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Förord 
 
Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. 
Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och  
överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och  
slutsatser inom rapportens ämnesområden.   
 
Projektet har genomförts av Sweco med Johan Ingelshed som uppdragsledare. 
Medarbetare i projektet har varit Karin Renström, Sofia Buhrgard och Vania Diaz Gardell. 
Rapporten har granskats av Louise Bergström. 
 
Studiens resultat är tänkt att presenteras vid konferenserna Transportforum (2022) och 
Trafik- och gatudagarna (2022). Utöver detta ska spridning ske med sociala medier och 
inom rapportförfattarnas professionella nätverk.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit med sina kunskaper och erfarenheter 
kring kantstenar. Samtal med tjänstemän på Stockholms stads trafikkontor, forskare på 
VTI:s cykelcentrum, gatuutformare på Sweco i Sverige och utomlands, kantstensexperter 
på Benders, S:t Eriks och Nordic-Granit, medlemmar i Synskadades Riksförbund i 
Stockholm och Björn Billung har bidragit till att ge många värdefulla perspektiv på 
kantstensutformning.   
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Sammanfattning 

Kantstenar har länge varit ett självklart inslag i våra städers gatubilder. Små förändringar 
har skett i deras utseende över tid samtidigt som gatornas användning har genomgått 
stora förändringar. Cykeltrafiken har de senaste decennierna vuxit kraftigt i många städer 
och de senaste åren har cyklisterna som grupp blivit allt mer diversifierad. En 
elsparkcykel har med sina små hjul helt andra förutsättningar att forcera en kantsten 
jämfört med en konventionell cykel.
 
Detta projekt utforskar begreppet cykelvänliga kantstenar och vad detta innebär i termer 
av funktion för både cyklister och övriga användargrupper. Ordet kantsten har möjligen 
blivit negativt laddat för cyklister då kantstenar ofta utgör hinder som cyklister behöver 
forcera och inte sällan förknippat med en fallrisk. Begreppet cykelvänliga kantstenar kan 
användas för att beskriva kantstenslösningar som är anpassade för cyklar och genom att 
etablera begreppet kan denna utformningsdetalj få större omsorg vid utförandet.  
 
Litteraturstudier har gjorts för att bland annat kartlägga forskningsläget gällande samband 
mellan trafiksäkerhet och kantstenar. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen bland 
cyklister och en VTI-studie från 2013 visade att omkullkörning mot kant låg bakom hälften 
av de singelolyckor som relaterades till vägutformning. I samma studie konstaterades 3 
dödsfall där omkullkörning mot trottoarkanter var den troliga orsaken, under perioden 
2007–2011. Folksam som har undersökt olyckor med elsparkcyklar kom fram till att 12–
15 % av olycksfallen med personskador, de flesta rapporterade under 2019, uppstod vid 
kollision med trottoarkant.  
 
Projektet har studerat vilka riktlinjer som ges i Sverige gällande utformning av kantstenar i 
anslutning till cykeltrafik. Trafikverkets VGU (2021) anger att separering mellan gående 
och cyklister i första hand bör utföras med skiljeremsa av exempelvis storgatsten. 
Separering med nivåskillnad nämns som en valmöjlighet som gör åtskillnaden tydlig, men 
med nackdelar i form av försvårad drift och snubbelrisk. Det rekommenderas att 6 cm 
kantstenshöjd används vid separering med nivåskillnad. I GCM-handboken, framtagen av 
Trafikverket och SKR, presenteras typutformningen genomgående obruten gcm-yta som 
huvudalternativ för trevägskorsningar där lokalnät ansluter till huvudnät. 
Trafiksäkerhetshandboken Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort tar upp samma 
typutformning och konstaterar att vissa väghållare har ”nöjt sig med en mindre 
upphöjning” vilket kan leda till oklarheter om vad för slag av bana den upphöjda ytan 
utgör. Här åsyftas förmodligen den vanligt förekommande lösningen att ta upp 
höjdskillnaden längs den genomgående gångbanan med 6 cm hög fasad kantsten.  
 
En utblick mot Nederländerna och Danmark har visat att separeringskantstenar används i 
båda länder för att skilja cyklister från gående. Holländska riktlinjer är mer uttömmande 
gällande kantstenars utformning och många olika kantstensprofiler föreslås för olika 
trafiksituationer. De båda länderna skiljer sig gällande hur deras motsvarighet till 
genomgående obruten gcm-yta utformas. Särskilda kantstenar som tar hänsyn till 
cyklisters behov förordas i Nederländerna medan det i Danmark är vanligt att bygga upp 
en mindre asfaltsramp mot kantstenen för att ta upp höjdskillnaden och göra passagen 
bekväm för cyklister. Generellt är variationen av kantstenstyper stor i Nederländerna, i 
kontrast till de svenska kantstensleverantörernas sortiment. Terminologin kring 
kantstenar i Sverige kan också vara svårbegriplig då den främst består av förkortningar 
och beteckningar som inte är självförklarande.   
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I denna studie har kantstenar delats in i två grupper. Separeringskantstenar är kantstenar 
som anordnas längs med cyklistens färdriktning och överfartskantstenar är kantstenar 
som anordnas tvärs över färdriktningen. För att separeringskantstenar ska vara 
cykelvänliga föreslås att visningshöjden bör vara 5–6 cm och vid 6 cm eller mer bör 
kantstenen ha en sluttande profil. Cykelvänliga kantstenar bör inte ha rätvinkliga hörn, 
utan hörn som är avrundade eller avfasade. Separeringskantstenar bör ha en slät yta, 
medan överfartskantstenar inte får vara för släta med hänsyn till halkrisk. Den viktigaste 
egenskapen för överfartskantstenar är att profilen är flack. 
 
Kantstenar behöver även uppfylla behov från andra användargrupper. Längsgående 
kantstenar bör ge effektiv separering av trafikanter, vara upptäckbara med teknikkäpp 
och synliga i olika ljus- och väderförhållanden. Överfartskantstenar bör vara lätta att 
upptäcka, ge tillräcklig hastighetsdämpning vid passage med fordon, och personer med 
synnedsättning bör kunna orientera sig längs med den genomgående gångbanan.  
 
Med ovanstående funktioner som bedömningsgrund studerades ett antal byggda 
exempel i en fallstudie. Funktionen av fyra exempel på separeringskantstenar respektive 
överfartskantstenar bedömdes utifrån kantstenarnas utseende, tidigare forskning samt 
enklare funktionstest med olika cykeltyper och teknikkäpp. Separeringskantstenar som 
hade mer vertikala profiler bedömdes kunna ge effektivast separering medan kantstenar 
med sluttande profiler bedömdes vara mer förlåtande vid fall mot kantsten eller påkörning 
med cykeldäck. Sluttande kantstenar kan vara svårare att upptäcka med teknikkäpp 
jämfört med vertikala kantstenar, även om studiens försöksperson kunde uppfatta 
avgränsningen.  
 
Flackare överfartskantstenar ger bättre funktion för cyklister och bedömdes vara säkrare 
att passera med cyklar av varierande typ, jämfört med överfartskantstenar med brantare 
profil. Flackare profil kan dock möjliggöra högre hastigheter, men det behövs mer 
forskning för att avgöra vilken generell hastighetseffekt sådana profiler ger. Grepp för 
cykeldäck och visuell tydlighet visade sig vara potentiella problemområden för alla 
undersökta överfartskantstenar.  
 
Studien har visat att trafiksäkerhet är en viktig faktor när kantstenars cykelvänlighet ska 
bedömas. I Sverige är kantstenar ur ett cykelperspektiv både en säkerhets- och 
komfortfråga. Studien pekar på att det bör skapas en tydligare standard och praxis för hur 
kantstenar utformas i anslutning till cykelvägar. Överfartskantstenar är troligen den 
största trafiksäkerhetsrisken för cyklister, men även separeringskantstenar kan behöva 
förbättras om Nollvisionens strävan efter förlåtande trafikmiljöer ska fullföljas.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kantstenen är en viktig byggsten i svenska gaturum med en lång historia som kan spåras 
tillbaka till exempelvis antikens Rom. En tidig funktion var att med hjälp av kantstenen 
skapa en upphöjd nivå där stadens invånare kunde gå torrskodda mellan husen, och 
därmed skyddas från avfall från hushåll och djur som samlades i gatans mitt. I modern tid 
har kantstenen blivit ett byggelement och ett verktyg för trafikplanerare med vilket 
gaturummet kan delas upp i olika funktionsytor för olika trafikantgrupper.  
 
Kantstenar är ett relativt välstuderat område i svensk trafikplanering med hänsyn till 
motorfordons och gåendes anspråk. Det har exempelvis utvecklats kantstenstyper som 
ger mindre slitage på buss- och bildäck, och lösningar för tillgänglighetsanpassning av 
övergångsställen och gångpassager. Det är också känt att kantstenar kan utgöra 
trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem för cyklister. Det har dock inte resulterat i 
några konkreta utformningsråd i utformningshandböcker gällande kantstenar utöver hur 
höga de bör vara. På senare år har nya cykeltyper som exempelvis elsparkcyklar blivit allt 
vanligare. De hinder som vanliga cyklister möter kan vara ännu allvarligare för de nya 
cykeltyperna som ofta har mindre hjul och helt andra förutsättningar vad gäller 
balanshållning.  
 
Cykelvänlighet finns som adjektiv i den digitala versionen av Svenska Akademiens 
Ordlista [1] och förekommer i begrepp som cykelvänliga städer eller landsbygder och 
cykelvänliga arbetsplatser. En cykelvänlig stad kan förväntas ha en infrastruktur och 
kultur som främjar och bjuder in till cykling. En infrastruktur som är motsatsen till 
cykelvänlig kan antas avskräcka från cykling, genom att exempelvis vara utformad så att 
den som använder den riskerar att skadas. Byggstenarna i en sådan infrastruktur skulle 
genomsyras av utformningslösningar som är skadliga för cyklister eller illa anpassade för 
deras behov. Ordet kantsten har möjligen blivit negativt laddat för cyklister då kantstenar 
ofta utgör hinder som cyklister behöver forcera och inte sällan förknippat med en fallrisk. 
Från detta perspektiv kan det vara motsägelsefullt att tala om kantstenars cykelvänlighet. 
Men eftersom kantstenar fyller många funktioner i gaturummet är det viktigt att de 
utformas så att de, tillsammans med andra byggelement, skapar säkra och framkomliga 
rörelsestråk för alla trafikanter. Begreppet cykelvänliga kantstenar kan användas för att 
beskriva cykelanpassade lösningar, och genom att etablera begreppet kan en ofta 
förbisedd utformningsdetalj ges större omsorg vid utförandet.  

1.2 Syfte  

Cyklister exponeras för kantstenar byggda både längs med och tvärs över färdriktningen. 
Detta projekt utforskar begreppet cykelvänliga kantstenar och vad detta innebär i termer 
av funktion för både cyklister och övriga användargrupper. Rapporten ska ge en 
kunskapsöversikt om cykelvänliga kantstenar, med rekommendationer till trafikplanerare 
och projektörer med syftet att de ska kunna göra mer medvetna val utifrån önskad 
funktion för cyklar av olika slag.  
 
Projektets huvudfrågeställning kan sammanfattas i följande frågor; 
 

• Vad är cykelvänliga kantstenar och vilka egenskaper kan förknippas med 
begreppet? 
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• Hur kan vanligt förekommande utformningslösningar som bygger på användning av 
kantsten bli bättre för cyklister, utan att de blir väsentligt sämre ur andra 
trafikanters perspektiv? 

1.3 Metod  

Projektet har genomförts i fyra delar; litteraturstudie, sökning av exempelutformningar, 
fördjupning med fallstudie och slutligen framtagande av utformningsråd utifrån studiens 
erfarenheter.  
 
I den inledande litteraturstudien undersöktes forskningsläget gällande kantstenar och 
trafiksäkerhet. Svenska och utländska riktlinjer med koppling till kantstensutformning 
lästes in och en sammanfattande beskrivning av kantstenars olika funktioner togs fram. 
När det gäller utländska riktlinjer begränsades utblicken till Nederländerna och Danmark, 
eftersom det är länder som ofta lyfts fram som föregångsländer inom cykelplanering. 
Litteraturgenomgången avslutades med en inventering av vanliga kantstenstyper i 
Sverige, utifrån sortimenten hos några av de större kantsensleverantörerna. Några 
leverantörer (Benders, S:t Eriks och Nordic-Granit) tillfrågades om hur de ser på sina 
produkter och deras kommentarer återges i rapporten.  
 
