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Sammanfattning 

Denna studie sammanställer kunskap om kriterier och metoder för cykelturistiska 
leder. Den presenterar intervjuer med en rad aktörer i Sverige samt visar på exempel 
om hur information om trafiksäkerhet kan kommuniceras genom olika kanaler. 
 
Cykelledskriterierna som samlats in är framtagna av nationella myndigheter, regionala 
organ och cykelfrämjande organisationer. Kriterierna varierar stort och täcker en 
mängd perspektiv som kan beaktas vid utveckling av cykelturistiska leder. De olika 
kriterierna har alla tagits fram för att främja och inspirera till cykelturism och 
kvalitetssäkring av leder. Skillnader mellan kriterier berör dels vilka perspektiv som 
finns med, hur fasta eller öppna för tolkning de är och variationer i process eller metod 
för datainsamling och värdering. 
 
De intervjuer som genomförts ger en samstämmig syn att nationella kriterier för 
cykelleder är något positivt för cykelturismens utveckling i Sverige. Samtidigt finns en 
enighet i att delar av kriteriernas gränsdragningar uppfattas som snäva då många 
vägar med relativt låga trafikvolymer utesluts. Andra element och kriterier som 
uppges saknas är exempelvis tillgång till vägren, vägrenens bredd och kvalité, sikt, 
topografi men även möjligheten att i större utsträckning använda grusvägar.  
 
Flera av de intervjuade anger vikten av kommunikation och ”berättelser” om en led 
gällande hur det är att cykla längs leden, vad leden erbjuder och vilka leder eller 
delsträckor som passar olika målgrupper. Det finns stora utmaningar i att ”översätta” 
att en led uppfyller vissa kriterier till något förståeligt för turister.  
 
Gällande kommunikation visas i rapporten goda exempel på hur information om 
trafiksäkerhet kan göras tillgänglig på hemsidor, i kartor, i appar och genom 
kampanjer. Gemensamt för de olika kanalerna är tillgång till information. Hemsidor 
behöver ha information som ger potentiella besökare svar på sina frågor. Kartor, 
oavsett om de är fysiska eller digitala, ska informera användarna om dels rätt väg men 
också annan information som topografi, vägtyper m.m. Många digitala kartor kan 
öppnas och integreras i appar, för att till exempel kunna följa med GPS. Inte sällan 
delas information om leder mellan användare av en app. Även olika cykelkampanjer 
handlar om att dela information om ett visst ämne, såsom trafiksäkerhet eller ökad 
förståelse av olika användares behov.  
 
Denna kunskapssamling breddar förståelsen för olika perspektiv för bedömning och 
klassificering av cykelleder samt ger förståelse för hur trafiksäkerhet kan 
kommuniceras. Ökad kunskap och nya perspektiv kan leda till ökad trafiksäkerhet för 
cykelturister.   
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1 Om studien 

1.1 SYFTE OCH MÅL 
Syfte med studien är ökad kunskap om standardiserade kriterier och metoder för 
klassificering, certifiering och kvalitetsbedömning av cykelturistiska leder. Detta 
med fokus på aspekter och faktorer för trafiksäkerhet. Ytterligare syfte är att visa 
hur trafiksäkerhet kan kommuniceras till exempel på hemsidor, på tryckta kartor 
eller genom kampanjer. 
 
Mål med studien är att skapa trafiksäkrare cykelturistiska leder vid planering och 
utformning av cykelturistisk infrastruktur. Därtill att bidra till ökat kunskapsläge 
gällande kommunikation av trafiksäkerhet för cykelturistiska leder utifrån aktuella 
exempel. 
 
Den typ av turistisk cykling som berörs i studien är det som kallas ”leisure”-
cykling. Det är relativt ”lugn” cykling med fokus på upplevelser längs vägen samt 
cykling för motion och rekreation. Vanlig etapplängd är ca 40-60 km per dag men 
kan vara både längre och kortare beroende på en sträckas förutsättningar. Inte 
sällan cyklas ”leisure”-leder i sällskap under en cykelsemester. 

1.2 METOD 
Projektet har genomförts genom: 
 

• Insamling av kriterier och metoder för klassificering av leder.  
• Intervjuer med ledhuvudmän och andra aktörer i Sverige.  
• Insamling av exempel på hur trafiksäkerhet kan kommuniceras på 

hemsidor, i kartor och genom kampanjer.  
 

I rapporten presenteras kriterier med fokus på trafiksäkerhet. Exempelvis hur 
trafiksäkerhetskriterier är utformade, vilken data som används, hur olika 
klassificering kan se ut, vid vilka förhållanden cykling i blandtrafik tillåts samt 
metoder för insamling av data.  
 
Rapporten fokuserar på kriterier för cykelturistiska leder vid ”leisure”-cykling. 
Kriterier eller krav på cykelinfrastruktur inom tätort behandlas oftast i en stads 
eller kommuns generella riktlinjer för cykelinfrastruktur. Det är inte i fokus i 
denna studie även om ett par exempel på kriterier för cykelturistiska leder inom 
tätort presenteras. Mountainbikecykling (MTB) berörs inte i studien. Inte heller 
berörs frågor om till exempel organisation eller finansiering. 
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2 Bakgrund 

2.1 CYKELTURISM OCH TRAFIKSÄKERHET 
Intresset för cykelturism och cykling för motion och rekreation växer. Det märks i 
det ökande antalet cykelleder som diskuteras, planeras och färdigställs. I juni 2019 
invigdes Sveriges tredje nationella cykelled Sydkustleden. Den möjliggör cykelturism 
längs den skånska kusten mellan Helsingborg och Simrishamn och fler leder står på 
tur till att bli nationella cykelleder1. Utöver de nationella lederna finns en stor mängd 
regionala och lokala cykelleder runtom i Sverige2. 
 
Trafikverkets framtagna kriterier för lokala, regionala och nationella cykelleder ökar 
intresset och ger utvecklingen av cykelleder högre legitimitet. 
 
Fler cykelleder betyder fler användare vilket innebär en ökad bredd av utövare med 
varierande erfarenhet av cykling för motion, rekreation och turism. Helt bilfria och 
separerade vägar är många leders vision. Det är vanligt att delar av en led innebär 
cykling i blandtrafik, vilket kan upplevas som otryggt av i synnerhet oerfarna 
cyklister eller barnfamiljer.  
 
En av de mest centrala aspekterna för cyklister är trafiksäkerhet och hög upplevd 
trygghet. Faktisk säkerhet kan härledas till skyltade och faktiska hastigheter, 
ÅDT/SDT (årsdygnstrafik/sommardygnstrafik), vägtyper, sikt, topografi, tillgänglig 
cykelvägsinfrastruktur, skyltning, vägmarkeringar och trafikregler samt 
olycksstatistik. Den upplevda säkerheten handlar om trygghet, komfort och säkerhet 
under cyklingen. Den påverkar benägenheten att överhuvudtaget vilja cykla vid 
exempelvis oklarheter om säkerhet längs leden.  
 
Ett sätt att säkerställa att en cykelled håller en viss kvalité och erbjuder cykelturister 
en bra upplevelse är standardiserade krav och kriterier. Dessa kan utformas och 
innehålla olika krav för att ge en led eller en sträcka ett ”betyg”, en särskild 
”karaktär” eller en viss ”nivå” gällande bland annat trafiksäkerhet.  
 
Vidare är även tillgänglig och uppdaterad, information om till exempel 
trafiksäkerhet, ett sätt att kommunicera en led och den upplevelse som kan förvänta.  
 
 

  

                                                             
1 Tillsammans med Kattegattleden och Sydostleden binder Sydkustleden ihop Göteborg med Simrishamn 
via Helsingborg och den skånska kusten och vidare österut till Växjö. 
2 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/turism-och-besoksnaring/cykelturism.html 
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3 Kriterier och metoder  

I detta kapitel presenteras olika avsändares kriterier för cykelleder med särskilt 
fokus på trafiksäkerhetsaspekter. Den presenterar också metoder för insamling av 
den data som ligger till grund för kriterierna.  

3.1 TRAFIKVERKET 
I Sverige har Trafikverket tagit fram kriterier för nationella, regionala och lokala 
cykelleder för rekreation och turism. Nedan presenteras kriterierna för nationella 
leder. 

Kriterier 

Trafikverket har tagit fram kriterier för turist- och rekreationscykelleder. Angående 
kriterierna och trafiksäkerhet anges det att: 
 

Trafiksäkerhetskriterierna är framtagna utifrån erfarenhetsbaserad kunskap om 
säkerhet, med en avvägning mot upplevt säkerhetsbehov. Att leden uppfyller 
trafiksäkerhetskriterier betyder inte automatiskt att den blir godkänd. 
Referensgruppen baserar godkännandet på alla kvalitetskriterier, det vill säga även 
förankring och tillstånd.3 

 
Tabell 1 beskriver Trafikverkets kvalitetskriterier med särskilt fokus på 
trafiksäkerhetsperspektiven. Kriterierna består av både ”hårda” kriterier som 
trafikvolymer samt ”mjuka” kriterier som vikten av kommunikation och ansvarig 
ledhuvudman. Kriterierna består dels av beslutsgrundande och dels av ej 
beslutsgrundande kriterier4 
 
Tabell 1 Kriterier för cykelleder för rekreation och turism 

Kriterier Kriteriet berör  Om trafiksäkerhet 
Beslutsgrundande 
Förankring Leden ska vara förankrad och ha 

en huvudman för förvaltning, 
kvalitetssäkring och kontakt utåt 

- 

Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet bedöms utifrån 
en samlad bild om hastighet, 
ÅDT/SDT och vägtyp 

Den samlade bilden av 
trafiksäkerhet avgör hur 
trafiksäker en cykelled är och 
vilken nivå av 
”trafiksäkerhetsstandard” den 
erbjuder 

Tillgänglighet 
(förutom med 
kollektivtrafik) 

Leden passerar minst två 
tätorter och har god komfort och 
tillgänglighet 

Tillgänglighet gällande 
förekomst av ”cykelfållor”, 
bommar och liknande samt 
komfort utifrån hur beläggning, 
bredd och höjdskillnader 

Tillstånd Tillstånd för utmärkning av 
cykelled och avtal med 
väghållare ska finnas 

- 

Ej beslutsgrundande (men bör uppfyllas) 
Attraktivitet Trafikbuller, störande trafik (ej 

möjligt att cykla i bredd), 
förekomst av natur, landskap, 
levande orter, gestaltning av 
cykelväg, levande bygd och 

”Negativa” inslag kan påverka 
trafiksäkerheten och den 
upplevda säkerheten: t.ex. anges 
trafikmängder och hastighet på 
vägar, även om det finns separat 

                                                             
3 Trafikverket (2017) 
4 Trafikverket (2017) 
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rådande trafiksituation cykelväg, ha negativ påverkan 
Tillgänglighet med 
kollektivtrafik 

Möjligheterna att ta med cykel 
på kollektivtrafik beskrivs 

- 

Kommunikation Ledens sträckning (karta och 
hemsida) och lämplighet för 
olika målgrupper samt 
tillgänglighet såsom öppettider 
för service och sevärdheter samt 
kollektivtrafikens tider; 
möjlighet att ta med cykel eller 
hyra cykel på plats 

Rätt led till rätt målgrupp är 
viktigt för trafiksäkerheten. 
Vana landsvägscyklister har 
andra preferenser än t.ex. en 
barnfamilj 

Kvalitetssäkring Ledhuvudmannen ska ha en 
långsiktig plan och budget för 
förvaltning, kvalitetssäkring av 
service, infrastruktur och 
skyltning, utveckling, 
marknadsföring och 
trafiksäkerhetssituation 

Ledhuvudmannen ska vara 
uppdaterad om nya vägar 
tillkommer med bättre 
trafiksäkerhet (och högre 
attraktivitet) samt uppföljning 
av trafikflöden, 
hastighetsändringar m.m.  

 
Trafiksäkerhet för en cykelled bedöms utifrån sträckor som går i tätbebyggt område 
respektive utanför tätbebyggt område samt vid passage och i korsningar, se tabell 
3, 4 och 5. 
 
Tabell 2 Bedömning av trafiksäkerhet inom tätbebyggt område 

 
Gränsdragning för när cykling är tillåten i blandtrafik inom tätort baseras på 
förhållandet mellan skyltad hastighet och trafikvolymer. För vägar skyltade 40 km/h 
går gränsen vid 3000 SDT och för 1+1 vägar skyltade 50/60 km/h går gränsen för 
cykling i blandtrafik > 2500 SDT. För högre trafikvolymer tillåts inte cykling i 
blandtrafik.  
 

