utifrån detta ändrade vi bedömningen i bedömningsmallen, där vi direkt kunde se 
vilken skillnad detta orsakade på den aktuella sträckan. 

Efter kalibrering av poäng insåg vi att en del sträckor fick höga poäng trots att de hade 
stora brister. Detta beror på att verktygets alla indikatorer inte har samma värde sett 
utifrån trafiksäkerhet; ett fåtal av indikatorerna står för majoriteten av säkerheten 
medan ett större antal har mindre betydelse. Det betyder att en sträcka som uppfyller 
kriterierna för flera av indikatorerna med lågt säkerhetsvärde kan få högre poäng än 
en sträcka som uppfyller samtliga av de viktigaste indikatorerna. På grund av detta var 
vi tvungna att justera antalet erhållna poäng. 

Genom att lägga en till multiplikator för respektive indikator kunde vi se till att fler 
poäng delades ur från de viktigaste indikatorerna. Eftersom den totala summan följer 
viktningen påverkas inte möjligheten för en sträcka att uppnå maxpoäng, däremot slår 
det hårt mot en sträcka vars betyg enbart eller till största del baseras på indikatorer 
med lägre säkerhetsvärde. 

5 Resultat 

5.1 Resultat av litteraturstudien 
I följande avsnitt presenteras de parametrar som identifierades under litteraturstudien. 
Endast de parametrar som är kopplade till utformning av cykelbanor har tagits med. 

Från Trafikverket finns Vägars och gators utformning [VGU] (Trafikverket, 2015a; 
Trafikverket, 2015b) som, tillsammans med dess komplement, innehåller regler för 
hur vägar och gator ska utformas. Detta inkluderar även cykel- och gångbanor. 
 
I VGU finns det regler för följande parametrar: 

• Utmärkning av GC-vägar 
• Rekommenderad bredd på gång- och cykelbanor 
• Siktlinje 
• Lutning 
• Separering av gång- och cykeltrafik 
• Typsektioner för vägar med gång- och cykeltrafik 
• Skyddsanordningar 
• Cykel- och mopedparkering 
• Kurvradie 
• Gång- och cykelkorsningar 
• Vägbelysning 

 
Från Sveriges kommuner finns i huvudsak ett dokument att studera: GCM-handboken 
(SKL, 2010), som är framtagen av representanter från både SKL och Trafikverket. 
 
I GCM-handboken finns riktlinjer för följande parametrar: 

• Krav vid nederbörd 
• Krav vid uppehållsväder 
• Krav för vinterväghållning 
• Separering av cyklister och bil 
• Separering av fotgängare och cyklister 
• Rekommenderad bredd på gång- och cykelbanor 
• Avstånd till hinder i sidoområden 
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• Vägvisning 
• Cykelbana vid hållplats 
• Fri höjd 
• Skiljeremsa 
• Kurvradie 
• Avvikande färgmarkering 
• Placering av stolpar och vägmärken 
• Materialval (vägyta) 
• Riktningsvisare 
• Hastighetsdämpning 
• Fasta hinder 
• Korsningar 
• Cirkulationsplatser 
• Belysning 

 
Samtliga av de utvalda kommunerna har cykelprogram som beskriver hur cyklingen 
ska utvecklas, till exempel Jönköpings kommun (2017) och Stockholms Stad (2012). 
Dock fokuserar dessa mer på visioner och målsättningar och utelämnar riktlinjer för 
hur infrastrukturen ska utformas. 
 
De kommuner som tar upp riktlinjer i deras cykelprogram eller i dokument som finns 
omnämnda i texten är: Nacka kommun (u.å.), Umeå kommun (2018), Sollentuna 
kommun (2014), Danderyds kommun (2014), Täby kommun (2014), Göteborgs Stad 
(2015), Varbergs kommun (2016) och Stockholms Stad (2012). 
 
I cykelprogrammet för Mölndals stad omnämns utformningen men det finns inga 
riktlinjer som är användbara för inventering. 
 
Det generella mönstret är att riktlinjerna i kommunernas egna cykelprogram är 
hämtade från GCM-handboken (SKL, 2010) och VGU (Trafikverket, 2015a; 
Trafikverket, 2015b) men att de ibland modifierats för att passa lokala målsättningar 
och ambitionsnivåer. Nedan ges ett exempel för bredd på cykelbana: 
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Figur 4. Riktlinjer för bredd på cykelbana. 

(SKL, 2010) 
 
 

 
Figur 5. Rekommenderade bredder för cykelbana. 

(Sollentuna kommun, 2014) 
 

 
Figur 6. Bredder på cykelbanor för god och säker framkomlighet. 

(Göteborgs Stad, 2015) 
 
Över lag är det Göteborgs Stad som har mest ambitiösa riktlinjer för utformningen av 
infrastruktur för cykel. Även jämfört med de rekommendationer som finns i VGU står 
sig Göteborgs Stads riktlinjer ambitiösa: 
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Figur 7. Rekommenderad cykelbanebredd. 

(Trafikverket, 2015b) 

Det finns dock områden där de kommunala cykelprogrammen avviker från GCM-
handboken och VGU. Danderyds kommun (2014) har tagit fram en egen utformning av 
gång- och cykelbana vid busshållplats, för att minska oväntade korsande flöden: 

 

 

Figur 8. Önskvärd utformning på busshållplats vid cykelbana där cyklister och busspassagerare 
inte delar utrymme. 

(Danderyds kommun, 2014) 
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I vissa fall har kommunerna skapat egna kombinationer av de olika indikatorerna. 
Nedan visas ett exempel från Varbergs kommun (2016), där de kombinerat 
separering, hastighetssäkring och belysning. 

Figur 9. Kombination av indikatorer. 

(Varbergs kommun, 2016) 

5.1.2 Urval av indikatorer 
I följande avsnitt går vi igenom motiveringar till inkludering respektive exkludering av 
indikatorerna som framkom i resultatet. 

Separering av cykel och gående har betydelse för säkerheten, men framför allt 
påverkar det trygghetskänslan hos trafikanterna (Niska & Eriksson, 2013). Med tanke 
på att kollisioner mellan cyklister och gående ökar (Blume, 2017) utgör separeringen 
en viktig funktion för utformningen framöver. 

Att separera motordrivna fordon och cykel är av stor betydelse för såväl säkerheten 
(Niska & Eriksson, 2013), som för trygghetskänslan hos de oskyddade trafikanterna 
(Andersson & Pettersson, 2018; Buehler & Pucher, 2017). Krockvåldet som uppstår vid 
kollision är mycket högt och separering är ett effektivt sätt att minska antalet 
omkomna och allvarliga skadade (Niska & Eriksson, 2013). 

Skiljeremsa är en komponent i separeringen och inkluderas genom ovanstående 
motivering. 

Rekommenderad bredd på gång- och cykelbanor är viktig av flera anledningar. Det 
handlar framför allt om framkomlighet, där en bred cykelbana ökar framkomligheten 
genom att möjliggöra omkörningar i större utsträckning. Det ökar även säkerheten 
eftersom det finns större marginaler vid mötande trafik vilket minskar risken för 
kollision. 

Typsektioner för vägar med gång- och cykeltrafik finns inte med som en separat 
indikator, men dess innehåll finns representerat i separering samt lutning. 
 
Fasta hinder i, eller längs sidorna av en cykelbana innebär en risk. Om avståndet till 
hindret är för litet är risken stor att cykla in i det, vilket kan orsaka alvarliga olyckor. 
Kantstenar är ett exempel på farligt hinder och orsakar över 10 % av singelolyckor 
(Niska & Eriksson, 2013). 

Fri höjd inkluderas också eftersom en för låg fri höjd innebär ett hinder som kan 
orsaka olyckor. 

Placering av stolpar och vägmärken är avgörande för att minska risken att cykla in i 
dem. 
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Kurvradien är viktig för cyklisters framkomlighet. Kurvradie påverkar möjligheten att 
planera sitt resande. Skarpa kurvor tvingar dessutom cyklisten att sänka hastigheten, 
vilket försämrar framkomligheten. 

Lutning påverkar säkerheten i viss mån (Niska & Eriksson, 2013) eftersom det är 
lättare att få upp hög hastighet i nedförsbackar. 

