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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
Resor till fots och med cykel är viktiga delar i arbetet mot de transportpolitiska målen. För 
att få fler att använda dessa transportmedel är det av stor vikt att utformningen av 
infrastrukturen är väl genomtänkt och utformad på ett sätt som främjar såväl hög 
trafiksäkerhet som upplevd trygghet och framkomlighet för dessa trafikslag. Stora delar av 
vårt land saknar detta och istället är oskyddade trafikanter hänvisade till att promenera och 
cykla på landsvägar dominerade av biltrafik i 70 km/h utan en egen yta att vistas på. 
Bygdevägar är en vägtyp som funnits i Europa en tid och som numera finns med i VGU (Vägar 
och gators utformning, Trafikverket). Den innebär att istället för två körfält får motorfordon 
endast ett, medan resterande plats blir vägren åt oskyddade trafikanter. Vid möte tillåts de 
mötande motorfordonen att använda vägrenen.   
 
Syfte och metod 
 
Syftet med studien är att med hjälp av GIS-analys undersöka potentialen för bygdevägar i 
Västra Götaland. Utifrån danska och svenska kriterier för bygdeväg så sållas data ur NVDB 
(Nationell vägdatabas) för att hitta hur många vägar i Västra Götaland som uppfyller kraven 
(tillräckligt lite trafik, låga hastigheter etc). De vägar som uppfyller kraven jämförs sedan 
med annan data för att dra fler slutsatser. Data för jämförelse är cykelnätet och en 
potentialstudie för ökat cyklande. I rapporten redovisas även uppskattad kostnad för 
ombyggnation till bygdeväg och saknade länkar. Resultatet visualiseras med hjälp av kartor. 
 
Resultat och slutsatser 
 
Resultatet var att hela 7965 km potentiell bygdeväg finns i bara Västra Götaland. Sträckorna 
visade sig vara i princip uteslutande Trafikverkets och överlappade i stort sett aldrig med 
befintliga cykelstråk eller de stråk som visats ha högst cykelpotential.  
 
Slutsatserna var att bygdevägar inte kan byta ut cykelvägar men kan komplettera cykelnät i 
tätort både nu och i framtiden i takt med att cykelnätet byggs ut. Även om den främsta 
potentialen för ökat cyklande finns i tätort så skapar bygdevägarna ett cykelnät i regionen 
som ökar tillgängligheten och rörligheten för oskyddade trafikanter enormt. Den uppskattade 
kostnaden för åtgärderna, utredningar exkluderat, är under 2 miljarder för all potentiell 
bygdeväg. Mer uppföljning av befintliga bygdevägar samt enkla regelverk kommer dock att 
behövas för att möjliggöra bygdevägarnas potential fullt ut och hålla kostnaden låg. 



  

Sida 5/34

 

 
 

 
Skyltfondsprojekt TrV 2020/23155  Projektnr 787559 
Bygdevägars möjligheter – Fallstudie Västra Götalandsregionen  
Datum 01/11/2021, Rev. Version nummer 1.0 

 

 

1 Introduktion 
Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, 
slutsatser och arbetsmetoder i rapporten är författarnas egna och överensstämmer inte 
nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom 
rapportens ämnesområde. 

1.1 Inledning 
För att kunna uppnå de transportpolitiska målen bör andelen hållbara transporter öka 
betydligt under de kommande åren1. Detta innebär bland annat en ökning av resor med gång 
och cykel. För att detta ska kunna ske är det viktigt att förutsättningarna för dessa typer av 
transportmedel förbättras, där två av de viktigaste faktorerna är trafiksäkerhet och 
attraktivitet. För skyddade trafikanter minskar antalet olyckor till stor del genom större och 
krocksäkrare fordon, mer avancerad teknik i bilar etc. För de oskyddade trafikanterna går 
utvecklingen inte lika fort fram och där ser vi att antalet olyckor ligger kvar på en hög nivå. 
Möjligheterna att implementera mer avancerad teknik är också begränsad för dessa 
trafikanter, framförallt för cyklister och fotgängare. För dessa trafikanter blir det istället extra 
viktigt att arbeta med infrastrukturens utformning och trafikanters attityder för att undvika 
konflikter2. 

Det mest etablerade sättet att öka attraktivitet och trafiksäkerhet för cyklister och gående är 
separerade gång- och cykelvägar. När biltrafiken får dominera en gatusträcka så blir både 
den faktiska och upplevda säkerheten för cyklister och gående försämrad och flöden av gång- 
och cykel tenderar att minska istället för att öka. Där det finns stor potential för resor med 
gång och cykel är dessa lösningar de bästa då separation från biltrafik enligt studier visat sig 
effektivast. 

Arbetet med att skapa den önskvärda separationen är ofta långt ifrån enkelt. Sverige har ett 
vägnät bestående av 9850 mil statliga vägar3 och att komplettera dessa vägar med 
separerade gång- och cykelvägar skulle innebära en ansenlig kostnad. Även juridiska problem 
kan föreligga då markanspråk för cykelväg ofta inte medges vilket gör att separerad gång- 
och cykelväg uteblir4. 

På grund av detta är det av stor vikt att identifiera alternativa lösningar som kan underlätta 
arbetet med att förbättra förutsättningarna för resor med gång och cykel. Att anlägga 
bygdeväg är ett sätt att arbeta med den befintliga infrastrukturen och anpassa vägbredder 
för att öka trafiksäkerhet och attraktivitet för oskyddade trafikanter. Bygdeväg är en lösning 
som i första hand är lämplig på platser där underlaget av gående och cyklande är så pass 
lågt att separerade cykelbanor och gångbanor är svåra att motivera, både ekonomiskt och 
juridiskt.  

Bygdevägar är en utformning som skulle ge ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för 
cyklister och som samtidigt är relativt lätt att införa. Även hastigheterna för bilister skulle 
kunna minska. En bygdeväg är en så kallad 2-1-väg som innebär att den görs om från att 
vara en väg med dubbla körfält för motorfordon, till att ha endast ett smalare körfält och 

 
1 Trafikanalys, 2017 
2 Trafikverket, 2018; Yamazaki, 2017 
3 Trafikverket 2021 
4 Trafikverket 2021 
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istället bredare vägrenar som är till för oskyddade trafikanter. Bygdevägar används redan i 
Sverige, men väldigt sparsamt än så länge jämfört med exempelvis Danmark. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att göra en potentialstudie av möjligheterna med att införa 
bygdevägar på bred front i Västra Götaland, som ett komplement till det befintliga 
cykelvägnätet.  

Genom att utgå från data i NVDB (Nationell vägdatabas) så kan vi svara på frågan vilka vägar 
som skulle kunna passa att utredas för att byggas om till bygdevägar. En annan fråga att 
svara på är om de svenska kriterierna för bygdevägar är striktare och därmed ger mindre 
potential än danska kriterier. Även en grov beräkning av de teoretiska kostnaderna för detta 
samt en koppling till en potentialstudie för cykling ska också redogöras för. Västra 
Götalandsregionen tog 2018 fram en potentialstudie för cykling i länet vilket sammanförs 
med studiens resultat för att även kunna visualisera hur mycket tillgängligheten för cyklister 
kan förbättrats i regionen.  

En hypotes är också att genom att använda vissa enskilda vägar i regionen så kan saknade 
länkar i cykelvägnätet kompletteras och skapa ett ännu bättre cykelvägnät än vad som finns 
idag. Även detta ska kunna tas fram inom ramen för denna studie. 