Hastighet i km/tim 
för aktuell sträcka

SDT (antal motorfordon på 
sommaren) för aktuell sträcka

Förutsättningar och 
bedömning av trafiksäkerhet

- Blandtrafik (+cykelbana, cykelfält)
Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik

Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik

Cykelbana
Cykelfält, blandtrafik-

70 (stadsringsvägar

< 2500

2500-5000
1+1 
väg

> 5000

-

2+2 
väg

Bedömning av trafiksäkerhet inom tätbebyggt område

< 3000

> 3000

50/60

30

40
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Tabell 3 Bedömning av trafiksäkerhet utanför tätbebyggt område 

 
 
Gränsdragning för när cykling är tillåten i blandtrafik utanför tätort baseras på 
förhållandet mellan skyltad hastighet och trafikvolymer. För vägar skyltade 60 km/h 
går gränsen vid > 2000 SDT och för vägar skyltade 70 km/h går gränsen för cykling i 
blandtrafik vid > 500 SDT. För högre trafikvolymer tillåts inte cykling i blandtrafik. 
 
Tabell 4 Bedömning av trafiksäkerhet vid passage 

 
 
Trafiksäkerhet i korsningar delas, som tabell 4 visar, upp i grön, gul och röd 
standard utifrån trafikvolymer mätt i ÅDT och skyltad hastighet på den väg som ska 
passeras. För cykelleder för rekreation eller turism ska röda passager helst inte 
förekomma. 
 
För att en led ska kunna bli certifierad ska en övervägande del av leden uppfylla grön 
standard. I tabell 5 beskrivs trafiksäkerhetsstandarderna med tillhörande upplevelse 
av cykling som de olika standarderna innebär.  
 

Hastighet i km/tim 
för aktuell sträcka

SDT (antal motorfordon på 
sommaren) för aktuell sträcka

Förutsättningar och 
bedömning av trafiksäkerhet

< 500 Cykelbana, cykelfält, blandtrafik
Cykelbana, cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik

< 500 Cykelbana, cykelfält, blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält
Cykelbana
Cykelfält
Blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält, blandtrafik
Cykelbana
Cykelfält, blandtrafik

Bedömning av trafiksäkerhet utanför tätbebyggt område

500 - 2000
60

> 2000

70
500 - 2000

> 2000

80

< 250

250 - 1000

> 1000

> 90 -

ÅDT på vägen som ska 
passeras / Hastighet i 
km/tim

< 3500 3500 - 8000 8000 – 12 
000

12 000 – 16 
000

16 000 – 20 
000

40 Grön Grön Grön Grön Gul
50/60 Grön Grön Gul Gul Röd
70 Grön Gul Gul Röd Röd
80 Gul Röd Röd Röd Röd
90 Gul Röd Röd Röd Röd
100 Röd Röd Röd Röd Röd

Bedömning av trafiksäkerhet vid passage/korsning
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Tabell 5 Trafiksäkerhetsstandarder 

 
 
Trafiksäkerhetsstandarderna grön, gul, röd och lila standard gör det enkelt att se 
vilka delar av en led som uppfyller kraven och inte. Vid certifiering av en nationell 
led ska en övervägande del uppfylla kraven för grön standard. Lila sträckor får inte 
förekomma och högst 10 procent av sträckan får vara röd (de 10 procenten får inte 
vara sammanhängande). Vid ansökan att bli en nationell cykelled ska 
ledhuvudmannen visa på en femårsplan för hur röda sträckor ska bli mer trafiksäkra.  

Metod för genomförande 

Den beslutsgrundande data som kriterier och ansökan för att bli en nationell cykelled 
baseras på kommer från bland annat Nationell vägdatabas - NVDB1 och kräver inte 
fältstudier.5 Inte heller de icke beslutsgrundande kriterierna kräver 
fältstudier/fältbesök, men stärker troligen trovärdigheten för en led vid ansökan att 
bli certifierad. 
 
Ansökan om att bli nationell cykelled utvärderas genom en av Trafikverket tillsatt 
referensgrupp med företrädare från Regionala Nätverket för Turism, Trafikverket, 
Tillväxtverket, Visita, Länsstyrelsen, Svenska turistföreningen och regionala 
planupprättare.  
 
När en led uppfyller de uppsatta kriterierna jobbar Trafikverket och ledhuvudman 
tillsammans i det fortsatta arbetet vid exempelvis framtagande och verkställande av 
skyltplan.  
 
  

                                                             
5 https://nvdb2012.trafikverket.se/ 
 

Standardnivå Beskrivning

Grön standard

”Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med barn under 12 
år på sträckan”.  Hit räknas cykelbanor och smala landsvägar med lite trafik 
samt vägar i tätorter med hastigheten 30 eller 40 km/tim och lite trafik. Med 
låga hastigheter och liten trafikmängd går det även att cykla på ett cykelfält 
som är så brett att en förälder kan cykla bredvid ett barn (min 1,50 m).

Gul Standard
”Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i bredd utan att 
störas av trafik”. Hit räknas cykling i blandtrafik med lite trafik eller på 
cykelfält. Här känns det bra att cykla med barn över 12 år.

Röd Standard

”Vägen upplevs som osäker”.  Hit räknas cykling i blandtrafik eller på cykelfält 
på vägar med större trafikmängd och högre hastigheter. Ibland kan en kortare 
röd del behöva ingå för att knyta samman en led, men det finns en övre gräns 
för vad som är acceptabelt när det gäller hastighet, längd och trafikmängd.

Lila Standard
”Vägen upplevs som mycket trafikfarlig”.  Sträckor som ur 
trafiksäkerhetssynpunkt bedöms tillhöra lila standard kan aldrig ingå i en 
cykelled med utmärkning.
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3.2 DANSK CYKELTURISME 
Den danska föreningen Dansk Cykelturisme består av både offentliga och privata 
aktörer som arbetar för att utveckla och marknadsföra Danmark som en 
cykelturismdestination.  

Kriterier 

Dansk Cykelturisme har arbetat fram en manual med kriterier för inventering och 
utvärdering av cykelturistiska leder. Manualen bygger på olika parametrar med fokus 
på trygghet och komfort som ett mått på trafiksäkerhet för cykelturistiska leder.6 I 
tabell 6 presenteras kriterierna, vad de berör samt vad som berör trafiksäkerhet.  
 
Tabell 6 Kriterier för trygghet och komfort 

Kriterier Kriteriet berör  Om trafiksäkerhet 
ÅDT (årsdygnstrafik) Klassificering av ÅDT för 

olika nivåer av trafiksäkerhet 
Vid mer än 2000 ÅDT 
oavsett hastighet innebär 
otillräcklig komfort och 
trygghet 

Typ av väg Typ av väg utifrån 
kategorierna blandtrafik, 
cykelbana, cykelväg, 
dubbelriktad cykelbana/-
väg, dubbelriktad gång- och 
cykelväg 

Olika vägtyper viktas i 
relation till ÅDT och 
hastighet. Cykling i 
blandtrafik innebär alltid 
högre risk än andra vägtyper 

Hastighet Skyltad hastighet på 
sträckan 

500-2000 ÅDT och 
hastigheter över 50 km/h 
innebär otillräcklig komfort 
och trygghet och således låg 
trafiksäkerhet 

Beläggning och underlag Berör hastighet, komfort, 
risk för punkteringar, 
upplevelse (svårt att 
uppskatta landskap vid dålig 
väg), trygghet (hål och löst 
underlag ökar olycksrisk) 

Aspekter om trafiksäkerhet, 
inte minst då vanliga olyckor 
bland cyklister är 
singelolyckor med koppling 
till undermålig beläggning 
och dåligt underlag 

Framkomlighet Berör hinder, bommar och 
dylikt, (otrygga) korsningar 
och branta vägkanter, 
påverkande vegetation, dålig 
sikt och ”avsmalningar” 

Fasta föremål och t.ex. dålig 
sikt kan negativt påverka 
framkomligheten och 
trafiksäkerheten (faktisk och 
upplevd) för cykelturister   

Skyltning Berör om skyltning är 
fungerande eller saknas, är 
förstörd, felplacerad eller  
skymd 

Felplacerade skyltar kan leda 
cykelturister fel och in på 
vägar eller sträckor med 
oönskade trafikförhållanden 

Upplevelser och service Kultur- och 
naturupplevelser, mat och 
dryck, service och 
information, övernattning 
och cykelservice 

Tillgång till t.ex. service och 
information om leden anges 
påverka den upplevda 
säkerheten  

 
De danska kriterierna fokuserar främst på infrastruktur och ”hård” data som 
hastighet och ÅDT. Andra värden som ”upplevelser och service” bedöms också.  
 
Tabell 7 visar hur olika vägtyper viktas mot ÅDT och hastighet. Skalan är 5 till 0 där 
5 och 4 innebär bra komfort och trygghet. 3 är ok, 2 och 1 innebär dålig komfort och 
trygghet och 0 innebär väldigt låg komfort och trygghet.   
 

                                                             
6 Dansk Cykelturisme (2015) 
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Tabell 7 Översikt viktning mellan ÅDT; hastighet och lämplig infrastruktur 

 
 
Gräns för cykling i blandtrafik går vid skyltad hastighet 50 km/h och > 500 ÅDT. Vid 
passager rekommenderas mittrefug eller liknande för korsande av vägar i två steg vid 
> 2000 ÅDT och hastigheter över 50 km/h. 

Metod för genomförande 

Manualen (bilaga 1) är utformad för fältstudier med cykel på den tänkta leden och 
genomförs av Dansk Cykelturisme själva eller av samarbetspartner. 
 
Den insamlade informationen sammanställs i en rapport och mynnar ut i en 
handlingsplan över förbättringsåtgärder längs den tänkta leden.   
  

ÅDT/Vägtyp 0-40	km/t 41	–	50	km/t 51	-60	km/t 61-80	km/t 81	km/	t	–

5	Blandet	trafik - - - -
5	Cykelbane
5	Cykelsti
5	Dobbelt	cykelsti
5	Dobbelt	fællessti

4	Blandet	trafik 3	Blandet	trafik 3	Blandet	trafik 3	Blandet	trafik -
5	Cykelbane 4	Cykelbane 4	Cykelbane 4	Cykelbane -
5	Cykelsti 5	Cykelsti 5	Cykelsti 5	Cykelsti 5	Cykelsti
5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti

5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti
5	Dobbelt	
fællessti

4	Blandet	trafik 3	Blandet	trafik 2	Blandet	trafik 2	Blandet	trafik -
4	Cykelbane 4	Cykelbane 4	Cykelbane 4	Cykelbane -
5	Cykelsti 5	Cykelsti 5	Cykelsti 5	Cykelsti 4	Cykelsti
5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 4	Dobbelt	cykel

5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 4	Dobbeltfælles
2	Blandet	trafik 1	Blandet	trafik 1	Blandet	trafik 0	Blandet	trafik -
3	Cykelbane 3	Cykelbane 2	Cykelbane 2	Cykelbane -
5	Cykelsti 5	Cykelsti 5	Cykelsti 5	Cykelsti 3	Cykelsti
5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 5	Dobbelt	cykelsti 3	Dobbelt	cykel

5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 5	Dobbelt	fællessti 3	Dobbeltfælles
1	Blandet	trafik 1	Blandet	trafik 0	Blandet	trafik 0	Blandet	trafik -
2	Cykelbane 2	Cykelbane 2	Cykelbane 1	Cykelbane -
4	Cykelsti 3	Cykelsti 3	Cykelsti 3	Cykelsti 2	Cykelsti
4	Dobbelt	cykelsti 3	Dobbelt	cykelsti 3	Dobbelt	cykelsti 3	Dobbelt	cykelsti 2	Dobbelt	cykel
4	Dobbelt	fællessti 3	Dobbelt	fællessti 3	Dobbelt	fællessti 3	Dobbelt	fællessti 2	Dobbeltfælles

Ådt.	0	F.eks.	Sti	
i	eget	trace

Ådt	1	-500	
F.eks.	Boligvej	

Lokalvej

Ådt	501	–	2000	
Fordelingsvej	

Lokalvej

Ådt	2001	-	
4000	Trafikvej

Ådt	4000	–	
10.000	

Gennemfartvej	
Trafikvej
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3.3 SUSTRANS 
Sustrans är en ideell organisation som driver en rad olika projekt för att främja 
cykling i Storbritannien. Deras främsta fokus är att driva utvecklingen av det 
nationella cykelvägnätet The National Cycle Network7. 

