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SAMMANFATTNING 

Studien omfattar dels en genomgång och jämförelse av internationella och 

svenska handböcker och riktlinjer vad avser trafiksäkerhet, dels en analys av 

trafiksäkerhetshjälpmedlen iRAP och PTV Visum Safetys relevans och 

potential för att bidra till Nollvisionen i Sverige.  

I genomgången av handböcker och riktlinjer har några utformningar; 

cirkulationsplats, signalreglerad korsning samt cykelbanor och cykelfält, 

jämförts. Jämförelsen visar att de europeiska handböker som ingår i studien 

är relativt samstämmiga i sina utformningsråd, även om det finns variationer. 

En gemensam nämnare är också en relativt enkel layout med skisser eller 

fotografier (förutom TÖI Trafikksikkerhetshandboken som saknar bilder). 

Framförallt de svenska och holländska handböckerna är detaljinriktade och 

beskriver inte hela trafikmiljöer utan i huvudsak olika delelement. De 

europeiska handböckerna, med undantag för VGU, hänvisar i hög grad till 

forskning och erfarenheter av olika utformningar.  

De handböcker som vänder sig till en amerikansk eller internationell publik 

har en layout med mer illustrativa bilder som visar de olika 

utformningselementen och även hela trafikmiljöer, t ex korsningar. 

Framförallt böckerna från NACTO har en mycket tilltalande utformning med 

pedagoiskt utformade illustrationer även över hela trafikmiljöer såsom 

korsningar och exempel på gator. Illustrationer och rekommendationer 

bedöms dock inte alltid stämma med aktuellt forskningsläge och stämmer 

inte heller med det som framkommer i andra delar av handböckerna.  

Eftersom flera av de svenska, speciellt VGU som är den enda som berör 

nyproduktion, och övriga europeiska handböckerna kan upplevas som 

svårtillgängliga och detaljerade finns en risk att NACTOs attraktiva 

handböcker används utan kritisk granskning av innehållet. Detta gäller 

speciellt planerare och andra som kanske inte har goda kunskaper i 

trafiksäkerhet. Det skulle därför vara värdefullt om liknande handböcker 

kunde tas fram för en nordisk marknad.  

Inventeringshjälpmedlet iRAP utvärderades genom att två personer med 

hjälp av verktyget gjorde dels en skrivbordsinventering var för sig, dels en 

platsinventering tillsammans av några vägsträckor av olika typ. Verktyget är 

lätt att använda och skulle kunna användas för inventering av gator och 

vägar i Sverige men några av parametrarna bör anpassas till en högre 

trafiksäkerhetsnivå eftersom utgångsläget i Sverige är bättre än vad 

verktyget utgår från. Detta skulle kunna göras utan inverkan på själva 

verktyget, endast en justering av handledningen behövs.  

PTV Visum Safety verktyg syftar till att hjälpa främst kommuner i deras 

trafiksäkerhetsarbete. Bedömningen är dock att det krävs en ganska stor 

anpassning till svenska förhållanden samt kontroll av ingående parameterar 

innan det kan användas i Sverige. Genom att använda STRADA och ett GIS-

verktyg kan man dock redan idag göra flera av de analyser som PTV Visum 

Safety erbuder, nyttan för en svensk marknad bedöms därför som 

begränsad.  
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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. 

1 BAKGRUND 

På senare år har det internationellt tagits fram flera nya handböcker och 

riktlinjer för gatuutformning med syfte att förbättra trafiksäkerheten 

och/eller mer allmänt förbätttra tätorternas gatumiljöer. Även ett antal 

hjälpmedel för trafiksäkerhetsarbete som trafiksäkerhetsinspektioner/-

revisioner har utvecklats för en internationell marknad.  Utvecklingen av 

handböcker och hjälpmedel hänger ihop med den tekniska utvecklingen, 

ökat intresse för hållbart resande och en ökad fokuseringen på 

trafiksäkerhet som en del av hållbarhetsmålen. En del 

hjälpmedel/handböcker är finansierade med fonder av olika slag och fria 

att användas, andra säljs kommersiellt. Vissa av 

handböckerna/hjälpmedlen är kanske mest inriktade på trafiksituationen i 

låg – och medelinkomstländer, men flera är uttalat även menade för den 

skandinaviska marknaden, och har även börjat användas här.  

Flera av handböckerna/hjälpmedlen har ett attraktivt upplägg som gör dem 

lättanvända och underlättar arbetet med gatuutformning och/eller 

trafiksäkerhetshöjande arbete. Det attraktiva upplägget och 

lättillgängligheten är en fördel om det kan sprida en trafiksäker 

vägutformning eller ett bra sätt att arbeta med trafiksäkerhet.  Det 

förutsätter dock att de verkligen presenterar ”best practise” och att de är 

uppdaterade med aktuellt forskningsläge. Med förenklade verktyg och ett 

attraktivt upplägg följer en risk att de används utan att användarna har 

tillräcklig egen kunskap och/eller gör egna analyser.  

Den här studien har därför studerat innehållet i några av dessa 

handböcker och hjälpmedel och bakomliggande tankesätt. Kunskaper som 

är bra att ha dels för att se om handböckerna/hjälpmedlen kan eller bör 

introduceras i Sverige, dels för att veta mer om hur vi bör förhålla oss om 

utländska konsulter eller entreprenörer börjar använda dem i svenska 

projekt. Projektet är speciellt intressant eftersom det kommer signaler om 

att det finns en brist på liknande svenska handböcker, riktlinjer och 

verktyg, vilket ökar sannolikheten att någon vill använda något av de 

utländska på den svenska marknaden. 

Syftet har alltså varit att undersöka om utländska handböcker/riktlinjer för 

gatu-/vägutformning och inventeringshjälpmedel stämmer överens med 

svenska/nordiska erfarenheter, forskning och riktlinjer samt om de är 

relevanta för svenska förhållanden. Framförallt har vi velat ta reda på i 

vilken utsträckning dessa handböcker och hjälpmedel stämmer överens 

med Nollvisionens ambition och filosofi. Skulle de kunna bidra till att nå 

nollvisionen i Sverige, eller är de främst inriktade på att förbättra 

trafiksäkerheten i länder med sämre utgångsläge? 
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2 INTERNATIONELLA HANDBÖCKER 

2.1 METOD 

Ursprungligen var planen att jämföra svenska handböcker och riktlinjer 

med de internationella handböckerna NACTO: Global street design guide, 

Urban street design guide och Urban bikeway design guide från NACTO 

samt Cities Safer by Design utgiven av WRI Ross. 

Ganska snart stod det dock klart att fler internationella, framförallt 

nordiska, handböcker borde ingå i studien samt att Urban Street Design 

Guide inte var relevant (eller ämnad) för svenska förhållanden.  

För att säkerställa att studien inte skulle förbise några viktiga och relevanta 

handböcker vad avser möjligheten/sannolikheten att användas för svenska 

förhållanden gjordes även en internetsökning på engelska, franska och 

spanska.  

De handböcker som slutligen har ingått i jämförelserna är:  

• VGU (Krav, Råd och Stödjande kunskap) 2015 (2016) års utgåvor 

• GCM-handboken (SKL) 

• Åtgärdskatalogen (SKL) 

• Trafikksikkerhetshåndbok (TÖI, No)  

• Håndbog Trafiksikkerhedsprincipper (Vejdirektoratet, DK) 

• Håndbog trafiksikkerhed - Effekter af vejtekniske virkemidler 
(Vejdirektoratet, DK) 

• Undgå höjresvingsulykker (Vejdirektoratet, DK) 

• Cities Safer by Design (WRI) 

• Global Street Design Guide 

• Urban Bikeway Design guide inkl supplement Don’t give up at the 

Intersection 

• CROW Design Manual for Bicycle Traffic 

 

Från de internationella handböckerna valdes utformningar med olika 

komplexitet och för olika trafikmiljöer ut som jämfördes med svenska 

handböcker, riktlinjer och forskningsresultat. De studerade 

utformningsförslagen är cirkulationsplats, signalregelread fyrvägskorsning, 

samt cykelfält/-banor på sträcka. 

Genomgången har främst varit inriktad på utformning i tätort och med 

extra fokus på oskyddade trafikanter. Motiv för detta är främst att de 

internationella handböckerna i huvudsak handlar om åtgärder i tätort och 

det då blir naturligt att fokusera på oskyddade trafikanters säkerhet. 
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2.2 BESKRIVNING AV HANDBÖCKER SOM INGÅR I 
STUDIEN 

Innan arbetet med att välja ut utformningar gjordes en internetsökning av 

tillgängliga handböcker och styrdokument. Mycket av det som hittades är 

endera lokala (för en stad eller region) eller har en begränsad omfattning 

som t ex examensarbete eller liknande. Tabell 1 är en sammanställning av 

handböcker och riktlinjer som vänder sig till en internationell marknad/publik 

eller som av andra anledningar bedöms som mer omfattande men som av 

någon anledning inte har tagits med i den här studien.  

Tabell 1 Exempel på internationella handböcker i trafiksäkerhet som inte ingår i studien 

Handbok motsv Kommentar 

SWOV Holländsk handbok i trafikplanering som 

innehåller grundkunskaper, analysmetoder 

etc och vissa exempel på utformningar 

(fotografier). Innehåller inte anvisningar för 

väg/-gatuutformning 

Road Safety Handbook 

(HSM) 

Amerikansk handbok som innehåller metoder 

och analys-/beräkningsmetoder men inte 

utformningsexempel eller anvisningar. 

Används även i andra länder, t ex Kanada  

PIARC Road Safety 

Handbook  

Handbok i generellt trafiksäkerhetsarbete, 

men innehåller inte utformning. 

Save Lives. A road safety 

technical package (WHO)  

Innehåller inte konkreta förslag på åtgärder 

eller utformning 

Manual for streets 

(Departement for 

Transport, England och 

Wales) 

Innehåller framförallt stadsplaneringsprinciper 

men även en del utformning. Inte tillräckligt 

med utformningsexempel för att passa in i 

jämförelsen 

Urban Street Design 

Guideline (NACTO) 

Är framtagen för nordamerikanska 

förhållanden och bedöms inte relevant for 

svenska förhållanden.  

 

De handböcker som har ansetts relevanta att jämföra med svenska beskrivs 

närmare nedan. 

2.2.1 Ickenordiska handböcker 

2.2.1.1 Cities Safer by Design 

Utgivare: World Resource Institute 

Finansiär: Bloomberg foundation 

Utgivningsår: 2015 

Utformning: Traditionell bok som finns digitalt som pdf 
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Inriktning: Säker utformning av tätorter med fokus på oskyddade trafikanter 

och städer i låg och medelinkomstländer.  

Innehåll: Boken är indelad i följande kapitel (fritt översatt); Inledning som bl 

a förklarar basala begrepp, Trafiksäkerhet ur ett mänskligt perspektiv (inkl 

statatistik), Viktiga urbana planeringsprinciper, Hastighetsdämpande 

åtgärder, Huvudgator/infarter med korsningar, Utrymmen för fotgängare och 

tillgänglighet till publika platser, Cykelinfrastruktur samt säker tillgänglighet till 

stationer och hållplatser. Varje åtgärd/utformning beskrivs med  

• Beskrivning av åtgärden och syfte 

• En tecknad illustration som tydligt visar utformningen  

• Foto på ett exempel i verklig miljö  

• Utformningsprinciper  

• Fördelar 

• Hur åtgärden kan användas 

• Evidens 

Referenser till forskning: För varje åtgärd/utformning finns ett avsnitt som 

refererar till relevant forskning och evidensbaserad, förväntad effekt på 

trafiksäkerheten.   

Användbarhet: Handboken kan användas för val av åtgärd och i vissa fall 

utformning, men eftersom mått och liknande ofta saknas är den inte 

användbar för detaljutformning av trafikmiljöer. Boken tar ett helhetsgrepp 

som även omfattar övergripande utformning av (nya) urbana miljöer vilket 

ofta saknas i andra handböcker. Detta innebär att den är ett viktigt 

komplement som borde vara av värde även i Sverige. Illustrationerna och 

exemplen från låg- och medelinkomstländer kan dock innebära att 

handboken upplevs som svårtillgänglig och irrelevant för svenska 

förhållanden. Bedömningen är dock att innehållet är relevant även för svensk 

stadsplanering och gatuutformning. 

2.2.1.2 Global Street Design Guide 

Utgivare och finansiär: 

NACTO, National Association of City Transportation Officials i New York 

USA. Handboken finansieras av medlemmarna, som främst är amerikanska 

städer och transportmyndigheter. 

Utgivningsår: 2016 

Utformning: Finns som tryckt bok och interaktiv hemsida där man klickar sig 

fram mellan olika sidor. 

Inriktning: Utformning av städer och andra urbana miljöer. Handboken 

uppges inte vara speciellt inriktad på trafiksäkerhet, men uppges till exempel 

ha som syfte att bidra till hälsosamma, levande och hållbara städer som tar 

hänsyn till invånarna. Oskyddade trafikanter, speciellt fotgängare, är 

prioriterade. Det finns också ett speciellt kapitel om trafiksäkra gator. 

Innehåll:  

Boken är indelad i tre sektioner: 
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• Om gator 

• Guide i gatudesign 

• Omvandling av gator 

 

Den första sektionen handlar om hur gator definieras, hur man skapar gator 

samt mätning och utvärdering. 

 

Den andra sektionen innehåller övergripande delar om kontext, mått och 

utrymmesbehov för olika trafikanter, geometri och utformningsbehov, 

utformningsdetaljer, drift och underhåll samt teknisk utrustning som 

finns/behövs i gator (VA, belysning t ex). Vissa detaljer ingår i de jämförelser 

som gjorts i den här rapporten. 

Den tredje sektionen tar upp ett antal exempel på kompletta utformningar av 

hela gator och korsningar. Det är i huvudsak härifrån som jämförelserna i 

denna rapport kommer.    

Referenser till forskning: Det finns ett appendix med referenser till 

rapporter, forskning och uppföljningar dit påståenden i boken refererar. 

Samma referenser visas om man klickar på ”more info” i anslutning till ett 

avsnitt i webversionen. De referenser som rör trafiksäkerhet är i regel av 

generell art eller enstaka studier (vanligen amerikanska).  

