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Sammanfattning 

En stor del av cyklisters singelolyckor kan idag härledas till bristande drift och 
underhåll. För att öka säkerheten för cyklisterna måste därför insatserna på 
området förstärkas. Trafikverket har identifierat drift och underhåll som ett 
prioriterat insatsområde för ökad trafiksäkerhet, men det finns idag oklarheter 
kring vad bristande drift- och underhållsarbete i huvudsak beror på. I detta projekt 
har syftet varit att öka trafiksäkerheten för cyklister genom att närmare undersöka 
och föreslå förbättringar i ett av leden i drift- och underhållsarbetet – upphandlade 
avtal och uppfyllandet av dessa. Målet har varit att studera hur det utförda drift- 
och underhållsarbetet påverkas av avtalsskrivningar för att hitta var i processen 
bristerna uppstår. Arbetet har utgått från frågeställningar kring vilka krav som 
ställs i avtalen, hur kontrollen av det utförda arbetet görs och vilka incitament och 
hinder som finns för att utföra drift och underhåll avtalsenligt. Projektet har 
inkluderat litteraturstudier, en kortare enkätundersökning bland ett urval av 
kommuner, intervjuer med väghållare och entreprenörer samt en djupstudie i 
Göteborgs Stad där avtal har granskats och en fältstudie med jämförelse av 
cykelvägar mot entreprenörens besiktningsprotokoll genomförts. Projektet har 
utförts med hjälp ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. 
 
Enkätundersökningen som besvarades av nio kommuner visar att det vanligaste är 
att drift- och underhållsarbetet helt eller delvis köps in från entreprenörer. Dock 
finns skillnader mellan kommunerna i hur arbetet delas in i funktionsområden. 
Hur kontrollen av det utförda arbetet sköts varierar mellan kommunerna, men 
samtliga ser allmänhetens felanmälningar som ett viktigt inslag. I djupstudien 
studerades avtal från Göteborg. Staden har tidigare rankats högt i en 
Trafikverksstudie om drift och underhåll av cykelvägar och i det granskade avtalen 
är många av kraven rimliga och välformulerade samt kontrollsystemet väluppbyggt.  
 
I de granskade avtalen förekommer många formuleringar som kräver tolkning av 
entreprenören. Det kan leda till tolkningsvariationer mellan olika entreprenörer 
och därför är en slutsats i projektet att mätbara och objektiva krav ska användas i 
så stor utsträckning som möjligt för att skapa en enhetlig standard på cykelvägarna. 
Hala löv är en vanlig orsak till cyklisters singelolyckor under höstmånaderna och 
detta kunde förbättras genom att kraven på lövröjning blir mer lika de krav som 
gäller för snöröjning istället för att likna övrig renhållning. De flesta kommuner 
som undersökts använder en ersättningsmodell som kombinerar fast och rörlig 
ersättning. I de fall ersättningen till största delen är fast, bör det kombineras med 
kontroll och vite från beställaren för att inte minska incitamentet att utföra arbetet 
avtalsenligt. Uppföljning ska också utföras systematiskt och allmänhetens 
synpunkter ska endast ses som ett komplement till den strukturerade kontrollen. 
Vissa kommuner har angett att de inom ramen för lagen om offentlig upphandling, 
LOU, inte har möjlighet att ta hänsyn till entreprenörens tidigare insatser vid nya 
upphandlingar, medan andra kommuner anger motsatsen. Den bör möjliggöras för 
alla att inkludera tidigare erfarenheter i nya upphandlingar och tolkningen av LOU 
ska inte skilja så mycket mellan kommuner. I dagsläget utförs den mesta 
besiktningen av cykelvägar med bil, vilket gör det svårt att rättvist bedöma hur 
cykelvägen upplevs för en cyklist. Istället bör samtliga besiktningar utföras med 
cykel – konventionell eller elcykel.  
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Avtal bör i större utsträckning än de granskade även omfatta framkomlighet och 
komfort för cyklister, utöver säkerhetsaspekter. Dessutom bör omgivande 
trafikförutsättningar såsom skymd sikt, korsningar och lutningar uttalat inkluderas 
i bedömningen av trafiksäkerhetsrisker. Flera kommunrepresentanter har angett 
att det finns en underhållsskuld för cykelvägar. Det finns också en stor skillnad 
mellan väghållarens uppfattning om hur drift och underhåll utförs jämfört med hur 
allmänheten uppfattar situationen och hur överrepresenterade cyklister är i 
olycksstatistiken. Hur stor andel av kommunernas budget som går till drift och 
underhåll av cykelbanor har inte undersökts inom projektet, men mycket tyder på 
att det krävs mer än enbart skarpare formuleringar i avtal för att höja nivån på drift 
och underhåll på cykelvägar.    
 

  



KOUCKY & PARTNERS AB, 2014 

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV CYKELVÄGAR – AVTALSMÄSSIGA HINDER OCH MÖJLIGHETER 

 

 

 5 

Innehåll 

1	   INLEDNING	   6	  
1.1	   METOD	   6	  
1.2	   DEFINITIONER	   7	  
1.3	   AVGRÄNSNINGAR	  OCH	  FÖRUTSÄTTNINGAR	   7	  

2	   PROBLEMBESKRIVNING	   8	  
2.1	   OLYCKSSTATISTIK	   8	  
2.2	   TIDIGARE	  STUDIER	  AV	  DRIFT	  OCH	  UNDERHÅLL	  AV	  CYKELVÄGAR	   9	  
2.3	   FRAMKOMLIGHET	  OCH	  KOMFORT	   10	  

3	   HUR	  UTFÖRS	  DRIFT	  OCH	  UNDERHÅLL	  IDAG?	   12	  
3.1	   RESULTAT	  FRÅN	  ENKÄTERNA	   12	  
3.2	   GÖTEBORG	   13	  
3.3	   ÖREBRO	   14	  
3.4	   LINKÖPING	   14	  

4	   DJUPSTUDIE	   16	  
4.1	   AVTALSSKRIVNINGAR	  I	  GÖTEBORG	   16	  
HALKBEKÄMPNING,	  SNÖRÖJNING	  OCH	  SNÖBORTFORSLING	   16	  
RENHÅLLNING	   18	  
FUNKTIONSENTREPRENAD	   19	  
4.2	   ENTREPRENÖREN	   21	  
FUNKTIONSENTREPRENAD	   21	  
VINTERVÄGHÅLLNING	  OCH	  RENHÅLLNING	   21	  
4.3	   FÄLTSTUDIE	   22	  
SOPNING	  OCH	  LÖVUPPTAGNING	   22	  
VEGETATION	   23	  
BELÄGGNINGSSKADOR	   25	  
DRIFT	  OCH	  UNDERHÅLL	  UTANFÖR	  BESIKTNINGSOMRÅDE	  FÖR	  GÅNG-‐	  OCH	  CYKELBANOR	   31	  

5	   DISKUSSION	  OCH	  REKOMMENDATIONER	   33	  
5.1	   BEFINTLIGA	  KRAV	  OCH	  FORMULERINGAR	   33	  
5.2	   ERSÄTTNING	   34	  
5.3	   KONTROLL	  OCH	  UPPFÖLJNING	   34	  
5.4	   TIDIGARE	  AVTALSPERIODER	   35	  
5.5	   VAD	  SAKNAS	  I	  AVTALEN	   36	  
5.6	   SKILLNAD	  MELLAN	  VÄGHÅLLARENS	  UPPFATTNING	  OCH	  ALLMÄNHETEN	   37	  
5.7	   SLUTSATS	  OCH	  FORTSATT	  ARBETE	   38	  

6	   REFERENSER	   40	  
6.1	   PUBLIKATIONER	   40	  
6.2	   PERSONLIG	  KORRESPONDENS	   41	  
 



KOUCKY & PARTNERS AB, 2014 

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV CYKELVÄGAR – AVTALSMÄSSIGA HINDER OCH MÖJLIGHETER 

 

 

6 

1 Inledning 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. 
Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och 
överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, 
slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.  
 
En stor del av alla cykelolyckor, och framförallt singelolyckor, kan idag härledas till 
bristande drift och underhåll. För att öka säkerheten för cyklisterna måste därför 
insatserna på området förstärkas. Trafikverket har identifierat drift och underhåll 
som ett prioriterat insatsområde för ökad trafiksäkerhet, men det finns idag 
oklarheter kring vad bristande drift- och underhållsarbete i huvudsak beror på. I 
detta projekt har syftet varit öka trafiksäkerheten för cyklister genom att undersöka 
och föreslå förbättringar i ett av leden i drift- och underhållsarbetet – upphandlade 
avtal och uppfyllandet av dessa. Målet har varit att undersöka hur det utförda drift- 
och underhållsarbetet påverkas av avtalsskrivningar för att hitta var i processen 
bristerna uppstår. Arbetet har utgått från frågeställningar kring vilka krav som 
ställs i avtalen, hur kontrollen av det utförda arbetet görs och vilka incitament och 
hinder som finns för att utföra drift och underhåll avtalsenligt. 
 
För att förenkla för läsaren att följa med i texten, har författarnas kommentarer 
vävts in i avsnittet om avtalsformuleringar, istället för att konsekvent förläggas i ett 
separat diskussionskapitel. Förhoppningsvis ökas därmed läsförståelsen och 
rapporten görs mer lättillgänglig.  
 
Rapporten riktar sig främst till kommuner, Trafikverket och eventuellt andra 
väghållare med ansvar för cykelvägar och upphandling av drift och underhåll av 
dessa, men även andra som arbetar med säkerhet, framkomlighet och komfort på 
cykelvägar kan ha intresse av den. 

1.1 METOD 
Arbetet har utförts med hjälp av litteraturstudier som grundat sig på 
rekommenderad litteratur från projektets expertstöd Anna Niska, VTI, samt 
websökningar. En övergripande enkätundersökning gjordes med fjorton svenska 
kommuner för att ge överblick av kommunernas syn på ämnesområdet.  
 
Av de fjorton tillfrågade kommunerna var det nio stycken som svarade, helt eller 
delvis; Linköping, Halmstad, Göteborg, Malmö, Lund, Örebro, Borlänge, Gävle och 
Stockholm.1 Från Uppsala, Helsingborg, Luleå, Eskilstuna och Karlstad inkom inget 
svar. Från de svarande valdes tre ut för vidare studier med telefonintervju och 
granskning av avtal och förfrågningsunderlag; Linköping, Göteborg och Örebro. 
Dessa valdes utifrån deras svar i enkäten.  
 
Vidare har nyckelpersoner på kommunerna och utförande personal intervjuats. 
Arbetet inkluderade även en fältstudie i Göteborg. Valet av fördjupningsstad 
gjordes av flera anledningar, bland annat var det den enda kommunen av de tre 
intervjuade som arbetade med besiktningsprotokoll på det sättet som studiens 
upplägg krävde. Det bedömdes också som fördelaktigt att välja Göteborg, då 
Koucky & Partners är baserade i samma stad och därmed kunde mer tid läggas på 
inspektion och värdealstrande arbete eftersom restid inte krävdes för fältstudien.  
                                                             
1 Efter intervjustudien inkom även svar från Gävle. Deras svar är inkluderat i enkätsammanställningen, 
men de var inte med i urvalet för intervjustudien. 
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I fältstudien jämfördes avtal och besiktningsprotokoll från cykelvägar med verkligt 
utfall på plats. Fältstudien utfördes under perioden 2014-10-02 till 2014-10-07 av 
Hanna Ljungblad och Anna Zajc med hjälp av el- och konventionell cykel.  