Kriterier 

Sustrans klassificering av cykelleder tar sin utgångspunkt i de fyra 
kvalitetsindikatorerna Kvalité och underlag, Orienterbarhet och skyltning, Flöde 
och Trafiksäkerhet, se tabell 8. Sustrans kriterier har en tydlig koppling till ledens 
kvalité och ”hård” data som underlag, skyltning, hastighet, vägbredd, trafikvolymer 
och liknande. Sustrans kriterier berör inte information eller utbud av service. 8 9  
 
Tabell 8 Kriterier 

Kriterier Kriterier berör Om trafiksäkerhet 
Kvalité underlag Berör om underlaget är jämnt, väl 

underhållet och väl dränerat för att 
möjliggöra cykling för alla 

Underlagets kvalité påverkar 
direkt möjligheten för cykling 
och således även användarnas 
(trafik)säkerhet 

Orienterbarhet 
och skyltning 

Huruvida leden är tydligt och 
konsekvent skyltad och om det är 
möjligt att följa leden utan en karta 

Orienterbarhet påverkar 
upplevd trygghet och säkerhet 

Flöde Huruvida leden är tillräckligt bred 
för att alla användare ska kunna 
resa i komfortabel hastighet (8 mph 
= ca 13 km/h) och om barriärer som 
hindrar framkomlighet finns 

Hastighet kopplas till komfort 
och säkerhet där den 
komfortabla hastigheten kan 
variera utifrån bredd, hinder 
m.m. 

Trafiksäkerhet Berör om sektioner i blandtrafik går 
på tillräckligt lugna vägar och om 
passager över trafiktunga vägar kan 
korsas av alla användare. Centralt 
är om det känns säkert att cykla 
med en 12-åring längs med leden 

Trafiksäkerhetsmått baseras 
på en samlad bild av 
trafikvolymer, skyltade 
hastigheter samt INRIX-data10 

 

Metod för genomförande 

Metod för insamling av data och utvärdering av leder görs främst genom fältstudier 
av de tänkta lederna och genomförs av Sustrans eller av en samarbetspartner.  
 
Data från fältstudierna skapar en bild av ledens förutsättningar och behov av 
förbättringar. Det insamlade underlaget sammanställs i en handlingsplan med 
konkreta utbyggnads- och förbättringsåtgärder för varje ”segment”. 
 
Kriterierna poängsätts utifrån en fyrgradig skala och visar hur väl kraven uppfylls. 
Trafiksäkerhet ger olika poäng utifrån vägtyp, se tabell 9. För 4 poäng för 
”blandtrafik” dras gränsen för ”låga volymer” vid över 40 km och > 1000 ÅDT.  
 
Tabell 9 Poängskala 

Indikator/poäng 3 2 1 0 
Underlag Ja Möjligen/delvis Troligtvis 

inte 
Nej 

Skyltning 
Flöde 
 6 4 -4  
Trafiksäkerhet Trafikfritt Blandtrafik (låga 

volymer, säker 
cykelinfrastruktur) 

Andra 
vägar 

 

                                                             
7 https://www.sustrans.org.uk/ncn/map/map-and-routes 
8 Sustrans (2018a) 
9 Sustrans (2018b) 
10 http://inrix.com/ 
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Poäng ges ”per mile” (1 mile = ca 1,6 km) enligt tabell 10.  
 
Tabell 10 Sustrans poängskala för cykelleder 

 
 
Att poängsätta varje kilometer möjliggör att i detalj peka ut vad som saknas för att 
ett helt nätverk av leder ska nå standarden Väldigt bra. Den högsta standarden 
innebär leder som är konsekventa, jämna, säkra och tillgängliga för användarna. De 
lägre poängen påvisar brister och behov av förbättringar.11 
 
 
  

                                                             
11 Sustrans (2018a) 

Poäng 15	p 10-14	p 6-9	p 0-5	p
Standard Väldigt	bra Bra Undermålig Väldigt	dålig
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3.4 ADFC 
Tyska ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club12 – är en av världens största 
cykelorganisationer med en lång tradition av cykelturism. I Tyskland finns ca 230 
skyltade cykelleder längre än 100 km varav en stor del är trafikfria.  

Kriterier 

ADFC har utvecklat en metod för kvalitetssäkring och certifiering av leder. För att en 
led ska kunna bli certifierad krävs att leden är minst 100 km lång. Leden ska ha ett 
unikt namn och tydligt koncept, goda vägförhållanden och hög säkerhet, skyltplan, 
tillgång till kollektivtrafik samt en tydlig målgrupp13 14, se tabell 11. 
 
Tabell 11 ADFCs kriterier för cykelturistiska leder 

Kriterier Kriteriet berör Om trafiksäkerhet 
Komfort, 
trafikvänlighet, 
och bredd 

Enkel- eller dubbelriktad 
väg, vägbredd samt 
förekomst av pollare och 
hinder eller dylikt 

Kriteriet delas upp i enkel- och 
dubbelriktad trafik och tar 
hänsyn till olika hinder. Breda 
vägar anges mer trafiksäkra än 
smala vägar och ger en högre 
poäng  

Underlag Om underlaget är asfalt, 
gatsten, grus eller ”övrigt” 

Hårda, jämna underlag 
premieras och avdrag görs för 
dålig kvalitet och hinder (hål, 
trappor, kantstenar)  

Skyltning Om skyltning finns och hur 
skyltning är utformad 

Skyltning som saknas, är 
felplacerad, svår att läsa, 
strider mot lagstiftning, eller 
konkurrerar med annan 
skyltning påverkar 
orienterbarhet negativt och 
även trafiksäkerheten. Korrekt 
skyltning premieras   

Ledens dragning Rutten och dess attraktivitet 
utifrån förekomst av buller, 
lukt, damm, omvägar, 
monotona omgivningar och 
om leden passar in i sitt 
”tema”    

Aspekter som t.ex. buller, 
omvägar men även monotona 
omgivningar kan bidra till 
negativ upplevd trafiksäkerhet  

Trafiksäkerhet Baseras på ÅDT och 
utformning av passager, 
korsningar och vägbarriärer 

0-3000 ÅDT ger poäng (olika 
steg), > 3000 ÅDT ger avdrag 
(i olika steg). Avdrag görs även 
för farliga passager och 
korsningar samt vägbarriärer  

Turistisk 
infrastruktur 

Täthet av mat, boende inom 
olika kategorier som 
camping, bed+bike och 
hotell men även ”rest areas”, 
info-paneler, lekplatser, 
väderskydd, cykelparkering 
m.m. 

- 

Kollektivtrafik Tillgång till kollektivtrafik - 
Marknadsföring Kvalitativa kartor, 

guideböcker, appar, 
hemsidor, information om 
hyrcyklar, m.m. 

- 

 
 

                                                             
12 https://www.adfc.de/ 
13 ADFC (o.d.) 
14 ADFC (2013) 
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Metod för genomförande 

Insamling av data görs av utbildade certifierare och består till stor del av fältstudier 
där en enkät ligger till grund för datainsamling (se bilaga 2).  
 
Den insamlade informationen utvärderas genom ett poängsystem där sådant som är 
bra premieras (olika poäng i olika steg efter kvalité) och sådant som är mindre bra 
eller dåligt ger poängavdrag.  
 
Vid utvärdering delas cykelleden upp i segment om vardera 50 km. Segmenten 
rankas enligt tabell 12. Rankingen visar på ett tydligt sätt ett segments ”betyg” och 
om det finns behov av utveckling och förbättringar. 
 
Tabell 12 ADFCs ranking av cykelturistiska leder 

 
 
ADFCs ranking av cykelleder används frekvent för att kommunicera leder för att 
attrahera besökare. De leder som får en total ranking på 3, 4 eller 5 stjärnor kallas för 
”premium cycle routes”.  

Stjärnor Poäng
***** 91-100	p
**** 76-90	p
*** 61-75	p
** 46-60	p
* 31-45	p
- <	30	p
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3.5 EUROPEAN CYCLISTS´ FEDERATION/EUROVELO 
European Cyclists Federation15 (ECF) är en europeisk intresseorganisation som 
jobbar för att främja cykling som ett hållbart och hälsosamt färdmedel. ECF står 
även bakom EuroVelo16 17 som är en plattform för cykelleder genom Europa med 
visionen om 15 leder som binder samman de europeiska länderna. 

Kriterier 

Inom EuroVelo har manualen European Certification Standard (ECS) tagits fram 
som anger kvalitetskriterier och riktlinjer för infrastruktur. Kvalitetskriterierna utgår 
från Infrastruktur, Service och Marknadsföring med tillhörande underkategorier 
som vägtyper, vägbredd m.m. men också data som utbud av hotell, restauranger och 
marknadsföring m.m. Kriterierna bygger på data som samlas in genom fältstudier.18 
 
Tabell 13 Kriterier ECF/Eurovelo 

Kriterier Kriteriet berör Om trafiksäkerhet 
Infrastruktur   
Kontinuitet av leden Fysiska hinder, lagliga 

hinder samt restriktioner 
(t.ex. vägar endast öppna 
vissa tider) 

Olika typer av hinder och 
otillgänglighet påverkar 
trafiksäkerheten för 
användarna 

Ruttkomponenter Vägtyper, bredd, 
trafikvolymer (ÅDT), 
hastighet, trafikkategorier 
(vägtyp, ÅDT och hastighet 
tillsammans), korsningar  

De olika komponenterna 
viktas utifrån bäst (t.ex. 
Bilfri led) till sämst (cykling i 
blandtrafik med höga 
trafikvolymer) 

Underlag och 
användarvänlighet 

Typ (asfalt, plattor, 
kullersten, grus mm) och 
kvalité av underlag 

Kriteriet viktar typ av 
underlag och kvalité. Höga 
betyg ger bra förutsättning 
för trafiksäkerhet, låga betyg 
innebär ökad risk för olyckor  

Olika ruttkomponenter 
för ett ”kortare 
segment” (1 km) 

Hur viktning sker av olika 
ruttkomponenter inom 
”kortare segment” (1 km) 

De sämsta 200 m/km sätter 
standarden för hela 
kilometer för att kartläggs 
osäkerheter i detalj 

Höjdskillnader Lutning/stigning längs leden Kraftig lutning/stigning kan 
vara en otrevlig överraskning 
för användarna, inte minst 
för de med tung packning 

Attraktivitet Område, landskap, 
målpunkter samt 
olägenheter som höga ljud, 
otrevlig lukt, mörka tunnlar, 
skräp m.m. 

Mörka tunnlar och skräp 
(t.ex. glassplitter) påverkar 
negativt cyklisters säkerhet 
och ökar risken för 
singelolyckor 

Skyltning Enhetlighet, integrering av 
EuroVelo-logga, 
skyltinnehåll och eventuella 
fel och brister 

Felaktig skyltning vilseleder 
cyklister och kan få dem att 
cykla fel (och på osäkra 
vägar) 

Kollektvitrafik Pålitlighet, kapacitet och 
behov 

- 

Service   
Boende, mat och dryck, 
rastplatser, cykelaffärer och 
service, bokningsbara 
erbjudanden  

Anger tillgänglighet till 
boendetyper, platser för mat 
och dryck, rastplatser, 
cykelaffärer och service 
(möjlighet att ladda elcykel) 
m.m. 

- 

Marknadsföring   

                                                             
15 https://ecf.com/ 
16 http://www.eurovelo.com/en 
17 http://www.eurovelo.org/ 
18 EuroVelo (2018) 
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På webben, tryckt material, 
information längs leden och 
annat såsom kampanjer, 
events, audioguider m.m. 

Hemsidor och appar - 

 
Bedömning av risk vid cykling i blandtrafik visas i tabell 14 och grundar sig på ett 
förhållande mellan skyltad hastighet och ÅDT.  
 
Tabell 14 Bedömning av risk vid cykling i blandtrafik 

 
 
Bedömning av risk vid cykling på cykelfält längs bilväg anges i tabell 15.  Den bygger, 
likt bedömningen av risk vid cykling i blandtrafik, på ett förhållande mellan skyltad 
hastighet och ÅDT. Gränsdragningar för cykling i blandtrafik är > 4001 ÅDT vid 
skyltad hastighet 31-50 km/h och 51-79 km/h. Vid skyltat 80 km/h eller mer går 
gränsen vid > 2001 ÅDT. 
 
Tabell 15 Bedömning av risk vid cykling i cykelfält 

 
 
En bedömning av riskfaktorer i korsningar görs vid inventeringstillfället. En 
korsning utan risker kan vara planskild eller ha mycket låg ÅDT på den väg som ska 
korsas samt ha mycket god sikt. Faktorer som ger ”låg risk” är exempelvis höjda 
korsningar (för lägre hastigheter), rondeller med endast en fil, signalsystem, 
mittrefug och låga trafikvolymer. Till ”hög risk” hör sådant som dålig sikt, risk för 
högersvängande fordon, förekomst av tung trafik, flerfiliga vägar (med skymd sikt 
bakom ”första fordonet”), långa avstånd som ska korsas och undermålig skyltning. 

Metod för genomförande 

Metoden bygger dels på data från fältstudier, dels på data och information som 
samlas in från andra källor såsom information om boende, handel, restauranger. 
Metoden bygger också på information om marknadsföring i form av kartor, 
hemsidor m.m. 
 
Fältstudierna genomförs med den insamlingsmetod som EuroVelo tagit fram och 
utförs av certifierade inventerare.  
 