Mot bakgrund av den insamlade kunskapen från litteraturstudien identifierades vilka 
egenskaper kantstenar bör ha för att kunna anses som cykelvänliga (se avsnitt 3). I ett 
nästa steg breddades perspektivet genom att övriga trafikanters behov kopplade till 
kantstenar lades till, för att på så vis bilda en heltäckande bedömningsgrund som kunde 
prövas på praktiska exempel. Fallstudien (avsnitt 4) avgränsades till att studera hur olika 
kantstenslösningar påverkar funktionen för trafikanter i två typsituationer; 
kantstensseparering av gående och cyklister respektive genomgående gång- och/eller 
cykelbana. Fyra praktiska exempel för varje situation beskrevs och bedömdes med 
hänsyn till funktioner för både cykeltrafik och övriga användare. Som stöd till 
bedömningarna användes tidigare forskning och erfarenheter i kombination med enklare 
funktionstest med olika cykeltyper samt med en försöksperson från Synskadades 
Riksförbund. Presentationen av exempel är tänkt att kunna fungera som inspiration och 
vägledning vid planering av cykelprojekt.  
 
Efter litteraturstudien och fallstudien sammanfattades den insamlade kunskapen i form av 
ett antal rekommendationer till väghållare som vill skapa säkrare trafikmiljöer och bättre 
fungerande cykelinfrastruktur.  
 
För att exemplifiera hur kantstenar kan användas på innovativa sätt har två exempel från 
Sverige valts ut och en beskrivning av dessa ges i rapportens bilaga. Där framgår bland 
annat hur lösningarna tillkom och väghållarnas erfarenheter. 
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1.4 Några begrepp och definitioner 

Fasad kantsten 

Kantsten där en del av sidan som vetter mot körbana eller cykelbana har fasats bort med 

en viss vinkel. Termen används ibland för att beskriva en kantsten med fasvinkeln 45°, 

men fasade kantstenar förekommer med många olika vinklar.  

Kant 

I kantstenssammanhang definieras detta som den del av en kantsten där två ytor möts. 

Kanten kan vara formad som ett rätvinkligt hörn men den kan också vara snedskuren, 

rundad, fasad, krökt eller avsneddad.  

Kantstöd 

Teknisk term för det mer vardagliga ordet kantsten. 

Kantstensprofil 

Kantstenens form, betraktad i ett tvärsnitt. 

Nollad kantsten 

Kantsten som har satts utan nivåskillnad mot omgivande ytor.  

Natursten 

Natursten som material i kantstenar avser att materialet är hämtat i ett stycke ur naturen, 

exempelvis ur granitblock. Betong är ett material som till skillnad från natursten är 

sammansatt av olika material. 

Separeringskantsten 

Termen används i denna rapport för att beskriva kantstenar, företrädelsevis med 

nivåskillnad, som är placerade parallellt med färdriktningen för cykeltrafiken. 

Visning, visningshöjd, kantstenshöjd 

Höjden på kantstenen mätt från stenens överkant till mötet med exempelvis körbanans 

beläggning. I denna rapport används kantstenshöjd synonymt med visningshöjd, men 

kantstenshöjd kan i andra sammanhang avse hela stenens höjd. 

Överfartskantsten 

Termen används i denna rapport för att beskriva kantstenar som är placerade tvärs över 

färdriktningen för cykeltrafiken. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Samband mellan trafiksäkerhet och kantstensutformning 

Singelolyckor hör till den vanligaste olyckstypen när det gäller cykelolyckor. En av de mer 
omfattande studierna som gjorts i Sverige på detta område gjordes av VTI 2013. 
Rapporten Cyklisters singelolyckor [2] undersöker cyklisters singelolyckor under perioden 
2007–2011 i syfte att se hur de kan undvikas eller hur skadeverkningarna av dem kan 
mildras. Av analysen framkom att av 125 dödsfall kunde tre av dessa relateras till att en 
cyklist hade cyklat omkull på en trottoarkant. 1 274 svårt skadade cyklister återfanns 
bland singelolyckorna i den studerade perioden. Nästan hälften av dessa kunde relateras 
till vägutformning (ca 20 %) eller drift och underhåll (ca 30 %), vilket är de områden som 
väghållaren har störst möjlighet att påverka. Bland olyckorna som relaterades till 
vägutformning angavs omkullkörning mot kant som olycksorsak i drygt 50 % av fallen. 
Sett till alla singelolyckor med svåra skador sin följd stod omkullkörning mot kant för 
knappt 7 % av fallen. 
 
Tio år efter den ovannämnda studien publicerades har stora förändringar skett inom 
gruppen cyklister. Det har lett till att VTI har fått i uppdrag att sammanställa olycksdata 
uppdelat på cykelkategorierna ”cyklister”, ”elcyklister” och ”elsparkcyklister”. I en 
jämförelse av vägomständigheterna vid singelolyckor framgår att det var nära dubbelt så 
vanligt att vägen eller gc-banan hade ojämnheter vilket kan ha påverkat olycksförloppet 
hos elsparkcyklister jämfört med cyklister [3]. Olycksstatistiken för elsparkcyklisterna 
baserades på perioden 2014 – oktober 2019, men hela 92 % av dessa olyckor 
rapporterades under 2019.  
 
Folksam konstaterar i en forskningsrapport en ”kraftig ökning av olyckor sedan 
lanseringen av hyrelsparkcyklar i Sverige” [4]. Före våren 2019 var olyckor med 
elsparkcyklar inget vanligt förekommande olycksfall i Sverige. Det nämns att i 12–15 % 
av olycksfallen med elsparkcykel uppstod personskador vid kollision med trottoarkant. 
Studien baseras både på sjukhusrapporter från Strada och företagets eget skaderegister 
från försäkringsärenden. Större hjul till elsparkcyklarna och informationsinsatser från 
uthyrarna nämns som möjliga förebyggande åtgärder. Även kraftigt fasade kantstenar vid 
övergångsställen eller andra korsningspunkter föreslås införas. Det föreslås att 
uthyrningsaktörer skulle kunna upplysa och utbilda användare så att de undviker att 
försöka köra upp över en trottoarkant. 
 
En mer begränsad och lokal studie [5] gällande olycksorsaker bland elsparkcyklister har 
gjorts av Stockholms stad för perioden januari till och med augusti 2019, även denna 
baserad på olycksdatabasen Strada. I Stockholms stad fann man att 132 
elsparkcykelolyckor hade registrerats under perioden, varav 3 ledde till allvarliga 
personskador. Vägutformning pekades ut som olycksorsak i 35 av fallen, och bland dessa 
var kantsten den vanligaste orsaken (21 av 35 fall). 
 
Studierna ovan ger en bild av hur stor del av singelolyckorna som kan härledas till kanter, 
trottoarer och andra ojämnheter i gaturummet. Några studier går så långt som att peka på 
kantstenar som specifik olycksorsak. Litteraturgenomgången har dock inte hittat några 
svenska studier som undersöker hur kantstenens utformning påverkar olyckors frekvens 
eller allvarlighetsgrad. Kontakt har tagits med VTI:s forskningscenter för cykeltrafik och 
där känner man inte heller till några studier av dessa slag [6]. Ett pågående 
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forskningsprojekt vid VTI undersöker dock vid vilka omständigheter som en kant tvärs 
över cykelbanan går från att vara ett komfortproblem till ett trafiksäkerhetsproblem.  
 
En grupp forskare från Nederländerna har studerat cyklisters beteende vid cykling utmed 
vertikala, flacka och nollade kantstenar [7]. Resultaten presenteras i en artikel där 
författarna konstaterar att kantstenar ger upphov till skador hos både gående och 
cyklister, och att forskning saknas som tydligt kvantifierar hur olika kantstenstyper 
påverkar olycksfrekvensen. Frågan ställs om det finns klara fördelar med kantstenar som 
kan väga upp de olyckor som de medför. För att svara på detta studerades cyklisters och 
gåendes beteende vid vertikala, flacka och nollade kantstenar vid 12 olika platser i 
Amsterdam. Av fältstudierna kunde inte olycksrisker kopplade till de olika kantstenarna 
kvantifieras. Det visade sig dock att flacka och nollade kantstenar inte resulterade i fler 
cyklister på gångbanan eller vice versa, vid jämförelse med de vertikala kantstenarna. 
Utifrån detta drar författarna slutsatsen att fördelarna hos vertikala kantstenar i form av 
effektivare separering inte verkar vara så stora att de väger upp den olycksproblematiken 
som utformningen för med sig. Således rekommenderar författarna användandet av 
flacka eller nollade kantstenar, och påpekar att det ger en ”förlåtande” utformning där 
cyklister tillåts göra misstag. I rekommendationen vägs inte exempelvis synskadades 
behov av att kunna upptäcka en cykelbana med teknikkäpp in.  
  

 

Figur 2-1. Vertikala, flacka och nollade kantstenar studerades i nederländska städer med avseende 
på separeringens effektivitet. Bildkälla: Janssen, Schepers, Farah & Hagenzieker [7] 

Det ligger utanför denna studies avgränsning att utreda om kantsten med nivåskillnad är 
en lämplig separeringsform eller inte. Den holländska studien är dock intressant eftersom 
det är den enda studien som påträffats som undersöker hur skillnader i kantstensprofil 
påverkar gående och cyklisters beteende. Det har gjorts andra studier som jämför 
effektiviteten hos olika separeringsformer men där har kantstensexemplen bestått av 
vertikala kantstenar. En studie på drygt 100 platser i Malmö och Lund pekade ut 
nivåskillnad (med vertikal kantsten) samt materialskillnad med fris av 3–4 rader gatsten 
som de två effektivaste separeringslösningarna [8]. 
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2.2 Kantstenens funktion i gatumiljöer 

Kantstenar kan fylla en mängd olika funktioner i ett gaturum. Göteborgs stad radar i sin 
Tekniska handbok [9] upp funktioner som kantstenar är tänkta att fylla; 
 

• Skyddande av i första hand gående 

• Styrande och hindrande av olika trafikströmmar 

• Optiskt ledande av trafikströmmar 

• Orientering för synsvaga 

• Avgränsande mellan olika ytmaterial 

• Avgränsande mellan allmän gata och privat mark 

• Bortledande av ytvatten 
 
Till detta kan läggas att kantstenar också kan fungera som styrning och stöd för 
snöplogning vintertid. Konstruktionsmässigt fungerar också kantstenen som en ram som 
håller isär och ger stadga till intilliggande väguppbyggnadslager. Hittills nämnda 
funktioner gäller alla främst för kantstenar som placeras längs med trafikerade ytor. När 
kantsten placeras tvärs över ytor kan en del av den avsedda funktionen vara att sänka 
hastigheten hos passerande fordon. Det kan även vara ett sätt att tydliggöra gällande 
väjningsregler, exempelvis att svängande fordon ska lämna företräde mot gående när de 
kör in på eller ut från en mindre gata. 
 
För denna studies ändamål kan det vara lämpligt att skilja på olika typer av funktioner 
som förknippas med kantstenar. Nedan görs därför en kategorisering av 
kantstensfunktioner som påträffats i litteraturgenomgången.  
 
Konstruktionsmässiga funktioner 
När kantstenen är del av en konstruktion, för att exempelvis ge den stadga och hållbarhet 
över tid. Ett annat exempel är att ta upp mindre höjdskillnader mellan olika ytor. 
 
Driftmässiga funktioner 
När kantsten används för att uppnå olika funktioner kopplade till driften av gator. Det kan 
handla om att styra dagvatten till en viss yta, eller att skapa en kant som kan ge ledning 
och stöd till plogbilar vintertid. 
 
Estetiska funktioner 
När kantsten används som dekoration eller som del av en gestaltning.  
 
Trafikmässiga funktioner 
När kantsten används för att leda och styra trafikanter, eller på annat sätt påverka hur de 
rör sig i gaturummet. 
 