Siktlinje har ingen avgörande roll när det gäller trafiksäkerhet. Kunskapen om 
siktbetydelse för det faktiska olycksutfallet i tätorter är bristfällig, därför är det svårt 
att dra validerade slutsatser om siktens korrelation med trafikolyckor. Dock finns det 
tydliga rekommendationer gällande god sikt eftersom det har stor betydelse för 
trygghet och framkomlighet för trafikanter (SKL, 2009). 

Utformningen av cykelbanor vid hållplats är viktig för att undvika konflikter mellan 
gående och cyklister. 
 
God belysning gör att cyklister får bättre sikt så de kan upptäcka eventuella hinder och 
andra trafikanter. Belysningen är också viktig för att andra trafikanter ska kunna se 
cyklisterna. Bristfällig belysning orsakar en del olyckor (Niska & Eriksson, 2013) men 
har sannolikt störst påverkan på den upplevda tryggheten eftersom det begränsar 
förutsägbarheten för den som cyklar. 
 
Utmärkning av GC-vägar är viktigt för orienterbarhet och trygghet. Genom att märka 
ut cykelbanor går det att lättare att hitta samtidigt som vetskapen om att man 
befinner sig på en cykelbana bidrar till ökad trygghetskänsla. Säkerheten påverkas 
också eftersom det visar vilka förutsättningar som gäller längs den aktuella sträckan. 
Detta blir särskilt viktigt när cykelbanan ändrar karaktär (SKL, 2010). 
 
Vägvisning och Riktningsvisare har betydelse främst för framkomlighet och 
orienterbarhet genom att förtydliga för trafikanter var de ska hålla sig. De kan även 
visa vilka vägval som är möjliga i korsningar. Det tydliggörande som ges kan även 
påverka säkerheten genom att trafikanterna är mer uppmärksamma på andra 
trafikflöden och att de på grund av detta håller sig ur vägen för varandra. 

 
Materialval (vägyta) har stor betydelse för cyklister. Ojämnheter i vägbanan är en stor 
riskfaktor för cyklister (Niska & Eriksson, 2013) och orsakar många olyckor. Det 
skapar dessutom obehag för cyklister. Eftersom cyklar inte har stötdämpning i samma 
utsträckning som bilar är det viktigare att cykelbanan är jämn än att bilvägen är det. 
Det gäller framför allt ojämnheter med kortare våglängd (Niska, Ljungblad, Eriksson & 
Zajc, 2014). 

Avvikande färgmarkering och hastighetsdämpning är faktorer som påverkar 
utformningen av korsningar. Utformningen av korsningspunkter, framför allt mellan 
motorfordon och oskyddade trafikanter, är väldigt viktigt för trafiksäkerheten (Niska & 
Eriksson, 2013). Här ingår även cirkulationsplatser eftersom även de innefattar 
korsningspunkter. 
 
Cykel- och mopedparkering har ingen koppling till trafiksäkerhet och utesluts därför 
från verktyget. 
 
Krav vid nederbörd har en viss påverkan på säkerheten men är inte kopplat till 
utformning av infrastruktur och utesluts därför från verktyget. 
 
Krav vid uppehållsväder har en viss påverkan på säkerheten men är inte kopplat till 
utformning av infrastruktur och utesluts därför från verktyget. 
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Krav för vinterväghållning har stor påverkan på säkerheten men är inte kopplat till 
utformning av infrastruktur och utesluts därför från verktyget.
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5.2 Verktyget 
Nedan redovisas verktyget för sammanställning av betyg för sträcka respektive korsning.  

Figur 10. Sammanställning av betyg för sträckor. Här visas sammanställningen för cykelbanan på Mölndalsvägens östra sida, mellan Skårs led och Vörtgatan. 
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Figur 11. Sammanställning av betyg för korsningar. Här visas sammanställningen för korsningen över Vörtgatan, längs med Mölndalsvägen. 
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De sammanställda betygen 
läggs in i ArcGIS för att sedan 
kunna visualiseras på en karta. 
Utifrån översikten kan åtgärder 
planeras genom att identifiera 
de brister som är högst 
prioriterade. 

Bilden visualiserar inventeringar 
som utförts med verktyget 
under studiens gång. 

Figur 12. Visualisering av inventeringar. 



 
 

RAPPORT 

Verktyg för klassificering av cykelbanor_reviderad  23 

6 Analys 

6.1 Utvalda indikatorer 
I detta avsnitt presenteras de indikatorer som tagits fram för att göra bedömning av 
cykelbanor. Indikatorerna har utformats med användarvänlighet i åtanke och har 
därför i vissa fall förenklats jämfört med t.ex. VGU eller GCM-handboken. 

Varje indikator börjar med en förklaring av hur den påverkar situationen på 
cykelbanan. Vidare anges vilka riktlinjer som finns i nuläget. Efter det presenteras 
resonemang kring hur utvecklingen av respektive indikator har skett. Slutligen 
redovisas hur bedömningen utförs, samt antalet poäng som erhålls för olika scenarion. 
I första hand har indikatorerna tagits fram med utgångspunkt i nollvisionen – det vill 
säga ökad trafiksäkerhet. Dock har vissa indikatorer tagits med på grund av att de 
bidrar till ökad framkomlighet eller trygghet, trots att de har låg relevans för 
trafiksäkerheten. Detta är viktiga faktorer för att få fler att cykla, vilket är målet för 
samtliga kommuner, se till exempel Varbergs kommun (2016) och Göteborgs Stad 
(2015). 

Bedömningsverktyget är framåtsyftande och speglar den framtid vi ser, där cykeln blir 
ett allt viktigare transportmedel. Indikatorerna har därför fått ambitiösa gränsvärden, 
något som också bidrar till att det är mindre risk att förbise en sträcka eller korsning 
med bristfällig utformning. 

6.1.1 Separering 
Cykel – Gående 

Separering av cykel och gående har betydelse för säkerheten, men framför allt 
påverkar det trygghetskänslan hos trafikanterna (Niska & Eriksson, 2013). Behovet 
kan se olika ut beroende på utformning och rådande omständigheter. 

Följande faktorer indikerar ett behov av att separera cyklister från gående; 

• Om en gata har dubbel funktion som länk i ett av tätortens lokalnät för gående 
och cyklister och i dess huvudnät, dvs. förbindelsen används av många gående 
och av cyklister med höga krav på tillgänglighet, 

• om antalet gående och cyklister som samtidigt använder länken är stort: mer 
än 200 cyklister och 200 gående per timme eller mer än 300 cyklister och 50 
gående per timme, 

• om antalet gående som kan ha särskilda behov av att separeras från cyklister, 
exempelvis mindre barn, äldre och funktionshindrade är större än normalt, 

• om sikten har låg standard på sträcka, t.ex. skymmande hinder i innerkurvor 
eller i korsningar längs GC-banan/vägen, t.ex. i anslutning till gc-portar och 
tomtutfarter, 

• om cykeltrafiken behöver kanaliseras till stråk, t.ex. på gågator med 
cykeltrafik, över torg samt i anslutning till och genom gc-portar och över 
broar, 

• om utformningen är sådan att cyklisterna håller hög hastighet. 
 

(Trafikverket, 2004e) 

 
I Göteborgs Stads cykelprogram finns riktlinjer för typ av separering, beräknat utifrån 
fotgängarflöde. 
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Figur 13. Exempel på separeringsprinciper mellan cykel och fotgängare. 

(Göteborgs stad, 2015) 

Cykel – Motordrivet fordon 

Att separera motordrivna fordon och cykel är av stor betydelse för säkerheten (Niska & 
Eriksson, 2013), såväl som för trygghetskänslan hos de oskyddade trafikanterna 
(Andersson & Pettersson, 2018; Buehler & Pucher, 2017). Genom att minska 
interaktionen mellan de olika transpormedlen reduceras risken för olyckor. 

I VGU (Trafikverket, 2015a) finns en stor mängd riktlinjer som kan användas vid 
bedömning av separeringsbehov. 