1.2 DEFINITIONER 
För definition av drift och underhåll har utgåtts från den definition som gjordes i 
VTI meddelandet Cykeltrafik – en litteraturstudie med inriktning mot drift och 
underhåll.2 
 
Drift: ”åtgärder för att väg-, bro- och trafikanordningar ska ha de funktionella 
egenskaper de är utformade för. Ger till skillnad från underhållsåtgärder inget 
restvärde.” (Ursprungligen från Vägverkets regler för underhåll och drift 1990) 
 
Underhåll: ”är sådana åtgärder med syfte att återföra egenskaper hos 
konstruktioner, anläggningar och anordningar mot den nivå som avsetts vid 
byggande eller förbättring.” (Ursprungligen från Vägverkets allmänna tekniska 
beskrivning för vägkonstruktioner 1994)  
 
I rapporten görs ingen skillnad på cykelbanor och blandade gång- och cykelvägar, 
utan begreppen ”cykelväg” och ”cykelbana” används synonymt om inget annat 
anges. När cyklister leds ut i blandtrafik kan dock andra krav på drift och underhåll 
gälla, och då görs skillnad även i rapporten.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
I den utförda studien var inriktningen att belysa hur avtalsskrivningarna och deras 
uppföljning påverkar resultaten av drift och underhåll av cykelvägar. Projektets 
huvudsakliga fokus har inte varit på vilka metoder som är bäst för utförandet av 
drift och underhåll och detta har därför inte inkluderats eller utvärderats. Endast 
kommuner och områden där drift och underhåll är formellt upphandlat är aktuella 
att ingå i undersökningen. För att begränsa urvalet av väghållare, har inte statliga 
cykelvägar utan endast kommunala vägar omfattats av studien.  
 
På grund av att projektet utfördes under augusti till december, med de praktiska 
momenten i fältstudien förlagda till oktober då barmark rådde, inkluderades 
vinterväghållning inte i fältstudien.  
 
I många kommuner pågår försöksverksamheter, framförallt med halkbekämpning, 
vilket inte är inkluderat i ordinarie avtal. Detta har följaktligen inte heller 
inkluderats i studien. 
 
 
  

                                                             
2 Bergström, A. (2000). 
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2 Problembeskrivning 

2.1 OLYCKSSTATISTIK 
Sett ur ett längre perspektiv har antalet omkomna och svårt skadade cyklister 
minskat. När det gäller cykelolyckornas andel av det totala antalet trafikolyckor har 
den dock ökat och sedan 2008 utgör cyklister den största gruppen av vägtrafikanter 
som vårdas på sjukhus. Idag är cirka en tredjedel av alla trafikanter som skrivs in 
på sjukhus cyklister. Att andelen, men inte antalet har ökat beror på minskade 
olyckstal för bilister, som tidigare var den trafikantgrupp som i högst utsträckning 
vårdades på sjukhus.  
 
Mellan 2007-2012 skadades cirka 44 000 cyklister så illa i trafiken att de behövt 
akut sjukvård. Av dessa skadades drygt 8 400 allvarligt. Fördelningen på olyckstyp 
av de allvarligt skadade cyklisterna visas i Tabell 1.  
 

Olyckstyp Procent – Allvarligt skadade 
Singelolyckor 78 % 
Cykel – Motorfordon 12 % 
Cykel – Cykel 7 % 
Cykel – Fotgängare 1 % 
Cykel – Moped 1 % 
Cykel – Övrigt 2 % 

Tabell 1: Allvarligt skadade cyklister 2007-2012 uppdelat på olyckstyp 

Bland singelolyckorna är hela 44 procent drift- och underhållsrelaterade. Detta 
innebär att brister i drift och underhåll ligger bakom cirka en tredjedel av samtliga 
cykelolyckor som har lett till allvarliga skador. Tabell 2 visar den procentuella 
fördelningen för drifts- och underhållsrelaterade olyckor av det totala antalet 
singelolyckor som lett till allvarlig skada. Varje olycka kan förklaras med flera 
orsaker, varför procentsatserna summeras till mer än 44 %.  
 

Olyckstyp Procent – Allvarligt skadade 
Halt – is/snö 20 % 
Halt – Grus 10 % 
Halt – Löv 2 % 
Halt – Lera 0,1 % 
Halt – Övrigt/okänt 4 % 
Ojämnt underlag 8 % 
Kört på tillfälligt föremål 3 % 
Kommit utanför vägen/vägkant 3 % 

Tabell 2: Drift- och underhållsrelaterade orsaker bakom singelolyckor som lett till allvarlig 
skada 

 
Omkring 90 % av alla cykelolyckor sker i tätort. Ytterligare indelning efter typ av 
olycka och var de inträffar visar att 85 % av samtliga singelolyckorna sker på 
vägsträcka eller GC-bana. Endast 8 % sker i korsning eller rondell. Av samtliga 
singelolyckor som lett till allvarlig skada kan 10 % relateras till samspel med andra 
trafikanter. För olyckor mellan cykel och motorfordon (ej moped) sker 47 % i 
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korsning eller rondell. 50 % av dessa olyckor sker på vägsträcka eller GC-bana. 
Cykel-cykel-olyckor sker till övervägande del, 88 %, på vägsträcka eller GC-bana, 
endast 10 % sker i rondell eller korsning.  Notera också att statistiken för vilka 
platser olyckorna inträffat på har osäkerheter, till exempel har vissa olyckor som 
kategoriserats som ”på GC-bana” enligt fritextsanalyser visat sig inträffat på 
cykelöverfarter. De ovan angivna huvudorsakerna är vanligen just endast 
huvudorsaker i en händelsekedja av flera enskilda orsaker som leder fram till 
olyckan. En vanlig orsak är att cyklisten cyklat omkull i samband med sväng eller 
kurva i kombination med annat, exempelvis att man på grund av dålig sikt tvingats 
väja hastigt för annan trafikant eller inte uppmärksammat ojämnheter i vägbanan.  
 
Antalet omkomna cyklister under perioden 2007-2012 var 155 stycken. 69 % av 
dem omkom i olyckor med motorfordon. Totalt 10 stycken kan härledas till orsaker 
som väghållaren kan anses vara delvis ansvarig för, men endast en olycka faller 
inom drift och underhåll.  
 
Källa för samtliga uppgifter i avsnittet ovan är Niska, A., och Eriksson, J. (2013).3 

2.2 TIDIGARE STUDIER AV DRIFT OCH UNDERHÅLL AV 
CYKELVÄGAR 

Det har gjorts ett begränsat antal studier kring drift och underhåll av cykelvägar i 
Sverige. 2006 genomförde VTI en intervjustudie4 inom området med 13 
kommuner. Studien syftade till att få en uppfattning om standardkrav och rutiner 
vid drift och underhåll av cykelvägar i svenska kommuner med relativt mycket 
cykeltrafik. Studien visade att kommuner har egna, lokalt framtagna riktlinjer för 
drift och underhåll av cykelvägar. Vid tidpunkten för studien hade vissa kommer 
valt att lägga ut genomförandet av drift och underhåll på entreprenad, medan 
andra kommuner själva genomförde arbetet. Det fanns också kommuner som 
anlitade andra kommunala förvaltningar eller kommunala bolag för drift- och 
underhållsarbeten.  
 
Entreprenörerna ersattes ofta med löpande räkning för varje åtgärdstillfälle för 
barmarksdrift och underhållsåtgärder, men med ett fast, förutbestämt pris per 
åtgärd. Ersättningsformen varierade mellan olika typer av åtgärder, exempelvis per 
timme eller per löpmeter. För vinterväghållning var det vanligast att jour och 
beredskap ersattes med fast pris, medan utförda åtgärder ersattes med löpande 
räkning.  
 
När det gäller kontroller av att arbeten uppfyller uppsatta krav var det vanligast i de 
undersökta kommunerna med en kombination av entreprenörers egenkontroller, 
stickprovskontroller av den ansvariga kommunala förvaltningen samt 
allmänhetens inkomna synpunkter och klagomål. Några kommuner anlitar externa 
kontrollanter för att följa upp entreprenörernas arbete. Det fanns också kommuner 
där drift- och underhållsarbetet inte kontrollerades, utan där man endast förlitade 
sig på allmänhetens synpunkter. Gemensamt för nästan alla kommuner var att 
kontrollerna inte gjordes från cykelsadeln, utan endast okulärt från bilfönstret. 
Studien behandlade inte specifikt vilka krav som ställdes på drift- och 
underhållsarbeten eller påföljder om kraven inte uppfylls.  
 
VTI har genomfört fler studier kring cykling där drift och underhåll tas upp. 2009 
genomfördes en undersökning inom projektet TEMA-cykel som syftade till att 
detaljbeskriva olycks- och skadesituationen för cyklister5. 2011 genomfördes en 

                                                             
3 Niska, A. och Eriksson, J. (2013).  
4 Niska, A. (2006).  
5 Thulin, H. och Niska, A. (2009).  
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kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll av cykelvägar6. Syftet 
med kunskapssammanställningen var att definiera vad som kännetecknar en 
attraktiv cykelväg ur ett drift- och underhållningsperspektiv och att öka kunskapen 
om hur en cykelväg ska skötas för att öka cyklingen. 2013 genomfördes också en 
studie om cyklisters cykelolyckor7. Syftet med denna studie var att se hur 
singelolyckor kan undvikas eller skadeverkningarna av dem kan mildras. I 
studierna ovan har inte upphandlingskrav och avtal med entreprenörer specifikt 
behandlats. 
 
Trafikverket har tagit fram en strategi för säkrare cykling där drift och underhåll är 
ett av fem prioriterade insatsområden. I strategin uppskattas åtgärdspotentialen 
för att minska antalet allvarligt skadade cyklister för drift- och underhållsområdet 
vara upp till 45 procent. Åtgärder som bedömts inom området är halkbekämpning, 
borttagande av lösgrus och barmarksunderhåll.8 VTI tog under 2013 fram ett 
faktaunderlag till denna gemensamma strategi9. För statistik och innehåll i det 
faktaunderlaget, se kapitel 2.1 i föreliggande rapport där samtliga data kommer 
från den studien.  
 
Inom ramen för det nationella trafiksäkerhetsarbetet har Trafikverket genomfört 
mätningar av kommuners drift- och underhållsarbetet under 2013. I bedömningen 
undersöktes drift- och underhållsarbetet i kommuner med 40 000 invånare eller 
fler. Totalt deltog 59 kommuner. Kommunerna bedömdes utifrån en rad kriterier, 
bland annat utifrån krav på egenkontroll, maxtider för åtgärder och att egen budget 
för vinterväghållning och för barmarksunderhåll finns. Mätningen visar på att det 
finns tydliga brister i svenska kommunernas drift- och underhållsarbete. Endast 15 
% av kommunerna som deltagit i undersökningen bedömdes hålla en hög kvalitet 
på drift- och underhållsarbetet av cykelvägar. I 36 % bedömdes kvaliteten som 
mindre god och i resterande bedömdes nivån på arbetet vara låg.10 Slutrapport för 
bedömningen som avser 2013 är ännu ej färdigställd (december 2014).  

2.3 FRAMKOMLIGHET OCH KOMFORT 
Den tillgängliga litteraturen och forskningen handlar till övervägande del om 
säkerhet för cyklister och det finns tydliga kopplingar mellan olycksrisk och 
utförandet av drift och underhåll. Flera svenska kommuner har dock politiska 
beslut på att öka andelen cyklister i trafiken och för att göra det, räcker det inte att 
garantera säkerheten – även komfort och framkomlighet måste ses som viktiga 
aspekter vid utformning och utförande av drift och underhåll på cykelvägar.  
 
Enligt den Regionala cykelplanen för Stockholms län, möter cyklister ett hinder 
som påverkar framkomligheten var 118:e meter och att varje påtvingat stopp 
upplevs som en förlängning av resvägen med 100 meter.11 Hindren beskrivs inte 
närmare i skriften, men sannolikt är en stor andel av dem relaterade till drift och 
underhållsparametrar som potthål, sprickor, grus och inträngande vegetation. 
 