1.3 Avgränsningar 
Området som kommer att studeras är Västra Götaland. Detta för att få en hanterbar 
datamängd för vår GIS-analys samt kunna koppla potentialstudien från VGR till det område 
som vi studerat. De kriterier som studien kommer att använda vid analys av 
datamängderna kommer endast vara danska och svenska kriterier. Då Holland inte 
använder bygdeväg som vägtyp utan som en cykelbana och även med annan lagstiftning så 
har vi valt att göra jämförelsen med danska kriterier. Vår litteraturstudie är inte heller 
alldeles heltäckande då våra möjligheter till litteraturstudie inom ramen för projektet är 
begränsade och det primära syftet med litteraturen är att få fram kriterier för vår analys.  

Studien är en potentialstudie. Den ska illustrera en teoretisk potential för bygdevägar. För 
att fatta beslut om en väg ska byggas om till bygdeväg krävs att varje objekt granskas 
lokalt för att fastställa om vägen är lämplig eller inte. Studien tar inte hänsyn till aspekter 
som upplevd otrygghet, sikt, verksamheter, kulturmiljö eller andra lokala faktorer.  

 

2 Metod 

2.1 Litteratur och kriterier 
En litteraturstudie genomfördes med syftet att undersöka vilka typer av utformning som finns 
inom området bygdeväg, eller liknande utformningar. I litteraturstudien har sökmotorn 
Google Scholar samt olika databaser nyttjats för att hitta tidigare studier på området. Olika 
krav- och styrdokument från Sverige och Danmark har använts för att hitta instruktioner 
angående utformning och användning. Med avstamp i litteraturen redogörs för de kriterier 
som gäller för bygdevägar i olika länder. De uppsättningar kriterier som används i analysen 
finns redovisade. 
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2.2 Datainsamling och visualisering 
Den data som använts för att identifiera vägsträckor som skulle kunna göras om till 
bygdevägar har hämtats från NVDB. De kriterier som länderna tillämpar gällande bygdevägar, 
som exempelvis vägbredder, lagstadgade hastighetsgränser, antal fordon etc., är data som 
ska finnas inrapporterat för vägsträckorna i NVDB. Genom att filtrera bort de vägar som inte 
uppfyller bygdevägskriterierna har en karta skapats som visualiserar hur stor potential som 
bygdevägar skulle kunna ha i Västra Götalandsregionen. Kartorna är framtagna som 
shapefiler för GIS och kunna användas som GIS-underlag. 

2.3 Kostnadsbedömning 
För att kunna göra en uppskattning av kostnaderna som är associerade med att göra om en 
landsväg med två körfält till bygdeväg, har vi tagit hjälp av erfarna projektörer på AFRY i 
Göteborg. De har gjort en grov kostnadsbedömning för arbete på väg samt vägmarkering 
och vägutrustning. Även här handlar det om att redovisa potentiella kostnader och inte faktisk 
kostnadsberäkning för verkliga sträckor. För en sådan beräkning krävs verklig projektering. 
Kostnaden innefattar heller inte utredning och administrativa kostnader.  

2.4 VGR:s potentialstudie för ökad cykling 
Genom att visualisera resultatet för möjliga bygdevägar tillsammans med den potentialstudie 
för cykel som Västra Götalandsregionen gjorde 2017 så presenteras också en karta som visar 
på hur bygdevägarna sammanfaller med de sträckorna med störst cykelpotential.  

2.5 Saknade länkar 
Genom att ur kartmaterialet ta fram saknade länkar i cykelnätet i Västra Götaland så går 
det att dra slutsatser om bygdevägar kan fylla utrymmet eller om enskilda vägar i närheten 
kan ha potential att komplettera det befintliga cykelnätet.   

 

3 Litteraturstudie 
Då bygdeväg är ett svenskt namn på en vägtyp som saknar direkt engelsk översättning så 
var det svårt att hitta forskning och artiklar på området som vägtyp. Istället så har sökningar 
fått göras på kombinationer av begrepp som cykelfält i landsbygdsmiljöer och vägtyper.  

3.1 Vad är en bygdeväg? 
Exempel på utformning som motsvarar, eller är mycket närliggande vår svenska definition av 
bygdeväg i VGU (Vägar och gators utformning) finns i Holland, Tyskland, Danmark och Norge. 
Den kallas också ofta 2-1- väg. Tanken här är att på vanliga vägar med två körfält för 
motorfordon, istället göra ett enda körfält i mitten och istället få bredare vägrenar för att ge 
detta utrymme till oskyddade trafikanter. När två motorfordon möts så tillåts de använda 
vägrenen för att kunna passera varandra på ett säkert sätt. 
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Figur 1. Bygdeväg – Så fungerar det (Trafikverket)5 

 

 

Figur 2. Bygdeväg – Så fungerar det (Trafikverket)6 

 

Denna studie fokuserar på de danska och svenska kriterierna för bygdevägar då de båda 
länderna använder förutsättningarna som mer färdigpaketerade typvägar. Länderna har 
också flera likheter i lagstiftningen. För Holland och flera andra länder handlar liknande 
utformning snarare om utformningen av en typ av cykelfält. Studien kommer också att 
utföras med just danska och svenska kriterier som utgångspunkt för när förutsättningarna 
för bygdevägar anses vara uppfyllda. Kriterierna skiljer sig något varför olika restriktivitet 
kan leda till olika potential beroende på vilket lands kriterier som används.    

 
5 www.trafikverket.se 
6 www.trafikverket.se 
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3.2 Bygdeväg eller cykelväg? 
 

En bygdeväg är inte en gång eller cykelväg. En bygdeväg kan aldrig ge den upplevda trygghet 
som oskyddade trafikanter känner på sitt eget separerade vägnät. Flertalet studier har 
fastslagit att separera biltrafik och oskyddade trafikanter får människor att cykla och gå i 
större utsträckning. Detta är särskilt viktigt ur ett barnperspektiv, äldres perspektiv och för 
människor med olika funktionsvariationer. Bygdeväg är en väg som ökar tillgängligheten och 
den upplevda tryggheten för oskyddade trafikanter, men dess påverkan på cykel- och 
gångflöden är begränsad och den räcker inte för att tillgängliggöra vägnätet för oskyddade 
trafikanter. För att ge ett fullgott skydd för oskyddade trafikanter måste separerad gång och 
cykelväg anläggas överallt där det är möjligt. 

3.3 Bygdeväg i Holland  
I Holland finns inte vägtypen bygdeväg. Istället finns utformningen som olika typer av 
cykelbana i anslutning till väg. Den ena är det som kallas ”Advisory cycle lanes”.7 Dessa 
utmärks genom att ha streckad linje (istället för heldragen) och sakna cykelsymboler. De 
saknar helt ”status” som cykelbanor, vilket stämmer väl överens med hur utformningen 
fungerar på andra platser. Det finns även en cykelbanetyp som används i landsbygd och 
används på ungefär samma sätt, fast med kontrastfärg och cykelsymboler8.  

 

 

Figur 3. Exempel på bygdevägsliknande utformning i Holland med cykelbanestatus. 

 
7 CROW, 2016, s. 111 
8 CROW, 2016, s. 116, 119 
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Här har biltrafiken väjningsplikt gentemot cyklister, då denna cykelbanetyp har juridisk status 
som cykelbana. Den praktiska användningen är dock här mycket lik bygdeväg. En skillnad är 
att holländsk lagstiftning gör gällande att bilister måste väja för cyklister även på körbana, 
dvs i mitten av dessa vägar, vilket ger cyklisterna ett betydligt starkare skydd än i övriga 
länder. Detta gör att resultat kring beteende inte rakt av kan generaliseras till svenska eller 
danska förhållanden. 