Användbarhet: De inledande kapitlen innehåller många bra och användbara 

råd om hur man utformar gator. På ett lättillgängligt sätt beskrivs i ord och 

bilder t ex hur bred en gångbana behöver vara för att rymma inte bara 

gående utan även planteringar, serveringar, hur lång tid det tar för 

fotgängare av olika ålder att hinna över en gata och grundläggande 

kunskaper i kapacitet och utformning. Till skillnad mot Nactos övriga 

handböcker anges måtten i meter, vilket förstås är en fördel för svenska 

förhållanden.  

Vissa utformningsförslag strider mot svenska regler eller evidens/praxis från 

en nordisk och europeisk kontext.  

Den sista sektionen med helhetslösningar för gator och korsningar är 

utformad som före/efter exempel, där en bilorienterad utformning omvandlas 

till en utformning med mer utrymme för gående och cyklister. En del av den 

kunskap som finns i föregående sektion följer dock inte med till dessa mer 

omfattande utformningar. Mått saknas i exemplen i sista sektionen, men i 

slutet av boken finns exempel på mått för olika utformningar.  

De flesta korsningar i handboken illustreras med begränsade möjligheter att 

svänga. Det innebär att man undviker många konflikter t ex mellan 

högersvängande biltrafik och cyklister rakt fram. Ofta är även större gator 

redovisade som enkelriktade, vilket förenklar korsningarnas utformning och 

kan minska relevansen för svenska förhållanden. Det är en svaghet att 

utrymmesbehov och risker undviks både i text och bild eftersom läsaren inte 

får vägledning i hur man kan lösa de problemen.  

Erfarna trafikplanerare och gatuutformare har normalt den kunskap som 

finns i boken, men en liknande handledning, anpassad för 

svenska/europeiska förhållanden, vore värdefull för alla andra som arbetar 
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med gatuutformning; stadsplanerare, arkitekter, yngre trafikplanerare och 

gatuprojektörer.  

2.2.1.3 Urban Bikeway Design Guide, 2nd edition med bilagan “Don’t Give 
Up at the intersection 

Utgivare: NACTO/Island press 

Utformning: Finns som tryckt bok och som interaktiv hemsida.  

Inriktning: Handboken syftar till att förmedla aktuell kunskap för att skapa 

gator som är säkra och trevliga för cyklande.  

Innehåll: Boken är indelad i följande kapitel:  

• Cykelfält (Bike Lanes) 

• Cykelbanor (Cycle Tracks) 

• Korsningar 

• Trafiksignaler 

• Vägmärken och vägmarkeringar 

• Cykelstråk (Bicycle Boulevards) 

Referenser till forskning: Det finns ett appendix med referenser bland 

annat till forskning, i huvudsak amerikansk. Vissa av dessa berör säker 

utformning. 

Användbarhet: Boken refererar främst till amerikanska förhållanden, men 

kan trots det vara en inspirationskälla för svenska/europeiska förhållanden. 

Mycket är dock sannolikt ursprungligen hämtat från Europa, t ex cykelboxar.  

Steg för steg så visas hur man kan utforma olika delar i ett cykelnät; 

cykelbanor/cykelfält på sträcka, utformar inför en korsning, korsningar, 

signalstyrning etc. Till skillnad från till exempel GCM-handboken så bygger 

den på ett bildmässigt innehåll med många exempel och 

utformningsanvisningar. Det är lätt att klicka sig fram mellan de olika 

sektionerna i web-versionen av handboken. Utformningsdetaljer, framförallt 

skyltar och målning, är inte alltid användbara i Sverige. De uppgivna 

fördelarna och nackdelarna med de olika utformningsexemplen utgår från en 

nordamerikansk kontext med färre cyklister och en generellt betydligt sämre 

trafiksäkerhet än Europa vilket kan påverka bedömningarna, speciellt som de 

ofta endast refererar till enstaka amerikanska studier.   

2.2.1.4 Design Manual for Bicycle Traffic 

Utgivare: CROW, Nederländerna 

Utgivningsår: 2016 

Utformning: Tryckt handbok, nätversion saknas 

Inriktning: Planering och utformning av cykelinfrastruktur 

Innehåll: Bokens inledande avsnitt är uppbyggda som en lärobok i planering 

och utformning av cykelinfrastruktur. Boken innehåller fysiska förutsättningar 

(t ex relationen mellan olika förutsättningar och hastighet), anvisningar och 

exempel på hur man bygger upp ett cykelnät, utformning på sträcka och i 
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korsningar, implementering av åtgärder, drift och underhåll. Den innehåller 

även anvisningar för hur man följer upp och utvärderar åtgärder. Boken 

avslutas med ett avsnitt med principritningar som det tidigare i boken har 

refererats till. Ritningarna visar detaljer – ofta med flera exempel på hur man 

kan lösa en viss situation samt för- och nackdelar.  

Referenser till forskning: Det förekommer att forskningsresultat nämns och 

även problematiseras. Det saknas direkta referenser till publicerad forskning 

men i bokens inledning finns en litteraturlista som även innehåller 

forskningsrapporter. 

Användbarhet: Boken bedöms vara mycket användbar för svenska 

förhållanden. Den innehåller resonemang både på detaljerad och 

övergripande nivå. Tydliga anvisningar vad gäller olika utformningar, både 

vad avser cyklisters bekvämlighet och säkerhet. T ex anges hur man 

beräknar riskerna med olika nedförslut. För alternativa detaljutformningar 

anges vad man behöver överväga särskilt för respektive alternativ.  

2.2.2 Nordiska och Svenska handböcker 

2.2.2.1 VGU: Krav, Råd och Stödjande kunskap.  

Utgivare: Trafikverket 

Utgivningsår: 2015, 2016 

Utformning: Tryckt handbok som även finns som pdf på nätet 

VGU är indelad i flera delar. Krav-delen är styrande dokument för statliga 

väghållare och rekommendation för kommunala. VGU saknas referenser till 

forskning rörande olika utformningars påverkan på trafiksäkerheten och 

andra effekter. Diskussioner om för- respektive nackdelar med olika 

(alternativa) utformningar är begränsat.   

2.2.2.2 GCM-handboken 

Utgivare: SKL, Trafikverket 

Utgivningsår: 2010 

Utformning: Tryckt handbok som även finns som pdf på nätet  

Inriktning: Planering och utformning av cykelinfrastruktur 

Innehåll: Beskrivning av förutsättningarna för gruppen oskyddade 

trafikanter, drift- och underhåll, utformning av infrastruktur för gående, 

cyklande och mopedister på sträcka och i korsningar. Boken innehåller även 

en orientering om tillgänglighet och andra lagar och regler som berör gcm-

trafik.  

Referenser till forskning: Direkta referenser till forskning saknas men det 

finns en litteraturlista. 

2.2.2.3 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, 3:e upplagan  

Utgivare: Sveriges kommuner och landsting 
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Utgivningsår: 2009 

Utformning: Tryckt handbok som även finns som pdf på nätet  

Inriktning: Trafiksäkerhet i tätort 

Innehåll: Översiktlig beskrivning av 42 åtgärder för ökad trafiksäkerhet i 

tätort. Åtgärderna beskrivs även ur andra aspekter än trafiksäkerhet såsom 

tillgänglighet, kostnader, utformning samt drift och underhåll. Katalogen är 

tänkt som en faktabas som kan användas i det dagliga arbetet.  

Referenser till forskning: Sammanställning av forskning rörande 

åtgärdernas effekter på trafiksäkerheten och andra erfarenheter i anslutning 

till respektive åtgärd/kapitel.  

2.2.2.4 Danska handböcker: Trafiksikkerhed, Effekter af vejtekniske 
virkemidler, 2 udgave; Trafiksikkerhedsprincipper, anläg og 
planlägning; Undgå höjresvingsulykker;  

Utgivare: Vejdirektoratet, Danmark 

Utgivningsår: 2014, 2017 

Utformning: Tryckta handböcker som även finns som pdf på nätet  

Inriktning: Trafiksäkerhet 

Innehåll: Handboken Trafiksikkerhed Effekter af vejtekniske virkemidler 

liknar närmast den svenska åtgärdskatalogen men innehåller även åtgärder 

på landsbygd. I den andra utgåvan från 2014 framgår tydligt vad som är nytt 

och vad som är samma som i första utgåvan från 2010. Sammanlagt så 

beskrivs trafiksäkerhetseffekten av 22 olika utformningar/åtgärder. Motivet 

för åtgärderna/utformningarna behöver inte vara trafiksäkerhet utan kan t ex 

vara framkomlighet eller kapacitet.  

Trafiksikkerhedsprincipper, anläg og planlägning beskriver principerna för 

planering och utformning av trafiksäkra vägar och gator. Den är utarbetad 

tillsammans med handböckerna ”Trafiksikkerhedsrevision” och 

”Trafiksikkerhedsinspektion” och de tre handböckerna kan, enligt förordet, 

användas som lärobok och uppslagsverk för trafiksäkerhetsrevisorer, 

projektörer och byggherrar. 

I Undgå höjresvingsulykker, Vej- og trafiktekniska tiltag i signalregulerede 

kryds presenteras en rad väg- och trafiktekniska åtgärder för att förebygga 

högersvängsolyckor mellan lastbilar och cyklande. Behovet finns eftersom 

utgången av de olyckorna ofta är allvarlig. Sett över tid utgör de 15-20 % av 

alla cyklister som dödas i trafiken. Tungvikten ligger på åtgärder som kan 

användas i signalreglerade korsningar med cykelbanor, eftersom det är där 

de flesta allvarliga högersvängsolyckor sker.  

Referenser till forskning: 

Trafiksikkerhed Effekter af vejtekniske virkemidler har referenser till forskning 

i direkt anslutning till de åtgärder/utformningar som beskrivs. Resultaten (från 

Danmark eller andra länder) kommenteras eller problematiseras ofta, 

speciellt om de inte är entydiga. Tabeller med effekter på olika typer av 
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olyckor finns för varje åtgärd/utformning, även tabellen kommenteras för 

ökad förståelse.  

I inledningen till Trafiksikkerhedsprincipper, anläg og planlägning listas 

viktiga webb-sidor och nyckellitteratur inom trafiksäkerhet. En stor del av 

innehållet utgör faktaunderlag baserat på forskning, evidens och statistik. Till 

exempel så beskrivs potensmodellen. Löpande i texten så refereras till källor 

i anslutning till utformningar, åtgärder och grundläggande kunskap.  

Undgå höjresvingsulykker, Vej- og trafiktekniska tiltag i signalregulerede 

kryds bygger på senare års forskning och erfarenheter men det finns endast 

enstaka referenser till forskning. Däremot finns det hänvisning till ytterligare 

information på Vejdirektoratets hemsida. 

2.2.2.5 Trafikksikkerhedshåndbok 

Utgivare: TÖI (Transportökonomisk institutt), Norge 

Utgivningsår: Uppdateras löpande 

Utformning: Webbhandbok som finns på TÖI:s hemsida, finns även som 

tryckt handbok. Nätversionen uppdateras löpande, senaste uppdatering 

anges för respektive avsnitt. 

Inriktning: Samling och utvärdering av internationell forskning inom 

trafiksäkerhet. 

Innehåll:  

Del I ger en generell introduktion till trafiksäkerhetsområdet, faktorer som 

påverkar olyckor och risker, fackliga begrepp, teorier och metoder, samt 

anvisningar om hur boken bör användas.  

Del II beskriver 142 trafiksäkerhetsåtgärder inom 10 områden: 

• vägutformning och vägutrustning 

• drift och underhåll av vägar 

• trafikreglering 

• fordonsteknik och personlig skyddsutrustning 

• krav på förarna 

• förarutbildning och yrkestrafik 

• trafikutbildning och information 

• kontroll och påföljder 

• första hjälpen och medicinsk behandling  

• överordnade åtgärder 

För varje åtgärd beskrivs: 

• Problem och syfte: Vilket olycksproblem som åtgärden ät tänkt att 
påverka  

• Beskrivning av åtgärden (och användande i Norge idag) 

• Effekt på olyckorna: Hur mycket som antalet olyckor (eller 

dödade/skadade) kan reduceras  

• Effekt på framkomligheten  

• Miljöeffekter 
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• Kostnader 

• Nytto-kostandsanalys 

• Formellt ansvar och tågordning vid införande av åtgärden 

Del III innehåller definitioner och ordförklaringar   

Referenser till forskning: Handboken refererar och sammanställer resultat 

från ett stort antal internationella forskningsrapporter. Forskningen värderas 

också t ex vad avser bias och liknande svagheter. 

2.3 JÄMFÖRELSE AV UTFORMNINGAR 

2.3.1 Cirkulationsplats i tätort/stad 

2.3.1.1 Cities safer by design  

Avsnittet om cirkulationsplatser ligger under rubriken ”Traffic calming 

measures” och presenteras som en hastighetsdämpande åtgärd.  

Illustrationen visar en mellanstor cirkulationsplats med ett körfält i vardera 

riktningen på anslutande gator och ett cirkulerande körfält. Texten anger att 

rondellen ska orsaka en sidoförskjutning, fordon ska inte kunna köra rakt 

genom korsningen. Cirkulationsplatsen rekommenderas för korsningar där 

trafikvolymen inte är extremt hög eller antalet fotgängare väldigt högt (inga 

siffror anges). Cirkulation rekommenderas för korsningar med hög andel 

svängande trafik och för att möjliggöra säkra U-svängar. 

Trafiksäkerhetsnyttan med cirkulationsplatser redovisas, hänvisning finns till 

forskning av bl a R. Elvik.  

 

Figur 1 Cirkulationsplats i Cities Safer by Design 

Utformningen visar en tydlig sidoförskjutning för korsande fordon och 

övergångsställen nära cirkulationen, där hastigheten är låg. 

Det framgår inte hur cyklar är hanterade i utformningen. Enligt texten så ska 

man tillse att det finns åtgärder för gående och cyklister såsom upphöjd 

korsning, tydliga markeringar och skydd för cyklande. Hur cyklande kan 
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skyddas anges dock inte. Däremot finns ett fotografi som visar en cirkulation 

med cykelfält i ytterkant, utan att riskerna med det nämns.   