  

                                                             
6 Niska, A. (2011). 
7 Niska, A., Gustafsson, S., Nyberg, J., Eriksson, J. (2013). 
8 Trafikverket. (2014a). 
9 Niska, A. och Eriksson, J. (2013). 
10 Trafikverket. (2014b). 
11 Satsa II Regional cykelstrategi. (2014).  
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Kontinuitet i cykelinfrastrukturen är en viktig faktor för att uppnå hög kvalitet, 
vilket bland annat ställer krav på att cykelvägnätet har en jämn och hög standard.12 
Det innebär att det är viktigt att drift och underhåll utförs enhetligt med samma 
standard över stadsdelsgränser (och kommungränser, vilket inte hanteras inom 
detta projekt). Av den anledningen måste kraven vara så pass tydligt beskrivna att 
de tolkas likadant av olika entreprenörer.  

  

                                                             
12 Niska, A. (2011). 
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3 Hur utförs drift och underhåll 
idag? 

I en intervjustudie av VTI från 2006 anges att kommunerna då hade olika 
organisation för drift och underhåll, vissa var uppdelade i beställare och utförare 
medan andra inte var det, och att de flesta har en teknisk förvaltning eller 
motsvarande som har ansvaret.13 I den här studien har vi endast stött på 
kommuner som i alla fall delvis köper in drift och underhåll. Enligt VTI:s 
intervjustudie skedde vid tillfället för studien (2006) kontroller av det utförda 
arbetet ifrån bilfönstret, istället för från cykelsadeln. I kontakten med de 
intervjuade städerna i vår studie visar det sig att detta fortfarande är ett vanligt sätt 
att besiktiga cykelvägar. I VTI-rapporten anges också att Linköping och Gävle 
menar att brister i standarden inte endast beror på att entreprenören inte skött sig, 
utan att kraven varit otydliga i beställningen.  
 
Informationen i kapitlen nedan bygger på enkätsvaren samt personliga intervjuer 
med representanter från kommunerna, se referenslista, om inget annat anges.  

3.1 RESULTAT FRÅN ENKÄTERNA  
I ett första skede valdes fjorton svenska kommuner ut för att svara på en kortare 
enkät. Den syftade till att ge en första inblick i hur drift och underhåll organiseras i 
de olika kommunerna och vad som skiljer städerna åt. Dessa kommuner valdes ut 
delvis utifrån Trafikverkets rangordning av hur de svenska kommunerna sköter 
drift och underhåll av cykelvägar.14 Kommuner från olika grupper i rangordningen 
har avsiktligt valts för att ge en spridning bland svaren.   
 
Enkäterna innehöll åtta frågor som anges nedan tillsammans med en 
sammanfattning av kommunernas svar. För frågorna, se Bilaga 1.  
 
Samtliga av de svarande kommunerna upphandlar hela eller delar av underhållet. 
Det finns skillnader i vad som utförs i egen regi (vinterunderhåll, sandupptagning, 
geografisk uppdelning etc), men samtliga har någon form av upphandlat drift och 
underhåll. Kommunerna anger samstämmigt att olika funktioner är skilda åt i 
avtalen och upphandlade var för sig per geografiskt område. Framförallt 
vinterväghållning är en funktion som flera av de svarande kommunerna anger är 
skild från övriga funktioner. 
 
För att kontrollera det utförda arbetet har kommunerna olika tillvägagångssätt. Det 
är egenkontroll utförd av entreprenörernas själva, stickprovskontroller samt 
gemensamma besiktningsrundor med kommunen och entreprenören tillsammans. 
Här påpekar även de flesta kommuner att allmänhetens felanmälningar är en viktig 
faktor i besiktningen av underhållets utförande.  
 
Vad gäller ersättningens utformning anger de flesta kommunerna att det är en mix 
av fast och rörlig ersättning, beroende på verksamhetens art. Några kommuner 
anger en fast bas, med extra tillägg för vissa arbetsuppgifter.  
 
En fråga där kommunerna skilde sig åt i stor utsträckning är huruvida de i 
kommande upphandlingar kan ta hänsyn till hur entreprenören skött arbetet under 

                                                             
13 Niska, A. (2006). 
14 Trafikverket. (2014b). 
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tidigare avtalsperioder. Vissa hänvisar till att de enligt Lagen om offentlig 
upphandling inte kan inkludera tidigare avtalsperioder i bedömningen, medan 
några kommuner har sätt att inkludera bedömningen i nya upphandlingar. Om 
arbetet inte sköts avtalsenligt, anger de flesta av de svarande kommunerna att de 
har möjlighet att utdöma vite eller hålla inne ersättningen. Vissa kommuner angav 
att det kan bli tal om att inte förlänga kontraktet med optionsår eller i värsta fall 
kan kontraktet hävas helt.  
 
I de flesta av de svarande kommunerna är det upp till dem i egenskap av beställare 
att ha sista ordet i att avgöra om det utförda arbetet uppfyller de ställda kraven, i 
fall dessa inte är mätbara. Det är också vanligt att bedömningen sker i diskussion 
med utföraren och att extern besiktningsman är involverad. 
 
Flera kommuner svarar att de tycker att drift och underhåll av cykelvägar generellt 
fungerar bra i deras kommun. Ingen svarar att det fungerar dåligt. Däremot listas 
problem som bland annat halkbekämpning, snö i kombination med blåst och att 
omfattande kontroll krävs. Dessutom nämns svårigheter med maskinparken på 
grund av varierande vägbredd, historisk underhållsskuld för cykelinfrastrukturen 
och att cykelbanorna fungerar som upplag för snömassor eller parkerade bilar.  

3.2 GÖTEBORG 
I Göteborg är renhållningsentreprenaden uppdelad på 21 stadsdelar, varav ca 
hälften är upphandlade och ca hälften bedrivs i egen regi. Funktionsentreprenaden 
(där bland annat beläggningar och klippning av inträngande vegetation ingår) är 
indelat i fyra geografiska områden, varav ett sköts av kommunen själva. En 
anledning till upplägget med att kommunens egen förvaltning sköter delar av 
driften och underhållet i ett område, är för att kontrollera om det då uppstår 
skillnader i utförandet mellan områdena. Hittills har skillnader i resultatet av utfört 
arbete inte observerats.  
 
Besiktningen av det utförda underhållet sker till stor del genom egenkontroll från 
entreprenörerna som kontrollerar cykelbanorna huvudsakligen med bil. En gång 
per år ska dock besiktningen ske med cykel. Dessutom gör beställaren egna 
kontroller, antingen gemensamt med entreprenören eller ”dolt” på egen hand. 
Allmänhetens anmälningar anges också som ett verktyg för uppföljning.  
 
Ersättningen är fast för den största delen av entreprenaden, men en del arbeten 
ersätts per man- och maskintimme eller enligt en à-prislista.  
 
I Göteborg tolkas Lagen om offentlig upphandling på ett sådant sätt att man inte 
ser sig ha möjlighet att ta hänsyn till hur entreprenören skött sig under tidigare 
avtalsperioder inför nya upphandlingar. Det staden kan göra om arbetet inte skötts 
avtalsenligt, är att utdöma vite eller i värsta fall inte förlänga kontraktet med 
optionsåren. Bedömningen av huruvida det utförda arbetet uppfyller kraven eller 
inte görs i diskussion mellan kommunen och entreprenören och staden försöker 
sedan ta med sig erfarenheterna in i nästa upphandling för att tydligare formulera 
kraven.  
 
Privata fastighetsägare har ansvar för trottoarer intill sina fastigheter, men inte 
cykelbanor. Inträngande vegetation från privat mark hanteras genom information 
till fastighetsägaren och om inte åtgärder vidtas går ärendet vidare till 
Stadsbyggnadskontoret. 
 
I Trafikverkets rankning från 2013, var Göteborg en av de kommuner som 
bedömdes ha god kvalitet på sitt arbete med drift och underhåll. 
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3.3 ÖREBRO 
Örebro har delat in det mesta av drift och underhållsarbetet i olika distrikt, vilka är 
upphandlade från olika entreprenörer eller drivs i egen regi. Kommunen uppger att 
de inte ser några tydliga skillnader mellan de olika distrikten, utan att avtalen 
tolkas och utförs på ett enhetligt sätt. Örebro säger att de i stort sett är nöjda med 
hur drift och underhåll av cykelbanorna sköts.  
 
I Örebro finns en underhållsskuld i cykelvägnätet och stor budget kommer att 
krävas för att åtgärda allt. Den för året tilldelade budget räcker inte till det. För 
asfaltläggning är det kommunen som sköter bedömningen av vad som ska åtgärdas, 
genom att åka ut och färgmarkera brister. Den bedömningen ligger alltså inte på 
entreprenören.  
 
I Örebro har privata fastighetsägare ansvar för trottoaren kring sin fastighet och 
eventuellt även cykelbanan. Kommunen erbjuder fastighetsägarna att köpa 
utförandet av tjänsten, vilket hittills 30-40 % har gjort. Kommunen har inte rätt att 
trimma inträngande vegetation från privat mark, utan kontaktar de ansvariga med 
uppmaningen att ansa sina träd och buskar. Om fastighetsägaren ändå inte 
åtgärdar problemet, lämnas ärendet över till bygglovsavdelningen.  
 
I Örebro utför kommunen egna kontroller av hur underhållet utförs. På vintern är 
det tre till fyra personer som gör stickprov där de kör med bil på eller bredvid 
cykelbanan och bildar sig en uppfattning om hur snöröjningen sköts. För 
sommarunderhållet sker besiktningen genom att det är många av de anställda på 
berörd avdelning som cyklar till jobbet och på sätt kontrollerar cykelbanornas 
skick. Dessutom fyller anmälningar från allmänheten en viktig funktion i 
uppföljningen av utfört arbete.  
 
Ersättningsformen varierar med uppgiften enligt nedan:  

• Asfaltbeläggning SEK/m2 
• Linjemålning SEK/m eller symbol. 
• Slåtter SEK/m 
• Snöröjning SEK/tim 
• Sandupptagning SEK/område 

 
I Örebro finns viss möjlighet att i kommande upphandlingar ta hänsyn till hur 
entreprenören skött underhållet under tidigare avtalsperiod. Om det finns 
dokumenterade anmärkningar via mejl, foton eller felanmälningar, kan detta 
användas som referens i kommande upphandlingar.  
 
Örebro var en av de kommuner som rankades lågt i Trafikverkets undersökning 
kring skötsel av cykelvägar. Tekniska förvaltningen upplever också ökande krav och 
förväntningar från både allmänhet och makthavare, utan att riktlinjerna för 
skötseln förändras eller budgeten utökas.  

3.4 LINKÖPING 
Även i Linköping är arbetet indelat i geografiska driftområden. Kommunen är 
indelad i sju geografiska områden där upphandlade entreprenörer har totalansvaret 
för ”svart och grönt” och där ingår bland annat att se till att beläggningsplattor 
ligger rätt och att vegetation inte tränger in. Asfaltläggning ligger däremot inte 
inom avtalet, utan sköts istället centralt i kommunen och entreprenören ska 
rapportera in beläggningsskador till beställaren. Linköping ser ingen tydlig skillnad 
mellan hur olika entreprenörer tolkar avtalen och kraven och kommunen är på det 
stora hela nöjda med hur drift och underhållet sköts.  
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Ersättningen varierar med uppgiften och består av både fast ersättning samt 
ersättning per tillfälle och mantimme. Utformning och standard av befintlig 
infrastruktur ses inte som ett problem för hur drift och underhåll sköts i Linköping, 
utan krav på maskinparken inkluderas i upphandlingsunderlaget.  
 
I Linköping har privata fastighetsägare inte ansvar för cykelbanor som angränsar 
till den egna marken, men det finns större fastighetsägare, exempelvis Akademiska 
hus, som ansvarar för cykelvägar inom sitt område.15  
 
Besiktning av cykelbanorna görs av entreprenörerna själva, av kommunens egen 
personal samt med hjälp av en extern konsult. Det sker oftast per bil, men 
besiktning till fots förekommer. Linköping uppger också att anmälningar från 
allmänheten är en viktig del av uppföljningen av drift och underhåll.  
 
Linköping har ett system där förvaltningens erfarenheter används som 
referenssystem i kommande upphandlingar. På så sätt garanteras att 
entreprenörens tidigare insatser vägs in i nya upphandlingar. 
 