När kantstenar väljs som byggelement är det ofta en blandning av konstruktionsmässiga, 
driftmässiga, estetiska och trafikmässiga funktioner som eftersträvas. Den sistnämnda 
kategorin är av störst intresse när det gäller kantstenars cykelvänlighet och kommer ges 
störst fokus i denna studie. Därför ges nedan en översikt över olika trafikantgruppers 
förhållanden till kantstenar. 
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2.2.1 Kantstenar och motorfordon  

Den primära trafikmässiga funktionen som kantstenar har för motorfordon är att styra 
trafikrörelser. Med längsgående kantstenar kan visningshöjd och profil väljas utifrån hur 
svårt det bör vara för motorfordon att lämna körbanan och därmed ta en annan yta i 
anspråk. Tvärgående kantstenar på banor för motorfordonstrafik bildar överfarter där 
kantstenens visningshöjd och profil avgör fordonens hastighet vid passage.  
 
Kantstenar kan vara effektiva i att styra motorfordon till att använda körbanor, men de är 
sällan omöjliga för motorfordon att ta sig över. En amerikansk studie [10] konstaterar 
utifrån olycksanalyser och krocktester att kantstenar ofta körs över i situationer där 
föraren tappar kontrollen. Vid lägre hastigheter ger kantstenen en viss påverkan på 
fordonets färdriktning utanför körbanan, medan det vid högre hastigheter (över 80 km/t) 
finns risk att fordonet lättar från marken.  

2.2.2 Kantstenar och cyklister  

De trafikmässiga funktionerna som kantstenar har för cyklister är något mer varierande i 
jämförelse med funktionerna för motorfordon, men även här handlar mycket om att styra 
trafikrörelser. Längsgående kantstenar med nivåskillnad är en vanlig separeringsform 
som används för att förebygga att motorfordon och gående rör sig i cyklistens 
reserverade yta. Som tidigare nämnts skyddar oftast inte kantstenar cyklister mot 
motorfordon som avsiktligt eller oavsiktligt lämnar körbanan, utan för denna funktion 
krävs det kraftigare barriärer.  
 
En längsgående kantsten kan också användas som fotstöd vid väntan på att en 
trafiksignal ska slå om till grönt. 

 

Figur 2-2. Kantsten med ca 10 cm höjd utgör ett bekvämt fotstöd i väntan på grönt ljus. 

2.2.3 Kantstenar och gående 

Ur ett gåendeperspektiv motverkar längsgående kantstenar med nivåskillnad att såväl 
motorfordon som andra fordon (exempelvis cyklister) använder gångbanor. Styrning av 
trafikanter är således även här en viktig funktion. Utöver detta finns viktiga aspekter inom 
tillgänglighetsområdet som rör gående och kantstenar. För personer med nedsatt syn kan 
kantstenar med nivåskillnad dels fungera som ledstråk men även ge information om att 
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en gångyta upphör och går över till att vara något annat. För personer med nedsatt 
rörelseförmåga utgör kantstenar med nivåskillnad ofta effektiva barriärer som begränsar 
möjligheten att lämna gångbanan och denna grupp är ofta hänvisad till att använda 
särskilt ordnade passager med nivåutjämning.  

2.3 Svenska riktlinjer  

VGU – nationella riktlinjer 

I Sverige finns det nationellt gällande regelverket kring väg- och gatuutformning samlat i 
Trafikverkets dokument VGU (Vägar och gators utformning) där den senaste versionen är 
daterad 2021. För Trafikverket är VGU ett styrande dokument, medan det endast är 
frivilligt att följa för kommuner och andra väghållare. I VGU [11] behandlas 
kantstensutformning i form av krav gällande; 
 

• visningshöjd och fasning vid cirkulationsplatser 

• skonsam utformning i förhållande till bussars kaross och däck vid busshållplatser 

• höjdanpassning till angörande buss och spårvagn vid hållplats 
 
Gällande kantstensutformning och cykeltrafik finns följande råd [12]; 
 

• Åtskillnad kan vara utformad med vägmarkering, skiljeremsa eller nivåskillnad. 

• Åtskillnad behöver vara både väl synlig (ljushetskontrast) och kännbar (med 
teknikkäpp) 

• Åtskillnad med nivåskillnad kan vara utformad med kantstöd som då bör vara ca 
0,06 m högt. Kantstenshöjden 0,06 m är en avvägning mellan att cyklisternas 
pedaler inte ska riskera att slå i kantstödet och att det ska vara tillräckligt synligt. 
Nivåskillnad försvårar sopning samt plogning av snö, innebär en viss 
”snubbelrisk” för cyklister men gör åtskillnaden tydlig. 

• Kantstöd bör kontrastera i ljushet 
 
VGU råder väghållare att i första hand utforma separering mellan gående och cyklister i 
centrummiljö med skiljeremsa, som exempelvis kan vara utformad med en eller flera 
rader storgatsten. Separering med nivåskillnad nämns som en valmöjlighet.  
 
VGU anger även ett särskilt marginalmått för cykeltrafik som bör användas vid 
dimensionering av bredder på exempelvis cykelbanor. Måttet mäts mellan cyklistens 
ytterkant och en längsgående kantsten. Vid generösare dimensionering är måttet 25 cm 
och annars 10 cm [13]. Huruvida kantstenen är 5 eller 15 cm hög påverkar inte behovet 
av marginal trots att VGU också anger att 6 cm visningshöjd bör väljas för att undvika att 
pedaler slår i kantsten. Först vid 20 cm kantstenshöjd bör ytterligare marginal läggas till 
vid dimensioneringen.  
 

GCM-Handbok – ett komplement till VGU 

Som komplement till VGU på den nationella nivån finns GCM-Handbok – Utformning, drift 
och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus som gavs ut av Trafikverket och 
dåvarande Sveriges kommuner och landsting 2009. Där nämns att kantstenshöjden 
mellan körbana och cykelbana bör vara mellan 7 och 12 centimeter för att avhålla bilister 



  

   

 
 

9 (46) 
 

RAPPORT 

2021-10-01 

CYKELVÄNLIGA KANTSTENAR 

 

 

från att parkera på cykelbanan och för att bilister ska kunna köra in på infarter med låg 
fart [14]. Vidare konstateras att; 
 
”Nivåskillnader … är mer tvingande åtgärder för att separera fotgängare från cyklister 
[jämfört med separering utan nivåskillnad]. Dessa kan medföra snubbelrisk och 
påkörningsrisk och kräver därför bredare gång- och cykelbanor. Även med tilltagna 
bredder finns ökad risk för singelolyckor vid nivåskillnader, särskilt när de täcks av snö.”  
 
I övrigt finns inga råd kring hur kantstenar bör utformas med hänsyn till längsgående 
cykeltrafik i GCM-Handbok. Däremot presenteras en typutformning för trevägskorsning 
mellan huvudnät och lokalnät som väghållare ofta har kommit att utföra med kantstenar 
tvärs över färdriktningen för trafikanter som svänger in på lokalgatan. Utformningen, i 
handboken kallad genomgående obruten gcm-yta, pekas ut som huvudalternativ för 
denna typ av korsning. Vidare nämns att hastighetssäkringen blir en fortsättning av 
kantstenen som löper utmed huvudgatan, vars form bör ”avpassas så att den blir lagom 
obekväm för att effekten ska uppnås, vare sig mer eller mindre bekväm”. 
 

 

Figur 2-3. Tre exempel ur GCM-handbok för genomgående gång- och cykelbana [14].  

Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort  

Typutformningen tas också upp i trafiksäkerhetshandboken Åtgärdskatalog för säker 
trafik i tätort – tredje upplagan, även den utgiven av dåvarande Sveriges kommuner och 
landsting 2009. Där nämns genomgående gång- och cykelbana som en typ av platågupp 
och för detaljutformning refererar handboken till VGU:s avsnitt om platågupp [15]. Där 
står bland annat att lutningarna på ramperna mellan upphöjningen och körbanan bör vara 
4-8 procent (max 10 procent). Handboken konstaterar att på vissa ställen ”har man nöjt 
sig med en mindre upphöjning” med sämre hastighetsdämpande effekt som följd. Här 
åsyftas förmodligen att väghållare ofta använder 6 cm visningshöjd för gångbanor vid in- 
och utfarter men även i trevägskorsningar. Angående detta nämns vidare; 
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 ”Det kan också uppstå oklarheter om vad för slag av bana det är, en körbana med en 
upphöjning för att underlätta för gående, eller en gc-bana? En upphöjd cykelbana 8–12 
cm är att rekommendera då ramperna till förhöjningen kan bli tillräckligt 
hastighetsreducerande.”   
 

 

Figur 2-4 Illustration av genomgående gång- och cykelbana i Åtgärdskatalogen [15]. Notera att 
rampen utmed huvudgatan i skissen ser brant ut jämfört med råden som ges i handboken. 

Tekniska handböcker  

I svenska kommuners tekniska handböcker finns ofta de mest detaljerade anvisningarna 
kring hur gator ska utformas och utföras, och det gäller även kantstensutformning. 
Anvisningar gällande kantstensutformning har eftersökts i tekniska handböcker eller 
liknande dokument i några av Sveriges större kommuner; Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Lund, Umeå, Uppsala, Helsingborg, Örebro och Norrköping. Av dessa kommuner är det 
endast Göteborg som anger en maximal visningshöjd (8 cm) för kantsten utmed 
cykelbanor [16]. Om kantsten placeras utmed cykelbana medföljer där ett krav på att 
lägga till en skyddszon (sidoavstånd) mellan kantstenen och cykelbanan. Ett flertal 
kommuner anger olika krav på visningshöjd kopplat till gatutyp. Således kan gatutyper 
som industrigata, huvudgata och villagata påverka valet av visningshöjd, men ingen av 
kommunerna har inkluderat gator eller banor med cykeltrafik som särskild kategori med 
specificerat visningshöjdskrav.   
 
Nästan alla av de studerade kommunerna har anvisningar om kantstenars visningshöjd 
och fasning vid in- och utfarter. Fasad kantsten med ca 6 cm visningshöjd är en vanligt 
föreskriven lösning för denna situation. Eftersom cykling i blandtrafik inte bara 
förekommer i korsningar mellan gator, utan även vid in- och utfarter till garage, 
fastigheter, parkeringar och liknande kan det konstateras att många tekniska handböcker 
tillåter användning av tvärgående kantstenar på ytor med cykeltrafik. Örebro sticker ut 
genom att föreskriva en särskild typ av in- och utfartskantsten med flackare lutning, i 
handboken kallad portsten [17].  
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Figur 2-5. Illustration av så kallad portsten, ur Örebros tekniska handbok [17] 

Genomgående obruten gångbana eller gång- och cykelbana (likt GCM-Handbokens 
exempel i Figur 2-3) saknas som typritning i de flesta av de studerade kommunerna. 
Helsingborg och Malmö har dock tagit fram en typritning för denna situation. Malmö 
tillåter till skillnad från Helsingborg användning av fasad kantsten istället för ramp mot 
upphöjningen. 

2.4 Riktlinjer i föregångsländer 

2.4.1 Nederländerna 

Det främsta styrdokumentet gällande utformning av cykelinfrastruktur är forskningscentret 
CROW:s handbok Design Manual for Bicycle Traffic [18]. I handboken anges vilken 
marginal som bör finnas mellan cykelns däck och olika typer av objekt längs cykelytan. 
Med hänsyn till vingelmån och att cyklister gärna håller ett visst avstånd till hinder1 anges 
som minimimått 25 cm mellan däck och vertikala kantstenar lägre än 5 cm. Det innebär 
att cyklisten kan tillåtas ha ett överhäng över en sådan kantsten. Är kantstenen högre än 
5 cm blir måttet från däck till kantsten 50 cm, och måttet mellan cyklistens ytterkant och 
kantstenen blir 12,5 cm. Detta mått kan jämföras med VGU:s sidomått ”v” som är mellan 
10 och 25 cm och inte tar hänsyn till kantstenens höjd.   

 
1 I handboken används termen ”fear of obstacles” 
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Figur 2-6. Rekommenderade minsta avstånd mellan cyklist och kantsten i Nederländerna [18]. 

Handboken redovisar även exempel på kantstensprofiler som kan användas längs med 
cykelbanor. Profiler som har sluttande sida mot cykelytan med vinkel 45° eller mindre 
benämns som cykelvänliga. Kantstenshöjden bör enligt handboken vara högst 5 cm vid 
vertikal kantsten, men 7 cm kan tillåtas i kombination med en kantstensprofil där pedaler 
inte riskerar att fastna mot kantstenen. En tolkning av det senare är att en flackt sluttande 
profil är ett exempel på detta. 
 