3.3.1 Kriterier och rekommendationer 
Kriterierna för utformningen är snarlika utformningen av bygdevägar i andra länder, dock 
något mer generösa: 

 Hastighetsgränsen är inte högre än 60 km/h utanför tätort. Kan också sättas till 30 
km/h både i och utanför tätort. 

 Vägbredden är mellan 5,8 och 8,4 m – körbanan 2,2 till 3,8 m och vägrenarna 1,7 
till 2,2 m 

 ÅDT rekommenderas att inte överstiga 6 000 fordon/dygn utanför tätort och 3 000 
fordon/dygn i tätort. 

 Linjemarkeringen är 10 cm bred 
 Hastighetsdämpning är mycket viktig på sträckorna.9 

Under tidigt 2000-tal gjordes flera utvärderingar av effekten av sådana ”streckade” cykelfält 
på holländska vägar. En studie visade exempelvis att bilister höll en lite lägre hastighet om 
vägrenarna var mer generöst tilltagna och även att avståndet krympte vid omkörningar 
mellan cyklister och bilister10. Slutsatserna var likartade i en annan utvärdering som tydligt 
visade att hastigheterna blev lägre vid större vägrenar, men även att disciplinen att hålla sig 
i ”sitt” område var väldigt god för både cyklister och bilister11.  En senare studie styrkte även 
att kontrasterande röd asfalt i vägren fungerade bättre för att respektera ”sin” plats på 
vägen12.  

Trots gedigen forskning kring utformning så varierar utformningarna stort inom landet då 
cykelfält är så vanligt förekommande och finns på så många olika typer och bredder av vägar. 
Kriterierna har också över tiden blivit allt mer generösa i takt med att säkerheten visat sig 
vara tillräckligt hög. 

3.4 Bygdeväg i Danmark 
I Danmark kallas bygdevägar för ”2 minus 1 veje”. Den kännetecknas som i de andra länderna 
av att endast ett körfält finns för motorfordon som trafikerar från båda hållen. Utformningen 
har också mycket breda streck, ca 30 cm, som markerar linjen mellan vägren och körbana13. 
Det är kommuner i Danmark som har anlagt bygdevägar och de varierar en del i utformning. 
Totalt finns 8 mil bygdeväg i landet, fördelade på 87 olika sträckningar. Vägarna finns främst 
i tättbebyggt område. De började etableras runt år 2000 och antalet har vuxit stadigt sedan 
dess. 14 

 
9 CROW Fietsberaad, 2016 Design Manual for Bicycle Traffic, Ede; CROW 
10 Van der Kooi & Heidstra 1999, i SWOV, 2010. 
11 Van der Kooi & Dijkstra, 2003 i SWOV, 2010 
12 Aarts & Davidse, 2007 i SWOV, 2010 
13 Vejdiktoratet (2015) s. 14 
14 Vejdiktoratet (2015) s. 12 
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3.4.1 Kriterier och rekommendationer 
Kraven för bygdevägar i Danmark har varit följande: 

 Maxhastighet 60 km/h utanför tättbebyggt område, 50 km/h i tättbebyggt område. 
 Körbanebredden ska vara mellan 3 och 3,5 meter. 
 Vägren måste vara minst 0,9 m inklusive streckad linje 
 Fri sikt för möten i förhållande till maxhastigheten, så att mötande trafikanter kan 

väja.15 

Kraven är trots detta inte applicerade rakt av på samtliga danska bygdevägar. Då 
bygdevägarna är anlagda av kommunerna själva är även avstegen flera, men generellt 
följer de kraven väl. För bygdevägar i Danmark finns även flera rekommendationer utifrån 
befintliga styrdokument på flera nivåer samt från kunskapsöversikter från de olika 
kommuner som etablerat vägtypen: 

 Det rekommenderas att vägrenen inte är bredare än 1,5 meter då den i så fall kan 
inbjuda till bilkörning 

 Vägen skyltas med den danska motsvarigheten till det svenska vägmärket A5 (se 
nedan) med tilläggstavla ”Smal vej”.  

 

Figur 4. Vägmärke för dansk bygdeväg 

 

 Vägen ska inte ha mer trafik än 300 fordonsrörelser i rusningstimma och inte mer 
än 3000 ÅDT. 

 Sträckorna kan ha flera hastighetsdämpande åtgärder. Det rekommenderas att 
börja en bygdeväg med en hastighetsdämpande åtgärd. 

 I tättbebyggt område bör linjemarkeringar målas med hänsyn till buller. 
 Linjemarkeringar måste underhållas för att hålla önskvärd effekt. 
 Införandet bör kombineras med information till bilister hur de ska placera sig på 

vägen i olika situationer. 
 Bygdeväg bör ej anläggas på vägar med stort parkeringsbehov längs körbanan. Om 

det föreligger bör sträckan regleras med parkeringsförbud 
 Timglashållplatser för buss bör användas om hastigheten är max 40 km/h 

 
15 Vejdiktoratet (2015) s. 8 
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 För att få bäst effekt av bygdevägar bör man aldrig applicera endast minimimåtten 
för körbana och vägren.16 

3.4.2 Erfarenheter - Trafiksäkerhet 
Det har gjorts vissa före- och efterstudier av kommunerna själva vid anläggandet av 
bygdevägar i Danmark. När det gäller olyckor har det varit svårt att dra säkra slutsatser17. 
Då vägarna är lågt trafikerade så har, enligt en sammantagen metagranskning som gjorts, 
nästan inga olyckor förekommit innan och inte heller efter anläggandet av bygdeväg. 
Silkeborg kommune i Danmark hade tre olyckor de fyra åren innan anläggandet, men inga 
efter. Inga trender går att urskilja när det gäller olyckor som skulle peka på att bygdeväg är 
osäkrare än annan utformning18. 

 

3.4.3 Hastigheter 
I samma metastudie där alla bygdevägar med tillgängliga data i Danmark granskats, har 
hastigheterna sjunkit på 19 av 17 granskade vägar. Hastighetssänkningen ligger oftast mellan 
0 och 5 km/h, men i något fall så mycket som 10 km/h. Samtidigt är hastighetsdämpning 
såsom avsmalningar etc. krav på danska bygdevägar vilket gör att det inte går att säkerställa 
att utformningen Bygdeväg i sig sänker hastigheten (skylt och smal linjemålning) eller om 
det är de associerade fartdämpande åtgärderna som gör detta. En studie utförd av TØI 
bekräftar även att ett sådant påstående om att kantlinjerna påverkar hastigheten saknar 
täckning19. 

 

3.4.4 Vad tycker trafikanterna? 
I Danmark har ingen fullständig sammanställning om den upplevda trafiksäkerheten och 
framkomligheten hos bilister och cyklister på bygdevägar genomförts. Däremot finns en 
enkätundersökning från Halsnæs Kommune20 som gäller hela sju bygdevägar då samtliga 
byggts i samma kommun. Detta bör inte ses som representativt, men ger ändå en 
fingervisning om den upplevda tryggheten hos bilister på bygdevägar i Danmark. 

 
16 Vejdiktoratet (2015) s. 8-9 
17 Vejdiiktoratet (2015) s. 19 
18 Vejdiiktoratet (2015) s. 19 
19 TØI rapport 961/2008 
20 ViaTrafik 2020, s. 6  
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Figur 5. Respondenternas känsla av säkerhet före och efter omvandlingen till bygdeväg. Baserat på 146-152 svar 
för de oskyddade trafikanterna samt 872-897 svar för bilisterna. 