Linköpings kommun har beslutat att prioritera driften av cykelbanor, vilket bland 
annat betyder att snöröjning sker tidigare än på bilkörbanor. Kommunen har också 
en beläggningsstrategi där de årligen ska belägga minst 5 % av cykelvägnätet med 
ny asfalt. Linköping bedömdes ha god kvalitet på det utförda arbetet med drift och 
underhåll av cykelvägar i Trafikverkets undersökning från 2013.  
 
  

                                                             
15 Niska, A. E-postkontakt 2014-10-31 
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4 Djupstudie 

I Göteborg har de senaste åren mycket arbete gjorts för att främja ökad cykling och 
inom stadens förvaltningar finns mycket kunskap och vilja att driva frågan och 
förbättra förutsättningarna för säker cykling. I den här studien används Göteborg 
som ett exempel för att illustrera och hitta ingångar för att vidare kunna utreda hur 
just avtalsskrivningarna och ersättningsmodellerna påverkar hur drift- och 
underhåll sköts. 

4.1 AVTALSSKRIVNINGAR I GÖTEBORG 
I Göteborg är underhållet uppdelat i fyra geografiska områden där tre är 
upphandlade, ett utförs i egen regi. Driften är däremot indelad i 21 geografiska 
områden, varav 9 utförs i egen regi, ett utförs av en vägförening och resten är 
upphandlade. Underhållet innefattar huvudsakligen beläggning, sprickor, potthål 
etcetera, medan driften är renhållning, vägslåtter och vinterväghållning.”.16  
 
Ersättningen utgörs till största delen av fast ersättning både för drift- och 
underhållsentreprenaden.  
Därtill finns en prislista för tillkommande och avgående ytor samt för 
arbetsmoment som endast uppstår ibland. För dessa är den vanligaste 
ersättningsmodellen ersättning per mantimme och maskintimme. För underhållet, 
i Göteborg kallat funktionsentreprenad, ingår det i den fasta ersättningen att låga 
hål och sprickor, klippa inträngande vegetation, linje- och symbolmålning och 
besiktiga cykelbanorna. Däremot räknas att laga trummor som gått sönder eller 
asfaltera om hela sträckor som tillkommande arbeten.17 
 
Göteborg använder samma skrivelser för de olika upphandlade områdena, och de 
avtal som har granskats i detta projekt är inte dagsfärska, men ska enligt uppgift 
från Trafikkontoret spegla de krav som ställs även vid nya avtal. 18 De avtal som har 
granskats och som fältstudien har utgått ifrån är:  
 

• Beskrivning för utförande av halkbekämpning, snöröjning och 
snöbortforsling, Torslanda samt Norra Hisingen, 2012-11-15 

• Beskrivning för utförande av renhållning, Torslanda samt Norra Hisingen, 
2012-11-15 

• Funktionsentreprenad Öster, 2011-06-27  

Halkbekämpning, snöröjning och snöbortforsling  
I Göteborg indelas halkbekämpning enligt avtalet i olika kategorier med olika 
åtgärdstider. I Tabell 3 beskrivs kraven för några av gatutyperna.  
  

                                                             
16 Åkerblom, E. Trafikkontoret Göteborgs Stad.  
17 Andersson, M. och Lundberg, J. NCC Roads.  
18 Åkerblom, E. Trafikkontoret Göteborgs Stad. 
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Beredskap:  
15 okt – 15 april 

Bostadsgator 
(flisvägnätet) 

Gång- och 
cykelvägar 

Gångbanor, 
trappor etc. 

Plogning/ 
snöröjning 

När: (antal 
cm) 5 cm 2-3 cm 2-3 cm 

 Åtgärdstid 24 tim 6 tim 6 tim 
Halk-
bekämpning Åtgärdstid Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig 

Sand-
upptagning Deadline 31 maj 30 april 30 april 

Tabell 3: Åtgärdstider för snöröjning och halkbekämpning för tre typer av ytor. 

 
I avtalet ingår även andra ytor såsom backe, hållplatser och skolor. För en kategori 
av köryta, kallad ”Huvudvägnätet (saltvägnätet)”, och som omfattar ”i princip alla 
huvudleder, matargator med busstrafik samt större industrigator” gäller att 
vinterväghållning och halkbekämpning inte ingår i det avtalet som granskats i 
studien, utan hanteras separat av beställaren. Kraven för dessa gator kan alltså inte 
jämföras med de krav som gäller för cykelvägar.  
 
För snöröjning och sandupptagning är det alltså högre krav för cykelbanor än 
motsvarande körbanor. Kraven är tydligt specificerade och lämnar inget utrymme 
för tolkning. Detta bedöms inom den här studien som ett bra arbetssätt. Eftersom 
cyklar är känsligare för ojämnheter och halka, är det också lämpligt att inleda 
snöröjning tidigare än för gator avsedda för biltrafik.  
 
”Halkbekämpning skall utföras vid halkrisk och alltid i samband med snöröjning. 
Den skall ske i sådan omfattning att trafikanter obehindrat och utan risk för 
personskador kan färdas på ytorna.” 
Det här är ett högt ställt krav från beställaren, där ”obehindrat och utan risk för 
personskador” dessutom innebär ett stort utrymme för tolkning från 
entreprenören. Det ter sig som ett nära på teoretiskt omöjligt krav att uppfylla att 
trafikanter ”obehindrat” ska kunna ta sig fram under vinterförhållanden och genom 
att ha formuleringar som knappt går att uppfylla riskerar beställaren att urholka 
respekten även för övriga skrivelser och krav. Det är dock svårt att formulera 
mätbara krav på i vilken omfattning halkbekämpning ska utföras och inom ramen 
för den här studien har inga tydligare formuleringar kunnat hittas. 
 
Halkbekämpning av cykelvägar ska ske med flis innehållande max 2 volymprocent 
salt, men andra metoder utreds och testas.19  
 
Angående snöröjning av gång- och cykelvägar anges: ”Målsättningen är att så 
stora delar som möjligt är åtgärdade före ”morgonrusningen” (07:00)”. Att ange 
hålltider för när arbetet ska vara gjort är mycket positivt och stämmer överens med 
slutsatser från tidigare studier om att få ut det mesta av arbetet mot lägsta möjliga 
kostnad.20 En ytterligare formulering från avtalet gällande vinterväghållning för 
cykelbanor är: ”Snöbortforsling sker normalt inte på detta vägnät då GC-
vägbredden oftast är tillräcklig även för snösträngar.” Detta är en otydlig 
formulering som inte ger entreprenören några klara regler för hur bred en GC-bana 
ska vara under vinterförhållanden. Ett jämförande riktvärde kan vara att det i den 
nederländska cykelhandboken Design Manual for bicycle traffic21 rekommenderas 
att enkelriktade cykelbanor bör hålla minst 2 meters bredd vid låga flöden, vilket 
inte alla cykelvägar i Göteborg uppfyller ens vid barmark. Att på dessa sträckor 

                                                             
19 Åkerblom, E. Trafikkontoret Göteborgs Stad. 
20 Niska, A. 2006. 
21 CROW. (2007) 
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dessutom ha utrymme för snösträngar, är inte förenligt med en god trafikmiljö för 
cyklister.  
 
Enligt renhållningsentreprenören för Torslanda och Norra Hisingen, LP 
Entreprenad, är ersättningen för snöröjning av cykelbanor ett fast pris för 9-12 
insatser under en säsong. Om säsongen innebär fler snöröjningstillfällen utgår 
extra ersättning, om det blir färre insatser minskar ersättningen i motsvarande 
grad.22  

Renhållning 
Renhållningsentreprenaden innehåller krav kring bland annat sopning, 
lövborttagning och städning. 
 
”Gång- och cykelvägar markerade på kartblad, skall maskinsopas 1 gång/14:e 
dag under perioden 1/5 – 30/11.  
 
Under perioden 1/12 – 30/4 skall översyn utföras 1 gång/14:e dag samt vid behov 
städas manuellt. Vid dessa tillfällen skall glaskross eller andra föremål som är till 
men för trafikanten tas upp. Sand, grus, löv och barr som kan komma att utgöra 
en halkrisk eller som kan komma att sätta igen brunnar, tas också bort.  
 
På samtliga gång- och cykelvägar görs efter behov extra insatser vad gäller 
lövsopning under perioden oktober-november.  
På vissa sträckor kan det förekomma låsbara stolpar eller grindar. Dessa ska 
låsas efter förbipasserade.” Formuleringen ”efter behov” är problematisk i det att 
den kräver bedömning från entreprenörens sida. Cyklister är betydligt känsligare 
för löv än bilar och det krävs hög kompetens kring cyklisters förutsättningar för att 
entreprenören ska kunna göra en korrekt bedömning av behovet av lövborttagning 
på cykelvägar om avtalen inte ger tydligare direktiv än så.  
 
Under rubriken ”Städning generellt” anges i avtalet att ”skräp samt främmande 
material och föremål tas bort från ytan och borttransporteras omedelbart.” Detta 
krav innebär att glaskross, skräp och andra föremål ska bortstädas direkt då de 
upptäcks, vilket innebär att de som längst kan ligga kvar till nästa 
översynstillfälle/sopningstillfälle om inte allmänheten rapporterar. Det är bra att 
tidsrymden inom vilken städningen ska ske är angiven. 
 
Kraven på renhållning av cykelvägar är betydligt högre än vad som anges för 
”körbanor”, (med huvudsakligen motortrafik) som delas in i Saltvägnätet och 
Flisvägnätet. Saltvägnätet ska maskinsopas en gång under augusti månad och i 
övrigt ska extra insatser efter behov göras vad gäller lövsopning under perioden 
oktober-december. För Flisvägnätet gäller att ”maskinsopning utförs 3 ggr/år, 1-15 
juli, 1-15 september och 15-30 oktober” samt kompletterande ”manuella insatser 3 
ggr/år, juni, augusti och september.”  
 
Utöver vårstädning ska det under perioden 1/12 – 30/4 endast utföras översyn och 
punktinsatser, samt göras ”efter behov extra insatser vad gäller lövsopning under 
perioden oktober-december.” Lövsopningen sker endast oktober-november på 
cykelvägar, men oktober-december på bilvägar vilket grundar sig i att cykelbanorna 
städas oftare än bilvägar och att kvarstående löv därmed sopas upp senast var 
fjortonde dag.23 Enligt LP Entreprenad, som sköter renhållningen för Torslanda 
Hisingen inom innevarande avtalsperiod, gör de tillsammans med beställaren 

                                                             
22 Pousard, F. LP Entreprenad 
23 Åkerblom, E. Trafikkontoret Göteborgs Stad. 
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(byggledaren) en bedömning av behovet av att ta upp löv innan säsongen, men det 
kan också bli tal om ytterligare avrop på lövsopning med extra ersättning.24  
 
Ersättningen för renhållningen för området är fast för hela året.25  

Funktionsentreprenad 
Funktionsentreprenaden innehåller bland annat krav rörande vegetation och 
beläggningar med avseende på sprickor, sättningar, potthål etcetera. I avtalet 
specificeras kraven för gång- och cykelbanor gemensamt, dessutom finns en 
gatuklassificering (gatutyp B – lokalgator) ”dit cykeltrafik särskilt hänvisats”. 
 
Här anges kraven för gatuunderhåll för cykelytor med asfaltsbeläggning: 
”Potthål, underminering eller andra skador som kan innebära trafiksäkerhetsrisk 
skall åtgärdas innevarande dag. Övriga inom 10 dagar.”  
 
För nivåskillnader är kraven desamma för cykelvägar som för gatutyp A och B:  
”Tvärgående schakter eller annat som innebär slag i fordon vid passage:  
Nivåskillnad < 10 mm, ingen åtgärd. 
Nivåskillnad 10-20 mm, åtgärdas inom 1 vecka. 
Nivåskillnad > 20 mm, åtgärdas inom 1 dag.” 
 