Vid genomgående gångbanor och gång- och cykelbanor används i Nederländerna 
särskilda överfartskantstenar2, vilket också specificeras närmare i handboken. Av 
typritningen framgår att lutningen på överfartskantsten som högst får var 1:6 (ca 9,5° eller 
17 %). 

 
2 Inritbanden är den holländska termen 
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Figur 2-7. Rekommenderad utformning för genomgående gångbana enligt Design Manual for 
Bicycle Traffic [18]. 

Angående utförandet nämns att överfartskantstens yta måste ha en textur som motverkar 
att cykeldäck slirar mot ytan. Användning av natursten avråds då sådana material sägs 
tappa sina friktionsegenskaper över tid. Fördelar med typlösningen är enligt handboken 
att den är lätt att förstå och känna igen samtidigt som den tydliggör gällande trafikregler (i 
holländsk lagstiftning). Som nackdelar nämns att upphöjningen ger sämre komfort för 
cyklister som behöver cykla över den, och att den sluttande ytan kan bli hal under vissa 
förhållanden.  
 
I Amsterdams handbok för materialval i stadsmiljö [19] ges specifikationer gällande 
överfartskantstenar med två olika profiler, där den ena uppfyller CROW:s lutningsråd och 
den andra är betydligt brantare. Ovanifrån sett är stenarna formade som pusselbitar, 
vilket ger en låsningseffekt som hjälper till att hålla stenarna på plats när de utsätts av 
krafterna från svängande fordonshjul. Stenens överyta har en textur som ska förbättra 
greppet för fordonsdäck. Överfartskantstenarna kan utföras med visningshöjd upp till 12 
respektive 8 cm, vilket innebär att gångbanor kan hålla samma nivå vid överfarter som på 
sträcka3.    

 
3 I Sverige är det vanligt att en lokal sänkning av gångbanan till ca 6 cm görs vid överfarten, vilket ökar 
komplexiteten vid projektering och byggnation. Se även Åtgärdskatalogens kommentar angående höjd, i avsnitt 
2.3. 
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Figur 2-8. Överfartskantstenar (9,7° resp, 17,7°) enligt Amsterdams gatubyggnadsstandard [19]. 
Den vänstra kantstensprofilen är i linje med CROW:s råd om lutning. 

 
Figur 2-9. Exempel på användning av överfartskantsten i Amsterdam, utförd i natursten med ojämn 
yta. CROW:s designmanual avråder från detta materialval vid genomgående gångbana.  
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2.4.2 Danmark 

I Danmark är det, likt i Nederländerna, vanligt med nivåskillnad med kantsten mellan 
cykelbana och gångbana. En skillnad mellan länderna är att natursten som granit är mer 
utbrett i de danska städerna medan betongkantstenar är mer vanligt i Nederländerna 
[20]. Danmarks motsvarighet till Trafikverket anger i riktlinjer framtagna år 2000 att 
kantstenars visningshöjd mellan körbana och cykelbana bör vara mellan 7 och 12 cm, 
och motsvarande höjd mellan cykelbana och gångbana bör vara mellan 5 och 9 cm [21]. 
Visningshöjden mellan cykelbana och gångbana sägs vara en avvägning mellan fördelar i 
form av effektiv separering och nackdelar i form av ökad fallrisk och begränsad 
rörelsefrihet för personer med rörelsenedsättning. Någon anvisning för hur kantstenens 
profil bör utformas med hänsyn till cykeltrafik ges inte.   
 
Genomgående gång- och cykelbana rekommenderas som typlösning där Köpenhamns 
högst prioriterade cykelstråk ”supercykelstier” passerar över infarter och lokalgator av 
varierande storlek [22]. Istället för att använda en särskild överfartskantsten med 
sluttande profil används en vanlig vertikal kantsten, och emot denna anläggs en liten 
asfaltsramp. Detta beskrivs även på typritningar från Köpenhamns kommun, se Figur 
2-10 nedan. Noterbart är att asfaltsramperna kan försvåra vid snöröjning och ge upphov 
till vattensamlingar eftersom de sticker ut i körbanan och bryter av kantstenens i övrigt 
raka avvattningslinje. 
 

 

Figur 2-10. Tvärsektion vid genomgående gång- och cykelbana [23]. Notera asfaltsramperna som 
tar upp höjdskillnaden för korsande trafik. Visningshöjderna är lägre än de nationella riktlinjerna. 

 
Figur 2-11. Exempel på utformning av genomgående gång- och cykelbana i Köpenhamn. 
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2.5 Kantstenstyper i Sverige 

Typer och beteckningar  

Terminologin för kantstenar i Sverige kan verka komplicerad med förkortningar som kan 
vara svåra att förstå. För granitkantstenar har det etablerats ett system av beteckningar 
som beskriver dimension och ytbearbetning för ett antal olika standardstenar. Systemet 
består av 2-3 bokstäver (exempelvis RF, RV, GF) och en efterföljande siffra (1-6). Den 
första bokstaven, R eller G, beskriver hur stenens yta har bearbetats. R står för råhuggen 
eller råkilad vilket betyder att stenen har kluvits och de största ojämnheterna har 
avlägsnats4 men i övrigt är ingen ytbearbetning gjord. Denna metod är minst kostsam vid 
tillverkningen. G står för metoden gradhuggning som också kallas krysshamring, där 
stenen efter att den har kluvits behandlas med en sorts mejsel så att ytan blir slätare. Den 
andra bokstaven i beteckningen (F eller V) beskriver huruvida kantstensprofilen har en 
fasning eller inte. V står för vinkelkantsten, vilket i sammanhanget betyder att stenen är 
rätvinklig. F står för fas och innebär att profilen har en fasning och därmed är kantstenen 
inte rätvinklig. Hur stor vinkeln är framgår inte av beteckningen. Slutligen anger siffran i 
beteckningen kantstenens bredd, och ju högre siffran är desto smalare är kantstenen. 
Exempelvis betecknar RV2 en råhuggen vertikalkantsten med bredden 12 cm. 
  

 
Figur 2-12. Standardkantstenar av granit med beteckningar. ÖGF är en rundad variant av GF där 

”Ö” står för överkörning eller överfart. 

För betongkantstenar finns inget motsvarande system för beteckningar. Företagsspecifika 
produktnamn används i större utsträckning, vilket ”Spikma”, ”Mango” och ”G-stöd” är 
exempel på. Spikma är en produktserie som saluförs av Benders där produkter som 
”Överfartsstöd R” och ”Kantstöd A” ingår. G-stöd är en produktserie som finns hos S:t 
Eriks där bokstavsbeteckningar delvis överensstämmer med liknande produkter hos 
Benders. Båda leverantörerna kallar exempelvis en kantsten med 45° vinkel för ”A”, och 
en kantsten med profil liknande granitstenen GF kallar leverantörerna ”D”.    
 

 
Figur 2-13. Exempel på betongkantstenar, typ A och D. De mörkare profilerna är hämtade ur S:t 

Eriks produktserie ”G-stöd”, och de ljusare är hämtade ur Benders produktserie ”Spikma”. 

  

 
4 Krav för hur stora ojämnheter får vara anges i SS-EN 1343-2012 
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Måttbeställda kantstenar – leverantörernas erfarenheter  

I föregående avsnitt presenterades kantstenar med standardiserade mått som de flesta 
leverantörer har i sortimentet. Generellt kan sägas att det inom gruppen betongkantstenar 
finns en större variation av produkter i förhållande till granitkantstenarna. Å andra sidan 
erbjuder många leverantörer av granitkantstenar möjligheten att måttbeställa kantstenar. 
Eftersom betongkantstenar har en mer industriell tillverkningsprocess är köparna av 
betongkantsten i större grad hänvisade till de produkter som finns i leverantörernas 
sortiment, även om specialbeställningar i betong också erbjuds.  
 
Vid samtal med några av de större kantstensleverantörerna går upplevelserna isär när 
det gäller efterfrågan på kantstenstyper som inte finns i standardsortimentet. En 
leverantör har inte märkt av något ökat intresse från kommuner och väghållare av sådana 
produkter. Beställarna använder de stenar som finns i sortimentet och hittar kreativa 
lösningar som passar behoven i det specifika projektet. RV2 är den mest sålda produkten 
enligt denna leverantör, och den köps in mycket ”av gammal vana”. En annan leverantör 
instämmer i att specialbeställningar är ovanliga och tillägger att om tillräckligt många 
efterfrågar en viss stentyp kan den tas upp i standardsortimentet. För denna leverantör 
skedde detta nyligen med portstenen som finns specificerad i Örebros tekniska handbok. 
En tredje leverantör uppger att intresset från beställarna har ökat kraftigt för ytsnåla 
separerande kantstenar mellan cykel- och motorfordonstrafik.    

3 Definition av cykelvänliga kantstenar 

I denna studie delas kantstenar in i två grupper. Separeringskantstenar är kantstenar som 
anordnas längs med cyklistens färdriktning och överfartskantstenar är kantstenar som 
anordnas tvärs över färdriktningen. I båda fallen påverkar kombinationen av stenens 
visningshöjd, profil, kantutformning och yta i vilken grad den är cykelvänlig. Nedan följer 
ett förslag till definition av cykelvänliga egenskaper hos kantstenar mot bakgrund av 
tidigare presenterad litteratur och praxis. 
 

Visningshöjd och profil  

Till stöd för bedömning av cykelvänlighet ges nedan en indelning av kantstensprofiler 
baserad på hur stor vinkeln är på sidan som är vänd mot den trafikerade ytan. Ju mindre 
vinkeln är, desto mer cykelvänlig blir kantstenen.  
 

Klassning Vinkel Exempel granit Exempel betong 

Vertikal profil 90° RV, GV  

Nära vertikal profil 80–89° GF, ÖGF ”Typ D” 

Brant profil 31–79° RF5 ”Typ A” 

Flack profil 0–30° ”Portsten”  

 
En visningshöjd mellan 5 och 6 cm bedöms vara lämplig för separeringskantstenar med 
vertikala eller nära profiler. 6 cm rekommenderas i VGU och 5 cm stöds av både 
holländska och danska riktlinjer. Enligt holländska dimensioneringsgrunder kan cyklisten 
på ett tryggt sätt cykla nära intill kantstenen vilket leder till ett effektivt utnyttjande av 
cykelbanans bredd. Kanten blir också tillräckligt hög för att kunna upptäckas av personer 
med synnedsättning [24]. Risken för att slå i med cykelpedaler bör vara låg med en sådan 

 
5 RF satt med 6 cm visningshöjd får vinkeln 45° 
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höjd eftersom avståndet mellan mark och pedalers underkant vanligen varierar mellan 11 
och 14 cm för en vanlig cykel i upprätt läge (avståndet blir mindre i kurvor) [25]. Om högre 
visningshöjd än 5 cm väljs bör detta kombineras med en flackt eller åtminstone brant 
sluttande profil för att minska risken för islag med pedal. 
 

 
Figur 3-1. En brant sluttande profil (vinkel ca 60°) gör kantstenen mer förlåtande trots hög 
visningshöjd (12 cm). 

En flackt sluttande profil är den mest avgörande egenskapen för överfartskantstenar. En 
lutning på omkring 10° är lämplig enligt holländska riktlinjer. För överfartskantstenar kan 
det vara motiverat att använda en högre visningshöjd (8–12 cm) om cykeltrafiken längs 
med överfarten ska prioriteras över cykeltrafiken som korsar överfarten. Därigenom blir 
nivån på cykelbanan densamma vid överfarten som på sträcka vilket vid typutformningen 
genomgående cykelbana tydliggör väjningsreglerna och gör överfarten mer synlig för den 
korsande trafiken. När det finns en betydande mängd korsande cykeltrafik över överfarten 
är det önskvärt med ca 6 cm visningshöjd. 
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Kantutformning 

Utformningen av kantstenens kant mot cykeltrafiken kan ha betydelse för hur allvarliga 
skadorna blir vid fall mot kantstenen men även för risken att fastna med hjul eller pedaler 
mot kantstenen. Cykelvänliga kantstenar bör därför inte ha rätvinkliga hörn, utan hörn 
som är avrundade eller avfasade. Avfasat hörn med vinkeln 45° (jfr RF-kantsten) eller 
avrundat hörn med minst 2 cm radie (jfr GF-kantsten) bedöms vara cykelvänliga 
egenskaper för separeringskantstenar. 
 