Kommentar  

Texten ger bra underlag och motiv för att välja cirkulationsplats. Illustrationen 

visar en utformning som är lämplig för många korsningar i det mindre 

vägnätet, den kompletterande informationen pekar på viktiga 

utformningsdetaljer. En svaghet att cyklandes säkerhet inte nämns.  

2.3.1.2 Global street design guide  

Handboken presenterar två olika cirkulationsplatser, dels en minicirkulation 

tänkt för bostadsområden dels en mycket stor. Den senare bedöms inte 

relevant för svenska förhållanden vad avser storlek, men tas ändå med här 

eftersom den innehåller detaljer som kan vara relevanta. Förutom dessa två 

finns det ett exempel på ombyggnad från cirkulation till fyrvägskorsning.  

Minicirkulation  

 

Figur 2 Fyrvägskorsning ombyggd till minicirkulation i Global Street Design Guideline 

Exemplet visar en ombyggnad av en fyrvägskorsning till cirkulation, förutom 

att en rondell tillkommit har även kantstenen flyttats ut i korsningen för att 

utvidga gångbanorna. Enligt texten är de korsande gatorna enkelriktade, 

men i illustrationerna är de dubbelriktade i både före- och efterbilderna.  

Minicirkulationer uppges vara en utmärkt lösning för oreglerade korsningar 

på det mindre gatunätet eftersom de ökar säkerheten genom sänkt hastighet 

och färre konfliktpunkter. Bilförare har väjningsplikt mot fotgängare och 

fordon som redan är inne i cirkulationen, gångpassager bör dock vara 

utmärkta för att tydliggöra både var man ska gå och att fotgängare har 

prioritet.  

Rondeller i minicirkulationer kan utformas med enkla markeringar eller 

upphöjda. Om de förses med plantor eller små träd förstärks den lugnande 

effekten och gatan förskönas. Det ska vara cirka fem meter mellan kantsten 

och mittrondellen, men måttet kan minskas om rondellen har en 
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överkörningsbar del. Om fotgängarflödet är stort bör man överväga upphöjda 

övergångsställen. Andra delar av utformningen är breddade gångbanor för 

att ge utrymme för väntande fotgängare, god belysning, förhindrad parkering 

intill korsningen samt översvämningsytor och andra planteringar mot 

gångbanorna.  

Reflexioner över några utformningsdetaljer i illustrationen: 

+ Cykling i blandtrafik inne i cirkulationen. Utformningen inbjuder cyklister 

till att nyttja hela körfältet inne i cirkulationen och risken för att cyklister 

kläms av andra fordon bedöms därför som liten.  

+ Inga parkerade fordon intill korsningspunkterna. 

- Bildens utformning är lite olycklig eftersom det kan vara svår att få till det 

angivna måttet 5 meter och avsedd sidoförskjutning/hastighetsdämning 

samt tillräcklig framkomlighet för större fordon.   

- Måtten är sannolikt för små för större fordon, t ex sopbil. Rondellen kan 

därför behövas utformas helt överkörningsbar vilket kan minska den 

positiva effekten.  

- Stor risk att stora fordon behöver gena eller sveper över gångbanorna 

och därmed utgör en risk för gående som väntar vid kantstenen. 

- Fotgängarna behöver korsa båda körfälten på en gång eftersom det 

saknas mittrefug. Istället för att bredda gångbanorna maximalt borde en 

del av det befintliga utrymmet ha använts till refuger. Det skulle 

underlätta för framförallt för äldre, synsvaga och barn. 

- Enligt texten kan mittrondellen förses med träd, men riskerna med 

påkörning av fasta föremål nämns inte. 

• Om mittrondellen gjorts större och tillfarterna försetts med refuger så 

hade avböjningen i till- och frånfarterna blivit större och därmed sannolikt 

hastigheterna lägre. 

Mycket stor cirkulation 

 

Figur 3 Mycket stor cirkulationsplats efter ombyggnad i Global Street Design Guideline 

Exemplet visar en ursprungligen mycket stor cirkulation med flera körfält. 

Vinsterna med den nya utformningen uppges främst vara stadsmässiga, 
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fotgängare ges t ex tillträde till en (större) mittrondell som tidigare inte varit 

tillgänglig.  

Korsningen uppges vara utformad för att underlätta för alla trafikanter, för att 

förbättra säkerheten och för att ge en möjlighet att använda utrymmet i 

rondellen. Mittrondelen har utökats jämfört med ursprunglig utformning och 

det har gjorts upphöjda gångvägar dit. Antalet körfält har minskats. Viktiga 

delar som lyfts fram är upphöjda passager till mitten, så räta 

korsningspunkter som möjligt, god sikt och att alla fordon har väjnings- eller 

stopplikt vid infart till cirkulationen. Cykelfält i cirkulationen har lagts till för att 

minska interaktionen med andra fordon.  

Reflexioner över några utformningsdetaljer i illustrationen: 

• Fotgängare ges möjlighet att korsa tvärs över cirkulationen vilket skulle 

kunna vara en fördel jämfört med att gå runt, detta är dock starkt 

beroende av hur de olika korsningspunkterna utformas. 

• Upphöjda gångpassager över cirkulationen dämpar hastigheten vilket är 

positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt både för fotgängare och fordonstrafik. 

Frågetecken dock för avsaknad av väjningsreglering mellan fordon och 

fotgängare 

+ Cyklister cirkulerar endast i samma riktning som motortrafiken vilken 

minskar riskerna vid anslutningarna 

- Cykelfält i ytterkanten av cirkulationens körbana kan medföra risk för att 

cyklister kläms av cirkulerande eller högersvängande bilar, främst tunga 

fordon. Avvikande markering är sannolikt inte tillräckligt för att minska 

riskerna i konfliktpunkterna. 

- Mittrefug saknas vid övergångsställen över vissa anslutande gator, även 

en del breda gator.  

Kommentar 

Både illustrationen av den mindre och den stora cirkulationen bedöms ha 

brister och det är tveksamt om det är möjligt att utforma enligt handboken 

utan att det skapas nya risksituationer eller att de eftersträvade 

trafiksäkerhetsvinsterna uteblir.  

2.3.1.3 Urban Bikeway Design Guide, 2nd edition med bilagan “Don’t Give 
Up at the intersection 

Huvudboken tar upp cirkulationsplatser som en hastighetsdämpande åtgärd. 

Minicirkulationer beskrivs som upphöjda eller markerade trafiköar med snäva 

radier och smala körfält. Om de är planterade begränsas även siktsträckan 

längs en gata. I praktiken tar man dock avstånd från användande av – i alla 

fall mindre – cirkulationer genom att referera till en studie från Portland. 

It should be noted that the City of Portland has found such circles to 

be less effective than frequently spaced speed humps, and many 

people on bicycles complain that motorists overtake them when 

approaching the circles, creating a hazardous condition. 
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Figur 4 Exempel på cirkulationsplats i Urban Bikeway Design Guide 

Tillägget ”Dont give up at the intersection” tar inte upp cirkulationsplatser.  

Kommentar  

Att helt utelämna cirkulationsplatser och de utmaningar de har vid utformning 

för cyklister känns som en svaghet med handboken, speciellt som den inte 

innehåller något djupare resonemang om varför eller någon hänvisning till 

internationell forskning.  

2.3.1.4 Design Manual for bicycle traffic 

Handboken har dels ett beskrivande kapitel med text och bilder, dels en 

”teknisk” del med flera utformningsexempel där cirkulationsplatser illustreras 

med måttsatta principutformningar. I slutet av textkapitlet finns referenser 

som det hänvisas till löpande i texten.  

En sammanfattning av det beskrivande kapitlet: 

Cirkulationsplatser uppges ha flera fördelar, där de viktigaste är: 

• Ingen mötande trafik 

• Förenkla konfliktsituationer 

• Minska hastigheten vid konfliktpunkter 

Cirkulationsplats beskrivs som en säker korsningslösning. Stor kapacitet och 

jämnt flöde gör cirkulationsplatser till en mycket lämplig lösning för 

korsningar mellan större vägar. 

Enfältiga cirkulationsplatser är säkrast. Turbinmålade cirkulationer (i 

praktiken cirkulationer med mer än ett körfält) har högre kapacitet, men är 

inte lika säkra och bör endast övervägas om det är oundvikligt. Av 

trafiksäkerhetsskäl rekommenderas planskilda korsningar om det är mer än 

ett körfält i till- och frånfarter. 

Vidare anges att specifika anordningar för cyklister i princip är onödigt i 

relativt lågtrafikerade cirkulationsplatser (upp till cirka 6000 fordon/dygn). 

Separat cykelbana rekommenderas för mer trafikerade cirkulationer, men 
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man avråder starkt från cykelfält i cirkulationer eftersom särskilt förare av 

tunga fordon har svårt att se cyklister som ligger intill dem på höger sida.  

Vid utformning av cykelbanorna runt cirkulationsplatser behöver följande 

beaktas:  

• Utformningen av cykelbanan måste uppmuntra cyklister till 

försiktighet 

• De punkter där cyklister passerar körbanan måste vara tillräckligt 

tydliga  

• Cyklisten måste vara väl synlig i närheten av den punkt där de ska 

korsa körbanan 

• Svängande cyklister måste kunna lämna cirkulationen så snabbt 

som möjligt 

I Holland har biltrafiken väjningsplikt mot cyklister på cykelpassager inom 

tätort, vilket påverkar utformningen:  

• Cykelbanan ska vara rund och enkelriktad,  

• Utböjningar och "fyrkantiga" cykelbanor är farliga och obekväma och 

avråds därför starkt ifrån.  

• Utformningen av körbanan är lika viktig. Den måste säkerställa att 

motortrafiken håller en lämplig (låg) hastighet. Detta kan 

åstadkommas genom utformningen av mittrondellen och genom 

tillräckligt snäva kurvradier. 

Så långt som möjligt ska dubbelriktade cykelbanor runt cirkulationer 

undvikas, eftersom bilförare inte förväntar sig att cyklande kommer från båda 

hållen. Om en dubbelriktad cykelväg är nödvändigt, rekommenderas starkt 

att cykelpassagen utförs upphöjd över till- och frånfarter, samt att utformning 

och skyltning uppmärksammar trafikanter på att cyklande kan komma från 

två håll. 

Cykelpassager över dubbla körfält anges vara extremt farliga och det avråds 

starkt ifrån sådana utformningar. 

I det ”tekniska” avsnittet beskrivs fyra olika typer av cirkulationsplatser; två 

enfältiga cirkulationer med cykelbana där cyklande lämnas respektive inte 

lämnas företräde i korsningspunkterna samt två cirkulationer med flera 

körfält (”turbin”) med respektive utan företräde för cyklisterna i 

korsningspunkterna. Illustrationen för enfältig cirkulation med cykelbana där 

cyklande har företräde visas i figur Figur 5.  
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Figur 5 Cirkulationsplatsutformning lämplig i tätort enligt CROW. 

Den illustrerade cirkulationsplatsen beskrivs utgöra ett smidigt och säkert 

utbyte mellan trafikflöden som kan användas i korsningar mellan huvudgator 

i urbana miljöer med inkommande trafikflöden under 25 000 fordon per dygn 

(1500 per timme) och relativt jämn fördelning i de olika benen. 

Vidare följer anvisningar om utformning, inklusive mått för de angivna 

bredderna och radierna i figuren. Motiv för val av denna typ av cirkulation är 

att:  

• Den är relativt säker på grund av färre konfliktpunkter jämfört med en 

vanlig korsning,  

• Den har relativt hög kapacitet  

• Det är en tydlig korsningspunkt  

Kommentar 

Utformningsrekommendationerna stämmer väl med forskning och 

erfarenheter från nordiska länder, som ju inte sällan har en koppling till de 

holländska. Tydligheten i rekommendationerna är värdefulla och bör kunna 

bidra till säker utformning även i Sverige. Det saknas dock diskussion 

angående var cykelpassager och övergångsställen ska placeras i förhållande 

till biltrafiken i cirkulationen.  

Som den enda av de studerade handböckerna rekommenderas 

cirkulationsplatser i korsningar mellan cykelvägar med stora cykelflöden, 

med vilket avses över 1000 inkommande cyklister i huvudanslutningen under 

maxtimmen. 
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2.3.1.5 VGU (4.1.3 Utformning av cirkulationsplatser typ D) 

2.3.1.5.1 VGU KRAV 

I VGU Krav ställs krav på den slutliga utformningens egenskaper såsom 

hastighetsdämpning, rondell och refuger, linjeföring, sikt samt kanalbredder. 

Delvis beskrivs också hur man kan göra för att uppnå de ställda kraven. 

Avsnittet innehåller få illustrationer, och de flesta berör 

landsbygdsförhållanden. Det finns dock några tabeller och diagram som kan 

vara till hjälp även vid utformning även i tätort. Allt kan inte tas med i denna 

rapport, därför presenteras ett urval. 

4.1.3.1 Allmänt 

En cirkulationsplats ska utformas med någon av följande 

rondellutformningar: 

•     Ej överkörningsbar med rondellradien ≥ 11 m. 

•     Delvis överkörningsbar med inre rondellradie > 2 m och yttre rondellradie 

> 7 m. 

•     Helt överkörningsbar med rondellradie < 7 m. Dimensionerande fordon 

ska dock kunna trafikera cirkulationsplatsen utan att passera rondellens 

centrumpunkt. 

Tvåfältig cirkulation ska utformas med ej överkörbar rondell.  

4.1.3.3 Hastighetsdämpning  

En cirkulationsplats ska utformas så att fordonshastigheterna inte 

överskrider: 

•     50 km/h vid 60-80 miljö och liten gång- och cykeltrafik. 

•     30 km/h vid 30-40 miljö och/eller stor gång- och cykeltrafik. 

4.1.3.4 Till- och frånfarter 

Refuger ska finnas i samtliga tillfarter som framtvingar riktningsförändring. 

Undantag godtas endast i utpräglade lågfartsmiljöer. 

4.1.3.8 Utformning av rondell 

•     Oeftergivliga föremål får endast placeras inom markerat område enligt 

Figur 4.1-24. 
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Figur 6 Utformning med tanke på oeftergivliga föremål i VGU Krav.  