Det finns också angivet krav för beteckningar (t.ex. brunnslock) som avviker från 
ytans höjdläge enligt Tabell 4: 
 
Gatutyp Max avvikelse från 

ytan 
Åtgärdstid 

Gatutyp A 10 mm Före 1:e oktober 
Gatutyp B 15 mm Före 1:e oktober 
Gång- och cykelväg 15 mm Inom en månad 

Tabell 4: Krav för beteckningar enligt avtalet för Funktionsentreprenad 

Här är kraven på såväl tillåtna avvikelser som åtgärdstider tydliga. För gång- och 
cykelbanor anges dock ”Vid trafiksäkerhetsrisk skall åtgärd vidtagas innevarande 
dag”. Att med cykel köra emot en 15 mm höjdskillnad är i bästa fall bara obekvämt, 
men kan också innebära en säkerhetsrisk. För dessa fall är det alltså upp till 
entreprenören att göra en korrekt bedömning, vilket kräver kompetens om 
cyklisters förutsättningar och behov. Göteborg har lerjord, vilket gör att problem av 
den här typen är vanliga. Omfattningen av uppstickande brunnar diskuteras vidare 
i senare kapitel.  
 
”Sättningar	 ≤ 5 m2 och med djup 50 mm ska åtgärdas inom 3 veckor. Övriga 
sättningar och ojämnheter som förorsakar vattensamlingar kan accepteras om 
de inte innebär större inverkan på framkomlighet och komfort. Bedöms från fall 
till fall och ersätts enligt à-prislista.” 
Den här typen av skrivelse kräver bedömning av entreprenören. Det är inte säkert 
att kompetensen finns hos entreprenören att bedöma vad som är en större inverkan 
på framkomlighet och komfort för cyklister och dessutom finns stor risk att olika 
personer och företag gör olika bedömningar vilket medför variationer i hur 
underhållet sköts. Dock ersätts nerlagt arbete enligt à-prislista, vilket torde minska 
risken att entreprenören inte åtgärdar bristen på grund av ersättningsskäl.  
 

                                                             
24 Pousard, F. LP Entreprenad 
25 ibid. 
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”Sprickor med bredd >10 mm åtgärdas resp år före 1 maj och 1 oktober, dock ej 
vid tjälad mark.” 
 
För cykelställ gäller: ”Fortlöpande tillsyn skall utföras. Skadade cykelställ skall vid 
risk för personskada åtgärdas innevarande dag. […] Kostnad för utförd åtgärd 
ersätts enligt à-prislista.” Här anges ingen tidsrymd för åtgärd om inte risk för 
personskada föreligger och inte heller frekvens för tillsyn är specificerat.  
 
 
Funktionsentreprenaden anger också vad som gäller för vegetation invid 
cykelbanan. 
 
”Vegetation […] som utgör en fara för trafikanter eller försvårar 
framkomligheten, skall beskäras enligt nedan.” Den specificerade minsta tillåtna 
höjd för olika ytor visas i Tabell 5. 
 
Gatutyp Minsta fri höjd 
”Körbana” 4,60 m 
”Cykelbana” 3,2 m 
”Gångbana” 2,5 m 

Tabell 5: Krav för minsta fria höjd över olika typer av ytor. 

”I gatukorsningar, korsningar mellan cykelväg och gata samt korsningar mellan 
cykelvägar gäller att vegetationen inte får vara högre än 80 cm över gatan inom 
en ”sikttriangel” vars sidor ska vara minst 10 m.” 
 
”Körbanor och GC-vägar ska hållas fria från utträngande vegetation (buskar, 
träd, vass etc). För gångbanor accepteras utträngande busk- och trädvegetation 
på högst 1/5 av gångbanans bredd, dock ska minst 1 meter av gångbanans bredd 
alltid vara fri.” 
 
Här är kraven tydliga och det är också lämpligt att ha högre krav för cykelbana än 
gångbana. Det är mycket bra att hela cykelbanan ska hållas fri och att inträngande 
vegetation inte alls accepteras.  
 
Det finns också noggranna beskrivningar för hur utträngande vegetation från 
privata fastighetsägares mark ska hanteras. Fastighetsägaren är skyldig att avlägsna 
utväxande vegetation och ska informeras om detta via telefonsamtal eller personligt 
besök. Fastighetsägaren ska ges ”skälig tid”, vanligtvis två veckor, för att avlägsna 
vegetationen. Om problemet inte åtgärdas inom utsatt tid, ska vidare handläggning 
göras av byggledare och ärendet ska lämnas över till Stadsbyggnadskontoret. Dessa 
ska kunna utöva hårdare påtryckningar än entreprenörerna.  
 
Om det är växtlighet från kommunal mark som tränger ut över cykelbanan, ska 
berörd förvaltning kontaktas och anges ”skälig åtgärdstid, vanligen två veckor. 
Vid avgörande om skälig tid bör om möjligt även hänsyn tas till årstid och slag av 
växtlighet.” Här anges inte att platsens övriga förutsättningar ska tas i beaktande, 
exempelvis separering från gångare eller i övrigt skymd sikt som kan påverka hur 
vegetationen påverkar cyklistens framkomlighet och säkerhet. 
 
I avtalet för funktionsentreprenaden finns också skrivelsen att entreprenören ska 
rapportera och ibland till och med agera på ”säkerhetsrisker i gaturummet 
förorsakade av anläggningar, anordningar etc som inte omfattas av 
entreprenaden, t ex istappar på fastigheter, träd, grenar och stolpar som kan 
hamna i gatuområdet, skall temporär skyddsåtgärd vidtas.”. Det är ett effektivt 
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arbetssätt, att utnyttja den personal som finns på plats och känner omgivningen till 
att bevaka ett större ansvarsområde än det de har i direkt uppdrag att förvalta. 
 
För funktionsentreprenaden finns specificerade vitespåföljder vid brister. Tabell 6 
visar exempel på vitesbelopp för några brister på olika gatutyper. För de exempel 
som visas är det endast ett fall som skiljer sig mellan B-gata, gångbana och GC-
bana och det är hög beteckning som har ett betydligt högre vitesbelopp för GC-
bana.  
 

Brist A-gata B-gata Gångbana GC-
bana 

Potthål/underminering 30 000 3000 3000 3000 
Spricka 2000 2000 2000 2000 
Sättning/svacka 3000 3000 3000 3000 
Hög beteckning 10 000 2000 2000 10 000 
Inträngande vegetation 
privat fastighetsägare 5000 1000 1000 1000 

Inträngande vegetation 
kommunal 
förvaltare/kommunala 
bolag 

5000 1000 1000 1000 

Tabell 6: Vitespåföljder vid brister i funktionsentreprenad Öster 

4.2 ENTREPRENÖREN 

Funktionsentreprenad 
I Göteborg ansvarar en och samma entreprenör, NCC Roads, för tre av fyra 
upphandlade områden för funktionsentreprenad. I intervju med NCC Roads är de 
tydliga med att avvikelser från avtalet inte ska förekomma. De ska klara sitt 
uppdrag på den tilldelade budgeten och de prioriterar inte åtgärder efter hur 
lönsamma de är. De tycker att det är svårt att komma åt inträngande vegetation 
från privata fastighetsägare, där de har få medel att ta till, men tycker i övrigt att 
kraven är rimliga och upplever att dialogen med beställaren är god.  
 
De anger inte maskinparken som ett större problem för arbetet som utförs på 
cykelvägar jämfört med gator för blandtrafik.   
 
Det mesta av besiktningen av cykelvägar sker med bil, och enligt NCC är det endast 
ojämnheter som upplevs annorlunda beroende på om de besiktar med bil eller 
cykel.  
 
De har inga synpunkter på avtalen eller ersättningarna som hade haft stor effekt på 
deras arbete, annat än att de givetvis ges större möjligheter att göra ett bra jobb om 
budgeten är större. De varnar också för att skador som inte åtgärdas direkt riskerar 
att bli värre och mer kostsamma till nästa år.26  

Vinterväghållning och renhållning 
Renhållningen är uppdelad på fler områden och endast den entreprenör, LP 
Entreprenad, som ansvar för det området som det granskade avtalet gäller har 
intervjuats. LP Entreprenad har ansvaret för såväl snöröjning och halkbekämpning 
som barmarksrenhållning. De upplever att ersättningsmodellerna fungerar bra, 
                                                             
26 Andersson, M. och Lundberg, J. NCC Roads. 
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men att marginalerna är små och det är svårt för dem att göra extra insatser inom 
den fasta ersättningen. Dock finns möjlighet vid extra insatser, exempelvis 
inrapporterat glassplitter strax efter ordinarie sopningstillfälle, att få extra 
ersättning för nedlagt arbete. De gör översyn av cykelbanorna samt sopar var 
fjortonde dag. Eftersom de även sköter andra ytor i samma område, finns de ofta 
närvarande även mellan ordinarie översynstillfällen och kan bevaka cykelbanornas 
status.  
 
Inte heller LP Entreprenad upplever maskinparken som ett problem vid skötseln av 
cykelbanorna, men däremot vid andra ytor såsom hållplatser och små gångytor.  
 
Det de upplever som det största problemet är när det förekommer otydliga 
formuleringar i avtalstexterna, vilket öppnar för tolkning och diskussion.27  

4.3 FÄLTSTUDIE 
Göteborgs kommun är mycket utsträckt och täcker flera grönområden. Det gör att 
cykelvägnätets hela längd är omfattande och endast delar har inkluderats i 
fältstudien.  
 
I Göteborg ska entreprenören som ansvarar för funktionsentreprenaden utföra 
”säkerhetsbesiktningar” och enligt Christian Björkman är det just säkerheten som 
är den viktigaste parametern när cykelbanorna besiktigas. Kontrollerna ska 
dokumenteras i besiktningsprotokoll. Banorna besiktigas en gång varje månad, elva 
av dem utförs med bil på eller vid sidan av cykelbanan, men en besiktning per år 
ska utföras från cykeln. ”Det gröna” (sic) ska besiktigas minst 3 gånger under 
växtsäsong.28Besiktningsprotokollen består dels av en förteckning över gator som 
ska besiktigas samt kartmaterial där entreprenören kan markera var upptäckta 
felen finns. Det ska också anmärkas på vägens beläggningsstandard, om ny 
beläggning krävs inom ett år, inom ett till tre år eller utanför tre år.  
 
Fyra stadsdelar i Göteborg undersöktes: Bergsjön och Kortedala i område Öster 
samt Majorna och Högsbo i Väster.  
 
Fältstudien för område Öster utfördes den 6:e oktober 2014 och jämfördes med 
besiktningsprotokoll från slutet av augusti. Från besiktningsprotokollet fanns, för 
den kontrollerade sträckan, anmärkningar på beläggningsskador, inträngande 
vegetation och potthål, samt en tidigare anmärkning på en GC-symbol (ej 
specificerat vad problemet var).  
 
För område Väster genomfördes fältstudien mellan den 2:e och 7:e oktober 2014. 
Liksom för område Öster var besiktningsprotokollet från slutet av augusti. I 
besiktningsprotokollet fanns endast en tidigare anmärkning på den kontrollerade 
sträckan. Anmärkningen gällde tre potthål som enligt protokoll ska ha åtgärdats. 
Då exakt lokalisering för de tidigare potthålen saknats i protokollet har åtgärden 
inte kunnat inventeras.  

Sopning och lövupptagning 
För renhållningen finns inte besiktningsprotokoll på samma sätt, och städningen 
för cykelbanorna har endast bedömts mot avtalen under fältstudien. Det generella 
intrycket var att cykelbanorna var välsopade och renhållna, med endast enstaka 
förekomster av skräp och glas, men att det var mycket löv på platser där cykelbanan 
gick under eller i närheten av träd. Vid tillfället för fältstudien, hade säsongen för 

                                                             
27 Pousard, F. LP Entreprenad 
28 Från Funktions- standard- och åtgärdsbeskrivning kap 0 
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lövfällning just inletts och löv utgjorde då inte ett stort hinder för framkomlighet 
eller säkerhet. Huvuddelen av löven satt ännu kvar på träden. Hantering av löv 
diskuteras vidare under kapitel 5.1. 