Utvärdering av det insamlade materialet görs av EuroVelo-teamet och leder till en 
handlingsplan för leden oavsett om det gäller förbättringsåtgärder för 
cykelinfrastruktur eller marknadsföring. Inte sällan drivs utvecklingen och 
certifieringen av EuroVelo-leder som ett EU-projekt av berörda länder och 
cyklistorganisationer (se Eurovelo 319 och Eurovelo 820).  

                                                             
19 http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-3 
20 http://www.eurovelo8.com/ 

ÅDT <	30	km/h 31-50	km/h 51-79	km/h >	80	km/h
1-500	 Väldigt	låg Väldigt	låg Väldigt	låg Låg
501-2000 Väldigt	låg Låg Låg Måttlig
2001-4000 Låg Måttlig Måttlig Hög
4001-10	000 Måttlig Hög Hög Väldigt	hög
>	10	000 Måttlig Väldigt	hög Väldigt	hög Väldigt	hög

ÅDT <	30	km/h 31-50	km/h 51-79	km/h >	80	km/h
Minsta	bredd 1,5	m 1,5	m 2,0	m 2,0	m
1-500	 Väldigt	låg Väldigt	låg Väldigt	låg Låg
501-2000 Väldigt	låg Väldigt	låg Låg Låg
2001-4000 Väldigt	låg Väldigt	låg Låg Måttlig
4001-10	000 Väldigt	låg Låg Måttlig Hög
>	10	000 Låg Måttlig Hög Väldigt	hög
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3.6 AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION OFFICE 

 
American Association of State Highway and Transportation Office (AASHTO) är en 
icke vinstdrivande förening som stöttar de regionala väg- och 
transportmyndigheterna. Organisationens främsta mål är att främja utvecklingen 
och underhållet av ett sammanhängande nationellt transportsystem21. 

Kriterier 

AASHTO har tagit fram Corridor and Route Criteria for the US Bike Route System 
med kriterier för ”korridorer” (tabell 16) respektive för ”rutter” (tabell 17). 
Kriterierna måste inte uppfyllas utan dess främsta mål är att vägleda och inspirera 
till utvecklingen av cykelleder. För satsningar på utveckling av cykelleder krävs en 
stark förankring i det regionala ”Department of Transportation” som har ansvaret att 
ta fram krav och kriterier22. 
 
I USA heter visionen över nationella cykelleder - US Bike Route System1 (USBRS). 
Den innefattar bland andra leder The Great American Trail som binder samman 
väst- och östkusten. USBRS har inga egna kriterier för utformning utan utgår från 
AASHTOs kriterier för korridorer och rutter23 24. Kriterier för ”korridorer” berör 
trafiksäkerhet genom att leder ska gå längs vägar som uppfyller AASHTOs 
utformningsprinciper. Kriterierna för ”rutter” behandlar trafiksäkerhet mer konkret. 
25 26 
 
Tabell 16 Kriterier för ”korridorer” 

Kriterier Om kriteriet Om trafiksäkerhet 
Utformning av 
cykelinfrastruktur 

Berör att val av sträcka ska 
uppfylla AASHTOs krav och 
kriterier för planering, 
utformning och underhåll av 
cykelinfrastruktur 

Krav på trafiksäkerhet 
baseras på 
trafikvolymer och 
tillgänglig 
cykelinfrastruktur 

Turistiskt intressanta 
målpunkter 

Leden ska öka tillgängligheten 
till intressanta platser (historia, 
kultur), landskap m.m. 

- 

Tillgänglighet till tätort 
och kollektivtrafik 

Leden ska dras med tydlig 
koppling till tätorter och 
kollektivtrafik  

- 

Direkthet Leden ska vara så direkt som 
möjligt och koppla samman 
städer och målpunkter  

- 

Regionala kopplingar Skapa naturliga koppling till 
angränsande regioner (stater) 
men också Kanada och Mexiko 
där det är möjligt 

- 

Rutnät Leder ska skapa kopplingar i 
alla väderstreck och rutnätets 
framväxt ska ta hänsyn både till 
viktiga tätorter och till lämpliga 
vägar 

- 

Inkludering Leden ska ha koppling till 
existerande och planerade leder 

- 

Handel och service Hög tillgänglighet till - 

                                                             
21 https://www.transportation.org/home/organization/ 
22 https://www.adventurecycling.org/routes-and-maps/us-bicycle-route-system/faqs-for-planners/ 
23 Mer om USBRS och ”The Great American Trail”: https://www.citylab.com/transportation/2019/05/great-
american-rail-trail-bike-path-across-united-states/588949/ 
24 https://gis.railstotrails.org/grtamerican/?fbclid=IwAR2wrVZkoZSA4lgOtZ-eXByv-
9CTyXXi52MkwuTQOD-AzwjruSayCnWdwZM 
25 AASHTO (2012) 
26 AASHTO (2006) 
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restauranger, boende, camping, 
cykelservice, mataffärer m.m. 

 
Tabell 17 Kriterier för ”rutter” 

Kriterier Om kriteriet Om trafiksäkerhet 
Utformning/Design/Manual 
för cykelinfrastruktur 

Berör att val av sträcka ska 
uppfylla AASHTOs krav och 
kriterier för planering, 
utformning och underhåll av 
cykelinfrastruktur 

Krav på trafiksäkerhet 
baseras på trafikvolymer, 
tillgänglig 
cykelinfrastruktur, 
hastighet m.m. 

Handel och service Hög tillgänglighet till 
restauranger, boende, 
camping, cykelservice, 
mataffärer m.m. 

- 

Koppling till tätort Leden ska gå genom tätorter 
på lågtrafikerade vägar eller 
cykelvägar (alternativa 
vägar runt tätort är 
önskvärt) 

Kriteriet styr val av 
sträckning genom tätort 
där lågtrafikerade och 
cykelvägar premieras  

Tillgänglighet till tätort och 
kollektivtrafikknutpunkter 

Leden ska dras med tydlig 
koppling till tätorter och 
kollektivtrafikknutpunkter  

- 

Topografi Leder ska följa ”naturliga” 
korridorer. Kraftiga 
höjdskillnader och vägar 
med dålig sikt ska undvikas  

Kriteriet berör att 
höjdskillnader och dålig 
sikt ska undvikas utifrån 
trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet Leden ska kombinera låga 
trafikvolymer, låga 
hastigheter med breda 
vägrenar, tydliga 
vägmarkeringar och bra sikt. 
Tung trafik ska undvikas 

Kriteriet behandlar och 
viktar en rad 
trafiksäkerhetsperspektiv 
såsom trafikvolymer, 
andel tung trafik och 
skyltad hastighet 

Cykling inom tätort Inom urbana områden ska 
leden gå på lämpliga vägar 
med tillgänglighet för 
utryckningsfordon 

Kriteriet premierar 
”lämpliga” cykelvägar 
samt att utrycknings-
fordon, ska ha god 
tillgänglighet 

Inkludering Leden ska ha koppling till 
existerande och planerade 
leder 

- 

Underlag Leden kan på korta sträckor 
gå på oasfalterade vägar 
(grusväg med hög kvalité 
krävs)  

Berör underlag och 
kvalité av t.ex. grusvägar. 
Undermåligt underlag 
bedöms negativt påverka 
trafiksäkerhet   

 
> 1000 ÅDT anges vara en generell regel för när cykling i blandtrafik tillåts utan 
särskild tillgång till vägren och > 3000 ÅDT vid tillgänglig vägren.  

Metod för genomförande 

AASHTOS kriterier är framtagna för att visa lämpligt underlag och utformning av 
cykelleder med målet att vägleda och inspirera till utvecklingen. AASHTO finns 
också tillgängliga som expertstöd vid utveckling av cykelleder. 
 
Några exempel på kriterier inspirerade av AASHTOS kriterier är: 
 

• Florida Department of Transportation (FDOT), inspirerade av 
AASHTOs kriterier har de tagit fram makro- respektive mikrokriterier för att 
cykelleder. Makrokriterierna är övergripande och placerar en led i ett större 
sammanhang, exempelvis ledens koppling till andra leder och närhet till 
tätorter och kollektivtrafik. Mikrokriterierna behandlar mer konkret data 
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som trafikvolymer, topografi, skyltning m.m. (Florida Department of 
Transportation, 2011) 
 

• Oregon State Parks har tagit fram skriften ”Designation Handbook för 
Oregon Recreation Trails” med kriterier för utvärdering av cykelleder. 
Kriterierna berör dels ”route characteristics” och ”route conditions”. Likt 
FDOTs kriterier är ”characteristics” övergripande (stort fokus på 
upplevelser och attraktivitet) respektive ”conditions” konkreta 
(trafikvolymer, underlag, tillgänglig cykelinfrastruktur m.m.).27 
 

• State of Rhode Island Department of Transportation har tagit fram 
”Bicycle route suitability report” vilket är ett forum för insamling av data 
genom fältstudier med cykel. Den insamlade datan ger en nulägesbild över 
leders kvalité.28 

 
• Cycle Pennsylvania har tagit fram en ”Evaluation form” som likt State of 

Rhode Island Department of Transportations ”Bicycle route suitability 
report” utgörs av ett formulär för datainsamling via fältstudier.29 

 
 
  

                                                             
27 Oregon State Parks (2014) 
28 State of Rhode Island Department of Transportation (2006) 
29 Cycle Pennsylvania (1998) 
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3.7 ADVENTURE CYCLING ASSOCIATION 
Den amerikanska cykelintresseorganisationen Adventure Cycling Association30 
(ACA), tidigare Bikecetennial, har sedan 1973 arbetat för att inspirera till ett ökat 
resande med cykel. Idag stöttar ACA bland annat regionala myndigheter vid 
utvecklingen av cykelturistiska leder. 

Kriterier 

ACA beskriver i sin Route Philosophy hur cykelleder för rekreation och turism bör 
vara och upplevas för att de ska vara intressanta och säkra. ACA har tagit fram sex 
prioriterade kriterier, se tabell 18. De har sju ytterligare kriterier som inte måste 
uppfyllas men som stärker en leds komfort, kvalité, attraktivitet och säkerhet, se 
tabell 19.31 De ”prioriterade” kriterierna viktar i stort sett inga perspektiv på 
trafiksäkerhet utan belyser leden ur ett mer övergripande perspektiv. Inom de 
”ytterligare” kriterierna anges dock flera konkreta perspektiv på trafiksäkerhet.  
 
Tabell 18 Prioriterade kriterier  

Prioriterade 
Kriterier 

Om kriteriet Om trafiksäkerhet 

Nätverk En (ny) rutt ska bygga vidare på ACAs 
existerande nätverk av leder 

- 

Attraktivitet Leden ska dras längs intressanta 
korridorer (utsikt, kultur, historia, 
landskap) 

- 

Tillgänglighet Leden ska främst gå på landsbygden 
men också kopplas/dras nära större 
tätorter (inte alltid igenom) pga 
närhet/utbud av service 

- 

Nyttja 
befintlig 
infrastruktur 

Där det är bekvämt ska befintlig 
infrastruktur såsom nedlagda 
järnvägar (på landsbygden) och gång 
och cykelvägar i tätorter nyttjas 

Kriteriet premierar 
användningen av nedlagda 
järnvägar och befintliga gång- 
och cykelvägar  

Utbud av 
handel och 
service 

Leden ska dras så att det inte är längre 
än ca 60-90 km mellan tillgång till 
handel och service 

- 

Genhet Leden ska vara ”så direkt som möjligt”, 
utan onödiga omvägar 

- 

 
Tabell 19 Ytterligare kriterier 

Ytterligare 
kriterier 

Om kriteriet Om trafiksäkerhet 

Trafikvolym 
(ÅDT) 

Berör trafikvolymer utifrån ÅDT Kriteriet visar t.ex. 
gränsdragning för när 
cykling i blandtrafik (färre 
än 1000 ÅDT) tillåts för att 
säkerställa trafiksäkerhet 
för cykelturister  

Underlag Jämna, asfalterade vägar och vägrenar 
med stabilt underlag 

Kriteriet berör krav på 
underlag där underlag som 
är hårda och jämna 
premieras framför t.ex. 
grusvägar med ”löst” grus 

Vägbredd, 
optimal 

Optimal vägbredd (ca 7,5 m bred (två 3,75 
m breda med ca 0,6-1,2 m asfalterade 
vägren på vardera sida vägen) innebär 
mycket hög standard. Oftast har dessa 
vägar för höga trafikvolymer för att det ska 
vara säkra 

Kriteriet är mer en 
”önskad” cykelinfrastruktur 
gällande vägbredd och 
bredd av vägren för att 
säkerställa trafiksäkerhet 

Vägbredd, 
undvik 

Vägar med höga kanter (”drops”) mellan 
väg och vägren ska undvikas 

Behandlar exempel på 
infrastruktur som ska 

                                                             
30 https://www.adventurecycling.org/ 
31 Adventure Cycling Association (o.d.) 