 

Staplarna handlar om före och efter att bygdeväg anlades på en sträcka. Mjuka trafikanter 
innefattar både gående och cyklister. Generellt kan sägas att den upplevda säkerheten för 
bilister minskat markant, medan bilden är lite mer brokig för oskyddade trafikanter. Således 
sjunker andelen bilister som känner sig trygga eller mycket säkra från 66,5% till 32,7%. För 
oskyddade trafikanter ökar andelen som känner sig trygg från 20,5% till 36,2%, men 
samtidigt ökar andelen oskyddade trafikanter som känner sig mycket osäkra från 15,1% till 
21,1% (se figur 8).21 

Detta är som sagt inga helt generaliserbara siffror, men de ger ändå ett stöd för uppfattningen 
att bygdeväg enligt dansk modell verkar göra bilister mindre trygga och oskyddade trafikanter 
något mer trygga. 

3.5 Bygdeväg i Sverige 
I Sverige introducerades utformningen bygdeväg relativt nyligen. Utformningen har tidigare 
inte funnits med i Trafikverkets styrdokument VGU (Vägar och gators utformning), vilket gjort 
att kommuner som varit intresserade av att testa utformningen inte haft något tydligt stöd 
för att göra detta. Det finns dock flera exempel där svenska kommuner har tagit olika initiativ 
till bygdevägar men då ofta under termen ”bymiljöväg”. Exempel på sådana bymiljövägar 
(vilka är ganska lika i utformning) finns i Smedby i Kalmar kommun, Bonäs utanför Mora, 
Hammarö kommun i Värmland samt Mölndals stad i Göteborg.  

Under 2011 gjorde Trafikverket ett experiment med att testa bygdevägar i nordvästra Skåne. 
Försöket omfattade två statliga vägar med låga trafikmängder. Hastigheten var reglerad till 

 
21 ViaTrafik 2020, s. 6 
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70 km/h men sänktes till rekommenderad 60 km/h på båda sträckorna. Inga 
hastighetsdämpande åtgärder förutom ändrad linjemålning infördes. Den utvärdering som 
gjordes gav ett blandat resultat men till slut infördes kriterier för vägtypen i VGU. 

3.5.1 Kriterier och rekommendationer 
i 2020 års upplaga av VGU så finns vägtypen med. Kriterierna är snarlika de danska men 
skiljer sig något. Från VGU 2020: 

 Hastigheten bör vara max 60 km/h 
 ÅDT (Årsdygnstrafik) understiger 2000 
 Vägbanebredd är ≥5,0 m och ≤7,0m 
 Hastighetsdämpande åtgärder bör användas på sträckor med högre 

hastighetsanspåk. 
 Vid avsmalningar/timglas kan väjningspliktsmärken B6 och B7 användas. 
 Körfältet bör vara 3,0 m.  
 Vid frekvent och mer omfattande tung trafik bör körfältet ökas till 3,25 m eller 3,50 

m beroende på mängden tunga fordon. 
 Körfält bör inte vara bredare än 3,5 m. 
 Breddökning i kurvor bör undvikas. 
 Vägrensbredden bör vara minst 1,0 m.  
 Där vägbanan är tillräckligt bred, bör vägrensbredd på minst 1,5 m eftersträvas. 

Skyltning av Bygdeväg enligt VGU framgår av figuren nedan: 

 

Figur 6. Vägmärke för svensk bygdeväg22 

 

3.5.2 Erfarenheter - Trafiksäkerhet 
I sin utvärdering av försöken med bygdevägar i nordvästra Skåne skriver Trafikverket att 
videoanalyserna visat på att bilister håller en mer centrerad position på vägen då de inte 
möter oskyddade trafikanter. Vid omkörningar av oskyddade trafikanter så ökade även 
avståndet mellan bilister och cyklister, vilket kan tolkas som en ökning av trafiksäkerhet23.  

 
22 Trafikverket (2020) 
23 Berg, van der Meulen, 2018, s. 7  
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Olycksstatistiken visar på minskat antal olyckor på båda vägarna, men en av olyckorna efter 
förändringen berodde på att en bilist som fick möte på sin sida av vägen valde att köra ut i 
diket. Olyckorna är också väldigt få vilket gör att det inte går att dra några säkra slutsatser 
om trafiksäkerheten förbättrats eller inte.  

På bygdevägen i Smedby i Kalmar kommun som anlades 2004 skedde inga olyckor 2004-
2015, och även innan 2004 var olyckorna mycket få på vägen24. I Bonäs var antalet olyckor 
flera innan ombyggnationen men inga efter-siffror har kunnat hittas i studier25. Då 
bygdevägarna generellt är lågt trafikerade, särskilt av gående och cyklister, så kan inte 
kvantitativa olycksstudier ge några tillförlitliga svar på trafiksäkerheten.  

3.5.3 Hastigheter 
I det försök som genomfördes av Trafikverket i nordvästra Skåne genomfördes inga 
hastighetsdämpande åtgärder förutom just linjemålningen och omskyltningen där vägarna 
gavs en rekommenderad hastighet på 60 km/h medan den skarpa hastighetsgränsen på 70 
km/h behölls. 

Hastighetsmätningarna från de två vägarna visade på en något minskad hastighet för alla 
motorfordon, främst för tunga fordon. Minskningen för övriga fordon var dock ofta inte mer 
än ca 1 km/h26. På bygdevägen i Bonäs så infördes även vissa hastighetsdämpande åtgärder 
i samband med införandet. Där sänktes hastigheterna med 3-7 km/h vilket betyder ökad 
trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. Samtidigt gick denna väg liksom i 
Smedbyexemplet genom en mer bebyggd miljö, varför hastigheterna ändå får beskrivas som 
höga. Uppmätt medelhastighet var ca 45 km/h och 90-percentilen var tydligt över 50 km/h. 
En del av sträckan har hastighetsgräns 30 km/h. Där var medelhastigheterna ca 38 km/h och 
90-percentilen 50 km/h27. 

Hastighetsförändringarna i de svenska exemplen är sammantaget osäkra och verkar främst 
kunna härledas till de hastighetsdämpande åtgärderna och ny rekommenderad hastighet 
snarare än själva införandet av bygdeväg. Samtidigt verkar aldrig införandet av bygdeväg i 
Sverige leda till högre hastigheter än utgångsläget, snarare det motsatta. 

 

3.5.4 Vad tycker trafikanterna? 
Enligt utvärderingen på Trafikverkets vägar i nordvästra Skåne känner sig något fler bilister 
otrygga när de kör bil på 2–1-vägarna än den andel som känner sig trygga. Bilisterna på väg 
959 känner sig dock något tryggare än bilisterna på väg 1145. När det gäller cyklister är 
grupperna som känner sig trygga respektive otrygga ungefär lika stora (38 resp. 42 procent), 
men svarstrukturen i enkäten ger sammantaget att de flesta cyklister känner sig otrygga.  

På frågan om vägutformningen så ansåg 52 procent av bilisterna att utformningen innan 
bygdeväg var bättre än den nuvarande. Endast 18 procent av bilisterna tyckte att den 
nuvarande utformningen var bättre. Bland cyklisterna så ansåg 40 procent att bygdeväg var 
en förbättring. 32 procent av cyklisterna ansåg att den tidigare utformningen var bättre. 