Andra faktorer som bör vägas in vid bedömning av separering 

• Hur stor risk det är att en olycka ska inträffa. Risken påverkas bl.a. av antalet 
gående, cyklande och bilar 

• högsta tillåten hastighet och möjligheten att sänka hastigheten genom vägens 
utformning 

• möjligheten att leda biltrafiken eller gång- och cykeltrafiken en annan väg 
• möjligheten att uppnå kontinuitet i säkerhetsstandard, dvs. möjligheten att 

uppnå samma säkerhetsstandard i korsningar och på angränsande gc-länkar 
• övriga konsekvenser för alla trafikanter, t.ex. tillgänglighet eller möjligheter att 

tillgodose behov för utryckningsfordon, bussar, på- och avstigning, lastning 
och lossning längs gatan 

• konsekvenserna för gatu-/vägmiljön, dvs. gatans/vägens utformning och gatu-
/vägrummets möblering samt för angränsande bebyggelse och förgårdsmark 

• konsekvenser för stads-/landskapsbilden och gaturummets karaktär 
• övriga konsekvenser, t.ex. intrång, anläggnings- och drift- och 

underhållskostnader 

Grad av separering 

I VGU (Trafikverket, 2015a) finns det även riktlinjer för vilken typ av separering som 
ska användas vid olika hastigheter, samt hur de ska utformas. 

Banorna kan utföras med tre säkerhetsnivåer för gång- och cykeltrafik i 
förhållande till biltrafik: 

• Gångbana, cykelbana samt gång- och cykelbana (gc-bana), avskild från 
körbanan (och vägrenen om sådan finns) med kantstöd eller med en tydlig och 
märkbar skiljeremsa som är smalare än 0,5 m. Om gc-flödet är stort och 
tillåten hastighet hög på intilliggande körbana (70 km/h eller högre), bör 
skiljeremsan kompletteras med räcke. 
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• Avskild bana som är gångbana, cykelbana eller gång- och cykelbana (gc-
bana), avskild från vägbanan med en minst 0,5 m bred tydlig och märkbar 
skiljeremsa. Om gc-flödet är stort och tillåten hastighet hög på intilliggande 
körbana bör skiljeremsan kompletteras med räcke om skiljeremsan är smalare 
än 4,0 m (90 km/tim) respektive 3,0 m (70 km/tim). 

• Gångväg, cykelväg och gc-väg, friliggande från körbana. 

Figur 14. Separeringsform mellan cykel och biltrafik. 

(Trafikverket, 2004e) 

Utveckling av indikator: 

I frågan om separering tar verktyget inte hänsyn till vilken typ av cykelbana, pendling 
eller övergripande nät, det är eller vilka flöden som råder på den. Detta beslut togs för 
att underlätta inventeringen, men det gör också att betygen för olika cykelbanor blir 
direkt jämförbara. Eftersom säkerheten ökar med separerade cykelbanor (Niska & 
Eriksson, 2013; Buehler & Pucher, 2017) ges högre poäng för cykelbanor som har 
högre grad av separering. 

Poängsättningen görs på ett sätt som främjar en ökad separering och som markerar 
att det är avsevärt mycket bättre att gå från ingen separering till linjeseparering och 
att samma sak gäller för att gå från linje till nivåskillnad och helt avskild cykelbana. 

Samtidigt som nivåskillnad är viktigt ur denna aspekt bidrar det till försämrad säkerhet 
på grund av att kanten utgör längsgående hinder som kan orsaka olyckor för cyklister. 
En kant som sträcker sig längs med en cykelbana ger lågt betyg för fasta hinder (se 
avsnitt 6.1.3) och beräknas därför reglera sig själv i utvärderingen. 

Tabell 1. Poängsättning cykel – gående. 
 

Typ av separering Poäng 

Ingen separering 0 

Linje 4 

Ränndal/ytseparation 7 

Nivåskillnad 9 
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Helt avskild cykelväg 10 

 

Bedömning görs utifrån grad av separering och kan därför ge en låg poäng i 
förhållande till cykelbanans kategorisering. Dock känns det rimligt att en sträcka som 
till exempel ska hantera ett relativt lågt flöde kan hålla en lägre kvalitet utan att 
åtgärder krävs. 

Tabell 2. Poängsättning cykel – motorfordon.  

Typ av separering Poäng 

Ingen separering 0 

Linje 3 

Nivåskillnad 5 

Nivåskillnad med skyddsremsa > 0,8 meter 8 

Helt avskild cykelväg 10 

 

Ovanstående bedömning slår hårt mot cykelfartsgator, men eftersom de fortfarande är 
under utveckling och relativt oreglerade i dagsläget så passar de inte in i utformningen 
av verktygets bedömningsmall. 

Skyddsremsan är inlagd som ett kriterium eftersom det ger ett större utrymme för 
vingel och gör utformningen mer förlåtande (SKL, 2010). Det går i enlighet med 
nollvisionen (Trafikverket, 2018a) och är särskilt viktigt intill dubbelriktade cykelbanor 
där man cyklar i motsatt riktning jämfört med motortrafiken.  
Det gör också att risken för ’dörrning’ minskar (Niska & Eriksson, 2013) eftersom det 
finns utrymme för dörren att öppnas utan att den hamnar ute i cykelbanan. Vidare 
bidrar det till ökad trygghet eftersom man känner sig mer separerad från de skyddade 
trafikanterna (Andersson & Pettersson, 2018). 

6.1.2 Cykelbanebredd 
Cykelbanans bredd är viktig av flera anledningar. Det handlar framför allt om 
framkomlighet, där en bred cykelbana ökar framkomligheten genom att möjliggöra 
omkörningar i större utsträckning. Det ökar även säkerheten eftersom det finns större 
marginaler vid mötande trafik vilket minskar risken för kollision. 

Enligt Trafikverket (2015b) ska cykelbanans bredd anpassas efter flödet av cyklister, 
enligt följande uppdelning: 

• Lågt flöde: < 360 cyklister/timme/riktning 
• Medelhögt flöde: 360 – 1440 cyklister/timme/riktning 
• Högt flöde: > 1440 cyklister/timme/riktning 
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Figur 15. Rekommenderad cykelbanebredd. 

(Trafikverket, 2015b) 

Även Göteborgs Stad (2015) har uppdelning beroende på antal cyklister. De sätter 
också olika krav beroende på om cykelbanan tillhör det övergripande cykelvägnätet 
eller pendlingsvägnätet, enligt figur 16. 

 
Figur 16. Bredder på cykelbanor för god och säker framkomlighet. 

(Göteborgs stad, 2015) 

 

 

 

I GCM-handboken finns riktlinjer för kombinerad gång- och cykelbana, se figuren 
nedan:  



 
 

RAPPORT  

 

Verktyg för klassificering av cykelbanor_reviderad 28  

 
Figur 17. Rekommenderade bredder på gång- och cykelbanor. 

(SKL, 2010) 

Utveckling av indikator: 
 
Eftersom vi i denna studie valt att hantera hinder som en enskild indikator valde vi att 
utgå från Göteborgs stads rekommendationer för cykelbanor eftersom dessa är 
fristående från hinder. För kombinerade gc-banor baseras bedömningen på riktlinjerna 
från GCM-handboken. 

Sträckor som tillhör pendlingsnätet bör dimensioneras för ett högre flöde och det 
känns därför rimligt att ställa högre krav på dessa. För att kunna göra bedömningar 
för alla cykelbanor vill vi komma bort från kravet om att känna till cyklistflödet på den 
valda sträckan. Vi har därför valt att behålla de tre olika nivåerna men istället olika 
flöden har vi satt olika poäng. Därmed ställs ganska höga krav för att få högsta poäng, 
vilket går i linje med verktygets höga ambitionsnivå. 
 
På grund av att bredden ofta varierar kan bedömningen försvåras. Till en början lades 
variationer in som punkter och bedömdes i likhet med längsgående hinder. Dock insåg 
vi att detta blev otympligt och det var bättre att lägga in en ny sträcka när bredden 
skiljer sig. För att en ny sträcka ska läggas in ska bredden skilja sig minst 0,5 meter i 
minst 5 meter vilket bedöms en signifikant skift på bredden.  
 
Normalbredd (den vanligast förekommande) mäts längs sträckan och bedöms enligt 
följande: 
 
Tabell 3. Poängsättning för pendlingscykelvägnät. 