Vegetation 
På de platser som i augusti fått anmärkning för inträngande vegetation, har det 
mesta åtgärdats. Endast vid en av de undersökta platserna, en mindre, oseparerad 
GC-bana, har vegetation som tränger in från vad som sannolikt är kommunal mark, 
anmärkts på i augusti-besiktningen men ännu inte åtgärdats. Den vegetation som 
var inträngande under fältstudien var nedhängande trädgrenar som gjorde att den 
fria höjden på 3,2 meter inte uppfylldes. Det bedömdes dock inte utgöra någon 
säkerhetsrisk. Enligt avtalsskrivningen är skälig åtgärdstid vanligen två veckor, 
men kan även påverkas av årstid och typ av vegetation. Den uppmärksammade 
vegetationen är sannolikt inträngande från kommunal mark, men detta har inte 
undersökts närmare inom studien. 
 
På några ställen i Öster sågs dock inträngande vegetation från uppenbart 
privatägda fastigheter. Det är konstaterat att det är en långsam process att få 
privata fastighetsägare att åtgärda sina buskar och häckar, men Bild 1 visas ett 
exempel på uppvuxna buskar som fått växa in över cykelbanan i flera år utan att 
åtgärd vidtagits. På det stället som visas i bilden, är förvisso cykelbanan så pass väl 
tilltagen att det går att passera utan problem. Dock ligger gångbanan på andra 
sidan bilvägen, vilket får till följd att flertalet gångare istället utnyttjar cykelbanan 
och den kan då ändå upplevas som trång.  
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Bild 1: Inträngande vegetation från en privat fastighetsägare. Vissa grenar sticker in 
närmare en meter över cykelbanan 

I Väster fanns det på ett par platser inträngande vegetation som var så pass stor att 
den rimligen också funnits vid besiktningstillfället. Bild 2 visar en sådan plats. Vid 
en annan plats hade intilliggande gräsrad vuxit in en bit över cykelbanan.  
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Bild 2: Inträngande vegetation över cykelbana 

Beläggningsskador 
I Öster fanns också en omfattande skada i beläggningen, se Bild 3. Den hade 
uppmärksammats i besiktningsprotokollet men inte åtgärdats vid fältstudien. Hur 
välanvänd och trafikerad GC-banan är inte undersökt inom projektet, men 
eftersom det är brant lutning på platsen samt dåligt upplyst, bör olycksrisk 
föreligga. Enligt avtalsskrivningarna ska skador som kan innebära en 
trafiksäkerhetsrisk åtgärdas innevarande dag och övriga inom 10 dagar. Oavsett om 
skadan bedöms som säkerhetsrisk eller inte, är den sannolikt ett brott mot avtalet 
då den är mer än tio dagar gammal.  
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Bild 3: Beläggningsskada som anmärkts på i besiktningsprotokollet men inte åtgärdats.  

 
Ytterligare en skada i asfalten som hade uppmärksammats i besiktningsprotokollet, 
men ännu inte åtgärdats, visas i Bild 4. Det var en längsgående spricka i asfalten på 
runt 20 meter och 1-2 centimeters bredd, som bitvis gav upphov till en höjdskillnad 
på tre centimeter. Det som gjorde denna spricka särskilt allvarlig var att den var 
belägen på en extra rörig trafikplats. Den tidigare breda och separerade gång- och 
cykelbanan, smalnar av plötsligt och utan varning, för att ge plats för en 
busshållplats. Separeringen av trafikslagen upphör och avstigande busspassagerare 
har ingen naturlig uppsamlingsplats utan blandas direkt med passerande cyklister. 
En sådan rörig trafiklösning är i sig ett stort problem för cyklister, och kan givetvis 
inte härledas till drift och underhåll utan är ett problem i grundkonstruktionen. 
Den komplicerade trafiksituationen kräver i sig stor uppmärksamhet från cyklisten, 
vilket gör det särskilt viktigt att beläggningen är felfri just här. Enligt avtalet krävs 
dock inte specifikt att hänsyn tas till platsens allmänna utformning, annat än att 
övergripande kräva ” Potthål, underminering eller andra skador som kan 
innebära trafiksäkerhetsrisk skall åtgärdas innevarande dag. Övriga inom 10 
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dagar”. Vi hade kategoriserat sprickan som en trafiksäkerhetsrisk, men 
entreprenören kan eventuellt ha bedömt den enligt avtalsskrivelsen ”Sprickor med 
bredd >10 mm åtgärdas resp år före… 1 oktober”.  
 
Vid intervju med den ansvarige entreprenören NCC var deras hållning att avtalen 
ska vara uppfyllda och är det brister av den sorts som beskrivits ovan är det helt 
enkelt de själva som har brustit. Den fasta ersättning de får ska täcka att dessa 
skador åtgärdas inom uppsatta tider och om det inte är gjort är det de själva som är 
ansvariga. Enligt entreprenören var det alltså inte tolkning av formulerade krav 
eller ersättningsmodellens utformning som orsakade problemet.  

 
 Bild 4: Längsgående spricka vid kombinerad gång- och cykelväg. Separering av 
trafikslagen tar vid igen längre bort i bilden. För att åtgärda denna spricka räcker 
sannolikt inte endast lagning utan även underbyggnaden och dräneringen kräver 
åtgärder. 

 
Under vår besiktning, sågs inga beläggningsanmärkningar som uppenbarligen hade 
åtgärdats nyligen, vilket inte betyder att det inte fanns.  
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Vi upptäckte också flera beläggningsskador som inte anmärkts på i 
besiktningsprotokollet. Exempel är potthål som var dolda av uppvuxen 
markvegetation vilket dels avslöjar att de funnits där en längre tid, men också gör 
dem extra svåra att upptäcka för cyklister. Sprickor, gropar och sättningar var 
frekvent förekommande längs vägen. Det är oklart om dessa inte har upptäckts och 
i sådana fall varför, eller om de har noterats, men inte bedömts kvalificera sig för 
åtgärd enligt avtalsskrivelserna. Bild 5 visar ett exempel på en beläggningsskada 
som inte finns upptagen i besiktningsprotokollet. Beläggningsskadan finns i slutet 
av en backe. Eftersom att många cyklister håller hög hastighet på platsen kan 
beläggningsskadan utgöra ett större säkerhetsproblem än motsvarande 
beläggningsskada på raksträcka och är återigen ett tecken på att platsens övriga 
förutsättningar tydligt måste vägas in när skador bedöms. 
 

 
Bild 5: Beläggningsskada som ej upptagits i besiktningsprotokoll, lokaliserad i backe där 
många cyklister håller hög hastighet 

 
Vid tillfället för fältstudien i område Öster, hade det inte regnat på fyra dygn. Ändå 
fanns vid några platser vattenpölar kvar. Sannolikt är det i samband med 
nederbörd stora vattensamlingar på dessa platser, vilket enligt avtalsskrivelserna 
”kan accepteras om de inte innebär större inverkan på framkomlighet och 
komfort.”. Utan att se hur stora vattenmängder som samlas där vid nederbörd, är 
det svårt för oss att bilda oss en uppfattning om vilken inverkan det har på 
framkomligheten. En av de noterade pölarna var dock belägen i en trevägskorsning 
(T-korsning, endast cykelvägar) alldeles innan cykelvägen korsade en bilväg. 
Vattenpölen i sig är sannolikt inte en risk för cyklisten, men eftersom få vill cykla 
genom en pöl med blöta kläder och skor till följd, blir det istället tvära girar och 
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trånga möten som gäller. När detta sker i samband med korsande trafik, ökar 
antalet parametrar för trafikanten att hålla reda på och olycksrisken ökar. Bild 6 
visar ett ytterligare exempel på sättningar i korsning med annan trafik som 
noterades under fältstudien. Även om det vid inventeringstillfället inte fanns några 
vattenpölar, sågs passerande cyklister väja för sättningar och uppstående 
brunnslock. 
 

 
Bild 6: Sättningar och uppstående brunnslock i korsning med annan trafik 

 
Som tidigare nämndes, ska entreprenören göra en bedömning av beläggningens 
allmänna standard. Exempelvis Bild 7 visar en backe med mycket småsprickor och 
sättningar som hade fått bedömningen ”3 -Utanför 3 år” i besiktningsprotokollet. 
Enligt entreprenören NCC görs i dessa sammanhang en helhetsbedömning av den 
totala sträckan, så att mindre delar av berörd cykelväg kan hålla sämre standard än 
vad den totala sträckans bedömning anger. 
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Bild 7: Sprucken asfalt med sättningar i backe 

Ett genomgående problem för de cykelbanor som omfattades av fältstudien, var 
brunnar. Det finns inga specifika krav för just brunnar i cykelvägar, utan de går in 
under övriga krav. Det är dock nära på orimligt att förvänta sig att åtgärdande av 
dessa brunnar ska rymmas inom ordinarie underhållsarbete med fast ersättning då 
de är så frekvent förekommande och mer ofta än inte medför en tydlig nivåskillnad. 
Istället bör brunnarna snarare ses som en del av underhållsskulden, en naturligt 
följd av att brunnar ofta förlagts till GC-banor. Oavsett orsak, utgör de frekventa 
brunnarna med tillhörande sättningar, sprickor, höjdskillnader o.s.v. (se Bild 8 för 
exempel) alltid en odiskutabel minskning av komforten för cyklister, men ofta även 
en inskränkning i framkomligheten och/eller säkerheten.  
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Bild 8: Ett exempel på hur det ofta ser ut kring brunnar på cykelbanor.  

 

Drift och underhåll utanför besiktningsområde för gång- och cykelbanor 
Under fältstudien gjordes observationer som tyder på att vissa typer av skador är 
vanligare i blandtrafik, än på rena cykelvägar, exempelvis stora potthål i kanten på 
gatan. Besiktningsprotokollen som gäller för den gatutypen har inte studerats inom 
det här projektet och vi känner därför inte till om dessa skador har fått 
anmärkningar eller inte. Enligt entreprenören NCC kan detta bero på dels att 
tillsynsintervallet är glesare för blandtrafik, så att skador lämnas oupptäckta under 
längre tid samt att eventuella skador kan döljas av parkerade fordon – ett problem 
som inte uppstår på cykelvägar. NCC betonade också att slitaget på dessa vägar är 
större i och med att de trafikeras av tunga fordon. Vi kan också se att en 
delförklaring till att skador verkar vara vanligare förekommande på andra gator än 
rena cykelvägar, är att fokus vid tillsyn av dessa gator ligger i mitten av gatans 
bredd där bilar kör, medan cyklar placeras sig till höger i fältet. Inga slutsatser kan 
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dock dras inom detta projekt, eftersom detta inte har studerats i någon större 
omfattning.  
 
Det finns också mindre sträckor med cykelbanor som inte täcks in i 
besiktningsprotokollet. På två sådana sträckor som också inventerats fanns mycket 
inträngande vegetation. Enligt entreprenören NCC kan detta röra sig om parkytor 
och dessa omfattas inte av deras entreprenad utan det sköts inom ramen för ett 
annat avtal som kan ha andra krav och formuleringar.  
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5 Diskussion och 
rekommendationer 

I det genomförda projektet kan vissa slutsatser dras om avtalsskrivningar för drift 
och underhåll av cykelvägar generellt, men det ska betonas att vidare undersökning 
av både Göteborg och ytterligare städer kan leda till ytterligare slutsatser.   