 
24 T. Eidrup, M. Gustafsson, M. Kaldner (2017), s. 5 
25 Johansson, Rosander, Lyckman, (2008), s. 5 
26 Berg, van der Meulen, 2018, s. 7 
27 Johansson, Rosander, Lyckman, (2008), s. 5 



  

Sida 16/34

 

 
 

 
Skyltfondsprojekt TrV 2020/23155  Projektnr 787559 
Bygdevägars möjligheter – Fallstudie Västra Götalandsregionen  
Datum 01/11/2021, Rev. Version nummer 1.0 

 

 

Bland cyklisterna var de som cyklade längs väg 1145 lite mer positiva än de som cyklade 
längs väg 959.  

I utvärderingen av bygdevägen i Smedby tillfrågades boende och verksamma om hur de 
upplevt förändringen som gående. 32 procent ansåg att det var mycket bättre än tidigare och 
27 procent att det var något bättre. Endast 8 procent ansåg att vägens nya utformning var 
en försämring. Ungefär samma resultat gällde på frågan om hur de upplever vägen när de 
cyklar längs den - med andra ord en klar upplevd förbättring. När de tillfrågades om de kände 
sig trygga när de körde bil så svarade hela 38 procent att tryggheten när de körde bil 
förbättrats. 17 procent ansåg dock att tryggheten försämrats.28 

I Bonäs tillfrågades gående och cyklister som ofta använde vägen om de var oroliga för 
olyckor på vägen innan åtgärden genomfördes. 97 % av de oskyddade trafikanterna var då 
oroliga för detta. Efter åtgärderna hade andelen sjunkit till 83 %. Detta måste dock 
kategoriseras som relativt höga siffror. Innan åtgärden var 88 % av oskyddade trafikanter 
missnöjda med utrymmet på vägen, vilket sjönk betydligt till 34 %. Bilisternas oro för olyckor 
på vägen minskade också från 91 % till 83 %. 29 

Även i Sverige är alltså resultaten svårtolkade, men verkar generellt peka mot att oskyddade 
trafikanters upplevda trygghet inte minskar utan snarare ökar efter övergången från landsväg 
till bygdeväg. Utformningarna i Bonäs och Smedby har generellt fått ett större stöd hos bilister 
än utformningarna i nordvästra Skåne. 

 

4 Datainsamling och urval 
För att kunna få fram ett hanterligt dataurval som också är enkelt att visualisera så de vi att 
titta på data på regionnivå. Valet föll på Västra Götaland på grund av att den ger en bra 
representation av en ”normal” svensk region, med sin relativt glesa bebyggelse och starka 
regional storstadskärna. En annan fördel är att vi verkar i Västra Götaland, har lokal 
kännedom samt möjlighet att kontrollera på plats om vi inte anser att data stämmer med 
exempelvis kartbilder.  

 

4.1 Nationell vägdatabas (NVDB) 
Den data som vi använt för potentialstudien är dataset från Nationell vägdatabas, förkortad 
NVDB. Värdena i databasen går lätt att sortera ut och NVDB har stora möjligheter att ta ut 
vad man vill. Rådatan innehöll information för vägar i Västra Götaland om väghållare, 
cykelväg, vägbredd, antal körfält, vägslag, hastighetsgräns, slitlager (dvs är det asfalt eller 
grusbelagd körbana), vägbredd, tätbebyggt område samt trafikmängd i Västra Götaland.  

Väghållare visar vilken del av sträckan som respektive organisation har väghållaransvar. 
Det delas in i tre olika kategorier vilket är statligt, kommunalt eller enskild väghållare. 
Attributen kan fyllas i vilken kommun osv som ansvarar.  

 
28 T. Eidrup, M. Gustafsson, M. Kaldner (2017 
29 Johansson, Rosander, Lyckman, (2008) 
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Cykelvägskategori visar resultatet av en klassindelning av cykelvägnätet utifrån dess 
funktion. Cykelvägskategori är kodat endast på cykelvägar inte bilvägar.  

Vägbredd visar den genomsnittliga bredden av vägbanan angiven i meter. För belagda vägar 
avses avståndet mellan beläggningskanterna alternativt mellan kantstöden om sådana finns.  

Antal körfält visar antalet körfält på vägen.  

Vägslag visar hur en väg är klassificerad utifrån dess funktion.  

Hastighetsgräns visar vilken hastighetsgräns som finns på vägen.  

Slitlager är vilket material som är ytskiktet på vägen. 

Tätbebyggt område visar inom vilket område där kommunen kan skriva lokala 
trafikföreskrifter.  

Trafik visar trafikmängderna på vägen. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är ett medel för hela 
året för ett dygn. ÅDT fordon är årsmedeldygnstrafiken för alla fordon medan ÅDT lastbil 
endast är för fordon med längre axelavstånd än 3,3 meter.  

Bristerna i NVDB som påverkat analysen gäller framförallt skillnader i vem som har 
rapporterat in data. Då leverantörerna varierar så förekommer även variationer i vilken slags 
variabler som rapporterats in hos olika inrapporterare.   

När flera olika databaser ska samköras så saknas unika id för de olika objekten då objekten 
i sig är olika. Det vill säga om en väg som definieras i ett dataset är en viss sträcka, så kan 
det andra datasetet innehålla viktig information men där ligger istället datan lagrad i en annan 
sträcka som delvis överlappar, och delvis inte överlappar. Samma väg ligger på varandra i 
kartan, men i olika lager. För att kunna samköra dessa används Intersect. Intersect är en 
metod inom GIS för att se samband mellan olika lager.  

4.2 Väglängd 
Tidigt i processen när vi började titta på vår data blev det tydligt att det fanns flera sträckor 
som var mycket korta och som knappast var aktuella för bygdeväg. Detta var olika tillbehör 
till väg så som påfartsramper, mätplatser och rastplatser på främst det statliga vägnätet. För 
att sålla bort dessa fastslogs att sträckorna skulle vara minst 400 m långa för att kunna 
klassas som potentiella bygdevägar. Ett sådant avstånd bedömdes lämpligt för att motivera 
ändå så pass långtgående förändringar som förändringen bygdeväg innebar. Samtidigt var vi 
rädda för att exkludera flera sträckor genom tätorter, särskilt av tät gammal karaktär där det 
kan vara särskilt svårt att anlägga cykelbanor och gångbanor utan att riva befintlig 
bebyggelse. Detta gjorde att vi antog ett annat mått, nämligen min 150 m. Analysen fortsatte 
därför med två parallella spår, ett med sträckor över 150 m och ett med sträckor över 400 
m. 

4.3 Hastigheter 
För att sålla fram data för potentiella bygdevägar med de etablerade danska kriterierna så 
gjordes först en sållning av vägnätet utifrån angivna maxhastigheter. Alla vägar med 
hastigheterna 30, 40 och 60 km/h som lagstadgade maxhastigheter sållades ut. Då danska 
bygdevägar inte får förekomma med hastighet 60 i tättbebyggt område gjordes först en 
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körning med vägar som hade 30 och 40 km/h, sedan en med 60 km/h. Sedan togs alla vägar 
bort som hade en hastighetsbegränsning på 60 km/h i tättbebyggt område. Lagret med 
maxhastighet 60 km/h samkördes med tättbebyggt område för att skapa ett lager där 60 
km/h endast förekommer i ej tättbebyggt område. Sedan slogs hastighetslagret med 
hastigheter 30 och 40 ihop med 60 utanför tättbebyggt område.  