2.3.1.5.2 VGU RÅD  

Även VGU Råd är i huvudsak inriktad på landsbygdsförhållanden. Några råd 

kan dock vara tillämpbara/avsedda för tätort. 

4.1.3.1 Allmänt 

En rondellradie mellan 10 och 20 m bör eftersträvas ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. 

Standardkorsningskurvor är den utformning som är bäst anpassad till 

fordonens körspår och ger normalt minst körytor. Normalt används 

utformning med standardkurvor men om man önskar förstärka det visuella 

intrycket av en cirkulationsplats och åstadkomma en större 

hastighetsreduktion bör en utformning med böjda tillfarter väljas. I 

tätortsmiljöer med VR ≤ 60 kan man av stadsmässiga skäl välja 

cirkulationsplatser med symmetriska till- och frånfarter. 

Gångtrafiken bör alltid separeras i en cirkulationsplats. Cyklister i blandtrafik 

kan godtas om: 

•     Inkommande biltrafik ÅDT-Dim är mindre än 10 000 f/d.  

•     Cykeltrafiken är enkelriktad i anslutande ben. 

•     Cirkulationen är enfältig. 

4.1.3.3 Hastighetsdämpning  
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För att uppnå vald utformningshastighet bör radiekombinationen R1≤R2≤R3 

enligt Figur 4.1-14 gälla vid utformningen. Grundprincipen är att skapa en 

utformning av till- och frånfarter som innebär att möjliga körspår för 

personbilar är: 

•     Mindre radier än ca 90 m vid utformning för högst 50 km/h och som får 

sin minimiradie i tillfart och sedan växande eller konstant radie. 

•     Mindre radier än ca 30 m vid utformning för högst 30 km/h och som får 

sin minimiradie i tillfart och sedan växande eller konstant radie. 

Vid övergångsställe/passage tillämpas även begränsad radie (R3) i frånfart. 

 

Figur 7 Figur 4.1-14 i VGU råd visar rekommenderade radier och körspårskontroll 

2.3.1.5.3 VGU STÖDJANDE KUNSKAP 

I inledningen till avsnittet om cirkulationsplatser står det att 

”Cirkulationsplatser och andra större korsningar ska väljas först efter särskild 

utredning” vilket ger intrycket av att cirkulationsplats inte ska vara 

förstahandsvalet och att det är ett sämre alternativ än andra korsningstyper. 

Skrivningen kan bero på att VGU mer är inriktad på landsbygd än tätort. 

Handboken innehåller dock en hel del om utformning av cirkulationsplatser. 

Nedan följer ett urval av det material som finns om cirkulationsplatser. 
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Figur 8 VGU Stödjande kunskap visar en grundutformning med en cirkulationsplats utan 
anordningar för gång- och cykeltrafik. 

Korsningstyp D (cirkulationsplats) är kanaliserad med en rondell som skapar 

enkelriktad körning i en cirkulation.  Alla inkommande fordon har väjningsplikt 

mot cirkulerande fordon. Genom sin utformning måste biltrafikanterna hålla 

en låg hastighet genom cirkulationsplatsen. Hastighetsnivån bestäms av   

radier/körytor och vinkelförändringar, det är enklare med hastighetsdämpning 

i enfältiga än tvåfältiga och att friliggande ger ”trafiksäkerhetsrisker”. Vinkeln 

mellan inkommande fordon och fordon i cirkulationen blir spetsig. Det gör att 

cirkulationsplatsen har stora trafiksäkerhetsfördelar jämfört med andra 

korsningstyper genom att skadeföljden i inträffade olyckor oftast blir lindrig.  

Grundutformning av cirkulationsplats väljs dels med utgångspunkt i   

hastighetsmiljö och funktion för den övergripande riktningen, 

kapacitetsbehov och  gc-anslutningar och gestaltning, dels med 

utgångspunkt i:  

➤ Rondellutformning  

➤ Utformning av till- och frånfarter  

➤ Antal körfält i till- och frånfarter och cirkulation 

➤ Utformning för gående och cyklister  

Cirkulationsplatsens huvudelement. 

Rondell med radie 10–20 meter och ett körfält i cirkulationen ger bäst 

trafiksäkerhetseffekt. 

Utformning av till- och frånfarter 
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Grundprincipen för cirkulationsplats är att skapa en utformning av till- och   

frånfarter som ger önskad hastighetsprofil genom cirkulationen. 

Antal körfält  

Antal körfält i till- och frånfarter bör vara så få som möjligt med hänsyn till gc-

trafik. Två körfält ger cirka 20 % högre olyckskvot än 1 körfält. 

Cirkulationsplatser med två körfält bör därför inte väljas annat än i de fall där 

kapaciteten i en enfältig blir otillräcklig. Om gc-trafik förekommer i plan bör 

antalet körfält begränsas till ett i tillfart och ett i frånfart. Om detta inte är 

möjligt bör annan korsningstyp övervägas.  Om cirkulationsplats ändå ska 

väljas ska det i tvåfältiga till- och frånfarter vara mellanliggande refug, 2,0 m 

bred, för säkrare gc-passager.  

Utformning för gående och cyklister 

Utformning för gående och cyklister i cirkulationsplats är beroende av 

mängden inkommande motorfordon och cyklar samt hur gc-trafiken har 

separerats längs inkommande vägar/gator. Där gående/cyklister korsar i plan 

förutsätts dimensionering till 30 km/tim., se VGU 2015 Råd Figur 4.1-14   

”Körspår genom cirkulationsplats”. Rätt utformad cirkulationsplats enligt 

denna princip ska inte behöva ytterligare fartdämpande åtgärder som gupp 

eller upphöjningar. 

Gc-lösningarna kan vara av gång- resp. cykelbana, gc-bana, cykelfält och 

gångbana samt blandtrafik. 

 

 

Figur 9 Principlösningar för placering av cykel i och genom cirkulationsplatser i VGU Stödjande 
kunskap 
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Figur 10 Alternativa placeringar av gång- och cykelpassage intill cirkulation 

Gc-passage kan ha passagen placerad på två principiellt olika sätt (se figur 

ovan). Alternativ 1, med väjningslinje efter gångpassage och cykelpassage, 

med ett utrymme på 6 m, har följande skillnader jämfört med alternativ 2:  

➤ Personbil ges möjlighet att först väja för eventuella gående och sedan 

utan att blockera gc-överfarten vänta på lämplig lucka i cirkulerande 

trafikflöde. 

➤ Bilist i frånfart kan släppa fram gående eller cyklist utan att stoppa 

cirkulerande trafik. 

➤ Gångväg kan bli något längre. 

➤ Synskadade och barn som är beroende av att kunna höra annalkande 

fordon föredrar att gångpassagen placeras så långt från cirkulationsplatsen. 

Där kan det även vara enklare att anvisa synskadade vinkelrät över 

anslutningen. 

➤ Refugen kan behöva förlängas/breddas för oskyddade trafikanter, vilket i 

sin tur innebär mer ytkrävande trafiklösning. En bred refug kan innebära 

svårighet att åstadkomma körspår med tillräckligt liten radie för 

hastighetsanpassning av personbilstrafiken. 

Gc-bana med enkelriktad cykeltrafik kan utformas som gångkorsning och 

cykelpassage eller med gångkorsning och cykelutsläpp. Cykelutsläpp    

innebär möjlighet till bättre samspel men också större klämningsrisker.  

Genom att minska vägrenen i cirkulationen och därmed minska den 

tillgängliga vägbredden, kan inte cyklar köras om av större fordon. Lösningen 

kan utföras om inte antalet inkommande bilar och cyklister är stort.  

Cykel på vägbana och gående på gångbana kan utformas med   

gångkorsning och cykelpassage eller med gångkorsning och cyklister i 

blandtrafik. Blandtrafik utformas normalt även genom cirkulationsplatsen. 

Vägrensbredden minskar, så att inte cyklister kan köras om av stora fordon,  

den ska dock vara så bred så att gående kan färdas där. 
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Kommentar  

Utformningen och resonemangen stämmer ganska väl överens med de i de 

danska och Holländska handböckerna. Cykling i blandtrafik rekommenderas 

dock vid större inkommande flöden än vad CROW gör.  

VGU är den enda av handböckerna som har regler för placering av 

oeftergivliga föremål i rondellen. 

2.3.1.6 GCM-handbok 

GCM-handboken visar tre olika utförande och placeringar av gång- 

respektive gång- och cykelpassager intill cirkulationer, saxad övergång, med 

distans till cirkulationen och intill cirkulationen (som även är försedd med 

hastighetsdämpande uddar). För- och nackdelar med de olika placeringarna 

diskuteras, slutsatsen är i princip att en placering på avstånd från korsningen 

är bättre ur framkomlighetssynpunkt för biltrafiken men sämre ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. För fotgängare ger en placering en bit från 

korsningen längre väg att gå, men för synskadade och barn är den tryggare. 

Något som inte kommenteras i texten är att de tre bilderna visar olika sätt att 

hantera cykeltrafik genom korsningen. De två första visar cykelfält som 

ansluter till/från gatan men hur de fortsätter i cirkulationen är mycket oklart, 

varken cykelfält eller cykelpassage är redovisat. I den tredje bilden visas en 

friliggande cykelbana utanför cirkulationen, vilket inte kommenteras i texten.  

 

Figur 11 Alternativa utformningar och placeringar av övergångsställen intill cirkulationsplatser i 
GCM-handboken.  

Det uppges att hastighetssäkring som uppfyller trafiksäkerhetskraven klaras 

med enfältiga till-/frånfarter och en snäv linjeföring för biltrafiken. Vid fler än 

ett körfält bör kuddar eller ramp finnas som hastighetsdämpning och för ökad 

trygghet Handboken rekommenderar att man skall sträva efter enfältiga 

cirkulationer så långt det är möjligt. 

Det anges att enkelriktade cykelbanor och cykelfält normalt bör ledas ut till 

körbanan före korsningen och cykeltrafiken löpa med biltrafiken genom 

korsningen så att samspel mellan trafikanterna kan ske. Om gatan in mot 

korsningen har dubbla körfält bör olika alternativ dock övervägas noga. 
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Utformningen där cykelfältet ansluter till körfältet måste ges en särskild 

omsorg för att minska klämrisken.  

Om cirkulationen har mer än ett körfält är förutsättningarna för samspel 

sämre. Då bör cykel och mopedtrafiken ha särskilda passager över 

korsningen.  

Det hänvisas till handboken ”Köra i cirklar” men direkta referenser till 

forskning saknas.  

Kommentar 

Texten är mycket kortfattad och avsaknaden av bilder på hela cirkulationer 

försvårar förståelsen av texten. Utformning av cykelfält och cykelbanor runt 

cirkulationer undviks helt. Det är också tveksamt om enfältiga tillfarter i sig 

utgör hastighetssäkring, däremot kan det vara en förutsättning för snäv 

linjeföring. Läsaren/projektörer/planerare skulle behöva mer stöd för hur man 

gör för att uppfylla det som står i texten. I huvudsak är de rekommendationer 

som ges desamma som i VGU, CROW och de danska handböckerna.  

2.3.1.7 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort 

 

 

Figur 12 Illustration till kapitlet om cirkulationsplatser i Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort 

Åtgärdskatalogen refererar till VGU:s tre olika storlekar på 

cirkulationsplatser. Olika alternativa utformningars effekt på säkerheten och 

lämplighet i tätort respektive landsbygd diskuteras i text. Särskilt i tätort 

poängteras vikten av låg hastighet i både till- och frånfarter.  

Enfältiga cirkulationer anges ha en kapacitet på upp till 25 000 inkommande 

fordon och tvåfältiga 25 - 40 000, de tvåfältiga uppges ha en dubbelt så hög 

olyckskvot. Det rekommenderas att ha endast ett körfält i till- och frånfarter 

med hänsyn till oskyddade trafikanter.  Det uppges att cirkulationsplatser i 

andra länder ofta görs med smalare körfält än i Sverige, vilket delvis beror på 
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att vi tillåter längre fordon, men också att vi dimensionerar för högre 

hastighet.  

Om säkerhetseffekten uppges att detaljutformningen har stor betydelse och 

att det även beror på trafikmiljö och utgångsläge. I tätorter uppges att 

personskadorna kan minska med 20 - 50 % och att dödsolyckor och 

allvarliga personskador kan minska med 75 - 80%. Det anges dock en risk 

för ökat antal upphinnandeolyckor och singelolyckor i mörker, vilket kan 

förebyggas med god belysning.  

Det rekommenderas att cirkulationsplatsens yttre diameter är högst 30 - 36 

meter men i lokalnätet kan de vara mindre, speciellt om den är 

överkörningsbar (man får anta att man avser att det är mittrondellen som är 

överkörningsbar). Vidare anges att risken är dubbelt så stor i den största 

korsningen (rondellradie 20 meter) som i den minsta (rondellradie 4–6 

meter). Olycks- och skaderisken är också större med 70 km/tim än med 50 

km/tim.  

Det anges att de allvarliga olyckor minskar mest för bilister och fotgängare 

men att effekten varierar för cyklister, även om det i medeltal inte är högre 

risker i cirkulationsplatser än i andra korsningstyper.  

Ett resonemang förs om att cirkulationer kan kännas otrygga för synskadade 

och att de föredrar att övergångsställen placeras långt från korsningen. 

Upphöjda övergångsställen kan också öka tryggheten. Där oskyddade 

trafikanter anges annars att 30 km/timme förutsätts där oskyddade trafikanter 

kan förekommas och liksom i VGU anges att detta ska klaras utan gupp eller 

liknande.  

Trots vad som tidigare sagts så uppges i ett avsnitt om cyklister att 

säkerhetseffekten för cyklister är omdiskuterad och att olika studier pekar åt 

olika håll. Tre principutformningar diskuteras: 

• cyklisterna cyklar i blandtrafik 

• cyklisterna cyklar i ett markerat cykelfält inne i cirkulationen 

• cyklisterna cyklar på egen bana utanför cirkulationen 

Med hänvisning till svenska och övrig europeisk forskning rekommenderas 

blandtrafik för mindre cirkulationer. Holländsk forskning som rekommenderar 

cykelbanor vid flöden över 8000 fordon jämförs med svensk som visar på att 

blandtrafik kan fungera vid upp till 20 000 inkommande fordon, förutsatt liten 

hastighetsskillnad mellan bilar och cyklar och att cirkulationen är enfältig, 

VGU:s rekommendation max 10 000 inkommande fordon nämns också. 