Typ av cykelbana Bredd (meter) Poäng 

 
 

Enkelriktad 
 

<2,0 0 

2 - 2,4 4 

2,4 - 3  7 

 >= 3  10 

 
 

Dubbelriktad 

<3 0 

3 - 3,6 4 

3,6 – 4,8 7 

>= 4,8 10 
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Tabell 4. Poängsättning för övergripande cykelvägnät: 

Typ av cykelbana Bredd (meter) Poäng 

 
 

Enkelriktad 
 

<1,6 0 

1,6 - 2 4 

2 - 2,4  7 

 >= 2,4  10 

 
 

Dubbelriktad 

<2,4 0 

2,4 - 3,6 4 

3,6 – 4,8 7 

>= 4,8 10 

 

Tabell 5. Poängsättning för kombinerad gång- och cykelbana: 

Typ av cykelbana Bredd (meter) Poäng 

 

    Gång- och cykelväg 

<3 0 

3-4 5 

>=4 10 

 

6.1.3 Fasta hinder 
Fasta hinder i, eller längs sidorna av en cykelbana innebär en risk. Om avståndet till 
hindret är för litet är risken stor att cykla in i det, vilket kan orsaka allvarliga olyckor. 

Absolut minimum för fasta hinder är 0,25 meter, för att förhindra att cykelns pedaler 
fastnar. Mjuka hinder, som t.ex. buskar kan få växa lite närmare. 

Nedan redovisas rekommenderade minsta avstånd vid olika typer av hinder. Det kan 
dock vara svårt att alltid uppnå dessa avstånd, framför allt i tättbebyggda 
stadsområden. 

 
Figur 18. Avstånd till olika fasta hinder. 

(SKL, 2010) 

Avståndet till sidohinder bör ökas vid innerkurvor. I Linköping rekommenderas att 
belysning placeras minst 0,6 meter från cykelbanans kant, och att avståndet ökar till 
1,25 meter då kurvradien är mindre än 20 meter (SKL, 2010). 
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Detsamma gäller för skyltar, som illustreras i figuren nedan. 

Figur 19. Ökat avstånd till skyltar i kurvor. 

(SKL, 2010) 

Utveckling av indikator: 

Brunnslock och liknande inventerades till en början som ojämnheter i punkter. 
Efterhand insåg vi dock att inventeringen blev mycket smidigare om de istället ingår i 
mätningen av ojämnheter i vägytan. Fasta hinder har också bearbetats under studiens 
gång. Anledningen till detta var att det på många ställen finns ett stort antal hinder 
längs cykelbanor. Detta gjorde att inventeringen upplevdes som tidskrävande och lite 
omständlig. En annan aspekt var hur vi skulle hantera längsgående hinder som 
exempelvis kantsten och räcken. 

Detta löste vi på så sätt att den som inventerar kan placera linjer där det den här 
typen av hinder återfinns, med en specifikation på avståndet mellan hindren. Vid 
sammanställningen räknas antalet hinder ut genom att längden på sträckan divideras 
med avståndet mellan hinder. 

Vi har satt ett avstånd på 0,8 meter. Detta för att kunna få med riskzoner för 
”dörrning”. Samma avstånd gäller även i kurvor, det handlar dels om att förenkla 
verktyget men också för att det sällan är problem med att man riskerar att cykla in i 
ett hinder på grund av kurvan. De olyckor som sker i kurvor är i högst utsträckning 
relaterade till att de ligger i anslutning till nedförsbacke (Niska & Eriksson, 2013). 

De fasta hindren delas upp i två kategorier; hinder i cykelbanan, samt längsgående 
hinder. Anledningen till detta är att hinder som befinner sig i cykelbanan är ett större 
hot mot cyklisters säkerhet än de som är längsgående och har därför hårdare 
bedömning. 

Kvot räknas ut och bedöms enligt nedanstående poäng. 
 
Tabell 6. Poängsättning för längsgående hinder. 

Kvot (antal hinder / sträckans längd) Poäng 

 > 0,10 0 

0,10 >= K > 0,07 3 

0,07 >= K > 0,05 5 
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0,05 >= K > 0,03 7 

=< 0,03 10 

 
Exempel på längsgående hinder är: Stolpar, träd, räcken, kantsten, tunnelväggar. 
 
För hinder i cykelbanan är bedömningen hårdare eftersom det är större olycksrisk. 
 
Tabell 7. Poängsättning för hinder i cykelbana. 

Kvot (antal hinder / sträckans längd) Poäng 

 > 0,033 0 

0,033 >= K > 0,026 3 

0,026 >= K > 0,02 5 

0,02 >= K > 0,013 7 

=< 0,013 10 

 

6.1.4 Kurvradie 
Kurvradien är viktig för cyklisters framkomlighet. Kurvradie påverkar möjligheten att 
planera sitt resande. Skarpa kurvor tvingar dessutom cyklisten att sänka hastigheten, 
vilket försämrar framkomligheten. 

Horisontalkurvor ska dimensioneras så att bromsning inför uppdykande hinder kan 
ske. Kurvor med kort radie, framför allt där det också är skymd sikt, skapar ökad risk 
för olyckor. Trafikverket har etablerade riktlinjer när det gäller kurvradie för gång-och 
cykelvägar. Det innebär att kurvaradiet påverkar trafiksituationen för cyklister, se figur 
20.  

 
Figur 20. Minimiradier i horisontalkurvor. 

(Trafikverket, 2004a, beskuren för att endast ta med GC-väg) 

Utveckling av indikator: 
 
Vår bedömning använder samma värden som ovan, men bortser från kravet för god 
standard. Anledningen är att det är svårt, eller rent av omöjligt att få till dessa 
kurvradier i tätbebyggda områden. Enligt GCM-handboken (SKL, 2010) kan en radie 
på 5 meter accepteras. 
 
Bedömningen utgår från kvoten av antal kurvradier som understiger mindre god 
standard och längden på sträckan. 
 
Tabell 8. Poängsättning för kurvradie. 

Kvot (antal kurvradier / sträckans längd) Poäng 

> 0,03 0 
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0,03 >= K > 0,02 3 

0,02 >= K > 0,01 5 

0,01 >= K > 0,005 7 

 =< 0,005 10 

 

6.1.5 Lutning 
Lutning påverkar säkerheten i viss mån eftersom det är lättare att få upp hög 
hastighet i nedförsbackar. Det är därför viktigt att se till att kraftig lutning undviks där 
det är möjligt. 

Längslutning på GC-förbindelser ska väljas med hänsyn till trafikanternas 
prestationsförmåga och komfort. 

Lutningsförhållandena på GC-vägar bör vara minst lika bra som på alternativa 
färdvägar längs gator med lägre säkerhetsstandard för gående och cyklister. 

 

 

Figur 21. Kvalitetsnivå med avseende på lutning och nivåskillnad. 

(Trafikverket, 2004b) 

Utveckling av indikator: 
 
För att underlätta bedömning har den minsta lutningen från respektive nivå valts ut 
från i kriterierna i VGU. Detta innebär en hårdare bedömning över lag men gör också 
att risken för att förbise bristfälliga partier minskar. 
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Tabell 9. Poängsättning för lutning. 

Typ av cykelnät Lutning (grader) Poäng 

 

G-nät 
 

> 4 0 

2 < % < 4 5 

< 2 10 

 

Ö-nät 
 

> 4 0 

2 < % < 4 5 

< 2 10 

 

6.1.6 Siktlinje 
Att ha god sikt är viktigt för säkerheten. Det innebär att cyklister kan planera sin resa 
samt att potentiella hinder och andra konflikter kan upptäckas i tid.  

En cykelväg bör utformas så att cyklister kan bromsa i kurva och stanna inför 
uppdykande hinder utan att överskrida dimensionerande retardation eller friktionstal. 

I tabellen nedan anges standard (god, mellangod eller låg) utifrån stoppsikt vid 30 
km/h respektive 20 km/h. Måtten gäller sikten rakt fram, alltså längs cykelbanan. 

 
Figur 22. Bromssträcka innan synligt hinder. 

(Trafikverket, 2004d) 

Utveckling av indikator: 
 
Bedömningen utgår från antalet siktlinjer längs en sträcka som understiger god 
standard. Siktlinjerna registreras och sammanställs sedan som en kvot – antalet som 
understiger god standard per meter. 
  
Tabell 10. Poängsättning för siktlinje. 

Kvot (antal siktlinje sträckans längd) Poäng 

>0,03 0 

0,03 >= K > 0,02 3 

0,02 >= K > 0,01 5 

0,01 >= K > 0,005 7 

=< 0,005 10 
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6.1.7 Korsande gångflöden 
Antalet kollisioner mellan cyklister och gående ökar (Blume, 2017) och utgör ett 
område som bör förbättras. Genom att skapa mer förutsägbara situationer kan antalet 
olyckor minska samtidigt som trygghet och framkomlighet ökar. 