 
Figur 3-2. Jämförelse mellan GF med avrundat hörn (t.v.) och GV (t.h.) ur S:t Eriks produktkatalog. 

  

Yta och material  

För separeringskantstenar är slät yta en cykelvänlig egenskap med hänsyn till slitage på 
cykeldäck, på liknande sätt som de krysshamrade kantstenarna sliter mindre på bil- och 
bussdäck jämfört med de råhuggna. Exempel på släta separeringskantstenar är 
gradhuggna/krysshamrade granitkantstenar (exempelvis GF) och de flesta moderna 
betongkantstenar på marknaden.  
 
Överfartskantstenar ska däremot inte göras för släta eftersom det försämrar 
cykeldäckens grepp mot ytan vid passage. Exakt vilken ojämnhet som är optimal för 
ändamålet kräver mer forskning för att fastställa, men en kännbar textur (jämför Figur 2-9) 
kan indikera att en överfartskantsten har en cykelvänlig yta. Att skapa en textur på en 
betongkantsten är möjligt, vilket kan ses på busshållplatskantstenar där produkter med 
räfflad ovansida går att välja för att minska halkrisken. Praxis från Amsterdam visar att 
även granitkantstenar kan ges liknande egenskaper. 
 
Både separeringskantstenar och överfartskantstenar bör också vara visuellt tydliga, vilket 
exempelvis kan uppnås genom ljushetskontrast mot omgivande ytor. Det kan vara lättare 
att styra ljusheten när betongkantsten används, jämfört med exempelvis granitkantsten. 
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4 Fallstudie: praktiska exempel 

I detta avsnitt presenteras praktiska exempel på användning av kantstenar vid två vanliga 
typfall; kantstensseparering av gående och cyklister respektive genomgående gång- 
och/eller cykelbana. Dessa exempel bedöms utifrån vad vi har definierat som 
cykelvänliga egenskaper, men också utifrån övriga funktionsaspekter förknippade med 
kantstenar. Eftersom kantstenar fyller många funktioner i gaturummet är det viktigt att de 
anpassningar som görs för cykeltrafiken inte medför försämringar för andra 
användargrupper, som exempelvis personer med synnedsättning. Till hjälp för 
bedömningen har en lista tagits fram med önskvärda funktioner och egenskaper som de 
olika utformningarna bör uppfylla i idealfallet. En uppsättning funktioner och egenskaper 
har identifierats för separeringskantstenar respektive överfartskantstenar. 

4.1 Önskvärda funktioner och egenskaper 

Separeringskantstenar (mellan cykelbana och gångbana)  

Följande funktioner och egenskaper bör i idealfallet finnas där kantsten med nivåskillnad 
används för att separera cykelbana från gångbana: 
 
✓ Avgränsning mellan gång- och cykelytan som 

o är upptäckbar med teknikkäpp  

o är visuellt tydlig och synlig i olika ljus- och väderförhållanden och 

o ger effektiv separering (motverkar att andra trafikanter än de avsedda 

använder ytan) 

✓ Säkerhet och komfort för cyklister. Förlåtande utformning där  

o fall mot kantsten inte orsakar allvarliga skador  

o cyklist som avsiktligt eller oavsiktligt cyklar emot den inte riskerar att falla 

o visningshöjden (max 6 cm) inte innebär risk att pedaler slår i kantstenen och 

o kantens yta och profil är utformad så att risken för däckskador är liten 

Överfartskantstenar  

Följande funktioner och egenskaper bör i idealfallet finnas där kantsten med nivåskillnad 
används för att ta upp höjdskillnad vid genomgående gång- och/eller cykelbana: 
 
✓ Hastighetsdämpning. Kombinationen av kantstensprofil och kantstenshöjd ska  

o ge hastighetsdämpning som stödjer gällande väjningsregler 

✓ Säkerhet och komfort för cyklister. Kantstenen ska  

o erbjuda säker passage för cyklar med olika hjulstorlek – vid såväl rak som 

sned passage 

o ha en yta som inte ger risk för halka och 

o vara utformad så att risken för punktering vid övercykling är låg 

✓ Tydlighet för olika användargrupper. Kantstenen ska tillsammans med den upphöjda 

ytan vara  

o visuellt tydlig och lätt att upptäcka för korsande trafikanter 

o utformad så att personer med synnedsättning inte riskerar kliva på kraftigt 

lutande ytor och 
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o utformad så att personer med synnedsättning kan orientera sig längs med 

den genomgående gångbanan när kantstenen används som naturligt 

ledstråk. 

4.2 Fallstudier: metod och genomförande 

I ett antal praktiska utformningsexempel bedöms funktioner och egenskaper kvalitativt 
utifrån punkterna ovan. Exemplen är tänkta att kunna studeras var för sig, och därför 
förekommer en del upprepande beskrivningar. 
 
För vissa exempel har funktionstest gjorts med konventionell cykel, elsparcykel och 
armcykel med elstöd i syfte att illustrera funktionen för ett bredare spektrum av 
cykeltyper. Test har även genomförts med en person med synnedsättning. 
Erfarenheterna från testerna är subjektiva upplevelser hos försökspersonerna men är 
värdefulla för att identifiera aspekter som kan vara intressanta att studera närmare i 
efterföljande forskning. 
 
Försökspersonerna som utförde test med konventionell cykel, elsparkcykel och armcykel 
med elstöd var väl bekanta med sina fordon och erfarna cyklister. Den konventionella 
cykeln hade en vanligt förekommande hjulstorlek, med diametern 28 tum (ca 70 cm). 
Elsparcykeln var av en modell med hjuldiameter på 10 tum (ca 25 cm), vilket är en vanlig 
storlek bland elsparkcykeluthyrare i dagsläget i Stockholm.  
 
Armcykeln var av en modell där framhjul och vevanordning kopplas ihop med en rullstol. 
När detta görs skjuts rullstolens mindre framhjul upp så de inte tar i marken. 
Försökspersonen bestämmer med ett reglage hur mycket elstöd som ska tillföras vid 
cyklingen. Cykeltypen kan användas av personer med varierande förmåga att använda 
överkroppen. Försökspersonen hade vid testet full förmåga att använda överkroppen och 
tillförde endast el vid behov.  
 

 

Figur 4-1. Armcykel med elstöd. Vid överfartskantstenar kan fotdelen på rullstolen fastna om 
kantstenen är för hög. 
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Försökspersonen som testade att upptäcka och följa kanter med teknikkäpp har en 
förvärvad synskada och kan i dagsläget endast uppfatta ljus och mörker. Sedan fem år 
tillbaka använder han teknikkäpp som orienteringshjälpmedel. 

4.3 Separeringskantstenar 

4.3.1 Separeringskantsten 1, typ RV 

Detta exempel är en råhuggen granitkantsten med ojämn yta, vertikal profil och ca 6 cm 
visningshöjd.  
 

 

Figur 4-2. Separeringskantsten av granit, typ RV. 

Avgränsning mellan gång- och cykelytan 

Kanten bedöms vara upptäckbar6 med teknikkäpp eftersom visningshöjden är ca 6 cm. 
Den vertikala profilen ger skuggningseffekter vilket hjälper till att skapa en kontrasterande 
avgränsning. Avgränsningen bedöms därmed vara visuellt tydlig. Granitens ljushet ligger 
närmare gångbaneplattornas ljushet än asfaltens ljushet på cykelbanan. Det gör att 
gångbanan tillsammans med kantstenen får kontrastverkan mot cykelbanan, vilket 
framgår både från cykelbanan och gångbanan. 
 
Kantstenens vertikala profil och det rätvinkliga hörnet gör att den inte kan forceras 
diagonalt med cykel utan fallrisk, åtminstone inte med cyklar som har vanliga 
hjuldimensioner. Kantstenen bedöms därför kunna ge effektiv separering, och framförallt 
freda gångytan från cyklister. 
 

Säkerhet och komfort för cyklister  

Kantstenen framstår visuellt som en tydlig kant och något cyklisten bör undvika att cykla 
emot, och det kan antas att cyklister håller en viss marginal från kantstenen. 
Bedömningen är att det finns en stor fallrisk vid både avsiktlig och oavsiktlig påkörning av 
kanten. 

 
6 Minsta upptäckbara höjd för vertikala kanter är 5–6 cm enligt bl.a. Trafikverkets kunskapssammanställning om 
utformning för fotgängare med fokus på personer med synnedsättningar [26]. 
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Visningshöjden 6 cm innebär att det finns marginal mellan cykelpedaler och kantstenens 
övre kant, och därmed är risken för islag mycket liten. Vid fall mot den relativt vassa och 
ojämna kanten kan det antas att risken för skador är relativt stor. Den ojämna ytan i 
kombination med profilen kan också antas innebära risk för däckskador vid påkörning. 

4.3.2 Separeringskantsten 2, typ GF  

Detta exempel är en gradhuggen granitkantsten med jämn yta, nära vertikal profil (ca 
80°) med svagt rundad kant och omkring 6 cm visningshöjd.  
 

 

Figur 4-3. Separeringskantsten av granit, typ GF. 

Avgränsning mellan gång- och cykelytan 

Kanten bedöms vara upptäckbar7 med teknikkäpp eftersom visningshöjden är ca 6 cm. 
Den vertikala profilen kan ge skuggningseffekter vilket hjälper till att skapa en 
kontrasterande avgränsning. Avgränsningen bedöms därmed vara visuellt tydlig. 
Granitens ljushet ligger närmare gångbaneplattornas ljushet än asfaltens ljushet på 
cykelbanan. Det gör att gångbanan tillsammans med kantstenen får kontrastverkan mot 
cykelbanan, vilket framgår både från cykelbanan och gångbanan. 
 
Kantstenens nästintill vertikala profil och lätt rundade hörn gör att den bör vara svår att 
forcera diagonalt med cykel, åtminstone med cyklar som har vanliga hjuldimensioner. 
Kantstenen bedöms därför kunna ge effektiv separering, och framförallt freda gångytan 
från cyklister.    
 

  

 
7 Minsta upptäckbara höjd för vertikala kanter är 5–6 cm enligt bl.a. Trafikverkets kunskapssammanställning om 
utformning för fotgängare med fokus på personer med synnedsättningar [26]. 
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Säkerhet och komfort för cyklister 

Kantstenen framstår visuellt som en tydlig kant och något cyklisten bör undvika att cykla 
emot, och det kan antas att cyklister håller en viss marginal från kantstenen. 
Bedömningen är att det finns en stor fallrisk vid både avsiktlig och oavsiktlig påkörning av 
kanten. 
 
Visningshöjden 6 cm innebär att det finns marginal mellan cykelpedaler och kantstenens 
övre kant, och därmed är risken för islag mycket liten. Den svagt rundade kanten antas 
vara något mer förlåtande än ett rätvinkligt hörn vid fall mot kantstenen, men likväl utgör 
kantstenen en kant där rörelseenergin samlas till en liten yta vid kollision. Stenens jämna 
yta och rundade hörn kan möjligen motverka däckskador. 

4.3.3 Separeringskantsten 3, betong 45° 

Detta exempel är en betongkantsten med inblandat stenmaterial som ger en slät yta med 

viss textur, en brant sluttande profil (ca 45°) och omkring 6 cm visningshöjd.  

  

Figur 4-4. Separeringskantsten av betong. 

Avgränsning mellan gång- och cykelytan 

Det saknas forskning om möjligheten för synskadade att upptäcka kantstenar med 
sluttande profil likt denna. Ett funktionstest av en liknande profil men med annat material 
och ytbehandling indikerar dock att kanten är möjlig att upptäcka (se 4.4.1) framför allt på 
grund av nivåskillnaden. 
 
I exemplet är kantstenen gjord i samma material och ljushet som gångytans 
betongplattor, vilket ger viss kontrast mot den mörkare asfalten på cykelbanan. 
Kantstenens vinkel är tillräckligt brant för att det i vissa lägen ska kunna uppstå 
skuggningseffekter som hjälper till att tillföra kontraster och göra avgränsningen tydlig.   
 

Eftersom kantstensprofilen ger ett brant intryck och är obekväm att forcera diagonalt bör 

den kunna ge en relativt effektiv separering av gående och cyklister.   