KOUCKY & PARTNERS AB 2019 
KRITERIER OCH METODER FÖR TRAFIKSÄKRA CYKELTURISTISKA LEDER  

 23 

undvikas pga risk för 
olyckor och låg upplevd 
trafiksäkerhet 

Sikt Kriterierna berör sikt och topografi i 
relation till trafikvolymer  

Sikt, inte minst i 
kombination med stora 
höjdskillnader och skarpa 
svängar ska för god 
trafiksäkerhet undvikas 

Längd och 
höjdskillnader 

Längd och gradienter (höjdskillnader) ska 
alltid tas i beaktning 

En leds längd, inte minst i 
kombination med 
höjdskillnader, påverkar 
trafiksäkerheten för 
användarna 

Förekomst av 
tung trafik 

Om möjligt ska vägar med mycket tung 
trafik och kommersiell trafik undvikas 

Förekomst av tung trafik 
påverkar kraftigt 
trafiksäkerheten  

 

Metod för genomförande 

Först sker inventering av befintliga leder och kartanalyser för möjlig sträckning. 
Vidare dokumenteras pågående planer och vid behov undersöks möjliga alternativa 
dragningar. Även eventuella utmaningar gällande markägande ses över och 
dokumenteras och vid behov upprättas kontakt med berörda markägare. 
 
Förarbetet följs av fältstudier med cykel där förbättringsbehov och underlag för 
skyltplan samlas in. Den insamlade datan sammanställs i en rapport där bland annat 
ledens sträckning, möjliga behov av markägarfrågor, behov av förbättring av 
infrastruktur och plan för skyltning beskrivs.  
 
Utvärdering av föreslagna leder görs av en arbetsgrupp sammansatt av AASHTO32 
som även stöttar det fortsatta arbetet med exempelvis skyltning och marknadsföring 
av en led. 
 
  

                                                             
32 https://www.adventurecycling.org/routes-and-maps/us-bicycle-route-system/designation/ 
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3.8 KENTUCKY TRANSPORTATION CABINET 
Kentucky Transportation Cabinet (KTC)33 arbetar för ett säkert, effektivt, 
miljövänligt och ekonomiskt ansvarsfullt transportsystem som levererar ekonomiska 
möjligheter och som förbättrar livskvalitén i Kentucky.  

Kriterier 

KTC har tagit fram Bicycle Comfort Index (BCI) som är en metod för att undersöka 
och bedöma komfort längs cykelleder. Metoden baseras på Bicycle Level of Service 
(BLOS) vilket är en metod för att värdera ”trygghet och komfort” längs en cykelled. 
Konsultbolaget Landis Evans (tidigare Sprinkle Consulting34) har utvecklat en 
version av Bicycle Level of Service Tools (BLOS). Den har legat till grund för 
utvecklingen av flertalet kriterier i USA35.  
 
Kriterierna i BCI-Index består av ”hård” data och är utformade för att ge ett betyg på 
komfort. Komfort i detta fall anses vara tätt sammankopplat med trafiksäkerhet. 
 
Tabell 20 BCI-kriterier för bedömning av komfort 

Kriterier Om kriteriet Om trafiksäkerhet 
ÅDT Betygsätter trafikvolym utifrån ÅDT 

för varje segment och påvisar hur 
trafikerad sträckan är 

Trafikvolymer påverkar 
direkt den faktiska och 
upplevda säkerheten vid 
cykling i blandtrafik 

Skyltad hastighet Betygsätter skyltad hastighet där 
den högst skyltade hastigheten på 
sträckan ger poängen 

Skyltad hastighet sätts i 
direkt relation till 
trafiksäkerhet och komfort 

Kollisionsrisk  Kollisionsrisk (”Collision Rate 
Factor”) är ett mått på antalet 
olyckor/”one million miles” (ca 1,6 
miljoner km) 

Måttet påvisar risk för 
olycka/kollision och är 
således ett direkt mått på 
trafiksäkerhet 

Tung trafik Likt ÅDT men betygsätter istället 
förekomst av tung trafik 

Andelen tung trafik av 
trafikvolymer bedöms 
utifrån hur det påverkar 
trafiksäkerhet och komforten 
bland cykelturister 

Bredd, asfalterad 
vägren 

Kriterier värderar bredden av den 
asfalterade vägrenen inklusive 
markeringar och s.k. ”rumble 
strips” 

Vägens bredd och förekomst 
av markeringar värderas 
utifrån hur de påverkar 
användarnas komfort och 
säkerhet 

Urbana cykelvägar Kriterier ger extra poäng om det 
finns separat cykelväg vid cykling 
inom tätort 

Separerad cykelinfrastruktur 
bedöms direkt påverka 
komfort och säkerhet 

 

Metod för genomförande 

Utförlig beskrivning av metod för datainsamling och utvärdering har inte hittats men 
bedöms bestå dels av data som samlas in i fält dels av andra data som till exempel 
trafikvolymer, andel tung trafik och kollisionsrisk (olycksstatistik).  
 
Kriterierna ger poäng eller poängavdrag utifrån sådant som trafikvolymer och kvalité 
av cykelinfrastruktur. Totalpoängen för det undersökta avsnittet/sträckan ger leden 
dess ”nivå av komfort”. Betygsskalan är från A+ till E där A+ är bäst och E sämst, se 
tabell 21. Betygsskalan används också för att påvisa vart det finns brister och vilka 
typer av brister som finns för att skapa en bild av förbättringsbehov. 
 
                                                             
33 https://transportation.ky.gov/Pages/Home.aspx 
34 https://landisevans.com/ 
35 Om ”BLOS”: http://rideillinois.org/blos/blosform.htm 
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Tabell 21 KTCs ranking av cykelleder 

 
 
 
 
 
 
  

Nivå,	Bicycle	Comfort	Index

BLOS	A+
Separerad	eller	skyddad	cykelinfrastruktur	som	möjliggör	
cykling	för	de	allra	flesta	cyklister

BLOS	A
Mycket	bra	cykelinfrastrukutr	som	passar	de	flesta	
cyklister

BLOS	B
BLOS	C Bra	cykelinfrastruktur	som	passar	erfarna	cyklister
BLOS	D

BLOS	E
Minimalt	med	cykelinfrastruktur,	passar	endast	cyklister	
med	mångårig	erfarenhet	av	cykling	i	blandtrafik
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3.9 MINISTRY OF TRANSPORTATION, ONTARIO 
Ministry of Transportation (MTO) 36 i Ontario jobbar för att människor och gods ska 
kunna förflyttas säkert, effektivt och hållbart för hög livskvalité för att främja en 
konkurrenskraftig ekonomi. 

Kriterier 

MTO Ontario har tillsammans med cykelintresseorganisationerna Ontario By Bike37 
och Transportation Options38 tagit fram en skrift ämnad som utgångsläge för 
utvecklingen av cykelturistiska leder. I skriften anges bland annat tolv kriterier för 
utvärdering av cykelleder. Värdering görs för varje kriterium utifrån en 9-gradig 
skala där 9 är bäst, 6 bra, 3 ok och 0 inte tillräckligt bra.39  
 
Tabell 22 presenterar MTOs kriterier för cykelleder. Kriterierna består av både 
”hårda” kriterier såsom infrastruktur hastighet, förekomst av tung trafik m.m. samt 
”mjuka” kriterier som vikten av intressanta målpunkter och att leden ska vara 
naturskön och attraktiv.  
 
Tabell 22 Kriterier för cykelleder - MTO 

Kriterier Om kriteriet Om trafiksäkerhet 
Lokala 
bekvämligheter 

Beskriver tillgång till och avstånd 
mellan bekvämligheter såsom 
handel, service, restauranger, 
boende m.m. 

- 

Anslutning till 
andra leder 

Beskriver antalet kopplingar till 
befintliga leder och planerade leder 

- 

Lämplighet av 
befintlig 
infrastruktur 

Värderar typ och kvalité av befintlig 
cykelinfrastruktur 

Värdering ger t.ex. höga 
poäng till skyltad separerad 
cykelinfrastruktur och låga 
poäng till leder längs 
bilvägar utan skyltning 

Hastighet Värderar skyltad hastighet Skyltad hastighet värderas, 
höga hastigheter ger låga 
poäng och låga hastigheter 
höga poäng 

Tung och 
kommersiell trafik 

Beskriver mängden/andelen tung 
trafik (lastbilar och bussar) på den 
aktuella sträckan 

Förekomst av tung trafik och 
kommersiell trafik värderas 
utifrån andel av total trafik 

Underlag Beskriver underlaget (asfalt, 
hårdgjorda ytor, grus) 

Underlaget (från asfalt till 
grus) poängsätts. Jämna, 
hårda underlag värderas 
högre än lösa underlag 

Topografi  Beskriver ledens svårighetsgrad 
utifrån topografi längs leden 

Topografi bedöms där stora 
höjdskillnader ger lägre 
betyg än mindre kuperat 
landskap 

Viktiga och 
intressanta 
målpunkter 

Beskriver antalet viktiga 
målpunkter längs leden 

- 

Naturskönt och 
attraktivt 

Beskriver faktorer som positivt eller 
negativt påverkar upplevelsen av 
natur och landskap längs leden 

- 

Status Beskriver ledens status och om det 
är en befintlig välfungerande led 
eller en planerad led 

- 

Antalet turister Beskriver antalet turister som 
årligen besöker områden längs 
leden 

- 

                                                             
36 https://www.ontario.ca/page/ministry-transportation 
37 https://www.ontariobybike.ca/index.php 
38 http://www.transportationoptions.org/ 
39 MTO (2018) 
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Tätorter och 
antalet invånare 

Beskriver tätorter längs leden och 
antalet invånare 

- 

 
Figur 1 visar hur MTO viktar ÅDT med faktisk hastighet för när cykling i blandtrafik 
tillåts utan tillgång till särskild cykelinfrastruktur. Den visar också när särskild 
cykelinfrastruktur behövs, exempelvis vid tillgång till separata cykelvägar. Grafen 
visar även när cykling i blandtrafik inte är tillåten, oavsett tillgång till 
cykelinfrastruktur. Dessutom visar den när alternativa vägar eller helt separerad 
infrastruktur krävs. 
 
Figur 1 Graf med förhållande mellan hastighet och ÅDT 

 

Metod för genomförande 

Beskrivning av metod för datainsamling och utvärdering har inte hittats men 
bedöms bestå dels av data som samlas in i fält dels av andra data som till exempel 
tillgång till ”lokala bekvämligheter”, topografi och antalet turister som besöker olika 
intressanta målpunkter längs en föreslagen sträcka. 
  
Utvärdering av det insamlade materialet görs genom MTO Ontarios poängsystem. 
Poängsystemet påvisar tydligt vart brister finns och vilka bristerna är för att påvisa 
en leds behov av förbättringar. 
 
 
  



KOUCKY & PARTNERS AB 2019 
KRITERIER OCH METODER FÖR TRAFIKSÄKRA CYKELTURISTISKA LEDER  

 28 

3.10 SAMMANFATTNING - KRITERIER OCH METODER 
I kapitel 4 presenteras exempel på kriterier och krav för cykelturistiska leder med ett 
särskilt fokus på kriterier och krav med koppling till trafiksäkerhet.  
 
Vanligt förekommande ”hårda” kriterier är: 

• Trafikvolymer (ÅDT) 
• Andel tung trafik 
• Skyltad (och i vissa fall faktisk) hastighet 
• Vägbredd 
• Vägren 
• Typ av underlag 
• Vägtyp 
• Skyltning 
• Topografi 
• Sikt  
• Tillgänglig cykelinfrastruktur 

 
Ovan är exempel på ”hårda” kriterier som oftast ligger till grund för utvärdering och 
bedömning av en leds kvalité. De ligger också som underlag för att ta fram 
handlingsplaner för förbättringar. Det är inte vanligt att samtliga kriterier används.  
 
Vanligt förekommande ”mjuka” kriterier är: 

• Attraktivitet 
• Komfort 
• Trygghet 
• Säkerhet 
• Tillgänglighet  
• Upplevelser 

 
Dessa ”mjuka” kriterier används inte sällan även som principer för cykelleder 
gällande hur de ska vara utformade och vilken cykling lederna ska erbjuda.  
 
En del kriterier gör skillnad på cykling inom och utanför tätort medan andra inte gör 
det. Vissa kriterier har skarpa gränsdragningar för när cykling i blandtrafik tillåts 
och andra har inte det. I tabell 23 presenteras en jämförelse för under vilka 
förutsättningar som cykling i blandtrafik (utanför tätort) tillåts.  
 