”Utmed stråk med större cykelflöden och vid busshållplatser där många stiger 
på och av, riskerar cyklister och fotgängare att kollidera. Den här utformningen 
på busshållplatser bör först och främst undvikas utmed regionala stråk och 
huvudstråk, men också utmed trafikerade lokala stråk.” 

(Danderyds kommun, 2014, s. 37) 

”Konflikter kan uppstå mellan cyklister och busspassagerare om väntområdet 
är för smalt. Likaså kan konflikt uppstå om cykelbanan getts för litet 
utrymme.” 

(SKL, 2010, s. 74) 

Utveckling av indikator: 
 
För att arbeta med lösningar som öka förutsägbarheten och minskar konflikter mellan 
gående och cyklister är det viktigt att identifiera anläggningar som riskerar att orsaka 
oförutsägbara gångflöden, till exempel gångtrafikanter som är på väg till en hållplats 
eller som är på väg till/från en bilparkering längs med cykelbanan. Det kan finnas 
andra typer av spontana korsande flöden, men det går inte att få med alla i verktyget, 
vilket gjorde att vi begränsat oss till dessa två där det finns ett tydligt mål och därmed 
en anledning till att korsa cykelbanan. 
Antalet korsningspunkter längs en sträcka räknas ihop. Med korsningspunkt menas 
busshållplats som ligger intill cykelbana och längsgående bilparkeringar (där de 
gående måste korsa cykelbanan för att komma till bilen). 
 
Vid bedömningen beräknas kvoten av antal korsningspunkter och sträckans längd. 
 
Tabell 11. Poängsättning för korsande flöden. 

Kvot (antal korsningspunkter sträckans längd) Poäng 

<0,005 0 

0,005 > K > 0,002 4 

0,002 > K > 0,001 6 

< 0,001 10 

 

6.1.8 Belysning 
God belysning gör att cyklister får bättre sikt så de kan upptäcka eventuella hinder och 
andra trafikanter. Belysningen är också viktig för att andra trafikanter ska kunna se 
cyklisterna. 
 
Riktlinjer för belysning finns i såväl VGU som i GCM-handboken. 
 
Inom tätort ska GC-vägar vara belysta. Utanför tätort ska Riktlinje TDOK 2014:0286 
Belysning av cykelnät utanför tätort beaktas. Belysningen ska vara utformad så att 
miljön känns trygg. Belysning på GC-vägar ska anpassas till platsen och 
omgivningsljus där GC-vägen passerar. För GC-vägar ska belysningen utformas efter 
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miljön med krav på tillgänglighet, säkerhet och energieffektivitet (Trafikverket, 
2015a). 
 
Belysningen vid olika typer av svårigheter, tunnlar och där vägen ändrar karaktär ska 
utformas så att hinder framträder tydligt. GC-vägar som ligger i områden med tät 
trafik eller med mycket omgivningsljus ska belysas enligt belysningsklass P2. GC-
vägar i områden med relativt lätt svårighetsgrad och på öppna fält där synavståndet är 
över 20 meter ska belysas enligt belysningsklass P3 (Trafikverket, 2015a). 
 
Om en GC-väg är skild från körbanan genom t.ex. vegetation eller om det är önskvärt 
med hänsyn till miljön, kan GC-vägen belysas separat. GC-vägar bör ha ett 
omgivningsljus som sträcker sig 0-2 meter utanför GC-vägen (Trafikverket, 2015b). 
 
Belysningen vid olika typer av hinder och där vägen ändrar karaktär bör utformas så 
att hinder framträder tydligt. Exempel på hinder och förändringar när belysning 
behöver vara särskilt god är: 

• vid trappor 
• där vägen ändrar riktning 
• vid korsningar 
• vid buskage och övrig vegetation 
• vid passage, och i anslutning till tunnlar för GC-trafik 

 
GC-vägar belägna intill körbanor kan belysas genom att ljuspunkter för körbanans 
belysning anordnas så att även GC-vägarna blir belysta med erforderlig 
belysningsklass. Även det omvända förhållandet kan gälla. Alternativt anordnas 
separat belysning för GC-vägarna. Detta kan göras även när intilliggande körbanor 
inte har belysning. (Trafikverket, 2015b) 
 
Belysningen ska vara god så att mörka miljöer undviks. Därmed inte sagt att gc-banan 
bör bada i ljus. De som färdas bör behålla en del av sitt mörkerseende och inte 
bländas. Belysningen ska vara jämn, vilket kan uppnås genom tät belysning men lägre 
ljusstyrka. Då minskar kontrasterna mellan mörka och ljusa ytor. Den ska kunna 
avteckna personer och föremål på ett naturligt sätt. Det är viktigt att även belysa 
sidoområden. På särskilt utsatta platser såsom busshållplatser, uppehållsplatser, 
entréer och korsningar kan särskild punktbelysning använda. För att underlätta 
orienteringen kan utvalda detaljer, till exempel träd eller skulpturer, belysas särskilt 
(SKL, 2010). 
 
Utveckling av indikator: 
  
Fokus ligger på att belysa cykelbanor och vi har därför utformad bedömningen utifrån 
hur väl upplyst cykelbanan är längs den aktuella sträckan, uppdelat på tre nivåer. 
  
Tabell 12. Poängsättning för belysning. 

Typ av belysning Poäng 

Ingen belysning 0 

Oregelbunden, ej överlappande 5  

Regelbunden, överlappande 10 

6.1.9 Tydlighet (vägmarkering och vägmärke) 
Denna indikator är inte med i själva betyget för en cykelbana, men finns ändå med i 
verktyget. Anledningen till detta är att den ofta efterfrågas av planerare samt är med i 
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flertalet styrdokument. Samtidigt är den lämpliga effekten på betyget så pass låg att 
den kan hoppas över inom ramen för en inventering för att förenkla arbetet. Korrekt 
val av, och placering av skyltar och markeringar har dock betydelse för cyklisters 
upplevelse. Orienterbarheten bör vara hög för att man som cyklist ska känna sig trygg 
längs sin rutt. 

Detta gäller framför allt i de mer centrala delarna av städer där det ofta är rörigt, med 
många olika typer av trafikslag som ska samsas på liten yta. 

Det finns flera sätt att öka orienterbarheten, några exempel finns listade i Göteborgs 
Stads (2015) cykelprogram: 

• Samtliga dubbelriktade cykelbanor målas med mittlinje.  
• Cykelsymboler målas med täta mellanrum för att förtydliga för andra 

trafikanter att vägytan är en cykelbana. Symbolerna placeras på strategiska 
platser såsom i korsningar och vid parkeringsutfarter. 

• Övergångarna mellan olika utformningstyper i cykelvägnätet tydliggörs genom 
vägmarkeringar. 

• Cyklisternas färdväg genom korsningar förtydligas med hjälp av 
färgmarkeringar. 

6.1.10 Vägvisning 
Vägvisning är en viktig del i infrastrukturen för cykel, framför allt för att öka 
orienterbarheten. 

Cykelrutter eller gångstråk som är namngivna med namn eller nummer ska skyltas 
varje gång det kan uppstå tvivel om vägval. För att få en heltäckande skyltning bör 
kommunen också studera behovet av vägvisning till viktiga målpunkter utanför 
huvudstråken. Likaså bör man ha gatunamnsskyltning och områdesskyltning vid 
friliggande gcm-stråk, som ett komplement till skyltarna från bilentréerna till 
områdena. 

Trafikverket har tagit fram en standard för cykelskyltning. Fördelen med Trafikverkets 
standard för skyltning är att cyklister känner igen sig och det blir ett enhetligt 
formspråk. Vissa kommuner har valt att göra något mindre skyltar än standarden 
(SKL, 2010). 

Utveckling av indikator: 
 
För att uppnå god orienterbarhet skall det finnas vägvisning vid samtliga korsningar 
mellan cykelbanor. Under inventeringen räknas dessa korsningar och jämförs sedan 
med hur många av korsningarna som är försedda med vägvisning. Genom att beräkna 
kvoten erhålls betyget enligt nedan: 
 
Tabell 13. Poängsättning för vägvisning. 