Säkerhet och komfort för cyklister  

Kantstensprofilen ger ett relativt brant intryck och det är inte självklart utifrån utseendet 
huruvida det går att cykla diagonalt över kantstenen eller inte. Funktionstest på platsen 
visade dock att det är möjligt (åtminstone under torra förhållanden) med både 
konventionell cykel och elsparkcykel. Det kräver dock god balans att forcera kantstenen 
och det uppstår en relativt kraftig och obekväm stöt med båda cykeltyperna. Vid en 
oavsiktlig påkörning mot kantstenen finns det troligen risk för fall. 
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Visningshöjden, ca 6 cm, tillsammans med den sluttande profilen innebär att risken för 
islag med cykelpedal är mycket låg. Profilen har relativt små vinkelförändringar vilket bör 
göra den mindre vass vid fall mot kantstenen, jämfört med vertikala kantstenar. Risken för 
däckskador är också låg till följd av profilens utformning. 

4.3.4 Separeringskantsten 4, flack 27° 

Detta exempel är en granitkantsten med jämn yta, en flackt sluttande profil (27°) och 

omkring 6 cm visningshöjd. 

 

Figur 4-5. Separeringskantsten av granit, specialbeställd med projektspecifika mått. 

Avgränsning mellan gång- och cykelytan 

Det saknas forskning om möjligheten för synskadade att upptäcka kantstenar med 
sluttande profil likt denna. För försökspersonen uppfattas avgränsningen som tillräckligt 
tydlig och kännbar från alla gångriktningar för att han ska upptäcka den (tvärs över, längs 
med och diagonalt). Försökspersonen kan också följa kanten men inte lika lätt som en 
vertikal kantsten. Separeringskantstenar längs cykelbanor är dock aldrig lämpliga som 
ledstråk, eftersom risk finns att käppen slås in bland cykelekrar. 
 
Visuellt gör profilens flacka vinkel att det inte uppstår tydliga skuggningseffekter som tillför 
kontraster. Däremot kan ljuset reflekteras något annorlunda på den lutande ytan vilket 
kan framhäva dess lutning. Granitens ljushet liknar ljusheten hos gångytans material, och 
tillsammans är kantstenen och gångytan ljusare än cykelbanans mörkare material. Vid 
starkt ljus är skillnaderna mellan cykelbanans och gångbanans ljushet relativt små, och 
därmed är utformningen inte visuellt tydlig i alla väderförhållanden. Plattbeläggningen i 
cykelbanan vid denna plats är slät vilket kan göra att ljuset reflekteras lättare än från 
exempelvis en asfaltsbeläggning.   
 
Eftersom kantstenen är flack och övercyklingsbar är den sannolikt mindre effektiv som 
separeringskantsten än kantstenar med brantare profiler. Det finns troligen många 
platsspecifika faktorer kopplade till gångstråk och målpunkter som påverkar hur effektiv 
separeringen blir med denna kantsten. 
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Säkerhet och komfort för cyklister  

Den flacka profilen kan signalera för cyklister att det är möjligt att cykla upp på stenen och 
att det därför inte är nödvändigt att cykla med marginal från kantstenen. Funktionstest på 
platsen visade att både konventionell cykel och elsparkcykel kan köra diagonalt över 
stenen utan att balansen försämras. Hur samma rörelse skulle fungera om den gjordes 
plötsligt eller oavsiktligt, som vid en plötslig väjningssituation, är svårt att testa. 
Bedömningen är att risken för fall vid oavsiktlig påkörning är relativt liten.   
 
Visningshöjden, ca 6 cm, tillsammans med den flacka profilen innebär att risken för islag 
med cykelpedal är mycket låg. Profilen har relativt små vinkelförändringar vilket bör göra 
den mindre vass vid fall mot kantstenen, jämfört med vertikala kantstenar. Risken för 
däckskador är också minimal till följd av profilens utformning. 
 

4.4 Överfartskantstenar 

4.4.1 Överfartskantsten 1, typ RF 

Detta exempel är en råhuggen kantsten med ojämn yta, en brant sluttande profil (vinkel 
45°) och omkring 6 cm visningshöjd. 
 

 
Figur 4-6. Överfartskantsten av granit, typ RF. 

Hastighetsdämpning 

Kombinationen av den relativt branta profilen och visningshöjden bedöms kunna ge 
hastighetsdämpning för de flesta typer av fordon.  
 

Säkerhet och komfort för cyklister  

Funktionstest som genomförts visar att hjulstorleken har stor betydelse för upplevelsen, 
och att mindre hjul ger problem gällande säkerhet och komfort. Med en konventionell 
cykel och hastighet 15–20 km/h uppstår en tydlig stöt och framhjulet lättar något från 
marken. Det är troligt att många väljer en lägre hastighet för att minska stöten och 
punkteringsrisken (se översta bilden till vänster i Figur 4-7). Med en elsparkcykel i 
hastighet 15–20 km/h uppstår det en betydligt hårdare stöt och framhjulet lättar ännu mer 
från marken, och det krävs ett mycket fast grepp om styret för att hålla balansen genom 
rörelsen. Även bakhjulet lättar något från marken i slutet av rörelsen för både den 
konventionella cykeln och elsparkcykeln. Elsparkcykelns hjul har svårt att få fäste mot 
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den vinklade stenytan vid försök att korsa överfarten diagonalt, den ojämna ytan till trots. 
Att armcykla över stenen är ansträngande utan elstöd, och med elstöd krävs stort 
manövreringsutrymme efter att stenen har passerats för att hantera den tillförda kraften.   
 

 

 

 
Figur 4-7. Vinkelrät passage av överfartskantsten, typ RF, med vinkel 45°. 

Visuell tydlighet  

Kantstenens visningshöjd (6 cm) och profil gör att den stenyta som är synlig för trafikanter 
som närmar sig är liten i förhållande till omgivningen. Profilens vinkel är dock tillräckligt 
brant för att i vissa väderförhållanden ge skuggningseffekter som kan ge kontrast och 
visuell tydlighet. Sammanfattningsvis kan sägas att kantstenen inte är visuellt tydlig i sig, 
utan ytterligare åtgärder på eller bredvid kantstenen kan vara motiverade för att framhäva 
överfarten. 
 

 
Figur 4-8. Överfartskantsten av granit, typ RF. 
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Orientering för personer med synnedsättning  

För testets försöksperson är kanten tydlig och går att följa, om än inte lika lätt som med 
en 10–12 cm hög kant. Stenen uppfattas av försökspersonen som en rätvinklig kant, trots 
att hörnet avfasat med 45° vinkel.  

4.4.2 Överfartskantsten 2, typ ÖGF  

Detta exempel är en gradhuggen granitkantsten med slät yta, en vertikal profil med 

rundat hörn, och en visningshöjd på ca 6 cm. 

 
Figur 4-9. Överfartskantsten av granit, typ ÖGF. 

Hastighetsdämpning 

Kombinationen av den vertikala profilen och visningshöjden bedöms kunna ge 
hastighetsdämpning för de flesta typer av fordon.  
 

Säkerhet och komfort för cyklister 

Kantstenen har en profil där hjulstorleken kan antas få stor påverkan på upplevelsen, 
vilket bekräftades vid funktionstest på platsen. Med konventionell cykel och hastighet 15–
20 km/h lättar framhjulet något från marken. Med elsparkcykel i motsvarande hastighet 
lättar framhjulet tydligt från marken, och det krävs ett fast grepp om styret för att hålla 
balansen. Elsparkcykelns hjul har svårt att hitta fäste mot den släta och rundade stenytan 
vid försök att passera kantstenen diagonalt. Med armcykel krävs en lättare 
kraftansträngning för att ta sig över stenen, vilket underlättas med elstöd.  
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Figur 4-10. Vinkelrät passage av överfartskantsten med rundat hörm, typ ÖGF. 

Visuell tydlighet  

Kantstenens visningshöjd (6 cm) och profil gör att den stenyta som är synlig för trafikanter 
som närmar sig är liten i förhållande till omgivningen. Den vertikala profilen ger dock ofta 
skuggningseffekter som kan ge kontrast och visuell tydlighet. Sammanfattningsvis kan 
sägas att kantstenen inte är visuellt tydlig i sig, utan ytterligare åtgärder på eller bredvid 
kantstenen kan vara motiverade för att framhäva överfarten. 
 

Orientering för personer med synnedsättning  

För testets försöksperson kan kanten uppfattas och följas, utom vid vissa partier där 
visningshöjden är betydligt lägre än 6 cm. Stenen uppfattas av försökspersonen som en 
mjukare kant jämfört med en vanlig kantsten, vilket tyder på att rundningen gör viss 
skillnad i uppfattbarheten. 
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4.4.3 Överfartskantsten 3, nollad passage 

Detta är ett exempel med gradhuggen granitkantsten med slät yta och vertikal profil med 
avrundat hörn (likt den i avsnitt 0), men där visningshöjden i mitten av överfarten har 
sänkts till 0 cm. Passagen med 0 cm visningshöjd är ca 1 m bred, och på var sida om den 
övergår höjden gradvis till ca 6 cm. 
 

 

 

Figur 4-11. Överfartskantsten av granit, typ ÖGF, med anordnad passage. 

Hastighetsdämpning 

För motorfordon med fyra hjul bedöms utformningen kunna ge hastighetsdämpning. För 
tvåhjuliga fordon är det möjligt att passera utan hastighetsdämpning på den nedsänkta 
delen, förutsatt att passagen är fri från övriga trafikanter.  
 

Säkerhet och komfort för cyklister 

Säkerhet och komfort bedöms vid denna utformning vara starkt beroende av 
trafikförhållandena på platsen. Om både antalet motorfordon och cyklister är lågt har 
utformningen förutsättningar att ge acceptabel komfort och säkerhet för cyklister. Det 
finns dock ett möjligt komfort- och säkerhetsproblem gällande cyklister som ska svänga in 
från den större till den mindre gatan. För dessa krävs en mycket tvär sväng för att 
använda den nollade passagen, med tanke på att de förväntas cykla nära kantstenen på 
den större gatan. Den nollade kantstenen bedöms inte medföra någon förhöjd halkrisk 
jämfört med den plana asfalten och plattytan som ligger intill.  
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Visuell tydlighet 

Kantstenens visningshöjd (6 cm) och profil gör att den stenyta som är synlig för trafikanter 
som närmar sig är liten i förhållande till omgivningen. Den vertikala profilen ger dock ofta 
skuggningseffekter som kan tillföra kontrast och visuell tydlighet. Sammanfattningsvis kan 
sägas att kantstenen inte är visuellt tydlig i sig, utan ytterligare åtgärder på eller bredvid 
kantstenen kan vara motiverade för att framhäva överfarten. 
 

Orientering för personer med synnedsättning  

Kanten bedöms kunna vara upptäckbar och möjlig att följa med teknikkäpp8 där 
visningshöjden är ca 6 cm. Den nollade kantstenen kan dock vara ett osäkerhetsmoment 
för synskadade, men det krävs inte särskilt många steg innan det finns möjlighet att hitta 
en kant igen.  

4.4.4 Överfartskantsten 4, typ portsten  

Detta exempel är en granitkantsten med slät yta, en flackt sluttande profil (11°) och en 
visningshöjd på ca 6 cm. 
 

 

Figur 4-12. Överfartskantsten av granit, typ portsten. 

Hastighetsdämpning 

Kombinationen av den flacka profilen och visningshöjden bedöms kunna ge viss 
hastighetsdämpning för de flesta typer av fordon. Funktionstest vid platsen visade att det 
var möjligt att passera komfortabelt med elsparkcykel i 20 km/h, vilket kan antyda att 
högre hastigheter än så kan förekomma. Sannolikt påverkar många faktorer vilka 
hastighetsnivåer som uppstår vid överfarten, exempelvis trafiksituationen på den aktuella 
platsen. Vilken generell hastighetseffekt utformningen ger är föremål för vidare studier.   
 