Vidare avråds från cykelfält inne i cirkulationen med hänvisning till såväl 

holländska som svenska erfarenheter.   

Refug i till- och frånfarterna anges som viktigt för gåendes och cyklisters 

säkerhet samt att det har en hastighetsdämpande effekt. Utan ytterligare 

kommentar anges det som lämpligt att placera övergångsställen en billängd 

in i tillfarten. 

För stora cirkulationsplatser anges att en planskild gång- och cykellösning 

alltid bör eftersträvas.  
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Invävt i texten finns löpande referenser till forskning och praktiska 

erfarenheter, dock anges inte ursprunget för varje påstående direkt i 

avsnittet. Istället finns en referenslista för varje kapitel i slutet av handboken.   

Kommentar 

De rekommendationer som ges har god överensstämmelse med de i de 

danska och holländska handböckerna, vilket är naturligt eftersom den delvis 

hänvisar till danska och holländska studier. 

2.3.1.8 Håndbog Trafiksikkerhed, Effekter av vejtekniske virkemedler 

Handboken beskriver generella effekter, positiva, av ombyggnad till 

cirkulationsplats. När det gäller utformning påpekas att effekterna för 

cyklister är mer osäkra. Det avråds från målade cykelfält i cirkulationer, 

eftersom danska studier visar att det försämrar säkerheten. För flerfältiga 

cirkulationer rekommenderas friliggande cykelvägar.  

En värdering av de säkerhetsmässiga effekterna av ombyggnad till 

cirkulation, anpassade till danska förhållanden vad gäller stort antal cyklister, 

redovisas i tabeller. Se exempel i Figur 13. 

 

Figur 13 Effekt av ombyggnad till cirkulationsplats 

Effekterna av ombyggnad till cirkulationsplats sammanfattas i ett antal 

punkter, där följande berör utformningen:  
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• Till skillnad mot andra cirkulationer ger inte minicirkulationsplatser en 

signifikant reduktion av antalet personskadeolyckor.  

• Refuger med parallella sidor i tillfarter ger i tätort lägre 

trafiksäkerhetsmässiga effekter än andra refugutformningar.  

• Vinkeln och avståndet mellan de anslutande benen har en viss 

betydelse för säkerheten men antalet ben är av begränsad 

betydelse. Avståndet bör vara 20 meter eller längre. 

• En hög mittrondell (> 2 meter) tycks ge färre olyckor än en låg 

mittrondell. 

• Införande av cirkulationsplats ger en signifikant ökning av antalet 

cykelolyckor och antalet skadade cyklister. Cykelbana eller färgade 

cykelfält är säkerhetsmässigt dåliga lösningar för cyklisterna.  

• Bäst säkerhet för cyklisterna nås med separat cykelväg/cykelbana 

utanför och avskilt från cirkulationsplatsens yta och cyklisterna 

korsar de anslutande benen planskilt eller med väjningsplikt mot 

biltrafiken.  

Figur 14 Beskrivning av olika typer av refuger (heller på danska) vid cirkulationsplatser (Från 
TrafikVeje, Dansk vejtidskrift nr 11 2012) 

Förutom de referenser som finns i texten listas de referenser som det finns 

fotnoter till i slutet av avsnittet.  

2.3.1.9 Håndbog Trafiksikkerhedspincipper 

Handboken saknar principritningar, den illustreras istället med fotografier.  

Cirkulationsplatser uppges kunna spela huvudrollen i ambitionen att minska 

antalet allvarliga olyckor i korsningar, förutsatt att de är projekterade på ett 

bra sätt, speciellt vad avser avböjning i tillfarterna och sikt. Möjliga effekter 

av ombyggnad till cirkulation baserade på forskning och erfarenhet 
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redovisas. Antalet cyklister uppges vara en faktor som påverkar 

säkerhetsvinsterna. 

 

 

Figur 15 Exempel på cirkulationsplats, som trots att det avråds från det har.cykelfält i ytterkanten 
på cirkulationen. Bildtext: Rundkørsler kan reducer antallet og alvorligheden af 
personskadeulykker, men de bør forvarsles tydeligt, og hastigheden bør eventuelt nedskiltes. 
Cyklistfaciliteter skal overvejes nøje.   

Refuger bör finnas i alla ben, trekantiga ger bäst säkerhetseffekt. Till- och 

frånfarter skall göras så smala som möjligt för att stötta en låg hastighet.  

Mittrondellens utformning och höjd har betydelse för säkerheten, en hög (2 

meter) mittrondell i en enfältig cirkulation minskar risken för 

personskadeolyckor mer än en låg rondell.  

Enfältiga cirkulationsplatser uppges vara säkrast, men enligt tyska och 

holländska studier kan även 2-fältiga vara säkrare än signalreglerade 

korsningar, förutsatt att de utformas rätt. Det ställs dock större krav på 

utformningen av tvåfältiga cirkulationer. De bör ha en kompakt utformning 

och rätvinkliga anslutningar. Turbinmålning uppges öka säkerheten, bland 

annat eftersom antalet konfliktpunkter är färre. Det avrådes dock från 

cykeltrafik i turbinmålade cirkulationer.  



 
 
 

 
 
 

10264464 •  Internationella hjälpmedel och nollvisionen  | 33   

 

Figur 16 Tvåfältig turbinmålad cirkulationsplats där gång- och cykeltrafiken är separerad med 
planskildhet.  

Ett eget avsnitt handlar om cykeltrafik i cirkulationer. Här anges att för 

enfältiga cirkulationer är friliggande cykelbana utanför cirkulationen det 

säkraste alternativet för korsande i plan. Korsningspunkterna bör ligga på ett 

avstånd av 10 – 40 meter från cirkulationen och cyklisterna bör ha 

väjningsplikt. Samtidigt anges att det är viktigt att placeringen av gång- och 

cykelpassager inte medför en lång omväg, vilket kan uppfattas som något 

motsägelsefullt. Vid stora biltrafikflöden (> 10 000 Ådt) och gång-/cykelflöden 

bör planskildhet eftersträvas. Det avrådes både från cykelfält och cykelbanor 

inne i cirkulationen och färgade markeringar då detta kan öka antalet 

skadade cyklister. Om man väljer en utformning med cyklande i cirkulationen 

(cykelfält eller blandtrafik) bör hastigheten inte vara högre än 30 km/timme. 

Mer än ett körfält i till- och frånfarter eller i cirkulation uppges vara oförenligt 

med cyklar inne i eller på cykelbana runt cirkulationen. I dessa fall krävs ett 

separat cykelvägnät. Korsningar mellan cykel- och bilvägnätet kan vara 

planskilda, signalreglerade eller ha väjningsplikt för cyklisterna, i de senare 

fallen på avstånd från cirkulationen enligt ovan.   



 
 

 
 
 
 

34 | 10264464  • Internationella hjälpmedel och nollvisionen 

 

Figur 17 Exempel på cirkulation med separat cykelvägnät där korsningspunkter ligger på 
avstånd från cirkulationen. Cyklisterna har väjningsplikt. 

2.3.1.10 Trafikksikerhedshåndbok TÖI 

Trafikksikerhedshåndboken saknar illustrationer i avsnittet om cirkulationer. 

Den beskrivande texten ger dock en uppfattning om vilket effekt 

utformningen av vissa detaljer har på trafiksäkerheten.  

För cyklister kan cirkulationer medföra ökade olycksrisker, det gäller 

främst cirkulationer med cykelfält. Cirkulationer med separat 

cykelbana kan vara säkrare men har betydligt sämre framkomlighet 

för cyklisterna än cykling i blandtrafik. Säkerheten i cirkulationer kan 

förbättras med hastighetsdämpande åtgärder, t ex smalare körfält, 

så vinkelräta korsningspunkter som möjligt och en liten mittrondell. 

Åtgärder som uppmuntrar cyklisterna att cykla mitt i körfältet istället 

längs ytterkanten i cirkulationen kan också förbättra säkerheten.  

Handboken presenterar resultat som visar att olycksrisken tenderar att öka 

med större diameter på mittrondellen. Säkerheten uppges vara bäst med en 

rondelldiameter under 5 meter eller över 15-20 meter, men 

rekommendationen bygger på relativt få olyckor och därför är osäkert. 

Handboken refererar även till en amerikansk studie som har kommit fram till 

att siktsträckan också påverkar säkerheten; vid hastighetsgränser under 40 

km/tim så fanns en svag ökning av risken med längre siktsträckor medan 

risken är den omvända vid högre hastighetsgränser. 

De beskrivna trafiksäkerhetseffekterna är generella och ett antal studier har 

visat att antalet cykelolyckor kan öka i cirkulationer. 

Trafikksikkerhetshåndboken anger två alternativ; blandtrafik (om det finns 
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cykelfält i tillfarterna) eller gång- och cykelväg utanför cirkulationen. Cykelfält 

inne i cirkulationen rekommenderas inte. 

2.3.1.11 Analys 

De europeiska handböckerna/riktlinjerna är ganska samstämmiga både i 

beskrivning av effekter av cirkulationsplatser och hur de bör utformas. Cities 

Safer by Design har liknande rekommendationer och säkerhetseffekter som 

de europeiska medan Nacto:s handböcker avviker, speciellt med det 

generella avståndstagandet från cirkulationsplatser som finns i Urban 

Bikeway Design Guideline.  

Den angivna säkerhetsnyttan med små rondellradier/minicirkulationer 

varierar, även mellan handböcker och studier från samma land. Detta kan 

dels bero på att det saknas tillräckligt bra studier, dels på att variationen i 

utformningen varierar så stort att det är svårt att dra generella slutsatser. 

De europeiska handböckerna skiljer sig åt vad avser lämpliga biltrafikflöden 

för cykling i blandtrafik, från högst 6 000 till 20 000 inkommande fordon.  

2.3.2 Signalreglerad korsning med kollektivtrafik och cykel 

2.3.2.1 Cities safer by design (Arterial corridors and junctions)  

Det exempel på korsning med huvudgator som visas i Cities safer by design 

är en gata med busskörfält i mitten där vänstersvängar är tillåtna. Liknande 

korsningar finns även i kapitlet om kollektivtrafik-korridorer.  

Viktigt för trafiksäkerheten uppges vara hur fotgängare rör sig, att det finns 

refuger och att det är en balans antalet körfält på båda sidor om en korsning. 

Om det finns behov av vänstersväng skall det ske från eget körfält med 

separat signal för att undvika olyckor med busstrafik rakt fram. Detsamma 

gäller för högersvängande trafik om det är busskörfält längs kantstenen. 

Texten till illustrationen anger att hastighetsdämpande åtgärder (gupp, 

avsmalningar etc) skall vidtas för att få 30 km/timme och att signaler och 

refuger ska utformas så att det blir säkert och bekvämt för fotgängare att 

korsa gatan.  

 

Figur 18 Korsning på huvudgata med busskörfält i Cities safer by Design.  
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I texten hänvisas till en amerikansk undersökning som visar att mer än 

hälften av alla dödsolyckor med fotgängare inträffar i urbana miljöer och att 

det därför ger god effekt att förbättra gåendes säkerhet. Det refereras också 

till en undersökning i Tokyo och Toronto som visar på att både smala och 

breda körfält ökar risken för olyckor. Det saknas dock hänvisningar till 

forskning som stöder de föreslagna utformningarna. 

Det kan noteras att den illustrerade korsningens utformning innehåller flera 

element som kan ha positiv påverkan på säkerheten, men även några som 

undviker svårigheter eller kan vara negativa: 

+ Enkelriktade cykelfält/cykelbanor minskar risken för olyckor i korsningar 

+ Cykelbanorna övergår i cykelfält före korsningen och samtliga cykelfält 

ligger intill körbanan inför korsningen, interaktion mellan bilförare och 

cyklister kan därför ske 

+ På den gata där parkering förekommer före korsningen är det illustrerat 

ett avstånd mellan parkerade bilar och cykelbanan (två plattrader 

+ Refuger i mitten av anslutande gator vilket underlättar och ökar 

säkerheten för fotgängare 

+ Trafiksignalerna omfattar även korsande gående och cyklande, vilket 

förtydligar och minskar risken för olyckor. 

+ Tillbakadragna stopplinjer för biltrafiken 

+ Parkering upphör i god tid före korsningen vilket ger utrymme till 

breddade gångbanor vilket kortar tiden som fotgängare befinner sig i 

körbanan och minskar risken att parkerade fordon skymmer sikten 

- Kombinerade körfält för rakt fram och högersväng omöjliggör separata 

signalfaser för cyklister som ska rakt och svängande biltrafik. Med 

separat signal för cyklister finns dock möjligheten att ge dem förgrönt, 

vilket ökar säkerheten för dem som redan befinner sig i korsningen när 

det slår om till grönt 

• Det finns inga busshållplatser i anslutning till korsningen och 

övergångsställena. Hur de ska lösas med mittrefug undviks därför.  

• De tillbakadragna stopplinjerna hade kunnat utnyttjas till cykelboxar 

eftersom det saknas vänstersvängkörfält. 

• En svårighet undviks eftersom vänstersvängar saknas, detta är dock inte 

realistiskt i alla korsningar 
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2.3.2.2 Global street design guide (Major intersection cycle protection)  

 

Figur 19 Major Intersection: Cycle protection, före (liten bild) och efter 

Den här korsningen, kallad ”cycle protection”,  uppges prioritera säkerheten 

för alla trafikanter, inte bara motorfordon. Utifrån svensk och europeisk 

erfarenhet visar den dock på svagheter, just för cyklister och gående, även 

om den är betydligt säkrare än utgångsläget (se infälld bild). Enligt bildtexten 

är den tänkt för en hastighet om 30 km/timme, men det finns egentligen inget 

i utformningen som stödjer en låg hastighet. 