Tabell 23 Jämförelse - cykling tillåten i blandtrafik 

Aktör Mått Gräns för cykling i blandtrafik … 
Trafikverket  ÅDT och skyltad 

hastighet 
… går för cykling utanför tätort vid skyltad 
hastighet 60 km/h vid 2000 ÅDT, vid skyltad 
hastighet 70 km/h vid 500 ÅDT och vid 80 
km/h vid 250 ÅDT 

Dansk 
Cykelturisme  

ÅDT och skyltad 
hastighet 

… går vid > 500 ÅDT och skyltad hastighet 50 
km/h för cykling utanför tätort 

ADFC ÅDT samt farliga 
passager, korsningar och 
vägbarriärer 

… varierar beroende av en rad faktorer som 
viktas och som påverkar en leds ”poäng” eller 
betyg: > 3000 ÅDT ger avdrag (i olika steg). 
Avdrag görs även för farliga passager och 
korsningar samt vägbarriärer. Den totala 
poängskalan är 0-100 och 0-30 innebär en för 
låg kvalité med osäkra vägar (en led behöver 
minst 60 poäng för certifiering) 

Sustrans ÅDT, skyltad hastighet, 
och INRIX-data  

… går vid > 1000 ÅDT och skyltad hastighet 
över 40 km/h för cykling utanför tätort 

ECF/EuroVelo ÅDT och skyltad 
hastighet 

… går vid > 4001 ÅDT vid skyltat 31-50 km/h 
och 51-79 km/h men vid skyltat 80 km/h eller 
mer går gränsen vid > 2001 ÅDT 

AASHTO ÅDT och tillgång till … går vid > 1000 ÅDT utan tillgång till vägren 
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vägren och > 3000 vid vägren 
Adventure 
Cycling 
Association 

ÅDT … går vid > 1000 ÅDT 

Kentucky 
Transport 
Cabinet 

ÅDT, skyltad hastighet, 
kollisionsrisk, andel tung 
trafik, tillgång till vägren 
och cykelinfrastruktur 

… varierar då låga trafikvolym, låga hastighet 
och tillgång till cykelinfrastruktur ger höga 
poäng och höga trafikvolymer, höga 
hastigheter och avsaknad av 
cykelinfrastruktur ger låga poäng. 
Poängskalan är 0-5 och poäng 0-1,49 ger 
otillräcklig standard och kan ses som 
”gränsvärde” för när cykling i blandtrafik 
tillåts 

MTO, Ontario ÅDT och faktisk hastighet 
(85- percentil) 

… varierar men vid faktiskt hastighet 30 km/h 
är gränsen > ca 4000 ÅDT, vid faktiskt 
hastighet 50 km/h är gränsen ca 4000 ÅDT 
och vid faktisk hastighet 70 km/h går gränsen 
vid ca 500 ÅDT. Vid tillgång till vägren tillåts 
cykling i högre grad längs vägar med högre 
ÅDT än om vägren saknas 

 
Gränsdragningar för när cykling i blandtrafik tillåts varierar mellan de olika 
kriterierna i de fall där konkreta gränsdragningar finns. Oftast baseras 
gränsdragningarna på ÅDT i relation till skyltad hastighet. I vissa fall tillkommer 
perspektiv som tillgång till olika typer av infrastruktur, som vägrenar. Andra 
kriterier är mer mångfacetterade där flera olika perspektiv viktas. 
 
En del kriterier kan tolkas som mer tillåtande. Ett exempel på det är att cykling i 
blandtrafik ska gå på ”lågtrafikerade vägar” utan att nivåer av acceptabla 
trafikvolymer preciseras. Troligen bygger dessa till stor del på lokal kännedom och 
upplevd trygghet och kan även tänkas ta i beaktning faktorer som tillgång till 
vägrenar, sikt, topografi m.m.  
 
Vidare har en del kriterier riktlinjer för bedömning av, om och när det är säkert att 
korsa andra vägar. Vissa kriterier, såsom Trafikverkets, har en ”max-ÅDT” på den 
väg som ska korsas med krav på planskildhet. Andra kriterier fokuserar främst på 
sikt för säker passage eller på att ”tillräckligt säker” infrastruktur ska var tillgänglig. 
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4 Intervjuer 

Nedan presenteras intervjuer om cykelleder, kriterier och trafiksäkerhet. De har förts 
med företrädare för Kattegattleden, Sydostleden, Unionsleden, Bike in Dalarna, 
Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningen i Lund.  

4.1 REGION HALLAND - KATTEGATTLEDEN 
Kattegattleden, Sveriges första nationella cykelled invigdes 2015.  Att uppnå kraven i 
Trafikverkets kriterier har enligt Region Halland (RH) inte försvårat planering och 
utveckling även om inte alla krav uppnåddes från början. Kattegattleden 
certifierades utifrån en tidigare version av Trafikverkets kriterier där ÅDT användes 
(inte SDT). I och med revideringen har trafiksäkerhetsklasserna ändrats och hur 
revideringar påverkar en redan certifierad led är i dagsläget oklart. RHs ambition är 
att om nya krav eller riktlinjer kommer ska de arbetas in och behandlas så fort som 
möjligt för att säkerställa att leden håller vad den lovar.  
 
Kommunikation är A och O  
Sedan invigningen har det utöver infrastrukturprojekt handlat mycket om 
kommunikation om ledens status. Kattegattleden blev tidigt känd som ”bilfri” vilket 
lätt kan missuppfattas och RH fick de första åren lägga resurser på att ta hand om 
synpunkter kring detta. Sedan dess har RH tydliggjort att leden uppfyller 
Trafikverkets kriterier (96 % är gröna eller gula sträckor) vilket på vissa sträckor 
innebär cykling i blandtrafik. Samtidigt lyfter RH att bara för att en led uppfyller 
kriterier för nationell led betyder det inte att en led upplevs som säker av 
användarna. Detta gäller inte minst sådant som exempelvis upplevelser av att cykla 
med barn i blandtrafik.  
 
Kommunikation och hur en led marknadsförs lyfts som något väldigt centralt. En 
längre led innehåller olika typer av infrastruktur, landskap, upplevelser och 
utmaningar och det är viktigt att variationerna kommuniceras. En utmaning är att 
översätta ”hårda” kriterier som trafikvolymer till ”mjuka” värden som upplevelser så 
att de blir intressanta och begripliga för användarna. En tabell med kriterier och 
siffror om trafiksäkerhet kan vara svår att göra användbar och översätta till en 
”berättelse” om upplevelsen av cykling längs en led. Ett exempel är att lyfta sträckor 
som passar bra att cykla med barn och att i kartmaterial markera ”iaktta försiktighet” 
för vissa sträckor i blandtrafik eller vid vissa korsningar. 
 
Ökad trafiksäkerhet kräver breda insatser 
Andra utvecklingsområden med koppling till trafiksäkerhet anges vara skyltning som 
visar den rätta vägen. Skyltning var från början något undermålig men har 
förbättrats. Ytterligare något som nämndes var fler vägar med sänkta hastigheter 
under cykelsäsongen, bättre och säkrare utformning av avskiljare mellan bil- och 
cykelväg och tydliga vägmarkeringar. Den utveckling som skett över åren pekar på 
att leden blir mer och mer erkänd och uppskattad. Det återspeglas i nya rekord 
gällande antalet cyklister längs leden. 
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4.2 REGION SKÅNE - SYDKUSTLEDEN 
Region Skåne (RS) är ledhuvudman för Sydkustleden mellan Helsingborg och 
Simrishamn. Sydkustleden invigdes i juni 2019 som Sveriges tredje nationella 
cykelled efter Kattegattleden och Sydostleden. Företrädare för RS anger att 
Trafikverkets kriterier för cykelleder har varit ledande genom hela arbetet från 
förstudie till ansökan och genomförande. Inte minst i de perspektiv som berör 
trafiksäkerhet. 
 
Tidig helhetsbild skapar goda förutsättningar 
En viktig lärdom från förstudien är vikten av att tidigt ta hänsyn till kriterierna. Det 
är lättare att ändra ledens sträckning från början och hitta en väg fram än att senare i 
processen försöka förbättra och ändra en vald sträckning som visar sig inte leva upp 
till kriterierna. Även om en utbyggnadsplan på fem år krävs i ansökan för röda 
sträckor tar satsningar på infrastruktur lång tid att få på plats.  
 
En av utmaningarna som RS stötte på under arbetet med ansökan för Sydkustleden 
var framförallt att räkna fram SDT (sommardygnstrafik) istället för ÅDT 
(årsdygnstrafik). SDT saknades för stora delar av leden, inte minst på Österlen, vilket 
krävde resurser och tid att arbeta fram.  
 
Företrädare för RS anser att de beslutsgrundande kriterierna för cykelleder är bra 
som riktmärke. Däremot kan vissa steg vara svåra att helt uppfylla och vissa 
gränsvärden kan upplevas som snäva. Exempelvis kan något som är säkert på papper 
upplevas osäkert på plats och tvärtom. Ett exempel på det är när det är relativt hög 
skyltad hastighet men väldigt lite trafik i jämförelse med låga skyltade hastigheter 
men mycket trafik. Det är inte alltid fallet att NVDBs siffror är nyligen uppdaterade. 
De kriterier som inte är beslutsgrundande är mer flexibla och öppna för tolkning 
vilket RS anser vara en bra sak. Det ger en större möjlighet till att ta fram egna 
underlag för att argumentera för sin sak. 
 
Att utvecklingen av Sydkustleden varit möjlig på endast två år anses av företrädare 
för RS till stor del bero på att förutsättningarna för cykelleder i Skåne är mycket 
goda. Detta utifrån befintlig och tillgänglig cykelinfrastruktur och det täta vägnätet. 
Trafikverkets kriterier har passat rådande förutsättningar bra. En annan 
framgångsfaktor är att det är tredje nationella cykelleden och att någon typ av 
struktur för hur arbetet ska styras börjat sätta sig. 
 
Informera för att inspirera 
På Sydkustledens hemsida40 kommuniceras att leden uppfyller kraven för nationell 
led. Ledens olika etapper beskrivs bland annat utifrån längd, höjdskillnader och 
svårighetsgrad. En viktig funktion med hemsidan och även de sociala flödena är att 
inspirera besökare att komma till södra Sverige och Skåne för att cykla. Hemsidan är 
därmed en viktig kommunikationsplattform. Framöver tänker sig RS bland annat 
publicera artiklar om sträckor och aktiviteter längs leden som särskilt passar de som 
cyklar med barn eller har andra speciella önskemål kring upplevelsen.  
 

 

  

                                                             
40 https://sydkustleden.se/ 
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4.3 BIKING DALARNA 
Visit Dalarna41 (VD) började 2012 undersöka möjligheterna för flerdagars cykelturer 
runt Siljan. Under arbetet kom det bland annat fram att trafiksituationen på västra 
sidan sjön var besvärlig och inte lämplig som cykelled. I det arbetet lades dock 
grunden till VDs insatser för att stötta kommunerna i Dalarna i arbetet att skapa 
lokala leder. Leder som de i förlängningen ser skulle kunna bindas ihop till regionala 
eller nationella leder.  
 
Samverkan viktigt för utveckling av leder 
Samverkan mellan kommunerna i Dalarna har varit avgörande för utvecklingen av 
lokala leder, inte minst då drift och skyltning av lokala leder görs av kommunerna 
själva. Dessa samarbeten har mynnat ut i ett flertal lokala leder. En av dessa är 
Dalhallarundan som bland annat binder ihop Rättvik med kalkbrottet i Dalhalla. En 
annan led är ett samarbetsprojekt mellan Falun och Borlänge kommun med 
arbetsnamnet Runn runt. Denna led har som mål att bli certifierad som regional led 
under 2019.  
 
Utmaningar och anpassningar 
VD ser positivt på den utveckling som skett inom cykelturismen i Sverige under de 
senaste åren och hur Trafikverkets kriterier bidragit till ett ökat intresse. Samtidigt 
ser de en rad utmaningar för utvecklingen av cykelleder och hur de krav och kriterier 
som ställs påverkar möjligheterna. 
 
Något som VD ofta lyfter i diskussion med andra regioner är huruvida 
gränsdragningarna mellan ÅDT/SDT och skyltad hastighet alltid är de mest logiska. 
Hur gränsdragningarna påverkar möjligheterna till utvecklingen av leisure-leder i 
Sverige. Trafikvolymer och skyltad hastighet är viktiga mått på trafiksäkerhet men 
gränsdragningen för tillåten cykling i blandtrafik (500-2000 SDT och skyltad 
hastighet 70 km/h) gör det svårt att hitta möjliga vägar för cykelleder. VDs 
erfarenhet är att vägar i deras region inte sällan har en SDT eller ÅDT på strax över 
500 upp mot 800 ÅDT eller 900 ÅDT. Det är relativt långt från 2000 ÅDT/SDT som 
är spannets övre gräns. Det stora spannet upplevs utesluta en stor del vägar som är 
relativt nära den undre gränsen. Detta är även en bild de fått vid erfarenhetsutbyte 
med andra regioner och aktörer som utvecklar cykelleder. 
 