Säkerhet och komfort för cyklister  

Kantstenen har en profil med mindre kraftiga vinkelförändringar, vilket kan antas minska 
hjulstorlekens betydelse för upplevelsen. Funktionstest på platsen visade att 
konventionell cykel med hastighet 15–20 km/h kan passera utan att något av hjulen lyfter 
från marken. Detsamma gäller för passage med elsparkcykel. Vid försök att passera 

 
8 Minsta upptäckbara höjd för vertikala kanter är 5–6 cm enligt bl.a. Trafikverkets kunskapssammanställning om 
utformning för fotgängare med fokus på personer med synnedsättningar [26]. 
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diagonalt över stenen med båda cykeltyperna greppar hjulen den vinklade ytan utan 
problem. Väglaget var dock torrt och det är svårt att bedöma funktionen vid andra 
förhållanden. Med armcykel behövs en lätt ansträngning för att ta sig över stenen, men 
passagen sker relativt mjukt och försökspersonen kan välja att inte aktivera elstödet. 
 

 

 

 
Figur 4-13. Vinkelrät passage av portsten med cykel, elsparkcykel och armcykel. 

Visuell tydlighet 

Kantstenen har likt de andra exemplen en låg visningshöjd (6 cm) som påverkar 
synligheten negativt, men den har å andra sidan en större synlig stenyta till följd av 
profilen, och därmed upptar den en större del av synfältet än de tidigare presenterade 
exemplen. Den flacka lutningen gör dock att skuggningseffekter uteblir. Stenen ger i sig 
en viss visuell tydlighet, som dock kan vara motiverad att förstärka med hjälp av 
materialval på de omgivande ytorna så att ljushetskontrasten ökar. 
 

 
Figur 4-14. Tydliga ljushetskontraster mellan nylagd asfalt och portsten. Nylagd asfalt ljusnar 
snabbt och kontrasterna försvinner.  
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Orientering för personer med synnedsättning  

För testets försöksperson är det svårt att uppfatta kantstenen oavsett gångriktningen 
(längs med, diagonalt över och tvärs över kantstenen). Eftersom den är svår att upptäcka 
är den för försökspersonen inte heller möjlig att orientera sig efter vid passage i 
gångbanans riktning. Även om den anslutande kantstenen går att följa fram till överfarten 
(Figur 4-15) upplevs det som att den försvinner när den flacka stenen tar vid och stor 
osäkerhet uppstår om vad det är för yta som försökspersonen har kommit ut på och i 
vilken riktning kantstenen ligger.  
 

 
Figur 4-15. Den diffusa övergången mellan vertikal till flack kant gör gångytan svårtolad. 
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4.5 Värdering av studerade exempel 

Nedan följer en sammanfattande värdering av de studerade exemplen utifrån de 
önskvärda funktionerna och egenskaperna. Stark färg illustrerar att funktionen eller 
egenskapen sannolikt uppnås. Mellanstark färg markerar att funktionen eller egenskapen 
uppnås med viss osäkerhet eller till viss del. Svag färg indikerar att funktionen eller 
egenskapen sannolikt inte uppnås. Bedömningarna är gjorda utifrån kantstenarnas 
utseende, tidigare forskning om kanters upptäckbarhet samt i denna studie genomförda 
funktionstest. 
   
Tabell 1. Bedömning av studerade separeringskantstenar 

 

De två vänstra separeringskantstenarna i tabellen ovan har vertikala eller nära vertikala 
profiler medan de två högra har sluttande profiler. Det är därför inte oväntat att de två 
vänstra exemplen bedöms ge effektivast separering medan de två högra är mer 
förlåtande vid fall mot kantsten eller påkörning med cykeldäck. De två högra har 
sammantaget mer cykelvänliga egenskaper. Ett potentiellt problem med kantstenen 
längst till höger är att en viktig funktion för en annan användargrupp sannolikt inte 
uppnås; avgränsningen kan verka otydlig för personer med synnedsättning. Detta kan 
dock motverkas genom att skapa kontraster i materialet bredvid kantstenen. I övrigt kan 
noteras att alla exempel hade en visningshöjd som inte utgjorde någon risk för islag med 
pedaler. 

Separerings-

kantsten 1, typ RV

Separerings-

kantsten 2, typ GF

Separerings-

kantsten 3, betong 

45°

Separerings-

kantsten 4, granit 

27°

Avgränsning mellan gång- och cykelytan är 

upptäckbar med teknikkäpp

Avgränsning mellan gång- och cykelytan är visuellt 

tydlig och synlig i olika ljus- och väderförhållanden

Avgränsning mellan gång- och cykelytan ger effektiv 

separering 

Fall mot kantstenen orsakar inte allvarliga skador*

Cyklist som avsiktligt eller oavsiktligt cyklar över 

kantstenen riskerar inte att falla

Kantstenshöjden innebär inte risk för att pedaler 

slår i kantstenen

Kantens yta och profil är utformad så att risken för 

däckskador är liten

*) Utöver de skador som kan förväntas vid fall mot en plan yta.

Separeringskantstenar

Bedömning av studerade exempel
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Tabell 2. Bedömning av studerade överfartskantstenar 

 
 
De flackare överfartskantstenarna till höger tenderar att ge bättre funktion för cyklister och 
framförallt verkar de kunna erbjuda säker passage för cyklar av varierande typ. Detta 
medför dock möjligheten att hålla högre hastighet över kantstenarna och de fungerar 
också sämre som orienteringshjälpmedel för personer med synnedsättning. Ingen av de 
undersökta lösningarna bedömdes vara tillräckligt visuellt tydliga för trafikanter som ska 
korsa överfarten. Portstenen som har en större synlig yta än de övriga kan i vissa fall vara 
tydligare, men när väderförhållandena ger upphov till skuggor blir de övriga 
kantstenstyperna tydligare. Problemet med synlighet kan motverkas i samtliga fall genom 
att välja material på omgivande ytor som skapar kontrastverkan och framhäver 
kantstenen.  
 
Ingen av de undersökta lösningarna bedömdes helt och hållet uppnå den önskvärda 
funktionen låg halkrisk. De två högra exemplen är dock bättre än de vänstra i det 
avseendet. Vid den nollade passagen erbjuds låg halkrisk endast för cyklister som 
använder den nollade delen, och för att nå passagen krävs dessutom en snäv sväng. 
Portstenen ger god funktion vid torrt väglag men det är osäkert hur funktionen blir vid 
regn, snö och isbildning. 

 

 

  

Överfartskantsten 

1, typ RF

Överfartskantsten 

2, typ ÖGF

Överfartskantsten 

3, nollad passage

Överfartskantsten 

4, typ portsten

Kombinationen av profil och visningshöjd ger 

hastighetsdämpning som stödjer gällande 

väjningsregler
Kombinationen av profil och visningshöjd erbjuder 

säker passage för cyklar med olika hjulstorlek, vid 

såväl rak som sned passage

Risken för halka mot överfartskantstens yta är låg, 

vid såväl rak som sned passage

Kombinationen av profil och visningshöjd är 

utformad så att risken för punktering vid passage 

är låg

Kantstenen är visuellt tydlig och lätt att upptäcka 

för korsande trafikanter

Kantstenen är utformad så att personer med 

synnedsättning inte riskerar att ledas till kraftigt 

lutande ytor
Kantstenen är utformad så att personer med 

synnedsättning kan orientera sig vid passage över 

överfarten

Överfartskantstenar

Bedömning av studerade exempel
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5 Slutsatser 

5.1 Övergripande slutsatser 

Denna studie har belyst kantstenar från ett perspektiv som har varit relativt ovanligt i 
tidigare studier och handböcker gällande gatuutformning. Uttrycket ”kantstensnivå” brukar 
användas för att beskriva en hög detaljnivå och denna studie visar också att små detaljer 
i utformningen kan ha stor betydelse för vissa användare. Nedan presenteras några av 
studiens övergripande slutsatser. 
 
Kantstenar är en allt viktigare olycksfaktor. Med det kraftigt ökade användandet av 
elsparkcyklar och andra färdmedel med mindre hjul har kantstensutformning blivit en 
viktigare faktor för trafiksäkerheten i våra städer. Forskning från VTI och Folksam visar att 
kanter är inblandade i många singelolyckor med cyklar av olika slag. Test som 
genomförts i denna studie indikerade också att mindre hjul gör fordonet mer känsligt för 
detaljer i kantstensutformningen, vilket var särskilt tydligt i fallet med överfartskantstenar. 
Att byta ut samtliga överfartskantstenar till cykelvänliga varianter för att anpassa 
stadsmiljön till den ökande mängden av farkoster med små hjul skulle troligen innebära 
en påfrestning för kommunernas ekonomier och klimatavtryck. Det är dock sannolikt att 
många olyckor med elsparkcykel hade undvikits med en annan kantsten. Kollisioner mot 
kanter står enligt VTI:s studie [2] för hälften av de singelolyckor som kunde härledas till 
vägutformningen. 
 
Detaljerade råd gällande kantstensutformning och cykeltrafik saknas på den nationella 
nivån. Det är känt att det finns risker med att fastna med pedaler mot för höga kantstenar, 
och det rapporteras om elsparkcykelolyckor till följd av kollisioner med kantstenar. Trots 
detta är svenska nationella riktlinjer om kantstenar relativt knapphändiga. Lämplig 
visningshöjd anges vid separering med nivåskillnad mellan cyklister och gående, men 
några ytterligare råd kring hur kantstenar bör utformas med hänsyn till cyklisters säkerhet 
och komfort har ännu inte förts in i exempelvis VGU. Likaså saknas råd för hur kantstenar 
bör utformas med hänsyn till vilken cykelinfrastruktur som planeras i det aktuella fallet. 
Om en gata ska ha cykelfält kan en viss kantstensprofil vara bättre än en annan, utan att 
andra önskvärda kantstensegenskaper behöver försämras av valet. 
 
Det svenska kantstenssortimentet förändras långsamt. Antalet valbara kantstenstyper i 
standardsortiment hos svenska leverantörer är litet när det gäller natursten. Att portsten 
har tagits in som ordinarie produkt hos en av leverantörerna är möjligen ett tecken på en 
begynnande cykelanpassning och kunders önskemål om cykelanpassade lösningar. 
Nederländerna visar i jämförelse med Sverige upp en större variation i användningen av 
kantstenar. Betong är vanligare som material, ljusheten varierar från ljust till mörkt och 
det finns en mångfald av kantstenstyper att använda beroende på vilken visningshöjd och 
kantstensprofil som efterfrågas.  

5.2 Cykelvänliga kantstenar och trafiksäkerhet 

Studien har visat att trafiksäkerhet är en viktig faktor när kantstenars cykelvänlighet ska 
bedömas. I Sverige är kantstenar ur ett cykelperspektiv både en säkerhets- och 
komfortfråga. Studien pekar på att det bör skapas en tydligare standard och praxis för hur 
kantstenar utformas i anslutning till cykelvägar. Det vi i denna studie kallar 
överfartskantstenar är troligen den största trafiksäkerhetsrisken för cyklister, eftersom vi 
har funnit många byggda exempel med för brant kantstensprofil. Även om kantstenens 
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hörn är avrundat eller avfasat räcker en enkel geometrisk jämförelse mellan ett 
elsparkcykelhjul och kantstensprofilen för att visa på säkerhetsproblematiken. Fotografier 
från genomförda funktionstest visar hur hjul lättar från marken vid överfart med 
elsparkcykel vilket ställer krav på förarens förmåga att hålla balansen. Bredare 
överfartskantstenar med flackare profil har förutsättningar att bidra till färre olyckor med 
både elsparkcyklar och konventionella cyklar. Det behövs dock mer studier för att komma 
fram till den lämpligaste detaljutformningen för dessa stenar. De byggda exemplen vi har 
funnit i Sverige har möjligen en för slät yta för att vara säkra i alla väderförhållanden. Det 
är också viktigt att säkerställa att stenens hastighetsdämpande effekt blir tillräckligt hög 
och att personer med synnedsättning får tillräcklig ledning när de går utmed 
överfartskantstenen.  
 
Att ersätta en problematisk överfartskantsten med en mer cykelvänlig variant är bara ett 
sätt att angripa problemet. Ett annat är att bygga om passagen så att ramper tar upp 
höjdskillnaden istället för kantstenar. Vad som är lämpligast behöver avgöras från fall till 
fall. 
 

 
Figur 5-1. Två exempel på överfartskantstenar. Normalbred kantsten med vertikal profil och rundat 
hörn (t.v) och bred kantsten med flack profil (t.h). 