Kvot (antal korsningar / vägvisningar) Poäng 

>= 0,9 10 

0,9 > K > 0,7 7 

0,7 > K > 0,5 4 

<= 0,5 0 
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6.1.11 Ojämnheter 
Ojämnheter i vägbanan är en stor riskfaktor för cyklister (Niska & Eriksson, 2013) och 
orsakar många olyckor. Det skapar dessutom obehag för cyklister. Eftersom cyklar inte 
har stötdämpning i samma utsträckning som bilar är det viktigare att cykelbanan är 
jämn än att bilvägen är det. Det gäller framför allt ojämnheter med kortare våglängd 
(Niska, Ljungblad, Eriksson & Zajc, 2014). 

Ojämnheter mäts vanligtvis med en vägytemätbil (Vägverket, 2009). För att kunna 
utföra inventering med ett sådant fordon krävs dock att, för det första att den som ska 
utföra inventeringen har tillgång till en sådan bil. För det andra ska det finnas 
kompetens för att använda utrustningen på ett korrekt sätt. Ett annat problem är att 
bilen inte går att framföra på samtliga cykelbanor. Vägytan mäts enligt IRI, 
International Roughness Index, som anger ojämnheter i mm/m. Nedan visas en tabell 
med gränsvärden för olika typer av vägar. 

Figur 23. Krav på IRI-värden i mm/m baserade på trafik och skyltad hastighet. 

(Trafikverket, 2012) 

Utveckling av indikator: 

Ett alternativ till att använda vägytemätbil är att ta hjälp av den teknik som finns 
integrerad i smartphones för att mäta ojämnheter. Denna typen av teknik är billig, 
lättillgänglig och är lätt att föra fram på en cykel. VTI har utfört en studie där de 
använde sig av just smartphones för att mäta ojämnheter i cykelbanor (Niska & 
Sjögren, 2014). De utvecklade en egen app som samlade in data och samanställde 
den enligt samma standard som för vägar; IRI. Studien visade på goda förutsättningar 
för utföra den här typen av mätningar och att resultaten är tillförlitliga. Dock finns den 
appen som användes inte tillgänglig för kommersiellt bruk. 

De senaste åren har utvecklingen av appar gått framåt och i nuläget finns ett flertal 
appar som kan användas för att mäta ojämnheter med IRI. Apparna är i huvudsak 
utformade för att användas i bil, men de funkar också att använda på cykel. 

Vi har använt appen RoadBump Pro för att mäta ojämnheter. Appen finns tillgänglig 
via Google Play och vi har skapat en användarguide som visar hur vi gått tillväga för 
att få fram de värden som används i verktyget (Se tillhörande kompendium). 

Dock finns inga uppsatta krav på IRI-värden för cykelbanor och vi har därför satt 
gränser utifrån de mätningar som utförts under våra fallstudier längs olika sträckor (se 
metodkapitlet). I bilaga 2 finns en redovisning av utförda mätningar med appen. 
Bedömning görs utifrån snittvärdet för den inventerade sträckan. 
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Tabell 14. Poängsättning för ojämnheter. 

IRI Poäng 

>= 50 0 

35 <= IRI < 50 4 

30 <= IRI < 35 6 

25 <= IRI < 30 8 

< 25 10 

 

6.1.12 Korsningar 
Korsningar inventeras separat, något som beror på två saker. För det första ser 
utformningen annorlunda ut jämfört med längs sträckor. För det andra möjliggör detta 
att enbart inventera korsningar om så önskas vilket gör verktyget mer 
anpassningsbart. 

Figur 24. Siktkrav i korsning mellan GC-vägar. 

Det är viktigt att korsningar utformas tydligt – olycksrisken är stor i samband med 
korsningar, och i korsningar mellan cykel och motorfordon är det extra stor risk för 
allvarliga skador med tanke på krockvåldet som uppstår (Niska & Eriksson, 2013). I en 
korsning ska det vara lätt för trafikanter att förstå vad som gäller och vilka val som 
finns att göra. (SKL, 2010). 

För cykeltrafikanter är det utformningen viktig. Korsningen bör ha samma bredd som 
anslutande cykelbana. Linjeföring är också viktig då det ger vägledning för hur 
passagen ska användas. Det är viktigt att ta hänsyn till användbarheten – trots att en 
passage är utformad med säkerhet i åtanke kan den upplevas otrygg och gör att färre 
trafikanter använder den. För att skapa korsningar som är både säkra och trygga är 
det viktigt att skapa goda siktförhållanden, det gör att platsen går att överblicka och 
eventuella faror kan undvikas. (SKL, 2010). 

Siktlinjer vid korsande GC-vägar bör dimensioneras så att trafikanterna kan se 
varandra i god tid. 

 (Trafikverket, 2004e) 

 

Korsningar mellan motorfordon och oskyddade trafikanter ställer högre krav eftersom 
hastigheterna är högre. Riktlinjerna finns redovisade i figuren nedan. 
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Figur 25. Siktområde vid övergångsställe och cykelpassage/överfart i lokalnät. 

(Trafikverket, 2004e) 

En annan faktor som är viktig att ta hänsyn till vid utformning av korsningar är 
belysning. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 6.1.8. 

I korsningspunkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter ska hastigheten 
dimensioneras utifrån det krockvåld som de oskyddade trafikanterna tål. 
Hastighetssäkrade passager är viktiga för gcm-trafiken men kan påverkar 
kollektivtrafiken negativt. En noggrann avvägning bör därför göras vid val av lösning 
utmed ett kollektivtrafikstråk. Hastighetssäkringen bör placeras på tillräckligt avstånd 
före passagen. Avståndet gör att bilförare väljer att reducera sin fart något tidigare 
före passagen. Detta ger en tryggare passage för gcm-trafikanterna, dessutom kan 
passagen påbörjas tidigare av de oskyddade trafikanterna (SKL, 2010). 

Riktningsuppdelning med refug ger en mer lättnavigerad trafiksituation där trafikflödet 
som ska passeras kan delas upp. Både säkerhet och framkomlighet blir bättre då 
trafikanten endast behöver fokusera på en trafikström i taget. Refugens väntyta bör 
vara tillräckligt stora så att de som står och väntar har en säker och trygg plats att stå 
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på. Där utrymme medger bör även cyklister separeras från personer med 
rörelsehinder, barnvagnar etcetera. En gcm-trafikant som står stilla för att vänta på 
att passera gatan ska inte hamna i konflikt med gcm-trafikanter som passerar platsen 
i andra riktningar. Står man med cykel ska man till exempel kunna passera bakom 
cykeln när man går längs med vägbanan (SKL, 2010). 

Färgad beläggning vid cykelpassager används för att väcka bilisternas uppmärksamhet 
samt för att ge cyklisterna en tydligare plats i gatan (se illustration ovan). Den 
avvikande färgen kan dock invagga cyklisten i en falsk säkerhet om denne tror att 
färgen gör att fordon ska släppa förbi cyklister. Cyklisten måste veta att de inte har 
företräde på grund av den avvikande färgen (SKL, 2010). 

Vid lokalisering och utformning av en gång- och/eller cykelkorsning behöver man 
eftersträva att: 

• Korsningen lokaliseras så att gång- och/eller cykeltrafikanter får gena och 
attraktiva färdvägar. 

• Korsningen är lätt att se och förstå. Utformningen bör hjälpa trafikanterna att 
följa trafikreglerna och stimulera till ett trafiksäkert beteende. 

• Hela förbindelsen får en så jämn trafiksäkerhetsstandard som möjligt. Det 
innebär att säkerhetsnivån för trafikanterna bör vara så lika i korsningar och 
på sträcka som möjligt. Nödvändiga förändringar i säkerhetsnivån utformas så 
att de är tydliga för samtliga trafikanter. 

• Siktområden ges sådan utsträckning och utformning att alla trafikanter kan 
anpassa sin hastighet och i kritiska situationer stanna före korsningen. 

• Synbarheten är god även vid mörker, regn och vinterförhållanden. 
• Konfliktzoner mellan olika trafikantgrupper är små och tydliga. 
• Detaljutformningen ger alla erforderlig orienteringshjälp och att korsningen är 

tillgänglig för alla. 

(Trafikverket, 2015b) 

I korsningar är det stor risk för köbildning 
för cyklister. De köer som bildas riskerar att 
blockera framfart längs korsande cykelbanor 
vilket försämrar framkomligheten samtidigt 
som det skapar en ökad kollisionsrisk. 
Genom att skapa utrymme för magasinering 
går det att minska den här typen av 
problematik. Detta kan uppnås genom att 
utforma korsningen så att korsningspunkten 
för cykelbanorna läggs längre från 
korsningspunkten för cykel och motorfordon. 
Ett alternativ är att anlägga en 
tillbakadragen stopplinje med vägmärke, 
som gör att cyklisterna uppmanas att stanna 
innan korsningspunkten för cyklister. 