Faktorer som lokal kännedom, sikt längs vägen och topografi anses till större del 
kunna påverka en samlad bild över trafiksäkerhet. Här kunde exempelvis okulära 
besiktningar, förslagsvis tillsammans med Trafikverket, spela en större roll vid 
utvecklingen av cykelleder. Okulära besiktningar kunde även bidra till fler perspektiv 
på risker vid passager än ”endast” ÅDT/SDT och skyltad hastighet på den väg som 
ska korsas. 
  

                                                             
41 https://www.visitdalarna.se/biking/biking-dalarna 
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4.4 CYKELFRÄMJANDET 
Cykelfrämjandet (CF) arbetar för att främja cykling och har genom åren varit 
drivande för cykelturismens utveckling i Sverige. Ett exempel är Bed & Bike42, en 
certifiering för cykelvänliga boenden och Cykelturveckan43 (tidigare 
Cykelturistveckan) som är en vecka fylld av cykelturer, seminarium m.m. CF är även 
involverade i utvecklingen av EuroVelo 344 längs den svenska västkusten. 
 
Sedan Trafikverkets kriterier för nationella cykelleder kom har CF ändrat strategi 
från att skylta upp egna leder till att verka inom de strukturer som finns idag. Istället 
för egna leder och eget kartmaterial är CFs roll numera att stötta regioner vid 
ledutveckling.  
 
Varierande utmaningar och olika perspektiv 
CF är positiva till nationella kriterier för kvalitetssäkrade leder och en jämlik 
standard. Samtidigt har CF en del funderingar kring gränsvärdena och hur olika 
perspektiv vägs i kriterierna. Något som CF saknar är mått på upplevd säkerhet då 
de nationella kriterierna främst bygger på data som ”kan samlas in från skrivbordet”. 
CF tror ledutveckling skulle gynnas om fältstudier krävdes i tidiga skeden.  
 
CF är även frågandes till hur lämplig dagens bashastighet på 70 km/h är utanför 
tätort är. De skulle gärna se den sänkas åtminstone under cykelsäsong, inte minst på 
vägar som planeras att ingå i en cykelled. Sänkt sommarhastighet skulle också gå i 
linje med SDT som dataunderlag och dessutom öppna upp fler potentiella vägar som 
cykelled.   
 
CF lyfter även frågan hur nationella kriterierna verkligen är. Utmaningarna och 
förutsättningarna varierar stort mellan södra respektive norra Sverige. De ställer sig 
frågandes till om kriteriernas gränsvärden till och med omöjliggör utvecklingen av 
cykelleder i norra Sverige. 
 
Att kommunicera en berättelse 
En annan utmaning vid ledutveckling menar CF kan vara att skapa intressanta 
”berättelser” kring de olika lederna. Att kommunicera vad en nationell led innebär är 
en utmaning då det ”tekniska” (SDT, vägtyp, hastighet) i sig inte är relevant för 
användarna. CF lyfter frågor som: vilken eller vilka målgrupper passar att cykla längs 
leden? Går det att cykla i bredd och samtala? Hur är det egentligen att cykla med 
barn längs de delar som går i blandtrafik? Och vad kommer besökarna att få 
uppleva? 
 
 
 
  

                                                             
42 https://cykelframjandet.se/om-oss/vad-vi-gor/bed-bike/ 
43 https://cykelturveckan.se/ 
44 http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-3 
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4.5 NATURSKYDDSFÖRENINGEN LUND 
Inom Lunds Naturskyddsförening (LN) finns mångårig erfarenhet av cykling för 
rekreation och turism, inte minst gällande framtagande av cykelkartor och 
information om till exempel möjlighet att ta med cykel på tåg. 
 
Kriterier och olika förutsättningar 
Att Trafikverket har krav och kriterier för cykelleder i Sverige anses vara bra. Dock 
lyfts frågan om att det finns utmaningar vid gränsdragningar: vilka nivåer är 
trafikfarliga och för vem? Vad är hög intensitet? LN upplever Trafikverkets kriterier i 
de flesta fall som ”för tillåtande”. De får cykling i blandtrafik vid måttliga 
trafikvolymer att framstå som riskfria när de inte upplevs så.  
 
Vidare anses det negativt att vägbredd saknas som faktor i Trafikverkets kriterier 
som enbart bygger på trafikmängd. ÅDT är en viktig faktor, men vägtyp, skyltad 
hastighet och vägbredd påverkar starkt upplevelsen av att cykla i blandtrafik och 
därmed trafiksäkerheten.  
 
LN har erfarenhet av att ta fram egna cykelturer45. De går visserligen till stor del i 
blandtrafik men förutsättningarna för cykelturer runtom Lund och i Skåne är goda. 
Det är knappt några problem att hitta mindre och säkra vägar att använda. Goda 
förutsättningar anges bland annat vara den relativt stora mängd vägar i ett tätt 
vägnät som finns att tillgå.  
 
Kartor som ett sätt att informera 
LN har även god vana av att trycka upp kartor som visar cykelturer. De anser att 
kartor är viktiga för att användarna ska hitta rätt väg men också som 
informationskälla om trafiksäkerhet. Det anses att kartmaterial inte ska skönmåla en 
rutt utan relevant information, sådant som till exempel vägtyper och höjdskillnader 
måste vara med. En för användare överraskande brant stigning kan leda till att egen 
alternativ väg stakas ut. Det kan få följderna att väg med undermålig infrastruktur 
och höga trafikvolymer väljs vilket kan få förödande effekter.  
 
  

                                                             
45 https://lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/cykelturer-runt-lund/ 
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4.6 UNIONSLEDEN 
Företrädare för Unionsleden46 ser positivt på nationella kriterier för cykelleder och 
ledutveckling i Sverige för att kvalité och inte minst trafiksäkerhet säkerställs. 
Funderingar kring kriterierna berör främst ÅDT/SDT och de brytpunkter för när 
cykling tillåts i blandtrafik.   
 
Kriterier och lokala anpassningar 
Ett exempel som lyfts är att SDT ersatt ÅDT som dataunderlag. SDT anses 
visserligen vara adekvat men brist på dataunderlag tillsammans med avsaknad av 
riktlinjer och formell ”metod” för framräkning av SDT ses som ett hinder. I NVDB 
finns idag endast ÅDT. Skillnaderna mellan SDT och ÅDT kan på sina platser dock 
vara väsentlig och starkt påverka möjligheten att utveckla en led. Detta är även 
kopplat till att grusvägar endast får användas som ”alternativ på korta sträckor”. 
 
Företrädare för Unionsleden menar att det i Sverige på grund av topografi och sjöar 
är glest mellan asfalterade vägar. Det koncentrerar trafikvolymerna på de vägar som 
finns och även om grusvägar har ett ”jämnt, välbundet och dammfritt” underlag 
tillåts de endast på ”kortare sträckor”. Att möjliggöra nationella cykelleder på 
grusvägar skulle öppna upp möjligheter för fler nationella leder men också erbjuda 
användarna fantastiska cykelupplevelser längre ifrån vägar med höga trafikvolymer. 
 
Frågan lyfts även om spannet för tillåten cykling i blandtrafik är för stort, 500-2000 
ÅDT och 70 km/h och hur det omöjliggör cykelleder i blandtrafik. Skulle till exempel 
500-1000 ÅDT vara ok skulle flera vägar kunna användas. Det anses vara stor 
skillnad på 500 och 2000 ÅDT. Även sänkt hastighet från 70 till 60 km/h skulle göra 
stora skillnader i vilka vägar som kan användas. Detta skulle även bidra till ökad 
trafiksäkerhet i stort, inte bara för potentiella cyklister. 
 
Det finns fler perspektiv som lyfts som minst lika viktiga för cykelleder som de 
beslutsgrundande ÅDT, skyltad hastighet och vägtyp. Dessa är topografi, sikt, vägren 
och vägbredd. En smal skogsväg med dålig sikt, varierande topografi och relativt 
höga hastigheter upplevs troligtvis som mer osäker än en bredare väg utan 
höjdskillnader och med god sikt.  
 
De tre nationella leder som finns idag ligger samtliga i södra Sverige. Här menas det 
finnas mycket att lära både för Trafikverket och för ledutveckling norröver. 
Förutsättningarna runtom i landet varierar men ska samtidigt bedömas lika, vilket 
anses vara en stor utmaning. En nationell led i norra Sverige kommer att innebära 
och erbjuda något annat än en nationell led i södra Sverige.  
 
  

                                                             
46 http://www.unionsleden.com/ 
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4.7 SAMMANFATTNING 
I de genomförda intervjuerna lyfts en rad intressanta frågor och diskussioner.  
 
Möjligheter och utmaningar 
Samtliga aktörer ser positivt på nationella kriterier för cykelleder för motion och 
rekreation för ökad, jämn standard, för bedömning och för säkerställande av kvalité. 
Det anges även som positivt att den nationella referensgruppen består av olika 
aktörer med olika perspektiv på cykelturism. 
 
Samtidigt lyfts en del funderingar kring kriteriernas olika gränsvärden och en rad 
utmaningar pekas ut. Främst berör åsikter de gränsdragningar som görs för när 
cykling i blandtrafik tillåts och att grus- och skogsvägar inte tillåts i någon större 
utsträckning. 
 
Något som anges ”slå ut” möjligheterna att hitta möjliga vägar för cykelleder är att 
cykling i blandtrafik inte tillåts vid > 500-2000 ÅDT och skyltad hastighet 70 km/h 
och att bashastighet på svenska vägar är just 70 km/h. Spannet, > 500-2000 SDT 
upplevs av flera intervjuade aktörer som ”för stort”. Säkerhet längs vägar anges av 
samtliga som en självklarhet. Det tillsammans med svårigheter att få till tillfälliga 
hastighetssänkningar via Länsstyrelsen, användning av befintliga grusvägar i större 
grad och utmaningar i att få till om- och/eller nybyggnation av infrastruktur 
försvårar utvecklingen av cykelleder. Flera av de intervjuade önskar ett mer 
tillåtande spann där till exempel > 500-1000 SDT kunde ge gul standard och 1000-
2000 röd standard.  
 
Skarpa gränsdragningar anses som något positivt då det gör det tydligt vad som 
gäller och inte. Samtidig anges det att andra perspektiv exempelvis lokal kännedom, 
sikt, topografi, vägbredd och tillgång till vägrenar är faktorer som också i större grad 
kunde påverka vilka sträckor som är lämpade som cykelleder.  
 
Att kommunicera upplevelser blir allt viktigare 
Även kring kommunikation finns det en samstämmighet om vikten av tillgänglig 
information om en led, inte minst gällande trafiksäkerhetsperspektiv. Information 
som efterfrågas är till exempel ledens längd, topografi, svårighetsgrad men även 
tillgänglighet till kollektivtrafik, cykelservice samt platser med mat och dryck.  
 
En utmaning med kommunikation som flera av de intervjuade lyfter är hur 
kriteriernas uppfyllande kan kommuniceras till potentiella användare. Att en led 
uppfyller krav och kriterier för nationella leder låter visserligen bra men säger lite 
om dess faktiska kvalité. Det är inte heller intressant för en användare att veta vilken 
ÅDT det är på en väg. Det som är intressant är hur det är att cykla längs leden och 
vilka upplevelser och känslor som leden förmedlar. Att skapa intressanta berättelser 
utifrån bakomliggande, ”hård” data upplevs av flera som en utmaning och något de 
jobbar mer och mer med. Positiva berättelser från de som cyklat längs leden blir ett 
allt viktigare sätt att kommunicera för att paketera leden tydligare och 
”produktifiera” den. 
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5 Kommunikation och information 

I detta kapitel visas exempel på hur trafiksäkerhetsperspektiv för och längs 
cykelturistiska leder kan kommuniceras. 
 
Digitala kanaler som hemsidor, appar, social media, nedladdningsbara kartor blir 
allt viktigare. Detta samtidigt som mer traditionella kanaler som tryckta kartor, 
informationsfoldrar och informationspaneler längs med en cykelled är fortsatt 
viktiga kommunikationsmedel. Även kampanjer kan vara ett sätt att förmedla viktiga 
trafiksäkerhetsperspektiv. 

5.1 HEMSIDOR 
Hemsidor är en av de mest tillgängliga informationskanalerna där tydlig och 
tillgänglig information är ett krav. Trafiksäkerhet är en väldigt viktig faktor för 
många cykelturister. Därför bör information om trafiksäkerhetsperspektiv vara enkel 
att hitta.  
 
Information som berör trafiksäkerhet och som bör finnas på en hemsida är ledernas 
sträckning med interaktiva och nedladdningsbara kartor (i till exempel gpx-format) 
och nivå av ”svårighetsgrad”. Därtill information om cykling i blandtrafik, 
trafikvolymer (är vägarna vältrafikerade eller lugna), underlag, topografi, tillgänglig 
cykelinfrastruktur, skyltning. Även information om närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik och sådant som cykelservice skapar en trygghet hos användarna.   
 