Vilken betydelse separeringskantstenar har för trafiksäkerheten i Sverige är mer osäker 
och behöver studeras vidare. Klart är dock att många kantstenar utmed cykelbanor, 
cykelfält och gator med cykling i blandtrafik är utformade så att cyklister riskerar att skada 
sig vid oavsiktlig påkörning. Att använda kantstenar med mer förlåtande profil gentemot 
cyklister kan också ses som ett steg i Nollvisionens riktning. I propositionen till 
riksdagsbeslutet 1997 ingick följande formulering [26]; 
 
”Utifrån det synsätt som följer av nollvisionen måste vägtransportsystemet vara så 
utformat att mänskliga misstag kan ske utan att allvarliga hälsoförluster uppstår. Därför 
måste de mest utsatta trafikantgruppernas behov av trafiksäkerhet vara normgivande vid 
utformning av gator och vägar såväl inom som utom tättbebyggt område.”    
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5.3 Checklista för cykelvänliga kantstenar 

Baserat på kunskaperna från litteraturstudien och erfarenheterna från fallstudien ges här 
en vägledning för hur kantstensval kan bidra till säkrare trafikmiljöer och bättre 
fungerande cykelinfrastruktur. Vägledningen ges i form av en checklista som kan 
användas vid planering av ny- eller ombyggnadsprojekt. 
 

Separering med nivåskillnad mellan gång - och cykeltrafik  

 Är kantsten med nivåskillnad den lämpligaste separeringsformen för 
platsen? 
 

  

 

 

 Planera för visningshöjd 5 eller 6 cm. Avgränsningen blir då upptäckbar för 
personer med synnedsättning, och cyklister riskerar inte att fastna med sina 
pedaler.  

 Använd en kantstensprofil med vertikal eller nära vertikal profil om det 
eftersträvas en mycket hög grad av separering. Använd en kantstensprofil med 
sluttande profil om cykelbanans bredd kan leda till trängsel, eller om en något 
lägre grad av separering kan godtas på platsen. 

 Undvik vassa kanter mot cykeltrafiken. Kantstenar mot cykelbana bör ha 
rundade eller avfasade hörn. 

 Välj material på cykelbana, kantstenar och gångbana så att avgränsningen 
framträder tydligt. Om materialen i sig inte ger tillräckliga ljushetskontraster 
(minst 0,4 på NCS-skalan) kan de behöva förstärkas med ytterligare 
utformningselement. Exempel på förstärkning kan vara en ljus fris utmed 
avgränsningen. 

 

 
Figur 5-2. Exempel på förstärkning av avgränsning med en ljus fris. Här saknas dock en kännbar 
avgränsning för personer som orienterar sig med teknikkäpp.   

 
  

Om svaret är ”ja”, beakta följande aspekter vid utformningen 
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Genomgående gång- och cykelbana  

 Är överfartskantsten att föredra framför ramp för att ta upp höjdskillnaden 
mot den upphöjda ytan? 
 
 

  

 

 Välj hur hög nivåskillnaden ska vara vid den upphöjda ytan. Om 
förhållandena på platsen tillåter det bör det eftersträvas att höjden blir ungefär 
densamma på upphöjningen som på sträcka, vilket vanligen är mellan 10 och 12 
cm. En markant höjdskillnad förtydligar väjningsregler, ger lägre 
fordonshastigheter och god komfort för gående och cyklister längs huvudvägen 
samtidigt som projektering och utförande förenklas. Med högre höjdskillnad än 6 
cm krävs i dagsläget specialbeställning av överfartskantstenar, eftersom det 
saknas standardstenar som har lutning anpassad till högre visningshöjder. 

 Överfartskantstenens yta bör inte vara för slät då det kan leda till halkrisk. 
Detta gäller särskilt då flacka överfartskantstenar, som exempelvis portsten, väljs. 

 Tänk på ledning för synsvaga. Personer med synnedsättning har svårt att 
orientera sig utmed flacka överfartskantstenar. Konstgjorda ledstråk får heller inte 
anläggas över trafikerade ytor. Däremot bör personer med synnedsättning få 
ledning fram till överfarten, och varningsytor behövs för att indikera var faran för 
korsande trafik börjar och slutar. För att öka möjligheten för vissa personer med 
synnedsättning att kunna följa överfartskantstenen, är det önskvärt att lämna ca 1 
cm vertikal visning närmast körbanan. Detta kan också vara till fördel för 
vattenavrinningen. 

 Välj material på körbana, kantstenar och upphöjd yta så att överfarten 
framträder tydligt. Om materialen i sig inte ger tillräckliga ljushetskontraster kan 
de behöva förstärkas med ytterligare utformningselement. Exempel på 
förstärkning kan vara en ljus fris utmed överfarten. 

 

 
Figur 5-3. Holländskt exempel på materialval där kantstenen framträder tydligt. 

  

Om svaret är ”ja”, beakta följande aspekter vid utformningen 
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6 Förslag till fortsatt forskning 

I detta avsnitt identifieras ett antal områden där denna studie har visat på behov av vidare 
fördjupning och studier. 
 
Trafiksäkerhet och portstenar 
Det har utvecklats en praxis i Örebro och Stockholm kring användandet av flacka 
överfartskantstenar vid genomgående gång- och cykelbanor. Dessa så kallade portstenar 
har som tidigare konstaterats många cykelvänliga egenskaper. Det skulle dock behövas 
kvantitativa studier för att ta reda på vilka hastighetsnivåer som utformningen leder till i 
normalfallet, med avseende på personbilar, lastbilar, konventionella cyklar och 
elsparkcyklar. Sådana studier kan ge svar på om stenens lutning och visningshöjd är 
tillräckliga för att ge avsedd hastighetseffekt, eller om utseendet behöver modifieras. 
 
Med stöd i holländska riktlinjer ger även denna studie rådet att överfartskantstenars yta 
inte bör vara för slät. Det behövs forskning för att undersöka hur olika material som 
exempelvis granit kan behandlas så att cykeldäck får så bra grepp som möjligt.  
  
Kantstensprofilens påverkan på tillgänglighet 
Studier med fler försökspersoner behövs för att ge bättre kunskap om hur olika 
kantstensprofiler påverkar hur kantstenar uppfattas. Tidigare studier har fokuserat på 
kanters höjder, men kanter har i dessa studier varit rätvinkliga. Denna rapport presenterar 
hur en försöksperson uppfattar en sluttande kantsten, resultat som skulle behöva 
verifieras med fler tester. 
 
Förlåtande kantstensutformning: olycksstudier och materialutveckling 
Forskningen som presenteras i denna rapport pekar på att kantstenar har en betydande 
roll i cyklisters singelolyckor. Olycksrapporter från databasen Strada ger sällan detaljerad 
information om vad i en utformning som ledde fram till en specifik skada och därför är det 
ofta svårt att peka på exakt vad väghållaren bör prioritera att åtgärda. Hur många skador 
hade exempelvis kunnat lindras med en mjukare kantstensutformning? För att ge svar på 
det behövs troligen intervjustudier med personer som har varit inblandade i singelolyckor. 
 
Det pågår utveckling och tester av förlåtande asfalt för användning på gång- och 
cykelbanor [27]. Som ett nästa steg vore det naturligt att pröva alternativa material eller 
utformningar för kantstenar, i syfte att uppfylla Nollvisionens vilja att skapa förlåtande 
trafikmiljöer. 
 
Cykling längs kantsten 
Cykling längs med kantstenar sker i blandtrafik, i cykelfält och på cykelbanor. Svenska 
och holländska riktlinjer anger olika mått för den marginal som bör finnas mellan cyklisten 
och kantstenen vid dimensionering av exempelvis cykelbanans bredd. Både kantstenens 
höjd och profil påverkar hur tätt intill kantstenen som cyklisten väljer att placera sig, och 
därmed påverkar också kantstensvalet hur effektivt cykelbanans bredd utnyttjas. Genom 
att studera cyklisters placering gentemot olika typer av separeringskantstenar kan vi få 
bättre förståelse för vilka kantstenar som är lämpliga att använda i svenska förhållanden 
när utrymmet för cykelfält och cykelbanor är begränsat. 
  
Sluttande kantstenars separeringseffekt 
Något som skulle tala emot att introducera mer förlåtande kantstenar för cykeltrafiken är 
farhågan att separeringseffekten blir sämre. En färsk holländsk studie visar att gående 



  

   

 
 

41 (46) 
 

RAPPORT 

2021-10-01 

CYKELVÄNLIGA KANTSTENAR 

 

 

och cyklister tenderar att hålla sig till sina respektive ytor även vid sluttande 
separeringskantstenar och vid nollade kantstenar. Det finns svenska studier med 
motsägande resultat, som visar att separering med nivåskillnad har bäst effekt. Studien 
från Lunds universitet går dock inte in på hur kantstenar kan variera i utformning och hur 
det kan påverka effektiviteten. Det är vanskligt att överföra slutsatser om beteenden från 
studier i andra länder till svenska förhållanden. Därför behöver tester göras i svenska 
miljöer med olika kantstensprofiler. 
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Bilaga: Innovativa svenska exempel 
 

Flack kantsten som separering 
Nära Odenplan i Stockholm har en cykelbana försetts med svagt sluttande kantstenar, 
vilket har resulterat i något i Sverige så ovanligt som en nivåseparerad cykelbana utan 
kanter. Cykelbanan löper genom en platsbildning som byggts efter att gatan hade stängts 
av helt för motorfordonstrafik. Syftet med de sluttande kantstenarna var att skapa en 
mildare grad av separering som inte blir ett för stort hinder för det stora antalet gående 
som korsar över platsen. Med andra ord var inte funktionen för cyklister avgörande vid 
valet av kantsten. Inspiration till lösningen hämtades dock från ett studiebesök i Bristol 
där en liknande lösning hade byggts, och där väghållarens erfarenheter var att 
kantstenen fungerade bra för cyklister och var upptäckbar med teknikkäpp. 
 

 
Figur 7-1. Flackt sluttande kantsten som separering, Norrtullsgatan i Stockholm 

Portsten som överfartskantsten 
När det gäller kantstenar tvärs över cyklisters färdriktning har den så kallade portstenen 
blivit ett vanligt inslag i Stockholms gaturum. Stockholms tjänstemän inspirerades av 
Örebro kommun, där portsten används både som höjdanpassning vid fastighetsinfarter, 
och vid vissa typer av gupp. Portstenen som används i Örebro och Stockholm är 
framtagen utifrån behoven som Örebros tjänstemän såg för infartskantstenar, och gjordes 
först som en specialbeställning till en kantstensleverantör. Därefter har den etablerat sig i 
standardsortimentet hos åtminstone en svensk kantstensleverantör (Benders). I Örebro 
har portstenen med tiden fått ett brett användningsområde men i Stockholm används den 
än så länge som överfartskantsten vid genomgående gångbanor och vid entréer till 
exempelvis gågator.  
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Figur 7-2. Portsten vid entré till gågata. Portstenen ansluter till gradhuggen granitkantsten och 
gångytor av betongplattor. 

 

Figur 7-3. Portsten utmed huvudgatan vid genomgående gångbana. Portstenen ansluter till råkilad 

granitkantsten och gångytor i asfalt. 

Stockholms stad har under en längre tid prövat olika lösningar för att skapa 
genomgående gångbanor som även tillgodoser cyklisters behov. Fasad eller rundad 
kantsten över hela överfartsbredden har varit den vanligaste lösningen, men kanten 
anses vara för obekväm för cykeltrafiken. Det prövades också att på en del av 
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överfartsbredden gå ned till nollad kantsten, men öppningen fungerade ofta dåligt för 
lastcyklister och var svår att placera optimalt för cyklisternas rörelsebehov. En annan 
variant som har förekommit är att lägga en vanlig rak kantsten på sidan så den bildar en 
ramp. Portstenen kan ses som en vidareutveckling av det sistnämnda, men med en 
skräddarsydd sten som är enklare att anlägga.  
 

 
Figur 7-4. Genomgående gångbana under byggnation. Den första portstenen är på plats. 

Stockholms erfarenhet av portstenen är i stort positiv och att döma av reaktionerna från 
platser där den har införts fungerar den för cykeltrafiken. Det har dock inte gjorts någon 
större utvärdering kring hur den fungerar för olika användare. Från gående har det 
förekommit synpunkter om att bilar och cyklar efter ombyggnad kör snabbare. Det är inte 
bestämt om portstenen ska vara en standardlösning i Staden och i dagsläget har den 
status som utformning ”på försök”. Det har i vissa fall uppstått sättningar i gångytors 
plattytor där de möter stenen. 