Efter detta gjordes en körning där även hastigheterna 50 och 70 km/h var med då vi menar 
att det går att motivera en hastighetssänkning med hjälp av hastighetsdämpande åtgärder 
av dessa vägar till 60 eller 40. Dessa lades till det tidigare lagret för att få ett lager som helt 
visade på den del av vägnätet i regionen som uppfyllde de danska kraven på reglerade 
maxhastigheter för bygdevägar.  

För vår analys var kompletteringen av hastigheten 70 km/h helt avgörande då detta är den 
överlägset vanligaste hastigheten på svenska lågtrafikerade landsvägar. Att bortse från vägar 
med 70 km/h hade visat på otroligt liten potential. Att hantera och förhoppningsvis även 
realisera en sådan hastighetssänkning är därför helt avgörande för att kunna bygga ut 
bygdevägar i regionen. 

4.4 Medeltrafik 
ÅDT står för årsdygnstrafik, dvs trafiken som passerar en given punkt ett genomsnittsdygn 
under året. I data från NVDB finns flera insamlingsmetoder, nämligen stickprov, mätning eller 
det som kallas ”bedömt flöde utan stödmätning”. Efter en detaljgranskning av flera av dessa 
vägar som endast hade ÅDT som bedömt flöde utan stödmätning visade det sig att alla vi 
hittade var sträckor som var rastplatser, ramper och dylikt som ändå inte lämpar sig som 
bygdeväg. Alla vägar i vårt urval med endast bedömt flöde rensades bort. 

Utgångspunkten för svenska kriterier är att trafikvolymen inte får överskrida ÅDT 2000. Alla 
vägar i vårt svenska urval med högre ÅDT än 2000 rensades bort. 

Utgångspunkten i danska kriterier är att trafiken inte får överskrida ÅDT 3000 fordon och ÅDT 
300 i maxtimma. Då ett standardmått från stickprovsmätningar är att maxtimma är ca 10 % 
av ÅDT så valde vi att i denna studie låta detta vara samma. Data för maxtimma saknades 
nämligen på NVDB. Alla vägar i vårt urval med högre ÅDT än 3000 rensades bort.  

4.5 Vägbredd 
I de svenska kriterierna i VGU framgår tydligt att den sammanlagda vägbredden för bygdeväg 
bör vara mellan 5 och 7 meter. Här har vi tagit data från NVDB. 

De danska kriterierna skiljer sig åt då hela vägrenen vid bygdeväg inte behöver vara 
asfalterad. Istället inkluderas sk ”yderrabat” dvs den del av vägkroppen som inte är asfalterad 
i vägrensmåtten. Oskyddade trafikanter förväntas alltså nyttja även den icke asfaltsbelagda 
ytan. 
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Figur 7. Förklaring av ”Yderrabat” 

 

Då det varit mycket svårt att hitta data i NVDB gällande körbar yta utanför 
asfaltsbeläggningen så gör vi ett antagande att körbar yta är samma som bredd på vägren. 
Det ger att vi har vi valt att använda måtten 4,8-6,5 plus minus 10 cm, dvs 4,7 cm - 6,6 cm 
för danska kriterier. Utifrån detta gjordes fortsatt urval. 

4.6 Beläggning  
Då bygdeväg handlar om att till en låg kostnad göra små förändringar i gatumiljön så har 
även alla vägar som inte är asfalterade sållats bort. Att fräsa bort och måla nya linjer är en 
enkelt och billig åtgärd för väghållaren. Att asfaltera och kanske till och med konstruera en 
ny vägkropp är inte rimliga åtgärder som vi förenar med låg kostnad. Därför beslöt vi att 
även ta bort eventuella grusvägar ur vår analys oavsett bredd. Denna data var lättillgänglig 
i NVDB.  

4.7 Tung trafik 
De danska kriterierna för tung trafik gäller i huvudsak vilken bredd som körbanan bör få. 
Samtidigt är vår bedömning av bygdeväg som en åtgärd för ökad säkerhet och framkomlighet 
för oskyddade trafikanter att en övre gräns bör sättas för tung trafik för att göra 
potentialstudien trovärdig, särskilt med tanke på den stora mängden timmer som 
transporteras på många av dessa vägar i just Västra Götaland. I VGU anges ca 10 % tung 
trafik vara ett generellt genomsnitt på de flesta vägar. Bedömningen som gjordes var att mer 
än 15 procent tung trafik inte bör väljas ut som bygdeväg. Så hög andel visade sig vara 
ovanlig. Alla vägar i vårt urval med högre procenttal än det rensades bort.  

4.8 Det icke-statliga vägnätet 
I detta skede av analysen uppenbarade sig stora brister då data som gällt kommunala och 
enskilda vägar saknades i väldigt stor utsträckning, varför dessa vägar nästa helt hade 
utlämnats. Exempelvis var det flera värden som helt saknades varför vägarna föll ur vår 
analys, inte på grund av fel värden gällande tex ÅDT och vägbredd, utan att helt enkelt inga 
uppgifter fanns. För att gå till botten med och försöka bedöma bortfallet så gjordes 
omfattande stickprov på först det kommunala vägnätet. 
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Ett grundantagande gjordes att ÅDT och hastighetsgränser för bygdeväg generellt uppfylldes 
på det kommunala vägnätet. Därefter granskades kartbilder över Västra Götaland i Google 
Maps och jämfördes med NVDB-kartor med det kommunala vägnätet. På detta sätt hittades 
vägar som inte var tex villagator, cykelvägar och gångvägar, utan landsvägar som tex band 
samman byar och var längre än ca 400 m. 20 vägar valdes ut för stickprov. Av dessa var 18 
cykelvägar. De två som ej var cykelvägar uppfyllde ändå inte kriterierna för bygdeväg i övrigt, 
tex var del av industriområden, endast grus, etc. Efter denna kontroll så ansåg vi kunna gå 
vidare med analysen utan att ha filtrerat bort någon stor potential. 

I särskilt tätbebyggda miljöer på det kommunala vägnätet, tex i gamla fiskebyar kan det 
hända att våra kriterier för bygdeväg skulle kunna finnas på korta sträckor. I dessa 
tättbebyggda miljöer är dock ofta hastigheterna betydligt lägre än 60 km/h. Där kan istället 
andra lösningar som tex cykelgator eller gångfartsområden vara minst lika bra sätt att skapa 
utrymme och prioritet för oskyddade trafikanter som bygdevägar kan vara.  

Enskilda vägar granskades på samma sätt. Ett grundantagande gjordes att även de enskilda 
vägarna uppfyller kraven på hastighet och kraven på ÅDT under 2000. Här gjordes även tre 
olika kategorier för stickproven med en tredjedel från skogsområden, en tredjedel 
åkermark/åkerområden och en tredje nära tätorter. 

De enskilda vägarna fanns oftast i Google Maps endast där de anslöt till det statliga vägnätet. 
20 objekt granskades, främst gällande beläggning (asfalt eller ej) samt vägbredd. Endast en 
väg av 20 uppfyllde kraven i anslutningarna till det statliga vägnätet. Om den uppfyllde 
kraven på hela sträckan däremellan är oklart.  

Då dessa stickprov inte heller visade någon stor missad potential så ansåg vi kunna gå vidare 
med analysen utan att ha filtrerat bort någon stor missad potential. 