 

Figur 26. Tillbakadragen stopplinje. 

(Göteborgs Stad, 2015) 
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Utveckling av indikatorer: Vid inventering av korsningar gjordes en initial inventering 
utifrån de indikatorer som tagits fram för sträcka. Flera av indikatorerna gick att 
använda även till korsningar. En väsentlig skillnad är dock hur samspelet mellan olika 
trafikslag ser ut. Den motordrivna trafiken korsar gång- och cykeltrafik vilket gör att 
det inte är möjligt att ange någon form av separering av motordrivna fordon och 
oskyddade trafikanter. För att ersätta den bedömningen beslutade vi att istället göra 
bedömning utifrån de funktioner som finns i korsningen. Det ger en indikation av vilket 
trafikslag som prioriteras och vilka ansträngningar som gjorts för att öka säkerheten. 
Separering av oskyddade trafikanter (cyklister och fotgängare) gick fortfarande att 
tillämpa på korsningar och gjorde att vi behöll den i befintlig form. 

Nedan följer de bedömningar som görs i verktyget gällande korsningar: 

Typ av passage 

Trafiksäkerheten är beroende av hur korsningar/passager utformas. Hastigheten för 
motorfordon är en avgörande faktor för såväl säkerhet som för trygghet. Hastigheten 
är beroende av hastighetsdämpande åtgärder av olika slag, där vägbulor är den åtgärd 
som visats vara mest effektiv. Framkomligheten ökar när situationen förenklas, genom 
exempelvis refug. Trafiksignal ökar också framkomligheten, men har negativ effekt på 
säkerheten. 

Tabell 15. Poängsättning för typ av passage. 

 Poäng 

Ingen åtgärd 0 

Signal 2 

Refug 3 

Avsmalning 5 

Refug + Signal 7 

Avsmalning + Signal 8 

Förhöjning  9 

Förhöjning + Signal 10 

 
Väjningsplikt 

Väjningsplikt ger inte ökad säkerhet i sig, men bidrar till förbättrad framkomlighet 
(SKL, 2010). Denna indikator inkluderas också med tanke på den nya definitionen av 
cykelöverfart som innefattar väjningsplikt mot cyklister. 
 
Tabell 16. Poängsättning för väjningsplikt. 

 

Poäng 

Ingen väjningsplikt 0 

Väjningsplikt i en riktning 5 

Väjningsplikt i två (100%) riktningar 10 
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Separering mellan oskyddade trafikanter  

Se avsnitt 6.1.1 

Ojämnheter 

Se avsnitt 6.1.11. 

Cykelbanebredd 

Se avsnitt 6.1.2. 

Fasta hinder 

Se avsnitt 6.1.3. 

Kurvradie i anslutning till korsning 

Samma bedömning som för kurvradie längs sträcka, se avsnitt 6.1.4. 

Sikttriangel 

Bedömningen utgår från riktlinjerna i VGU. Däremot ansåg vi att kravet inte är 
välanpassat för tättbebyggt område där det finns befintliga byggnader som begränsar 
förutsättningarna för god sikt. Därför har vi modifierat kravet för att bättre stämma 
överens delvis med riktlinjer för sikttriangel vid korsningspunkter mellan cykelbanor 
och delvis med de siktlinjer som identifieras i samband med de fallstudier som utförts. 
Vi bedömer att denna riktlinje (10 meter sikttriangel vid korsningar), tillsammans med 
andra indikatorer; typ av passage samt väjningsplikt, ger en relativt rättvis bild av 
situationen. 

Tabell 17. Poängsättning för sikttriangel. 
 

Poäng 

Uppfylls ej 0 

10 meter sikttriangel från en riktning 5 

10 meter sikttriangel från båda riktningar 10 

 

Belysning 

Se avsnitt 6.1.8. 

Tydlighet (vägvalsmarkering) 

För god framkomlighet och trygghet är det viktigt att trafikanterna får vägledning för 
att kunna orientera sig korrekt. 

Tabell 18. Poängsättning för vägval. 

 Poäng 

Markering saknas 0 

Samtliga vägval är markerade endast i en ände av 
korsningen 

5   

Samtliga vägval är markerade I båda ändar av korsningen 10 
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Tydlighet (vägvalsskylt) 

Vägvisning skyltar har ett avgörande roll för att kunna erbjuda en cykelinfrastruktur 
med orienterbarhet och tryggare trafiksituation.   

Tabell 19. Poängsättning för vägvisning. 
 Poäng 

Vägvisning saknas 10  

Samtliga vägval är markerade endast i en ände av 
korsningen 

5 

Samtliga vägval är markerade I båda ändar av korsningen 10 

 

Magasinering 

För magasinering räknar vi med att två cyklar ska kunna stå och vänta vid en korsning 
utan att blockera korsande cykelbana. Det innebär en längd på 3,5 meter. 

Tabell 20. Poängsättning för magasinering. 

 Poäng 

Magasinering saknas 0 

Minst 3,5 meter magasin i en ände av korsningen 5 

Minst 3,5 meter magasin i båda ändar av korsningen 10 

 

6.2 Inventeringen 
I det här avsnittet beskrivs hur inventeringen går till. Beskrivningen går inte in i 
detaljer för de mjukvaror som används, utan fokuserar på tankesättet kring 
inventeringsprocessen. Instruktioner för den mjukvara som används till inventeringen 
finns i tillhörande supplement. 

6.2.1 Utförande 
Inventeringen börjar med en linjeinventering. Sträckan ritas ut i Collector for ArcGIS 
och därefter anges den information som är aktuell för sträckan. När detta är gjort 
påbörjas punktinventeringen, som innebär att den som inventerar går längs med 
sträckan och matar in de element som identifieras utifrån indikatorerna. Längs med 
cykelbanor kan en mängd olika situationer uppstå. Detta begränsar möjligheten att 
göra ett verktyg som kan ta hänsyn till alla kombinationer. Av den anledningen kan 
det uppstå en del oklarheter under inventeringen. I bilaga 3 finns det bilder som 
illustrerar situationer där vi upplevt svårigheter med bedömningar, något som kan 
underlätta för kommande inventeringar. 

För korsningar gäller samma sak, men här används särskilda linjer och punkter som 
innehåller korsningsspecifika egenskaper. 

När inventeringen ute på plats är slutförd övergår processen till inmatning av data. 
Detta görs i excel-ark som utformats för sträckor respektive korsningar. Genom denna 
process erhålls det slutliga betyget för varje kluster som ingår i inventeringen. 

Därefter infogas slutbetyget för respektive kluster i en särskilt karta i ArcGIS Online 
som har en förinställd färgskala från grönt till rött, utifrån erhållet betyg. Denna karta 
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utgör överblicken över det nuvarande cykelnätet (som inventerats). Genom att ta fram 
excel-arket för respektive kluster går det att se det detaljerade betygsunderlaget som 
möjliggör ingående analys av de befintliga bristerna. 

6.3 Diskussion 
Modifieringen av respektive indikator har beskrivits ovan men är inte alltid helt 
förankrad i tidigare studier, något som kan uppfattas som en nackdel. Den här typen 
av förändringar är dock en del av vår valda metodik, abduktion, som syftar till att 
utveckla redan befintliga teorier. Detta resulterar i att nya bedömningsunderlag 
uppstår. Modifieringarna är testade och kalibrerade genom vår studie, för att ge 
tillförlitliga resultat vid inventering. 

Målet med verktyget var att skapa en objektiv bedömningsmall, med små eller inga 
möjligheter för fri tolkning. Vi har dock fått inse att detta inte är praktiskt möjligt. Det 
här innebär att bedömningar sannolikt inte kommer ske på exakt samma sätt oavsett 
vem som utför inventeringen. Detta bör dock inte påverka verktygets validitet och 
potential på ett avgörande sätt. Varje enhet som ska använda verktyget kan upprätta 
egna, mer ingående riktlinjer kring hur verktyget ska användas för att få ett så 
strukturerat tillvägagångssätt som möjligt. Detta skulle kunna ingå i verktyget, men 
skapar en onödigt detaljerad beskrivning vilket kan försämra användarvänligheten. 
Dessutom möjliggör flexibiliteten att verktyget kan anpassas efter olika uppdrag med 
varierande omfattning.  