I texten till bilden lyfts fram fördelar med skyddande refug och liten radie så 

att svängande bilar ger företräde till cyklister (1), cykelbanan är placerad 

bakom busshållplatsen vilket även ger en extra refug för gående (2), fria 

högersvängsfältet är borttaget och mittrefugens bredd är minskad för att 

skapa vänstersvängskörfält (3), busskörfält kan övergå i högersvängskörfält 

om trafikmängderna är relativt låga (4), Gångbanorna är också breddade för 

att skydda fotgängarna.  

Reflexioner över några utformningsdetaljer i illustrationen: 

+ Enkelriktade cykelfält/cykelbanor minskar risken för olyckor i korsningar 

+ Cykelbanorna löper bakom busshållplatserna minskar risken för 

konflikter med passagerare som går av eller på bussen.  

+ Refuger mellan körfälten vid övergångsställena på den ena gatan, även 

refugklackar in mot korsningen som motverkar att fordon genar och 

skyddar väntande fotgängare främst vid vänstersväng. Detta är den 

normala utformningen i t ex Sverige, men i andra länder, t ex USA, där 

det inte är vanligt är olyckor mellan fotgängare och vänstersvängande 

fordon ett problem. 

• Tillbakadragna stopplinjer för biltrafiken. Distansen till cyklisterna gör 

dock att de är svårare att uppfatta jämfört med om cykelbanan legat intill 

körbanan. Potentialen i utformningen utnyttjas därmed inte.  

• Biltrafik på den mindre av gatorna får enligt pilmarkeringarna inte svänga 

höger vilket ökar säkerheten för cyklande och fotgängare som ska rakt 

fram. Frågan är dock hur praktiskt tillämpbart detta är. 
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• Trots separata högersvängskörfält på den större av gatorna verkar det 

saknas separat signalfas skild från trafik som ska rakt fram. Detta medför 

risk för olyckor mellan cyklister som ska rakt fram och högersvängande 

(tunga) fordon. Informationen är något motsägelsefull, å ena sidan anges 

att cyklisterna får en framdragen position och signalprioritering, å andra 

sidan skall en liten kurvradie medföra att svängande bilar saktar ner och 

väjer för cyklisterna (vilket inte hade behövts om det varit olika 

signalfaser).  

- Korsningens signalreglering omfattar inte cykelbanorna utanför bilarnas 

körfält. Detta medför en risk för olyckor mellan framförallt cyklister som 

ska rakt fram och svängande cyklister.  

- Övergångsställena mellan cykelbanorna och gångbanorna är inte 

signalreglerade. Över den mindre av gatorna saknas refug/ståutrymme 

mellan cykelbana och körbana 

- Avstånd mellan cykelbanor in mot korsningen och biltrafiken. 

- För fotgängare är det väldigt långt att korsa den mindre av gatorna. Helt 

utan möjlighet att stanna skall två cykelbanor samt tre körfält korsas. För 

de som går långsamt eller anländer sent till grön signal innebär det en 

risk att fortfarande befinna sig i körbanan/cykelbanan när korsande trafik 

får grönt.  

• (Förtydligande av) Väjningsplikt för cyklister som ska korsa 

övergångsstället när de kommer från att ha korsat körbanan riskerar att 

orsaka köbildning av cyklister ut i körbanan/korsningen om det är många 

fotgängare som passerar, t ex till och från buss. Det är möjligt att denna 

väjning är tänkt främst för svängande cyklister (som inte omfattas av 

signalregleringen), men den omfattar även dem som cyklar rakt vid 

grönt. 

2.3.2.3 Urban Bikeway Design Guide, 2nd edition med bilagan “Don’t Give 
Up at the intersection 

Urban Bikeway Design Guide visar inte helhetsbilder över hela korsningar på 

samma sätt som Global Design Guide gör. Istället så presenteras ett antal 

korsningselement med text, illustrationer och fotografier. De olika 

utformningarna beskrivs, med varianter, i text och bild inklusive referenser till 

och citat från forskningsartiklar. 

• De utformningar som beskrivs i kapitlet om korsningar är:   

• Cykelboxar  

• Vägmarkering för cykel i korsning  

• Två-stegs sväng-boxar  

• Mittrefuger (avser speciellt möjlighet för cyklister att korsa där det 

inte är tillåtet för biltrafiken)  

• Cykelfält för cykling rakt fram  

• Kombinerat cykel-/högersvängskörfält  

• Anslutning av cykelbana till korsning  

De utformningar som redovisas bygger på fyrvägskorsningar, oftast 

signalreglerade och de ingående gatorna är ofta enkelriktade. 
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Ett av de utformningselement som beskrivs är väntytor för vänstersvängande 

cykeltrafik som inte är så vanliga i Sverige. De beskrivs som en åtgärd som 

gör det möjligt för cyklister att säkert göra vänstersväng som kan användas 

främst i signalreglerade korsningar med flera körfält men också i korsningar 

utan signal eller för att ge cyklister möjlighet att svänga vänster mellan 

korsningarna. Flera möjliga placeringar av väntytorna, beroende på 

korsningens utformning i övrigt, visas. Cykelbanor och cykelfält uppges ofta 

försvåra för cyklande att svänga vänster. Väntytor erbjuder därför, enligt 

handboken, en grundläggande del av transportinfrastrukturen för cyklande.  

Väntytor uppges kunna öka komforten på många platser för cyklande, men 

att de vanligtvis fördröjer för cyklister eftersom de måste invänta grön signal 

två gånger (en för rakt fram och en för att svänga).  

 

Figur 20 Anvisningar för hur man utformar och placerar väntytor. 

Fördelar med väntytor enligt handboken: 

• Förbättrar cyklistens förmåga att säkert och bekvämt göra 

vänstersvängar 

• Ger ett formellt utrymme för cyklister som gör ”stora vänstersvängen” 

• Minskar konflikter mellan cyklister och motorfordon 

• Förhindrar konflikter till följd av att cyklister står i kö i ett cykelfält 

eller på ett övergångsställe 

• Separerar vänstersvängande cyklister från cyklister som ska rakt 

fram i korsningen 

Typiska användningsområden anges vara: 

• I signalreglerade korsningar 

• Längs gator med flera körfält (i samma riktning) 

• Längs gator med hög hastighet och/eller högt trafikflöde 

• Där ett betydande antal cyklister svänger vänster från 

cykelbana/cykelfält på höger sida (om bilkörfälten) 

• Längs cykelbanor 

• För att anvisa säkert korsande av spårvagnsspår 

Don’t give up at the intersections 

Detta tillägg till Urban Bikeway Design Guide handlar om hur man skapar 

varianter av så kallade ”protected intersections” som i Sverige ibland kallas 

för ”holländsk utformning”. Handboken går igenom teorin kring den skyddade 
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korsningsutformningen och olika delar som kurvradier och sikt. Ett kapitel 

handlar om en variant som ta mindre plats (kallad dedicated intersection) och 

ett kapitel handlar om signalfaser. 

Vissa av anvisningarna kan vara svåra att följa, hur får man t ex till en fri 

plats närmast ett övergångsställe om det är på gångbanan, som bilden 

indikerar?  

 

Figur 21 Detaljutformning av ”Skyddad korsning” 

Det finns hänvisning till forskning som visar att andelen som väjer ökar med 

sänkt hastighet, som i det här fallet skapas med mindre kurvradier. Den 

refererade rapporten och grafen som visas handlar dock om 

väjningsbeteende mot fotgängare i cirkulationsplatser. Den finns dock en 

lång referenslista i slutet av handboken med varierat innehåll.  

Kapitlet om signalfaser, som är en uppdatering av Urban Bikeway Design 

Guide, visar några alternativa sätt att utforma trafiksignaler för de beskrivna 

korsningstyperna:  

• Två varianter av förgrönt för gående och cyklister  

• Allgrönt för cyklister och gående 



 
 
 

 
 
 

10264464 •  Internationella hjälpmedel och nollvisionen  | 41   

• Separerade signalfaser för cyklande/gående och högersvängande 

biltrafik 

Alternativen visas i tydliga bilder, men tyvärr förs inga resonemang om de 

olika alternativens för- och nackdelar eller hur de påverkar säkerheten. För 

några av dem anges att de fortfarande är på försöksstadiet. Kapitlets 

inledning handlar framförallt om komfort och bekvämlighet, även om 

säkerhet nämns.  

Kommentar 

Det är tydligt att mycket i Urban Bikeway Design Guide är influerat av 

Europa, speciellt Holland, även om de exempel som visas i huvudsak är 

hämtade från amerikanska miljöer och/eller är anpassade för en amerikansk 

kontext. I stort är de rekommendationer och anvisningar som ges i linje med 

de erfarenheter som finns i Europa/Sverige, men utformningarna är något 

annorlunda – det gäller framförallt vägmarkeringar som t ex färgade cykelfält 

genom korsningar och vägmarkering för cykling i blandtrafik.  

Vänt-boxar för dem som svänger vänster i vad som i Sverige brukar 

benämnas ”stora svängen” är vanligt i t ex Danmark och finns även på några 

platser i Sverige. Hur de står sig säkerhetsmässigt jämfört med alternativa 

utformningar är dock oklart. Utformningen förutsätter att högersvängande 

biltrafik inte har grön signal samtidigt som cyklisterna rakt fram har grönt. 

Användningen av vänt-boxar för att styra cyklande så att de korsar 

spårvagnsspår vinkelrätt är något som borde kunna användas även i 

Sverige.  

De resonemang som förs i ”Don’t give up at the intersection” liknar de som 

förr fördes även i Europa, bilföraren skall när den har påbörjat en 

högersväng se cyklisten och väja, cyklisten skall å sin sida känna sig trygg. I 

allmänhet verkar cyklisternas framkomlighet vara överordnat säkerheten.  

Med försiktighet skulle handböckerna i vissa delar kunna vara en inspiration i 

Sverige, men det är viktigt att titta på de fina bilderna med viss skepsis och 

att jämföra med relevant forskning och erfarenhet, kanske i kombination med 

före-/efterstudier. 

2.3.2.4 Design Manual for Bicycle Traffic 

Handbokens avsnitt om signalreglerade korsningar i huvudnätet tar endast 

upp kriterier och utformningar som är relevanta ur ett cykelperspektiv. 

Förutom avsnittet om gatu-/vägkorsningar så finns det även ett avsnitt om 

korsningar mellan kollektivtrafik, inklusive spår, och friliggande cykelvägar. 

Signalreglerade korsningar skall enligt handboken inte ses som 

förstahandsvalet eftersom cirkulationsplatser och planskilda korsningar är 

säkrare.   

Vid beslut om en korsning skall signalregleras behöver man framförallt ta 

hänsyn till cyklisternas säkerhet. Om flödet och hastigheten på den biltrafik 

som ska passeras är hög och därmed utgör en risk för cyklisterna samt 

andra säkrare alternativ (cirkulation, planskildhet) inte är möjligt kan 

signalreglering övervägas. Flera överväganden, som säkerhet, restid och 
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hastighet analyseras i avsnittet. I bilagan med beskrivning av utformningar 

beskrivs olika alternativa korsningselement; bl a olika alternativ för att 

möjliggöra för cyklister att svänga höger vid röd signal, utformning av 

väntutrymme/flera cykelfält vid signal, väntyta för vänstersvängande cyklister 

och tillbakadragen stopplinje/cykelbox samt olika alternativ för 

signalreglering. I beskrivningen av de olika alternativen beskrivs när en viss 

utformning kan övervägas, för- och nackdelar samt råd för utformningen.  

Ett avsnitt i handboken handlar om sekundärkonflikter mellan bilar och 

cyklar. Detta bör endast förekomma under vissa förhållanden (endast 

medlöpande körfält) och cyklisternas synbarhet är avgörande, det 

rekommenderas att cyklisterna ges möjlighet att starta före biltrafiken. Om 

den svängande biltrafiken överskrider 150 fordon/timme, om cykelbanan är 

dubbelriktad, utanför tättbebyggda områden med högre hastighet och färre 

cyklister, ett stort antal lastbilar svänger höger eller om vänstersvängande 

biltrafik korsar en större korsning avråds starkt från sekundärkonflikter.   

Av utformningsanvisningarna för cykelfält i korsningar framgår det också att 

cykelfältets stopplinje ska vara 2-3 meter längre fram än biltrafikens om det 

finns risk för konflikt mellan högersvängande biltrafik och cyklande rakt fram. 

Som exempel på utformningsanvisningar visas bilder med tillhörande 

anvisningar för fri höger och tillbakadragen stopplinje/cykelbox. 

 

Figur 22 Alternativa utformningar av ”fri höger” för cyklister 
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Rekommendationer av användande av ”fri höger” beskrivs så här i anslutning 

till bilderna som visas i Figur 22: 

 

Syfte • Förbättra för flöden av cyklister att svänga 
höger 

Tillämpning • Signalreglerade korsningar 

• Inom och utanför tätort 

• Alla regleringstyper 
Utförande • Utformningen leder cyklisterna förbi 

trafiksignalen (kortcykelbana) 

• Flexibel anpassning till trafiken 

• Cyklister som svänger höger kommer ut på 
cykelbana, cykelfält eller har tillräckligt skydd 
bakom sig 

• Sträva efter att ha så mycket utrymme som 
möjligt mellan den icke-reglerade och 
reglerade svängmöjligheten om antalet 
fotgängare är stort 

• Trafiksignal är inte nödvändigt 

• Reglera väjningen med konflikterande 
cykelströmmar 

Dimensionering • Anpassas till cykelflödet, minimum 1,5 meter 

Överväganden • Bra flyt för högersvängande (ingen väntetid) 

• Färre som svänger mot rött 

• Missbruk av högersvängsbanan på bekostnad 
av andra cyklister 

• Tar extra plats 

• Besvärligt för korsande fotgängare 
 

Framdragen stopplinje/cykelbox som visas i Figur 23 beskrivs så här: 

Syfte Säker korsning eller vänstersväng för cyklister 

Tillämpning • Signalreglerade korsningar 

• Inom tätort 

• På platser där relativt många cyklande svänger 
vänster eller där många cyklister cyklar rakt 
fram och bilar svänger höger 

• I välorganiserade korsningar 

• Vid blandtrafik, cykelfält i körbanan eller 
intilliggande cykelbana 

• Högst två körfält per anslutande gata 

• Färre än 500 personbilar per timme och ben 
eller högst 800 i korsningen  

Utförande • Väntutrymme för cyklister framför motortrafiken 

• Cykelsymbol i väntutrymmet 

• Refug till vänster om väntutrymmet 

• Vid separat vänstersvängsfält för biltrafiken bör 
cykelboxen separeras med ett eget cykelfält 
(nödvändigt om det är separat 
vänstersvängsfas) 

• Cykelboxen och anslutande cykelfält kan med 
fördel utföras i röd färg 
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• Kan med fördel kombineras med mittrefug som 
skapar ett fysiskt avskärmat väntutrymme för 
cyklisterna  

Dimensioner • Noggranna måttangivelser för de olika 
detaljerna 

Överväganden • Smidig vänstersväng för cyklister 

• Maximal synlighet av cyklister (säkerhet), 
förebygger speciellt att cyklister hamnar i 
”blinda fläcken” 

• Smidigare för högersvängande biltafik 

• Gott om utrymme för väntande cyklister vid röd 
signal 

• Mindre utsatthet för avgaser när man väntar vid 
röd signal 

• Respekteras inte alltid av bilförarna 

• Om cykelboxen är framför två körfält kan det 
upplevas som en risk om bilar kör om till höger 
när cyklister svänger vänster 

 

 

 

Figur 23 Utformning av cykelbox 

2.3.2.5 VGU (4.1.4 Signalreglerade korsningar) 

VGU är i huvudsak inriktad på korsningar i landsbygdsnätet. I VGU Krav 

finns ett litet stycke om signalreglerade korsningar (korsningstyp E):  

En trafiksignalreglerad korsning ska utformas enligt principerna för 

korsningstyp B kompletterad med refug i primärväg eller som 

korsningstyp C samt eventuella ytterligare refuger som behövs för 

signalanläggningen och korsningens funktion. Vid VR ≥ 60 km/h 

behövs separata vänstersvängskörfält. Utrymme ska finnas för att 

vänstersvängande trafik ska kunna mötas. 