5   Resultat 
 

Efter att ha tagit hänsyn till alla kriterier som bör uppfyllas för en bygdeväg samt även vidtagit 
åtgärder för att hantera och kompensera för brister i dataunderlaget så är fortfarande 
resultatet en imponerande mängd vägar i Västra Götaland. Totalt hittades 8185 km med 
danska kriterier och 7956 km med svenska kriterier, dvs nästan 800 mil potentiell bygdeväg 
i regionen utifrån kraven i VGU. 
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5.1 Potentiella bygdevägar 

5.1.1 Potentiella bygdevägar, svenska kriterier 

 

Figur 8. Potentiella bygdevägar, Svenska kriterier 



  

Sida 22/34

 

 
 

 
Skyltfondsprojekt TrV 2020/23155  Projektnr 787559 
Bygdevägars möjligheter – Fallstudie Västra Götalandsregionen  
Datum 01/11/2021, Rev. Version nummer 1.0 

 

 

5.1.2 Potentiella bygdevägar, danska kriterier 

 

Figur 9. Potentiella bygdevägar, Danska kriterier 
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Skillnaderna i kriterier för bygdeväg mellan Sverige och Danmark visade sig inte spela någon 
avgörande roll för urvalet. Vi kan också se tydligt att antalet vägobjekt är relativt jämnt 
fördelade över regionen och främst finns i landsbygdsmiljöer och mellan mindre städer och 
byar. Uppodlade landskap (t.ex. Skaraborg) har även mer väg än skogslandskap (t.ex. 
Dalsland) och därav även mer potentiell bygdeväg.  

Då kommunala och enskilda vägar tyvärr exkluderades i studien på grund av bristande data 
och lämplighet så är det även tydligt vilken väghållare som har den stora möjligheten att 
nyttja och omsätta denna potential, nämligen Trafikverket. Alla funna sträckor är 
Trafikverkets vägar.  

Vidare kommer endast analysen utifrån svenska kriterier ligga till grund för att vidare studera 
samband och kostnader. Detta då skillnaden i resultat ändå var så pass och att svensk VGU 
kommer att vara ett starkt styrande dokument vid anläggning av nya bygdevägar i Västra 
Götaland. Detta gör resultatet mer användbart för aktörer i regionen.  

5.2 Potentialstudie för cykel 
2017 gjorde Västra Götalandsregionen en potentialstudie för hur många boende som kunde 
cykla till sina jobb och skolor. Alla invånares potentiella restider och resvägar kombinerades 
med det befintliga vägnätet för att få fram potentialen för resandet i hela regionen. Data var 
arbetsplatser, studieorter och boende som samkördes med stråk för att hitta möjliga flöden. 
Resultatet redovisades för gång, cykel och elcykel i de olika avstånden 15, 20, 30 och 45 
minuter för enkel resa till arbete och skola. Potentialen för barn och unga som går i skolan 
redovisades separat.30  

Resultatet var att hela 37 % av invånarna i Västra Götaland når studier och arbete på 30 
minuters cykeltur. För att illustrera de stråk som har högst potential redovisades dessa utifrån 
ett dataset som vi fått tillgång till. Kartan visar på cykelpotentialen, men visualiserat på hela 
det befintliga vägnätet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Västra Götalandsregionen (2018) 
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5.2.1 Potentialstudie för cykel 

 

Figur 10. Potentialstudie för cykling gjord av Hållbart Resande Väst. Tjockleken på linjerna visar hur stor 
potentialen är. Interaktiv karta med förklaring finns här: 
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En tydlig slutsats som går att dra av potentialstudien och potentialkartan (Figur 10) är att 
det är i tätorterna som den överlägset största potentialen finns. Detta tydliggör att utbyggnad 
av bygdevägar inte kommer att skapa stora flöden av cyklister och åstadkomma en betydligt 
högre andel resande med cykel i Västra Götaland. Istället är det i tätorter som cyklingens 
stora potential ligger.  
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5.2.2 Potential för cykel samt potentiella bygdevägar 

 

Figur 11. Potentialstudie för cykling (rosa linjer) kombinerad med potentiella bygdevägar svenska kriterier (gröna 
linjer) 
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Det som däremot blir tydligt när vår karta på potentiella bygdevägar sammanfogas med 
potentialstudien är att bygdeväg och potential för cykel kompletterar varandra på ett väldigt 
fint sätt. Bygdeväg har ingen tendens att ersätta viktiga potentiella cykelstråk som borde 
byggts ut med cykelväg. Detta är ett viktigt resultat gällande bygdeväg då en 
konkurrenssituation mellan bygdeväg och cykelväg lätt kunnat uppstå annars. De vägar som 
vi föreslår bör granskas för att se om de kan byggas ut till bygdevägar, skapar framförallt 
ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter men ersätter inte behovet av gång- och 
cykelväg. 
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5.2.3 Dagens cykelnät och potentiella bygdevägar 

Figur 11. Potentialstudie för cykling (rosa linjer) kombinerad med potentiella bygdevägar svenska kriterier (gröna 
linjer) 
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När vi sedan sammanfogar vårt resultat med det befintliga cykelnätet i Västra Götaland så 
slås vi återigen av hur fint dessa stråk samspelar med varandra. Om vägnätet byggs om så 
att bygdevägarna blir fler på de sträckor som föreslås här, så ökar tillgängligheten enormt 
för oskyddade trafikanter i länet. Cykelvägnätet blir just ett nät som förbinder orter, inte bara 
ett nät inom orter.  

5.3 Kostnadsuppskattning 
 

I detta kapitel gör vi en mycket grov uppskattning av kostnaden för att anlägga bygdeväg. 
Kostnaden är grovt schematisk och inte att betrakta som den uppskattade kostnaden för 
varje objekt. För detta krävs en projektering för den sträcka som avses byggas om till 
bygdeväg.  

5.3.1 Anpassa till bygdeväg 
De huvudsakliga åtgärderna för att bygga bygdeväg i Sverige är förändring av linjemålning 
samt omskyltning. För detta redovisas ungefärliga kostnader nedan: 

Fräsa bort befintlig linjemarkering  ca 50 000kr/ km 

Omreglering/skyltning    4000 kr/vägobjekt   

Ett antagande görs om att den genomsnittliga längden på en bygdeväg kommer att vara ca 
5 km. Detta är längre än genomsnitten på danska bygdevägar men menar vi en rimlig 
uppskattning utifrån potentialstudien.  

Vägobjekt antas vara ca 5 km långa i genomsnitt. Detta ger totalt en uppskattad kostnad 
för bygdeväg utan hastighetsdämpande åtgärder på 5 km på ca 254 000 kr. 

 

5.3.2 Hastighetsdämpande åtgärder 
Flera erfarenheter från bygdeväg som vi redogjort för i litteraturstudien pekar på att det ofta 
kan behövas hastighetsdämpande åtgärder på bygdevägar för att få ner hastigheten. Den 
danska utformningen av hastighetsdämpning på bygdeväg är ofta en portalliknande 
avsmalning i början av bygdevägen som kombineras med vägmärke ”smal väg”. Utöver detta 
används ofta timglashållplatser där det förekommer busstrafik. Vi gör ett antagande om att 
busshållplatser ligger med en täthet på i genomsnitt 800 m i landsbygd och att 
kompletterande fartdämpning behövs på minst en plats däremellan. Vi gör vidare antagandet 
att där busstrafik saknas så behövs fartdämpning var 400:e meter vilket ger följande: 

Portal med två refuger     ca 20 000 kr 

Timglashållplats för buss    ca 100 000 kr   

Avsmalning med pollare och kantstöd  ca 50 000 kr 
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I så fall kräver en sträcka på 5 km med busslinje ca 5 hastighetsdämpande åtgärder, 5 
timglashållplatser och två portaler, en i början och en i slutet. Detta ger en kostnad på ca 
1 045 000 kr för 5 km. Totalt för hela det potentiella bygdevägsnätet på 7956 km skulle 
denna kostnad bli ca 1,66 miljarder kronor. 