Verktyget har generellt sett relativt höga krav för att nå upp till högsta betyg. Detta 
kan göra att den som inventerar upplever att cykelbanorna får för lågt betyg. Tack 
vare att alla detaljer kvarstår efter uträkning av betyg går det att inspektera betygen i 
efterhand för att identifiera vilka brister som verktyget reagerar på. Utifrån det är det 
upp till respektive kommun att sätta egna krav utifrån lokala målsättningar och 
ambitionsnivå. 

Inventeringen utgår ifrån cyklisters säkerhet. Detta gör att stolpar eller andra enheter 
som fyller en viktig funktion (för cyklister eller andra trafikanter) sänker betyget för en 
sträcka. I vissa fall kan det vara så att det inte finns någon bättre placering för en 
viktig stolpe, men i dessa fall går det i så fall att bortse från det låga betyget för just 
den parametern. I och med att verktyget sätter säkerheten först kan den här typen av 
situationer uppstå. Det betyder att det finns säkerhetsrelaterade problem på platsen, 
som verktyget har identifierat och fyller därmed en viktig funktion. 

Trots de åtgärder som vidtagits för att motverka höga betyg för sträckor med 
bristande trafiksäkerhet, finns det fortfarande risk för att detta uppstår. För att 
hantera detta krävs ett kritiskt förhållningssätt samt att kompletterande data 
inhämtas, exempelvis statistik från STRADA. Inget verktyg är heltäckande för alla 
situationer. 

7 Slutsats 
Planering av cykelbanor är en mångfacetterad process som innefattar många steg med 
olika utmaningar. Med denna studie ville vi skapa en mer lättarbetad process genom 
att systematisera inventeringen, där fokus ligger på objektivitet och 
användarvänlighet. Att kunna lägga upp en strategi utifrån hur dagens situation ser ut 
skapar nya förutsättningar för att skapa och upprätthålla en säker och framkomlig 
infrastruktur för cykel. Genom att trycka på säkerhet, framför allt, men även trygghet 
och framkomlighet kan nya incitament för att lägga kraft på förbättringsåtgärder 
skapas. 
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Verktyget erbjuder en objektiv metod för att skapa denna strategi. Dock går det inte 
att helt komma ifrån den inbyggda subjektivitet som varje individ bär med sig genom 
attityder, övertygelser samt tidigare erfarenheter vilket innebär att det fortfarande 
finns utrymme för avvikelser. Men så vitt vi känner till finns det i nuläget ingen metod 
med samma utförliga bedömning som ändå är så pass enkel att använda. 

Visualisering av de utförda inventeringarna består av många steg och kan uppfattas 
som komplicerat. Projektets begränsade tidsram gav inte utrymme till att 
automatisera processen och det finns därmed förbättringspotential inom det området. 
Den färdiga kartan utgör dock fortfarande en viktig funktion i och med dess överblick. 

Inventeringen är bara en del i den omfattande utvecklingsprocessen och för att skapa 
förändring krävs det att resultatet faktiskt används till att ta fram och genomföra de 
åtgärder som ser till att öka kvaliteten på dagens infrastruktur för cykel. 

För att ta vidare resultatet och utveckla verktyget så bör prioritering vara 

1. Att automatisera processen för inventering så att betyget räknas ut direkt och 
inte kräver handpåläggning 
 

2. Att fortsätta använda, testa och sprida verktyget 

Ett mål i arbetet har hela tiden varit att skapa ett verktyg som trafikplanerare och 
utredare som oss själva ska kunna få hjälp av i vårt dagliga arbete. Detta gör att 
justeringarna och utvecklingen av verktyget kommer att fortsätta i samband med att 
arbetet fortsätter med att inventera cykelinfrastruktur. En workshop med 
Cykelfrämjandet har planerats för att kunna arbeta vidare med verktyget och kunna 
sprida information till andra aktörer i landet.   
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Bilaga 1 – Inventering av cykelbanor 

Nedan visas exempel på utförda inventeringar som ligger till grund för utvecklingen av indikatorerna och verktyget. Skärmklippen är tagna från 
ArcGIS Online och visar de punkter och linjer som vi lagt in under respektive inventering. 
 

  



 
 

RAPPORT  

 

Verktyg för klassificering av cykelbanor_reviderad        51  

  

Figur 27. Överblick över inventering. 
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Figur 28. Överblick över inventering. 
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 Figur 29. Överblick över inventering. 
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 Figur 30. Överblick över inventering. 
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Bilaga 2 – Mätningar med RoadBump Pro 

Tabell 21. Utdrag från RoadBump Pro. 

Sträcka / korsning IRI 

 

Mölndalsvägen mellan Sankt Sigfridsgatan och Korsvägen 

 

Medelvärde för hela sträckan inklusive korsningar 33,08 

Sankt Sigfridsgatan – Skårs Led 25,91 

Korsningen över Skårs Led 49,11 

Skårs Led  - Vörtgatan 29,88 

Korsningen över Vörtgatan 44,81 

Vörtgatan – Getebergsled 27,09 

Korsningen över Getebergsled 52,27 

Getebergsled – Parkeringshus Södra Liseberg 26,69 

Korsning över infart till parkeringshus Södra Liseberg 45,48 

Parkeringshus Södra Liseberg – Tillfällig omdragning av cykelbana 35,41 

Tillfällig omdragning – Universeum 42,44 

 

Södra vägen mellan Universeum och Heden 

 

Medelvärde för hela sträckan inklusive korsningar 36,93 

Korsningen över Södra vägen utanför Universeum 53,18 

Korsningarna över Eklandagatan 49,59 

Eklandagatan – Södra Vägen 29,06 

Korsningen över Södra vägen 82,94 

Södra Vägen – Burgårdsgatan 22,65 

Korsningen över Burgårdsgatan 41,27 

Burgårdsgatan – Tegnérsgatan 26,86 

Korsningen över Tegnérsgatan 61,13 

Tegnérsgatan – Berzeliigatan 25,92 

Korsningen över Berzeliigatan 72,84 
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Berzeliigatan – Engelbrektsgatan 31,24 

Korsningen över Engelbrektsgatan 50,80 

Engelbrektsgatan – Vasagatan 34,69 

 
Vasagatan mellan Heden och Sprängkullsgatan 
 

 

Medelvärde för hela sträckan inklusive korsningar 46,36 

Korsningen över Kungsportsavenyn 98,02 

Kungsportsavenyen - Chalmersgatan 43,48 

Korsningen över Chalmersgatan 62,39 

Chalmersgatan - Götabergsgatan 36,93 

Korsningen över Götabergsgatan 63,81 

Götabergsgatan - Vasaplatsen 42,54 

Korsningen över Vasaplatsen 50,93 

Vasaplatsen - Aschebergsgatan 33,95 

Korsningen över Aschebergsgatan 80,02 

Achebergsgatan – Erik Dahlbergsgatan 42,65 

Korsningen över Erik Dahlbergsgatan 79,20 

Erik Dahlbergsgatan - Viktoriagatan 25,39 

Korsningen över Viktoriagatan 107,18 

Viktoriagatan – Haga kyrkogata 30,00 

Korsningen över Haga kyrkogata 111,55 

Säröleden mellan Linnéplatsen och Tunnlandsgatan  

Medelvärde för hela sträckan inklusive korsningar 20,67 

Tunneln under Annedalsmotet – Tåsthultsvägen 20,41 

Korsningen över Tåsthultsvägen 38,08 

Tåsthultsvägen – Tunnlandsgatan 19,21 
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Bilaga 3 – Svårbedömda situationer 

Under en del av de inventeringar som utfördes upptäckte vi situationer där det inte var helt självklart hur inventeringen skulle fortgå. 

Nedan visas en bild på en cykelbana som både bryts av och där separering mot gående förändras. I denna situationen ska en ny sträcka ritas ut. 

 

 

  

Figur 31. Avbrott i cykelbana. 
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Korsande gångflöden kan upplevas som ett otydligt begrepp. I bilden nedan visas ett exempel från Per Dubbsgatan där gående måste korsa 
cykelbanan för att ta sig från busshållplatsen till gångbanan. 

 

Figur 32. Korsande flöde (gående). 