Utformningsprinciperna som det hänvisas till i avsnitt 4.1.2 Utformning av 

mindre korsningar (typ A-C) avser nästan uteslutande 

landsbygdsförhållanden. 

I VGU Råd finns i motsvarande avsnitt en bild föreställande princip för 

utformning av fri högersväng i kombination med cykelöverfart. Liksom i VGU 

Krav är råden för korsningstyp A-C främst avsedda för landsbygd (Vr> 60 

km/tim) 
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Figur 24 Detaljutformning i VGU Råd av fri högersväng med cykelöverfart i signalreglerad 
korsning  

 I Stödjande kunskap saknas avsnitt om signalreglerade korsningar förutom 

detaljutformning av refuger med placering av signalstolpar.  

2.3.2.6 GCM-handboken 

I GCM-handboken finns ett generellt kapitel om korsningar som även 

innehåller ett avsnitt om signalreglerade korsningar i huvudnät. Kapitlet 

innehåller mestadels text men även några bilder. I den generella delen lyfts 

följande fram: 

• Hastigheten skall säkras till 30 km/timme  

• God sikt är viktigt för samspelet mellan trafikanter (inga parkerade 

bilar, reklam, vägmärken eller liknande får skymma).  

• Vikten av att beräkna en dimensionerande trafiksituation (DTS) enligt 

VGU betonas. 

• Konflikten mellan hastighetssäkring och risk för negativ påverkan på 

kollektivtrafiken.  

• Det är bra för trafiksäkerheten att dela upp körriktningarna med 

refug. 

• “En gcm-trafikant som star stilla för att vänta på att passera gatan 

ska inte hamna i konflikt med gcm-trafikanter som passerar platsen i 

andra riktningar.” 

• Färgade cykelfält anges vara positivt om antalet färgade passager 

begränsas, annars negativ 

• Utformningen ska stödja och underlätta för trafikanterna att förstå 

reglerna 

I avsnittet om fyrvägskorsningar sinns inget separat stycke om trafiksäkerhet. 

Angående separering av trafikströmmar påpekas att man måste vara 

vaksam så att man inte bygger in farligare konflikter än de som man vill 

bygga bort, något exempel på detta ges dock inte. Det lyfts även fram att 

körspår styr placering och storlek på refuger och att man behöver ta särskild 

hänsyn till vänstersvängande cyklister. Avsnittet illustreras med två 

korsningsutformningar, en som liknar en så kallad holländsk (protected) 

korsning, men där gång- och cykelbanorna är dubbelriktade (på båda sidor) 

och en med cykelfält. De enda kommentarerna till bilderna är att 

korsningarna hastighetssäkras på olika sätt (i det ena fallet med kuddar i det 

andra med upphöjda övergångsställen). Det nämns inget om konflikter 
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mellan högersvängande tunga fordon och cyklister, (brist på) samspel mellan 

cyklister och motorfordon eller risker med dubbelriktad cykeltrafik genom 

korsningarna. Korsningarna i illustrationerna saknar extra körfält för 

svängande trafik (Figur 25. Dock står det att man i större korsningar behöver 

ta hänsyn till nya konfliktpunkter som kan uppstå vid uppdelning av 

trafikströmmar och att man behöver ta särskild hänsyn till vänstersvängande 

cyklister. 

 

Figur 25 Illustration av fyrvägskorsningar i GCM-handboken 

Avsnittet om signalreglerade korsningar innehåller bild på en fyrvägskorsning 

som är försedd med cykelboxar och upphöjda övergångsställen (Figur 26). 

Korsningen har endast ett inkommande körfält i varje riktning. Problem 

(kapacitet, trafiksäkerhet) med detta nämns inte i texten. Förslag på 

utformning när det finns flera körfält, t ex placering av cykelfälten, saknas.  

 

Figur 26 Signalreglerad korsning i GCM-handboken 

2.3.2.7 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort 

Åtgärdskatalogen har inte någon samlad beskrivning av hur en större 

signalreglerad korsning ska eller kan se ut. Däremot finns det ett kapitel om 

signalreglering, ett om cykelbox och ett om kanalisering.  
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Signalreglerade korsningar 

 

Figur 27 Illustration i avsnittet Signalreglering i Åtgärdskatalogen. Den delvis höga 
detaljeringsgraden er sken av att visa en korrekt utformning av en signalreglerad korsning, 
någon koppling till utformningsanvisningarna i texten finns dock inte.  

Den korsning som visas i bilden saknar anordningar för cykeltrafik och är 

generellt ”avskalad”. Bilden är sannolikt inte avsedd att vara ett exempel på 

hur en korsning kan utformas utan mer en illustration utan direkt samband 

med texten.  

I avsnittet om säkerhetseffekter anges att det kan vara svårt att utvärdera 

och jämföra olika studier av signalreglerings effekt på säkerheten. Viss 

vägledning ges dock.  

En analys visar att signalreglering av korsningar minskar personskadorna 

med i genomsnitt 17 procent i trevägskorsningar och med cirka 30 procent i 

fyrvägskorsningar där korsningar tidigare haft väjningsplikt eller stopplikt. 

”Grön våg” kan minska antal olyckor i korsningen om samordningen görs på 

ett trafiksäkerhetsmässigt sätt, i annat fall kan det ge negativ effekt. Tillåtelse 

att svänga till höger vid rött ljus (med väjningsplikt) vilket tillåts bland annat i 

USA ger 60 procent fler personskadeolyckor med högersvängande fordon. 

Trafiksignaler i korsning påverkar olika typer av olyckor på olika sätt. Antalet 

upphinnandeolyckor ökar ofta medan olyckor i korsande kurs minskar. 

Därför är det viktigt att göra en olycksanalys i korsningen före införandet. 

Trafiksignaler har normalt en positiv effekt på antalet motorfordonsolyckor, 

medan effekten för oskyddade trafikanter sällan är positiv. Mellan 40 och 60 

procent av olyckorna i en signalreglerad korsning bedöms vara förorsakade 

av att någon trafikant kör, går eller cyklar mot rött. Eftersom denna 

mänskliga faktorn inte helt kan elimineras, är det där för viktigt att 

hastigheterna hålls till nivåer där skador kan hållas till ett minimum. 

Avsnittet fortsätter med en noggrannare genomgång av olika 

signalalternativs möjliga effekt på säkerheten. Dock utan att visa eller 

beskriva den fysiska utformningen som kan behövas för korsningar med 

olika signalalternativ.  
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Cykelboxar 

 

Figur 28 Illustration till avsnittet om cykelboxar. Ett mer skissartat manér förtydligar att bilden 
inte ger anspråk på att vara komplett eller visa en korrekt utformning.  

I avsnittet om cykelboxar finns följande text:  

Cykelbox, även benämnt ”tillbakadragen stopplinje för motorfordon”, 

utnyttjas i signalreglerade korsningar främst för att förhindra olyckor 

där högersvängande fordon kör på cyklister som ska rakt fram i 

korsningen. Det är särskilt aktuellt i signalreglerade korsningar med 

lång rödtid eller en stor andel cyklister som ska rakt fram eller 

svänga vänster. 

Ett alternativ till cykelbox är att dra fram cyklisternas stopplinje i 

förhållande till stopplinjen för bilister. På så vis skapas ett utrymme 

för cyklister bredvid motorfordonens stopplinje, men något 

framskjuten. Åtgärder gör att cyklisterna synliggörs på ett tydligare 

sätt i korsningen, särskilt för högersvängande fordon. 

Genom att även ge cyklisterna en separat ljussignal kan de 

samtidigt ges företräde ut i korsningen i förhållande till övriga 

trafikanter.  

Trafiksäkerhetseffekter erhålls endast för de cyklister som når den 

signalreglerade korsningen under rödtid, som då har möjlighet att 

utnyttja cykelboxen eller den framdragna stopplinjen. 

Det finns inga dokumenterade studier om cykelboxars 

säkerhetseffekt som baseras på olycksstatistik. Däremot har 

säkerhetseffekten kunnat uppskattas baserat på konfliktstudier – 

cyklisters relativa olycksrisk minskade med totalt 35 procent. I 

tillfarten före korsningen minskade den med 75 procent. Risken för 

raktframkörande cyklister förblev oförändrad. 

I Stockholm, där cyklister som blir påkörda av högersvängande 

tunga fordon varit en ganska vanlig olyckstyp, har sedan 1999 360 

cykelboxar anlagts. I dessa korsningstillfarter har olyckstypen helt 

upphört. 

När en cykelbox placeras i korsningen får cyklisterna även en 

hastighetsreducerande effekt på fordonstrafiken då dessa hindras i 
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sin framfart efter omslag till grönt. Detta ger i sin tur en 

trafiksäkerhetshöjande effekt. 

Ett alternativ till cykelbox är framdragen stopplinje för cyklister. 

Åtgärden har visat sig ge nedgång i personskadeolyckor. Totalt 

uppskattas åtgärden ge en olycksreducering på 40 procent, men 

siffrorna är ej statistiskt säkerställda. 

Förutom ovanstående beskrivning av åtgärden och trafiksäkerhetseffekterna 

anges att framkomligheten för cyklister förbättras och att väjningsbeteenden 

och cyklisters vägval genom korsningen kan påverkas.  

Kanalisering av korsning 

 

Figur 29 Mängden detaljer ger sken av att illustrationen visar hur en kanaliserad korsning kan se 
ut, trots att viktiga delar saknas – t ex signalreglering – och att den i flera delar är osäker  

Liksom illustrationen för den signalreglerade korsningen illustreras kapitlet 

om kanalisering utan cykelinfrastruktur och mycket begränsad infrastruktur 

för fotgängare, t ex saknas övergångsställe i tre av anslutningarna. Det 

högra körfältet redovisas med kombinerad högersväng och rakt fram som är 

en känd risk för cyklister och det enda övergångsstället är inte signalreglerat 

trots att det är flera körfält i samma riktning. Det kan vara en avvägning hur 

noga och korrekt man väljer att visa en utformning i den här typen av 

illustrationer, men att utelämna oskyddade trafikanter på detta sätt känns inte 

i linje med de trafikpolitiska målen eller Nollvisionen.  

För utformning av kanalisering i korsningar hänvisar Åtgärdskatalogen till 

VGU. 

Boken uppger att kanalisering i korsningar används för att öka framkomlighet 

och/eller säkerhet genom att leda och åtskilja trafikströmmar i skilda körfält. 

Flera studier är gjorda för att analysera trafiksäkerhetseffekterna av 

kanalisering i korsningar men variationsmöjligheterna vid kanalisering är 

stor. Resultaten uppvisar därför stora variationer, från god till ingen 

trafiksäkerhetseffekt.  

Högersvängsfält anges i första hand öka framkomligheten, med tveksamma 

trafiksäkerhetseffekter. För fotgängare och cyklister är dessa körfält klart 
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olämpliga. Extra körfält på primärvägen ger ofta en breddning av korsningen. 

Det leder sannolikt till högre hastigheter och till att korsningen blir svårare att 

överblicka och därmed farligare för trafik från sekundärvägen. 

Upphinnandeolyckor minskar, medan avsvängs och korsandeolyckor, ofta 

med hög skadeföljd, ökar. Olycksrisker för korsande fotgängare och cyklister 

bedöms öka så gott som proportionellt med konfliktbredd, och 

övergångsställe är inte att rekommendera vid fler än ett körfält i tillfarten.  

Kommentar 

Som namnet på boken anger är utgångspunkten att åtgärderna ska vidtas i 

befintliga förhållanden, där det kan vara ont om utrymme. Hur man bäst 

utformar en korsning vid nyplaneringsfall framkommer därför inte tydligt. 

Beskrivningen av åtgärderna verkar ofta förutsätta en mindre tätort. 

Handboken hade vunnit på en redovisning av hur flera av de beskrivna 

korsningsåtgärderna (signalreglering, kanalisering, cykelbox) används 

tillsammans. 

För avsnittet om cykelboxar refereras till (den kommande) GCM-handboken.  

2.3.2.8 Hånbog Trafiksikkerhed, Effekter av vejtekniske virkemedler 

Handboken innehåller inga helhetslösningar för korsningar men ett flertal 

olika korsningselement/åtgärder beskrivs med principbilder, beskrivning av 

utformningen, effekt och referenser. Beskrivning av effekterna hänvisas 

främst till TÖI men utvärderingarna beskrivs också mer noggrant, bl a med 

motiv för hur trafiksäkerhetseffekten har bedömts och hänvisning till olika 

daska studier.. 