Om ombyggnad görs på sträckor som saknar busstrafik så blir kostnaderna lägre. Då kräver 
en sträcka på 5 km istället ca 10 hastighetsdämpande åtgärder och två portaler, en i början 
och en i slutet. Detta blir en kostnad på 794 000 för 5 km. Totalt skulle detta kosta ca 1,26 
miljarder kronor. 

Om ombyggnad genomförs med samma täthet som föreslås i dansk praxis vid bygdeväg inom 
tätort så ska fartdämpning förekomma ca var 150 meter. Det rimliga blir därför att 
kostnaderna kan tänkas bli tydligt högre för hastighetsdämpning på de delsträckor som går 
igenom tätort. 

5.4 Saknade länkar 
 

Genom att ta fram ett kartlager från NVDB med alla cykelvägar i Västra Götaland gick det att 
identifiera saknade länkar, dvs glapp eller luckor i cykelvägnätet. En hypotes var att det skulle 
kunna finnas enskilda vägar i nära anslutning till de saknade länkarna som skulle kunna 
fungera som ett komplement och hjälpa till att knyta ihop cykelvägnätet ännu mer, samt 
kunna koppla samman bygdevägarna med det övriga cykelnätet. Utifrån materialet gjordes 
ett urval baserat på längden på länken, närhet till passande enskild väg samt läge. 
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Figur 12. Cykelvägnätet med identifierade saknade länkar där enskild väg binder ihop cykelvägarna 
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Efter att detta var gjort sållades de saknade länkar bort som var allt för tätortsnära, då dessa 
i stor utsträckning troligtvis redan används som cykelvägar och har ett visst cykelflöde redan 
i dagsläget. Det framgick snabbt att vår hypotes inte stämde. På de platser där det till synes 
var glapp i cykelvägnätet hade enskilda vägar redan tagits i bruk som kompletterande länkar. 
De glapp som syntes var medvetna val på grund av att det fanns en enskild väg som knöt 
ihop cykelvägnätet närmast perfekt. I många av dessa fall visade det vara lågtrafikgator med 
blandtrafik som redan hade anpassats för cykel. De gick ofta även längs med mer trafikerade 
vägar. Dessa vägar kan inte sägas besitta någon potential då de redan är så pass 
cykelanpassade. 

En annan kategori enskilda vägar som såg ut att binda ihop cykelnätet hittades bara på grund 
av att vissa cykelvägar enligt NVDB inte egentligen är riktiga cykelvägar utan snarare små 
bitar av gångväg som leder fram till hus i ett område till exempel. Dessa leder ofta ingenstans 
utan omringar bara hus i tex ett radhusområde. Dessa kan knappast anses vara en del av 
cykelnätet och behöva prioriteras. 

Om syftet är att hitta saknade länkar för att därutifrån kunna föreslå se var enskilda vägar 
kan vara ett komplement till befintligt cykelvägnät, så behövs istället andra typer av verktyg 
och analyser. 

 

6 Slutsatser och diskussion 
 

 

6.1 Stor potential 
Det främsta resultatet av studien är att det finns en enorm potential för bygdevägar i 
Västra Götalandsregionen. Hela 7956 km körbana kan utredas för bygdeväg, och hela 8186 
km om kriterierna i Sverige var samma som i Danmark. Även om endast en del av denna 
sträcka hade förverkligats så skulle tillgängligheten och den upplevda tryggheten öka stort 
för oskyddade trafikanter på vägnätet i regionen.  

6.2 Trafikverket 
I princip inga av de potentiella bygdevägarna hör till kommuner eller enskilda väghållare. 
Istället ligger hela vägnätet under Trafikverkets ansvarsområde. Den stora variationen i 
utformning som förekommer i Danmark skulle också antagligen undvikas när Trafikverket 
ansvarar i princip själva för de berörda vägarna. Den möjlighet som finns i att göra 
transportsystemet tillgängligt för oskyddade trafikanter i landsbygd kan bli en realitet till en 
bråkdel av den budget som Trafikverket förfogar över. Trafikverket har också den kunskap 
om pågående ombyggnationer, förbättringar och underhållsbehov som behövs för att kunna 
planera i vilken ordning utbyggnad bör ske. 

6.3 Komplement – inte substitut 
Bygdevägarnas roll i vägnätet är inte att ersätta gång- och cykelvägar. Istället är 
bygdevägarnas roll att komplettera ett utbyggt gång- och cykelnät på sträckor där separerade 
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cykelvägar inte på många decennier kan vara en ekonomiskt försvarbar realitet i ett land som 
Sverige. Den stora potentialen för ett ökat cyklande fortsätter att vara i tätorter, det är tydligt 
i Västra Götalandsregionens potentialstudie. Men för att skapa ett tillgängligt transportsystem 
även för oskyddade trafikanter så sammanbinder de potentiella bygdevägarna i studien 
perfekt just orter för att kunna skapa ett gent och sammanhängande cykelnät i hela regionen.   

6.4 Kostnader 
Att uppskatta kostnader på det sätt som görs i denna studie är endast för att ge en 
fingervisning. Kostnaden för en så pass stor vägreform handlar i stor utsträckning om vilka 
krav, standarder och utredningsmöjligheter som ges. Med en förenklad process kan 
bygdeväg byggas i hög takt. Med allt för höga krav (tex krav på vägplan) och svår 
implementering kan kostnaden för att utreda och genomföra förändringen vara så stor att 
utformningen bygdeväg istället fortsätter att spela en undanskymd roll.  

6.5 NVDB 
Flera av de stora problemen med att genomföra studien kunde kopplas till bristande data, 
där främst de kommunala och enskilda vägarna helt saknade data på mängder av variabler. 
Styrkan i denna typ av GIS-analyser är mycket betydelsefull för forskning och utveckling av 
trafiksäkerhet, infrastruktur och fordonsutveckling. Utan data blir inte resultaten tydliga och 
tillförlitliga. Endast tillfälligheter gjorde att syftet i denna studie kunde besvaras trots 
bristen på data, då just det vi letade efter fanns tillgängligt i huvudsak. 

6.6 Prioriteringar och vidare studier 
Vilka vägar som ska byggas om först till bygdeväg kan beslutas utifrån mängder av 
variabler. Då flera före- och efterstudier gjorts så går det att hitta olika lokala faktorer som 
gör närboende och verksamma nära en sträcka mer eller mindre positivt inställda till 
bygdevägen. Det handlar exempelvis om god sikt, bredden på vägrenen och de reglerade 
hastigheterna. 

För att hitta enskilda vägar som kan vara ett komplement till befintligt cykelvägnät, så 
behövs istället andra typer av verktyg och analyser göras än de som gjorts inom ramen för 
denna studie. Med andra typer av GIS-analyser som utgår från exempelvis 
befolkningstäthet, verksamheter och höjdskillnader kan troligtvis flera stråk sållas fram som 
har särskilt god gång- och cykelpotential. Dessa kan också troligtvis samköras med enskilda 
vägar för att hitta kopplingar som redan finns.  

Samtidigt behövs alla redan byggda bygdevägar fortsätta utvärderas och följas upp för att 
se till att kunskapen ökar och utformningen fortsätter att förbättras. Vägtypen är 
fortfarande mycket ny i Sverige. 
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