5.1 BEFINTLIGA KRAV OCH FORMULERINGAR 
Kraven specificerade i Göteborgs Stads avtal för Funktionsentreprenaden är i flera 
fall tydliga och mätbara och ofta gäller detta även de angivna åtgärdstiderna, men 
det finns också formuleringar som är öppen för tolkning av entreprenören. För 
exempelvis sättningar och vegetation är det upp till entreprenören att bedöma om 
det orsakar framkomlighetsproblem för cyklisten, och vid bland annat sprickor och 
nivåskillnader ska eventuell trafiksäkerhetsrisk bedömas. Detta medför att 
standarden inte blir enhetlig över cykelvägnätet eftersom olika personer gör olika 
bedömning. Det ställer också höga krav på kompetens om cyklisters förutsättningar 
och behov hos entreprenören, vilket inte alltid finns i dagsläget. Rapporten 
”Vägarbete på cykelvägar”29 beskriver att utförare av vägarbeten inte alltid har 
kunskaper kring cyklisters situation. Det kan antas stämma även för entreprenörer 
som ansvarar för drift och underhåll av cykelvägar. För att kunna avgöra om ett 
hinder inverkar på framkomlighet eller innebär en säkerhetsrisk, måste det finnas 
kännedom om cykel som trafikslag. För att minimera behovet av tolkningar bör 
därför mätbara och objektiva krav ställas så långt som möjligt.  
 
För cykeltrafiken är fallna löv ett betydligt större problem än för biltrafiken. Halka 
på grund av löv är en orsak i 2 procent av singelolyckor med allvarlig skada som 
följd och om endast oktober studeras är lövhalka orsaken till 11 procent av 
singelolyckorna.30 Hur många mindre allvarliga olyckor som orsakas av lövmassor 
är inte känt, inte heller i vilken utsträckning det minskar cyklisternas 
framkomlighet och komfort. Enligt avtalen i Göteborg ska renhållningsöversyn ske 
var fjortonde dag till och med den 30:e november och ”extra insatser efter behov” 
under oktober – november. I övriga städer har inte lövhanteringen undersökts 
närmare. Det kan finnas behov av att skärpa formuleringarna kring lövsopning, till 
att likna kraven för snöröjning och halkbekämpning, där både Linköping och 
Göteborg har tydligt uppsatta åtgärdstider och vid vilka snömängder insatser ska 
inledas. Genom att göra kraven tydligare och skarpare, kan problematiken kring 
lövhalka minskas.  
 
För vinterväghållning är de ställda kraven i stor utsträckning tydliga och mätbara. 
Snöröjning och sandupptagning har högre krav för cykelvägar än bostadsgator med 
blandtrafik. Det är ett bra sätt att prioritera cykelbanor på, men samtidigt innebär 
lägre krav på blandtrafikgator att det är lägre standard även för de cyklister som 
färdas där, särskilt i kanten av körfältet där cyklister oftast håller sig. Eftersom 
cykelvägnätet inte är heltäckande hänvisas cyklister ut i blandtrafik regelbundet 
och där finns även risken för kollision med motorfordon. Samma situation uppstår 
för cykelfält, som omfattas av samma krav som bostadsgator. För blandtrafikgator 
dit cyklister hänvisas bör möjligheten att ställa lika höga krav som för cykelvägar 
utredas.  
 

                                                             
29 Niska et el. (Ej utgiven). 
30 Niska, A. och Eriksson, J. (2013). 
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För halkbekämpningen är det svårt att på ett objektivt sätt ange godtagbar nivå och 
i dagens avtal används formuleringen ”obehindrat” för att beskriva hur trafikanten 
ska kunna röra sig i trafikmiljön. Det är ofrånkomligt att ett visst mått av halka 
alltid kommer att förekomma vintertid, och hur detta bäst ska specificeras och 
kommuniceras till entreprenören kan kräva ytterligare utredning.  

5.2 ERSÄTTNING 
Många av kommunerna som svarat på enkäten angav att ersättningen till stor del är 
fast. Då entreprenörens utgifter ökar för varje utförd åtgärd, men ersättningen inte 
gör det, kan det finnas en risk för att entreprenörens motivation att utföra 
uppgifterna avtalsenligt minskar. Från den underhållsentreprenör som intervjuats, 
NCC Roads i Göteborg, uppgavs inte detta vara en faktor för dem när de bedömer 
och prioriterar åtgärdsområden. Deras inställning var att avtalet ska uppfyllas och 
för dem fanns dessutom möjlighet att vid oväntat mycket skador och brister 
diskutera med beställaren om vad som flyttas utanför ordinarie 
funktionsentreprenad. För funktionsentreprenaden i Göteborg finns också ett 
noggrant system för vite om beställaren hittar avvikelser från avtalsenlig standard. 
Enligt NCC blir beloppen kännbara för dem, och utgör ett ytterligare incitament att 
åtgärda brister enligt avtalens formuleringar. Systemet med vite är givetvis endast 
verksamt om beställaren har kapacitet att utföra dolda besiktningar eller på annat 
sätt utför egen kontroll av utfört arbete. I Göteborg verkar detta fungera, men i 
städer med mindre budget och bemanning kan ett vitessystem riskera att bli ett 
slag i luften.  
 
Från renhållningsentreprenören i Göteborg, LP Entreprenad, innebär 
ersättningsnivån för barmarksrenhållningen att de i vissa fall inte kan göra extra 
insatser inom den fasta ersättningen. Det finns viss möjlighet för dem att få extra 
ersättning, men här finns en uppenbar risk att skräp kan bli liggande till nästa 
ordinarie sopning två veckor senare. Ytterligare budget för renhållning hade 
givetvis minskat risken för detta, vilket delvis berörs vidare längre fram i 
diskussionen.  
 
Ersättningen för snöröjning i Göteborg är uppbyggd så att beloppet ökar med 
antalet insatser, vilket är ett bra upplägg för att minska risken för att ersättningen 
påverkar arbetsinsatsen.  

5.3 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING 
I Göteborg används ett systematiskt tillvägagångssätt när cykelvägarna inspekteras. 
Det krävs i avtalen med vilka intervall inspektioner ska ske, inspektionerna av 
funktionsentreprenaden protokollförs och behandlas på byggmöten. Detta är ett 
mycket bra upplägg som säkerställer regelbunden kontroll och dialog med 
beställaren och dessutom förenklar uppföljning av anmärkningar. I Örebro sker 
kontrollen av det utförda arbetet vid sommarväglag mer slumpmässigt, genom att 
vissa av de som arbetar på förvaltningen cyklar till jobbet. Det är en metod som 
knappast garanterar att hela cykelvägnätet inspekteras och det blir mycket 
subjektivt.  
 
I dagsläget sker stora delar av besiktningen av cykelvägarna med bil. I Göteborg ska 
endast en kontroll per år utföras från cykeln, i Örebro och Linköping är det också 
bilen som till övervägande del används i den formella kontrollen. Från bilen är det 
dock svårt att göra en rättvisande bedömning av situationen för en cyklist. Ojämnt 
underlag, gropar, vattenansamlingars inverkan på färden, utstickande vegetation 
etcetera är parametrar som uppfattas helt annorlunda vid körning med bil än med 
cykel och även om besiktningen görs med syftet att se hindren ifrån cyklistens 
perspektiv är det mycket svårt att helt göra det. Istället bör kravet vara att samtliga 
inspektioner utförs med cykel. Med hjälp av elcyklar elimineras många av 



KOUCKY & PARTNERS AB, 2014 

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV CYKELVÄGAR – AVTALSMÄSSIGA HINDER OCH MÖJLIGHETER 

 

 

35 

motstånden kring att använda konventionell cykel, och dessa är sedan några år 
tillbaka lättillgängliga på marknaden. En bonuseffekt av att samtliga inspektioner 
utförs med (el)cykel är att det automatiskt innebär en kompetenshöjning hos de 
utförande entreprenörer som idag saknar praktisk vana från att cykla. Vi känner i 
dagsläget inte till någon utbildning som kan säkerställa förståelse och kompetens 
för cyklisters behov och förutsättningar utöver att ansvariga hos entreprenören 
faktiskt cyklar regelbundet. Det måste finnas en grundkompetens hos utförande 
personal om cyklisters situation, alla parametrar kan inte täckas in i skrivna 
underlag. För den personal som i dagsläget saknar detta, blir besiktning med (el-
)cykel ett sätt att bygga upp den kunskapen. 
 
De ”dolda” inspektionerna som beställaren i Göteborg utför är också en viktig del 
av den systematiska uppföljningen. Det är förstås omöjligt för såväl beställaren som 
entreprenörerna att ha fullständig kontroll över varje meter cykelbana i hela 
kommunen och det är framförallt en fråga om budget i vilken omfattning 
kontrollen ska utföras. Under fältstudien hittades dock flera avvikelser från avtalet, 
vad gällde sprickor, gropar och vegetation. Det är oklart varför det förekom i så stor 
utsträckning, eftersom entreprenören ansåg att de ska uppfylla avtalen, men 
avvikelserna var så pass många och i flera fall även så gamla att det inte helt går att 
avskriva dem som enstaka missar från vare sig beställarens eller entreprenörens 
sida. 
 
Av de kommuner som svarat på enkäten, anger många att inkomna synpunkter 
från allmänhetens används i uppföljningen. Det är positivt att använda sig av 
inkomna synpunkter eftersom eventuella fel på det viset kan upptäckas snabbare. 
För att vara effektivt kräver det dock ett systematiskt arbetssätt där cyklister 
uppmanas att rapportera brister och för att registrera och åtgärda bristerna. 
Internationellt finns exempel på datoriserade felregistrerings- och 
uppföljningssystem för brister på cykelvägar, främst från Tyskland31. Det har inte 
undersökts inom projektet i vilken omfattning liknande system används i Sverige 
eller hur inrapporterade fel systematisk följs upp och används i avtalsuppföljning. 
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att allmänhetens synpunkter endast ska vara ett 
komplement till övrig kontroll, om allmänheten ges huvudansvaret av kontroll och 
rapportering av brister, finns risken att vissa grupper och områden blir 
överrepresenterade.  

5.4 TIDIGARE AVTALSPERIODER 
De kommuner som svarade på den inledande enkäten hade olika syn på huruvida 
de kunde ta hänsyn till entreprenörernas tidigare arbete i bedömningen i 
kommande upphandlingar eller inte. I Göteborg finns inte denna möjlighet i 
dagsläget, medan exempelvis Linköping hade utarbetat sätt att inkludera sina egna 
erfarenheter i poängsättningen inför kommande avtal. Det är anmärkningsvärt att 
kommunerna tolkar Lagen om offentlig upphandling på så olika sätt att vissa 
kommuner säger att det är otillåtet att inkludera bedömningar av tidigare utförda 
arbeten, medan andra kommuner redan har ett etablerat arbetssätt för detta.  
 
Det har inte undersökts närmare i den aktuella studien om det upplevs som ett 
problem av kommunerna att inte ha praktisk möjlighet att ta hänsyn till 
entreprenörens tidigare arbeten i kommande upphandlingar. Oavsett om det 
upplevs som ett problem eller inte idag, kan problematiska situationen uppkomma 
framöver där en entreprenör som tidigare misskött sig får nya uppdrag på grund av 
att tidigare erfarenheter inte vägs in i anbudsbedömningen. Det bör finnas 

                                                             
31 Koucky, M. (2014). 
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möjligheter för väghållaren att inkludera referenser och sina egna upplevelser i 
upphandlingar av nya avtal. 

5.5 VAD SAKNAS I AVTALEN 
I de besiktningsprotokoll som granskats i fältstudien är fokus på säkerheten för 
cyklister, precis som i detta projekt. Det är dock inte tillräckligt att ensidigt 
fokusera på säkerheten, även krav på framkomlighet och komfort måste beaktas. I 
avtalen om Funktionsentreprenad för Göteborg är framkomlighet och komfort med 
som parameter vid bedömning av sättningar som orsakar vattenansamlingar. Det 
är mycket bra att tydligt markera att det är aspekter som ska finnas med vid 
utförandet av drift och underhåll, och det finns möjlighet att ytterligare trycka på 
detta i avtalen. Det är viktigt att komma ihåg att om lokala mål om höjda 
cykelandelar i trafiken ska kunna uppnås, räcker det inte att endast beakta 
säkerhet. Cykelvägnätet måste göras bekvämt och lättillgängligt för att fler ska välja 
cykeln som transportmedel.    
 