Att informationen är uppdaterad är viktigt vid sådant som tillfälliga omledningar, 
vägarbeten eller annat som påverkar leden och upplevelserna för användarna. 
 
Några goda exempel på hemsidor med tydlig information om cykelleder: 

• Bergslagen Cycling: http://www.bergslagencycling.com/ 
• Kattegattleden: https://kattegattleden.se/ 
• Schweiziska Veloland: https://www.schweizmobil.ch/de/veloland.html 
• Österrikiska Radtouren: https://www.radtouren.at/en/ 
• Tyska GNTB: https://www.germany.travel/en/leisure-and-

recreation/cycling/cycling.html 
• Adventure Cycling Association: https://www.adventurecycling.org/routes-

and-maps/ 
 

Ett annat perspektiv på trafiksäkerhet som visserligen inte är i fokus i denna studie 
är sådant som berör cyklisten och cykeln. För tips gällande förberedelser, utrustning 
och annat som också påverkar användarens trafiksäkerhet, är några goda exempel: 

• Sydkustleden tipsar om utrustning för 
cykelturisterhttps://sydkustleden.se/item/utrustning/wnnrmulhdc1zbh5xql
2z7mthkgrklp6q 

• Sydostleden tipsar om hur cykeln ska skötas om 
https://sydostleden.hoodin.com/item/skot-om-din-
cykel/ez9uduolve2ve84yhw0jalyktme8tius 

• Brittiska Sustrans ger tips om lämpligt beteende i trafiken: 
https://www.sustrans.org.uk/what-you-can-do/cycling/cycling-safety-and-
rules/road-safety-cyclists 
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5.2 KARTOR OCH RUTTPLANERING 
Kartor, både fysiska eller digitala, ska förutom tydlig vägvisning visa avstånd, 
vägtyper (är det cykelvägar eller cykling i blandtrafik), tätorter, viktiga målpunkter 
och ha symboler för till exempel serviceställen, kollektivtrafik och annan relevant 
information. Kartor bör även informera om förväntad närvaro av motortrafik 
(trafikvolymer) och topografi. 
 
På hemsidan för nationella cykelleden Kattegattleden47 visas ledens sträckning. 
Färgkodning visar om cykling sker på asfalterad cykelväg, cykelväg på grus, cykling i 
blandtrafik på asfalt eller cykling i blandtrafik på grus.  
 
Bild 1 vägtyper längs Kattegattleden 

 
 
För varje delsträcka längs Kattegattleden beskrivs även topografi samt i detalj de 
sträckor som går på grus48.  
 
Ett annat bra exempel kommer från leden ”The Great Allegheny Passage” i USA49. 
Leden finns som interaktiv karta som tillsammans med en tydlig teckenförklaring 
ger all viktig information till användarna (se bild 2). 
 

                                                             
47 https://kattegattleden.se/ 
48 https://kattegattleden.se/fragor-svar/#toggle-id-6 
49 https://gaptrail.org/explore/interactive-map 
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Bild 2 Interaktiv karta över The Great Allegheny Passage 

 
 
En karta bör ha en teckenförklaring med tydlig information om till exempel vägtyper, 
topografi och avstånd. Kartan behöver också ha symboler för olika målpunkter längs 
vägen som rastplatser, luftstationer, servicestationer och dylikt. Se bild 3 för 
teckenförklaring framtagen av Naturskyddsföreningen i Lund och bild 4 för 
teckenförklaring från Mapzen50. 
 
Bild 3 Teckenförklaring från Naturskyddsföreningen Lund 

 
 
Bild 4 Teckenförklaring från Mapzen.com 

 
 
Även om det idag saknas appar med samlad information om trafiksäkerhet för 
cykelleder finns det exempel på kommuner och städer som samlat mycket 
                                                             
50 https://www.mapzen.com/ 
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cykelinformation i en app. Ett exempel är Göteborg Stads app ”Cykelstaden”51 52 där 
det går att planera sin cykelrutt, gps-spåra sin cykelrutt, se cykelkarta med 
pumpstationer, styr- och ställstationer (hyrcykelsystem). Där går också att få 
information om trafikstörningar och göra felanmälningar. 
 
Idag finns de flesta etablerade leder som nedladdningsbara gpx-filer som kan öppnas 
och integreras i appar och kartprogram. Några exempel är: 

• Komoot: https://www.komoot.com/ 
• Viewranger: https://www.viewranger.com/en-us/how-to 
• Ride with GPS: https://ridewithgps.com/features 
• Naviki: https://www.naviki.org/sv/naviki/ 
• Strava: https://www.strava.com/ 
• Wikiloc: https://sv.wikiloc.com/ 
• Movescount: http://www.movescount.com/sv/ 
• Open Cycle Map: https://www.opencyclemap.org/ 
• Bike Map: https://www.bikemap.net/ 

5.3 KAMPANJER 
Kampanjer är ett sätt att informera om bland annat trafiksäkerhet och kan utformas 
på många olika sätt beroende på vilket budskap som ska spridas och vem som är 
målgrupp.  
 
De exemplen på kampanjer som visas nedan berör på olika vis trafiksäkerhet med 
mål om ökad respekt mellan olika trafikantgrupper, inte minst vid cykling i 
blandtrafik. Vem som är avsändare varierar. Inte sällan ligger 
cykelintresseföreningar bakom initiativ även om det finns exempel på statliga 
vägmyndigheter som står bakom en kampanj. 
 
Norge 
Norska Statens Vegvesen ligger bakom kampanjen ”Del veien”53 som syftar till 
säkrare cykling i Norge genom ökad förståelse mellan cyklister och bilister. En 
utvärdering visar bland annat på färre aggressiva bilister, fler som kör förbi med 
större avstånd och fler hänsynsfulla cyklister. Den visar också budskap som att 
cyklister och bilister har lika rätt till vägen, att de ska ta hänsyn till varandra och att 
bilister ska köra förbi cyklister med god marginal. 
 
Bild 5 "Del veien"- kampanj i Norge 

 
 
 

                                                             
51 https://www.apple.com/se/search/Cykelstaden?src=globalnav 
52 https://play.google.com/store/apps/details?id=se.unibase.cykelstaden&hl=sv 
53 https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/kampanjer/del-veien 
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Irland 
Stayin Alive at 1,5 av Safe Cycling Ireland54 är ett exempel på kampanj med mål att 
färre personer ska skadas i trafiken (se bild 6). Kampanjen är i detta fall också en del 
i ett lobbyarbete för att få till ett lagförtydligande. Safe Cycling Ireland jobbar för att 
få till lagkrav på 1,5 meters fritt rum mellan bilist/motorfordon och cyklist då det 
idag endast är angett att bilister ska ge ”extra plats” till cyklister vid omkörning.  
 
Bild 6 Safety Cycling Irelands kampanj Stayin Alive at 1,5 

 
 
Österrike 
Ett liknande initiativ är Abstand macht sicher55 som drivs i Österrike av Radlobby 
med ett tydligt budskap om just avstånd (se bild 7). Ytterligare initiativ drivs av Safe 
Cycling Australia56, 3feetplease57 och GiveMeThree58. 
 
Bild 7 Radlobbys kampanj Abstand macht sicher

 
Avgörande för kampanjer är att de är trovärdiga för de tänkta målgrupperna. Det är 
ingen idé att driva en kampanj för cykling längs vägar som är osäkra och egentligen 
inte lämpade för cykling. En ensam kampanj har också sina begränsningar och för 
god effekt bör en kampanj kombineras med andra insatser, exempelvis utveckling av 
säker cykelinfrastruktur59.  
  

                                                             
54 http://www.safecyclingireland.org/ 
55 https://www.radlobby.at/abstand 
56 https://www.safecyclingaustralia.org/ 
57 https://3feetplease.com/ 
58 https://bikeeastbay.org/GiveMeThree 
59 Cyling Embassy of Denmark (2012) 
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6 Diskussion 

 

6.1 SLUTKOMMENTAR 
Det ökade intresset av cykelturism och cykelturistiska leder i Sverige ökar behovet 
av kunskap inom området, inte minst gällande trafiksäkerhet. Ett ökat antal 
cykelleder ger troligtvis fler cykelturister med en ökad ”bredd” och olika profil. 
Bland annat skiljer sig erfarenheterna gällande att cykla i blandtrafik, vilket ställer 
höga krav på tillgänglig infrastruktur, hög trafiksäkerhet men också på tillgänglig 
information om leder. 

Många perspektiv på trafiksäkerhet 

Kriterier för cykelleder kan utformas på varierande sätt för att visa på och fånga 
olika perspektiv. En del kriterier bygger främst på ”hård”, objektiv data som 
trafikvolymer, skyltad och faktisk hastighet, infrastruktur bland annat. Andra 
baseras till stor del på ”mjuk”, subjektiv data som upplevelser och känslor. 
 
Kriteriernas legitimitet och huruvida de är vägledande eller måste uppfyllas 
varierar utifrån vem som står bakom. Officiella nationella kriterier har oftast fasta 
nivåer eller krav som måste uppfyllas. Kriterier framtagna av organisationer som 
jobbar för att främja cykelturism är mer ofta av vägledande typ för inspiration. De 
är också mer öppna för tolkning och grundar sig inte sällan i lokal kännedom. 
 
För utvecklingen av tillgängliga, attraktiva och säkra cykelleder är ett underlag 
med ett brett angreppssätt och flera olika perspektiv önskvärt. Endast ”hård” eller 
”mjuk” data innebär att viktiga perspektiv inte tas i beaktning. För trafiksäkerhet 
ger data som ÅDT och skyltad hastighet en bild av trafiksäkerhet, men sikt och 
upplevd trygghet ger en annan.  

Kommunikation och information 

Vidare är trafiksäkerhet en avgörande faktor för att locka potentiella besökare. Inte 
minst gäller detta personer med liten erfarenhet av cykelturism och cykling i 
blandtrafik och för de som cyklar med barn. Här spelar kommunikation och 
information en viktig roll. En led behöver nyttja olika kanaler och plattformar för att 
nå ut. Kommunikation av trafiksäkerhet längs en led möjliggör för potentiella 
besökare att förbereda sig mentalt, men också att välja rätt utrustning.  
 
Digitalisering av kartor, leder, upplevelser, erfarenheter, målpunkter ökar på många 
sätt tillgängligheten för potentiella besökare. Samtidigt är det en balansgång mellan 
det digitala och det analoga där cykling för vissa grupper kan vara ett sätt att koppla 
av genom att ”koppla ur”. Således finns säkerligen ett fortsatt behov av fysiska kartor 
och dylikt.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis bedöms följande aspekter som viktiga att ta i beaktning vid 
planering och utveckling av cykelleder:   
 

• ”Hård” data som ÅDT, skyltad och faktisk hastighet är viktiga och ska vara 
vägledande, men bör inte på egen hand vara avgörande. ”Hård” data behöver 
sättas i ett sammanhang och kompletteras med rådande förutsättningar 
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gällande bland annat sikt, topografi, vägbredd, tillgänglig vägren och 
vägrenens bredd för att skapa en sammanvägd bild över förutsättningarna.  

• ”Mjuk” data som upplevd trygghet och säkerhet bör användas i större grad 
och tas fram i samråd med relevanta aktörer (kommun, region, Trafikverket 
men även cykelorganisationer som Cykelfrämjandet). 

• Fältbesök och fältstudier med cykel för hela den påtänkta sträckan bör vara 
ett krav.  

• Berörda företrädare från olika organisationer bör tidigt engageras för aktivt 
deltagande i en arbetsgrupp samt göra gemensamma plats- och fältbesök.   

• Genomförande av datainsamling bör göras med standardiserad metod med 
formulär/protokoll i fält (fysiskt protokoll med kartor alternativt ett digitalt 
protokoll (som också kan logga rutt med GPS)). 

• Insamlad data bör sammanställas i en nulägesrapport som visar på 
förbättringsåtgärder och (schablon)kostnader för om- och nybyggnation av 
cykelinfrastruktur.  

 
Från ”idé till färdig led” är en process som inte kan ta lång tid utan även kräva en 
bredd av insatser. Detta underlag fokuserar på kriterier för cykelturistiska leder med 
särskilt fokus på trafiksäkerhet. Frågor om till exempel organisation eller 
finansiering berörs inte.  
  
I ett senare skede, när en led är färdigställd, krävs information och kommunikation 
om bland annat trafiksäkerhet. Viktig information är ledens längd, vägtyper, 
underlag, topografi/höjdskillnader, särskilt utmanande sträckor eller passager som 
kräver särskild aktsamhet men också närhet till kollektivtrafik, handel, service m.m.  
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