Eftersom befintlig cykelinfrastruktur håller varierande kvalitet och 
trafiksituationen kan vara olika komplex, kan beläggningsskador eller andra hinder 
ha mycket olika inverkan beroende på förutsättningarna på plats. I fältstudien 
visades exemplet med en spricka som blev extra allvarlig eftersom den var belägen 
på en plats med en komplicerad trafiksituation som kräver cyklistens fulla 
uppmärksamhet. Samma spricka på en annan plats med en enkel trafiksituation 
hade sannolikt medfört ett betydligt mindre riskmoment och framförallt inneburit 
en framkomlighets- och komfortminskning. Dålig infrastruktur eller komplexa 
trafiksituationer kan exempelvis vara skymd sikt, tvära kurvor, i anslutning till 
korsningar eller i samband med backar där högre farter uppnås. För dessa 
situationer krävs extra stor uppmärksamhet på kringliggande trafikmiljö och här 
bör det undersökas om det ska ställas ännu högre krav på drift och underhåll än på 
cykelvägar med i övrigt goda förutsättningar.  
 
Som redan beskrivits under fältstudien, utgör nivåskillnader orsakade av 
brunnarna ett frekvent förekommande inslag på cykelvägarna och ska egentligen 
åtgärdas inom den fasta ersättningen. Vi har inte undersökt den specifika frågan 
närmare, och det är troligt att vissa av brunnarna vid närmare kontroll inte faller 
inom normalt underhåll utan kräver mer omfattande åtgärder. Det är dock ett reellt 
problem för cyklister, vilket visas både i fältstudien och i tidigare studier (se 
kommande avsnitt för exempel). För det här problemet är sannolikt inte den 
långsiktiga lösningen bättre underhåll, utan bättre befintlig infrastruktur där 
brunnar inte förpassas till cykelbanor.  
 
Flera av de hinder som minskar cyklistens säkerhet, framkomlighet och komfort 
ligger utanför området för drift och underhåll. För trafikanten är det förstås 
oviktigt vems ansvar det är att säkerställa körbara vägar. För att förbättra 
förutsättningarna för de befintliga cyklisterna och öka andelen cykelresor, kan dock 
drift och underhållsentreprenörerna ges ett större ansvar för att upptäcka, påtala, 
rapportera och motverka även hinder som inte ligger inom deras kärnområde. I det 
studerade avtalet för Funktionsentreprenad från Göteborg, anges att entreprenören 
ska rapportera och ibland till och med agera på ”säkerhetsrisker i gaturummet 
förorsakade av anläggningar, anordningar etc som inte omfattas av 
entreprenaden, t ex istappar på fastigheter, träd, grenar och stolpar som kan 
hamna i gatuområdet, skall temporär skyddsåtgärd vidtas.”. Det är ett mycket 
bra krav och arbetssättet borde kunna utökas till att omfatta att kontinuerligt 
upptäcka och rapportera ännu fler hinder och problem vid cykelvägar. Det kan 
exempelvis röra sig om bilar som parkerats på cykelvägen, byggmaterial som ställts 
på eller farligt nära cykelvägen, parkeringsplatser som ligger för nära cykelfältet så 
att öppnade dörrar riskerar att fälla passerande cyklister, uteserveringar, dåligt 
utformade konstruktioner i infrastrukturen etcetera. Inget av detta ligger inom drift 
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och underhållsområdet, men entreprenörerna har goda möjligheter att upptäcka 
och rapportera problemen eftersom de har verksamhet i området. De kan dessutom 
uppmanas att påtala problemet för ansvariga på plats för att öka fokus på vikten av 
att hålla cykelbanor fria från hinder. 
 
Som tidigare nämnts, måste även det faktum att cyklister inte endast trafikerar 
cykelvägnätet hanteras. Cyklister är även hänvisade till blandtrafikgator och 
parkområden och för dessa ytor gäller delvis andra krav. Avvikande krav för 
parkområden ger en ojämn standard för cyklisten och som beskrivits i kapitel 4.3 
visade fältstudien tecken på att beläggningen på blandtrafikgator är sämre än på 
cykelvägar. I kombination med motoriserad trafik blir en omkullkörning potentiellt 
ännu värre än på separerade cykelvägar. Detta är ett område som bör undersökas 
ytterligare för att utreda förutsättningar och möjligheter.   

5.6 SKILLNAD MELLAN VÄGHÅLLARENS UPPFATTNING OCH 
ALLMÄNHETEN 

I samband med enkäten har kommunerna i stor utsträckning svarat att drift och 
underhåll fungerar förhållandevis väl. Exempel på formuleringar är: ”bra utifrån 
de krav vi ställer”, ”i stort sett bra, men kan bli bättre” och ”vi tycker att det 
fungerar bra, och vi arbetar ständigt med förbättringar. Problem vi har emot oss 
är höga förväntningar från allmänheten.” Ingen har svarat att det fungerar dåligt, 
vilket givetvis kan förklaras på många olika sätt. Dock finns det en kvarstående 
skillnad mellan allmänhetens krav på och upplevelse av drift och underhåll jämfört 
med vad väghållaren levererar. I VTI-rapporten Cykelvägars drift- och 
underhållsstandard - intervjuer med 13 cykelkommuner berättar driftsansvariga i 
svenska kommuner att cyklister bland annat anmäler krossat glas, halka, dålig eller 
sen snöröjning och halkbekämpning och avgrävda cykelvägar, men också 
uppstickande rötter och brunnslock, sprickor, potthål och siktskymmande 
vegetation.32 Från tidigare studier är det också känt att cyklister är missnöjda med 
hur underhållet utförs och att brister inte åtgärdas tillfredsställande.33 Vad 
skillnaden här beror på, är ett område som inte utretts närmare inom ramen för 
den här studien, men det kan vara så att kommunrepresentanterna har svarat på 
frågan utifrån sin tilldelade budget. Det kan stämma att drift och underhåll 
fungerar bra med tanke på vilken budget området har, men för den skull ändå inte 
motsvarar allmänhetens förväntningar.  
 
Att cyklister vill ha mer än vad väghållaren kan ge kan ses som en politisk fråga 
kring hur offentliga medel ska fördelas. Däremot att cyklister utgör en ökande 
andel av olycksstatistiken och att en stor del av dessa olyckor kan härledas till 
bristande drift och underhåll, i kombination med mål om ökad andel cykel är ett 
tydligt tecken på att dagens tillvägagångssätt är otillräckliga. Med ökade ambitioner 
i cykelfrågor kommer ökande kostnader. 
 
Flera av kommunerna som vi har varit i kontakt med inom projektet har uttryckt 
att det finns en stor underhållsskuld för cykelvägnätet. Exempelvis Örebro 
berättade om höjda krav på utförandet, men att budgeten inte höjts i samma 
utsträckning. I det här projektet har budgeten tilldelad drift och underhåll av 
cykelvägar inte undersökts, men generellt kan sägas att anslagen till cykelbanor 
endast står för en mycket liten del av kommunens totala budget. Exempelvis anges i 
Eskilstunas Trafikstatistik 2013 att staden har som mål att ”minst fyra procent av 
den årliga beläggningsbudgeten ska avsättas till ny beläggning på gång- och 
cykelvägar”.34 Detta framhålls som något positivt, vilket är talande för hur 

                                                             
32 Niska, A. (2006). 
33 Niska, A. (2007). 
34 Eskilstuna kommun. (2014). 
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fördelningen har sett ut tidigare. Så länge som cykelvägar får bråkdelar av 
budgeten, är det svårt för väghållaren att höja kraven och standarden och komma 
ikapp på underhållsskulden. Cyklar är känsligare än bilar för exempelvis halka och 
ojämnt underlag och vill städerna öka antalet cyklister måste detta synas även i 
budgetfördelningen.  

5.7 SLUTSATS OCH FORTSATT ARBETE 
I uppgiften ingick att undersöka avtal, ersättningsmodeller och uppföljning av drift 
och underhåll, för att på så sätt granska ett av leden kring varför drift och underhåll 
på cykelvägar identifieras som en orsak i så stor andel av cyklisternas olyckor.   
 
De förbättringsmöjligheter som hittats under projektets gång sammanfattas nedan.  

• Så långt som det är möjligt bör mätbara och objektiva krav ställas 
• Lövröjning bör omfattas av tydligare och skarpare krav, mer lika 

snöröjning än övrig renhållhållning.  
• Uppföljningen ska vara systematisk. Kombinera gärna olika typer av 

kontroll, såsom egenkontroll utförd av entreprenören och dolda kontroller 
utförda av beställaren.  

• Ersättningsmodeller med stor del fast ersättning kombineras med fördel 
med vite och dolda kontroller 

• Besiktning av cykelbanor bör göras från (el-)cykel för att bäst motsvara 
cyklisternas upplevelse samt bygga upp relevant kompetens hos 
entreprenören.  

• Kommuner bör hitta möjligheter inom ramen för Lagen om Offentlig 
upphandling att ta hänsyn till entreprenörens tidigare arbete i nya 
upphandlingar.  

• Avtalen bör i större utsträckning även ta hänsyn till framkomlighet för 
cyklister. 

• Avtalen bör tydligare betona att omgivande förutsättningar såsom sikt, 
lutning och korsningar ska inkluderas i bedömningen av säkerhetsrisk och 
framkomlighet vid åtgärdstid för brister. 

• Entreprenörerna bör få ett tydligare och mer omfattade ansvar att 
rapportera och påtala hinder på och invid cykelbanan, även om de inte är 
drift och underhållsrelaterade.  

 
Det finns också områden som kräver vidare utredning och underökning.  

• Fler kommuner och även statliga cykelvägar med tillhörande krav bör 
undersökas för att få större bredd och öka möjligheten att upptäcka brister.   

• Vid prioritering av drift och underhåll av cykelbanor innebär det att 
cyklister i blandtrafik eller på cykelfält har lägre standard i kombination 
med risken från motoriserad trafik. Detta bör undersökas vidare för att 
utreda hur ökade risker i samband med detta kan undvikas. 

• Skillnaden mellan allmänhetens och väghållarens uppfattning om 
standarden på drift och underhåll bör utredas vidare. 
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I de avtal som studerats är många av kraven rimliga och välformulerade och för 
Göteborgs stad är uppföljningssystemet välkonstruerat. Göteborg kvalificerade sig 
också som en kommun med hög kvalitet på arbetet med drift och underhåll enligt 
Trafikverkets studie från 2013 och i detta projekt har samma bedömning gjorts av 
kommunens arbete i frågan. Vilken budget som avsätts för drift och underhåll av 
cykelvägar har inte studerats, men sannolikt är den endast en liten del av stadens 
totala satsningar på drift och underhåll. För att verkligen komma tillrätta med 
problemet krävs mer än omformuleringar i avtal; det krävs metodutveckling, bättre 
befintlig infrastruktur och stora ekonomiska satsningar där underhållsskulden 
arbetas av och drift och underhåll kan utföras med tätare intervall och mer större 
uppföljning.  
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Bilaga 1: Enkätfrågor 

1. Utför ni underhållet själva eller upphandlas utförandet från entreprenörer?  
 

2. För det underhåll som upphandlas, inkluderas alla typer av drift och 
underhåll gemensamt för ett geografiskt område, eller är det uppdelat på 
olika funktioner? (ex uppdelat vinterväghållning, ytbeläggning, 
växtlighet…)  

 
3. Vilka funktioner finns för att kontrollera att underhållet sköts? (ex. 

entreprenören gör det själv, kommunen har personal avsatt för detta, 
allmänhetens påpekanden…) 

 
4. Hur är ersättningen utformad för entreprenörens arbete? (ex. per 

löpmeter, per mantimme, per tillfälle, fast ersättning) 
 

5. Vid nästa upphandling, tas hänsyn till hur entreprenören skött underhållet 
under tidigare avtalsperioder?  

 
6. Om underhållet inte sköts avtalsenligt, vilka blir konsekvenserna? 

 
7. Vem avgör om det utförda underhållet uppfyller kraven i de fall kraven inte 

är mätbara? 
 

8. Hur upplever ni generellt att drift och underhåll av cykelvägar fungerar i er 
kommun? Vilka är de största problemen?  
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