 

Avkortad cykelbana 

 

Figur 30 Alternativa utformningar av avkortat cykelfält 

Om det inte finns utrymme för både cykelbana/-fält och högersvängsfält är 

det enligt handboken ur trafiksäkerhetssynpunkt bäst att korta av cykelbanan 

och ersätta den med ett högersvängskörfält 15-25 meter före korsningen för 

både bil- och cykeltrafik. Om utrymme finns kan åtgärden kombineras med 

ett cykelfält till vänster om högersvängsfältet för cyklande rakt fram.  

Blått cykelfält 

Blått (färgat cykelfält) uppges fungera bäst i de minsta signalreglerade 

korsningarna. Effekten på cykel- och mopedolyckor med personskador av ett 

färgat fält genom korsningen uppges (med hänvisning till studier) kunna bli 
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en reduktion på 30-40%. Enligt danska studier kan effekten dock bli negativ 

om två eller fler fält i samma korsning färgas. Sett till alla olyckor kan ett blått 

(färgat) cykelfält minska antalet olyckor med 5-7%. 

Tillbakadragen stopplinje   

Åtgärden beskrivs som att man i signalreglerade korsningar drar tillbaka 

biltrafikens stopplinje fem meter i förhållande till cyklisternas stopplinje eller 

övergångsstället. På detta sätt ser bilförarna cyklister och fotgängare bättre. 

Speciellt två typer av olyckor uppges kunna förebyggas: 

1. Olyckor mellan högersvängande bilar (speciellt tunga fordon) och 

oskyddade trafikanter. 

2. Olyckor mellan sena/långsamgående fotgängare och bilar som 

startar när de får grönt.  

Det påpekas att säkerhetseffekten för cyklister (och mopedister) begränsas 

till dem som kommer till korsningen vid röd signal och därför är effektivast på 

gator där många anländer vid rött. Utformningen rekommenderas i de 

danska riktlinjerna därför speciellt i signalreglerade korsningar med 

cykelbana, speciellt där det finns separat högersvängsfält och ett stort antal 

cyklister. I övrigt rekommenderas avkortat cykelfält. 

Djupstudier av cykelolyckor visar att om stopplinjen för biltrafiken dras 

tillbaka fem meter är det fortfarande en risk att cyklar, mopeder och 

fotgängare hamnar i fordonsförarnas döda vinkel. Tillbakadragen linje är 

vanligast för högersvängsfält, men kan användas framför alla körfält,en 

dansk studie visar dock att det finns risker om det genomförs för 

vänstersvängsfält.  

Äldre danska utvärderingar visar på en minskning av (personskade-)olyckor 

med 15-35 %, den lägre siffran för fotgängare och den högre för 

cyklister/mopedister. En större dansk metastudie kunde dock inte finna 

någon signifikant förändring, i rapporten anges därför att 

personskadeolyckorna minskar med 5-10 % beroende på olyckstyp. I bl a 

korsningar med stora cykelflöden kan minskningen dock förväntas bli större. 

2.3.2.9 Håndbog Trafiksikkerhedsprincipper 

I handboken finns dels ett avsnitt om trafiksignaler i allmänhet, dels två om 

cykel i signalreglerade korsningar varav ett handlar specifikt om cykelboxar.  

Det allmänna avsnittet, som är mycket kort och endast illustreras med ett 

fotografi, inleds med denna text: 

En signalreglerad korsning ska vara utformad så att det är lätt för 

trafikanterna att hitta sin väg genom korsningen. De primära konflikterna, dvs 

de korsande trafikströmmarna, ska vara signalreglerade. Sekundära 

konflikter mellan trafikanter som skall åt samma håll behöver inte alltid vara 

signalreglerade. Av säkerhets- och kapacitetsmässiga orsaker kan det dock 

vara relevant att reglera sekundära konflikter vid vänstersväng över mötande 

trafik, vänstersväng över dubbelriktad gång- och cykelbana, högersväng i 

konflikt med cyklister och fotgängare mm. 
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Avsnitten om cyklister i signalreglerade korsningar illustreras med flera 

fotografier, men inga principritningar. Fotografierna visar bland annat 

exempel på hur cykelbanor kan avslutas inför korsningar, framdragen 

stopplinje för cyklister, avkortat cykelfält/cykelbana (dvs cykling i samma 

körfält som högersvängande biltrafik) och cykelfält mellan körfälten för 

högersvängande och rakt fram-körande biltrafik.  

Enligt texten anges att i korsningar mellan gator som har cykelbanor eller 

cykelfält är det ur trafiksäkerhetssynpunkt bäst med konfliktfria signalfaser för 

gång- och cykeltrafiken. Tillbakadragen stopplinje, gärna kombinerad med 

förgrönt för de cyklande. Vid stort antal cyklande kan kanalisering behövas 

även av dem. I övrigt överensstämmer rekommendationerna med dem i 

Trafiksikkerhed, effekter av vejtekniske virkemedler vad avser avkortade 

cykelbanor/-fält, cykelboxar mm. 

2.3.2.10 Undgå höjresvingsulykker 

Handboken rekommenderar tre principer för utformning av signalreglerade 

korsningar: 

• Högersvängskörfält (för biltrafiken) tillsammans med framdraget 

cykelfält (eller eventuellt cykelbana) 

• Högersvängskörfält och avkortat cykelfält (eventuellt cykelbana) 

• Separat signalreglering för biltrafik och cyklar 

Alternativet med högersvängskörfält och framdraget cykelfält bör 

kompletteras med ett eller flera av följande alternativ (som beskrivs i 

handboken): 

• Borttagande av remsa mellan körbana och cykelfält 

• Tillbakadragen stopplinje och eventuellt cykelbox 

• Förgrönt för cyklister 

I handboken beskrivs även en utformning med förskjuten passage, dvs den 

utformning som ibland kallas för ”holländsk utformning” eller ”protected 

intersection”. 

Avsikten med handboken är att beskriva åtgärder som minskar risken för 

högersvängsolyckor, men det påpekas att ingen av dem kan eliminera risken 

helt så länges som tunga fordon och cyklar delar samma utrymme. Generellt 

bör man därför undvika eller minska antalet konflikter mellan bil- och 

cykeltrafik. Vid nybyggnation och större ombyggnader bör man, enligt 

handboken, överväga om det är möljigt att ordna planskilda alternativ där 

cykeltrafiken inte korsar biltrafiken i samma plan. 

För alla beskrivna korsningsalternativ betonas att god sikt är viktigt. En 

långtradarförare behöver kunna överblicka 70 meter bakåt längs fordonets 

högra sida.  

Högersvängskörfält med framdraget cykelfält/cykelbana 

De sista 30-50 metrarna närmast före en korsning bör det endast vara en 

kantsten eller en bred profilerad linje mellan cykelbanan och det närmaste 
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körfältet för att öka möjligheten för lastbilsförare och cyklister att se och ta 

hänsyn till varandra. 

Tillbaka dragen stopplinje med eller utan cykelbox rekommenderas: även om 

lastbilarna har flera sidospeglar så är det bättre om föraren kan se 

cyklisterna direkt. Stopplinjen för biltrafiken bör vara tillbakadragen minst fem 

meter i förhållande till cyklisternas stopplinje. Förutom att åtgärden minskar 

risken för högersvängsolyckor så blir korsande fotgängare mer synliga, vilket 

kan öka säkerheten för dem som korsar sent i signalfasen.   

 

Figur 31 Framdraget cykelfält 

I kombination med någon av de ovanstående utformningarna 

rekommenderas även att införa separata signalfaser för cykling rakt fram och 

högersvängande biltrafik. Det kan göras på flera olika sätt som verkar vara 

likvärdiga ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

Högersvängskörfält med avkortat cykelfält/cykelbana 

Cykelfältet (cykelbanan) kortas av så att det upphör 15 - 20 meter före 

korsningen. Cyklande och högersvängande biltrafik flätas ihop i samma 

körfält. Säkerhetseffekten uppges som god, men trygghet och framkomlighet 

för cyklande påverkas negativt. Vid stora cykelmängder kan det bli problem 

för biltrafiken att komma in i körfältet.  

 

Figur 32 Avkortat cykelfält  

Det avkortade cykelfältet kan kombineras med ett cykelfält mellan bilkörfälten 

för cykeltrafik rakt fram och vänstersvängande. Även denna utformning kan 

upplevas otrygg och är endast aktuell på gator med högst 50 km/timme. 
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Figur 33 Avkortat cykelfält kombinerat med cykelfält för vänstersvängande och cyklande rakt 
fram till vänster om högersvängsfältet 

2.3.2.11 Trafikksikerhedshåndbok TÖI 

Enligt Trafikksikerhedshåndboken har signalreglerade korsningar i 

genomsnitt lägre olycksrisk än korsningar som regleras med högerregel eller 

väjningsplikt, men effekten på säkerheten beror i stor grad på hur 

signalanläggningen är utformad. Till exempel kan vänstersvängsfaser 

förebygga olyckor vid vänstersväng – som står för 50 % av personskadorna i 

korsningar – medan tillåtelse att svänga höger mot rött ökar antalet 

kollisioner med fotgängare och cyklister.  

Det finns även ett avsnitt om kanalisering av korsningar som beskriver 

effekterna av kanalisering av olika typer av korsningar, med och utan signal. 

Några närmare utformningsanvisningar finns dock inte. 

När det gäller utformning för cyklister i signalreglerade korsningar 

framkommer tydligt att det för de flesta utformningar antingen saknas studier 

eller att de studier som finns spretar alternativt har brister som gör att man 

inte kan dra generella slutsatser. Detta gäller t ex färgade cykelfält genom 

korsningar, cykelboxar och hur cykelbanor ska avslutas i/inför korsningar. 

För tillbakadragen stopplinje refereras till studier från Danmark och 
Storbritannien som visat på god effekt (reduktion med 18%) men på 
grund av metodiska svagheter kan effekten vara överskattad och 
resultaten är svåra att generalisera. Separat cykelfält för 
högersvängande cyklister utanför signalregleringen uppges förbättra 
framkomligheten för cyklister i korsningar där det är gott om plats och få 
konflikter med fotgängare. Utvärderingar har dock inte lyckats dra någon 
slutsats om effekten på olyckor eller konflikter.  

2.3.2.12 Analys 

Utformningen med så kallad ”protected intersection”, som förordas i de 

amerikanska handböckerna presenteras med teorier som låter bra men som 

har visat sig inte alltid fungerar i praktiken. Dessa erfarenheter förklarar 

varför de europeiska rekommendationerna är att cykelbanor skall upphöra 

före korsningen för att ge tid till interaktion mellan cyklande och bilförare. De 

europeiska handböckerna är överens om att svängande biltrafik inte bör ha 
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samma signalfas som cyklister rakt fram, alternativen är cykelbox eller mixad 

körfält för cyklister och svängande trafik. Mått och utformning är relativt 

samstämmiga. 

2.3.3 Cykelbanor och cykelfält på sträcka 

I detta avsnitt jämförs om de ingående handböckerna har några 

rekommendationer vad gäller val mellan och utformning av cykelfält. Även 

eventuella rekommendationer vad gäller cykelbanor enkel- eller 

dubbelriktade cykelbanor. 

2.3.3.1 Cities Safer by Design 

 

Figur 34 Enkel- och dubbelriktade cykelfält genom en korsning 

Cykelfält beskrivs som en del av körbanan i ena eller båda riktningarna 

avsatt för cykeltrafik med hjälp av vägmarkeringar. Med cykelbanor avses en 

utformning där cyklande är fysiskt separerade från motortrafiken för att säkra 

cyklisternas framkomlighet och för att ge en känsla av säkerhet, t ex kantsten 

eller refug. 

Utformningsrekommendationer 

Rekommenderad bredd på cykelfält intill kantsten mot gångbana är 2,2 

meter men minimum anges till 1,7 meter. Om det inte finns angränsande 

parkeringsfält kan det räcka med 1,5 meters bredd om hastigheten är låg.  

Dubbelriktade cykelbanor rekommenderas inte men kan övervägas om det 

minskar behovet av att korsa körbanan eller om utrymmet är begränsat. 

Säkerheten kan förbättras med färre korsningar, cykelsignaler, 

hastighetsdämpande åtgärder och begränsningar av fordonstrafiken. 

Dubbelriktade cykelbanor ska vara minst 2,5 meter breda. Cykelfält placeras 

mellan gångbana och eventuell parkeringsrad. På gator med mycket biltrafik 

anges att man mot biltrafiken ska ha en fysisk barriär eller buffertzon som 

upphör inför korsningar med högersvängande biltrafik.  

Fördelarna med cykelbanor anges vara att de upplevs säkra och trygga för 

cyklisterna och även ger längre avstånd till avgaser. Trots att de är säkra 

mellan korsningar så kan de orsaka problem vid korsningar där cyklister och 
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andra fordon korsar varandra. Man bör därför öka synligheten och 

konflikterna på dessa platser. Motriktade cykelfält/-banor kan övervägas på 

enkelriktade gator. Cykelbanor kan vara på samma nivå som körbanan eller 

upphöjda. Om de är på samma nivå som gångbanan kan de fock 

missuppfattas som delat utrymme med fotgängarna.  

2.3.3.2 Global Street Design Guide 

I Global Street Design Guide beskrivs cykelfält som utrymme i körbanan som 

med t ex målning eller beläggning är markerade för cykeltrafik. På 

dubbelriktade gator ligger de normalt på höger sida och på vänster sida på 

enkelriktade gator. Olika utformningsalternativ visas tydligt med sektioner, 

planer, exempel och kortfattad text samt symboler som anger säkerhet, 

komfort, utrymme och kostnader. 
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Figur 35 Olika principer för cykelbanor och cykelfält redovisas överskådligt med stöd för val av 
lösning med avseende på säkerhet, framkomlighet, utrymmesbehov och kostnad 

Cykelbanor beskrivs som fysiskt separerade från både motorfordonstrafik 

och gående, separeringen mot motortrafiken kan utgöras av parkerade bilar. 

Cykelbanor uppges vara bekvämast och säkrast för cyklisterna och gator 

med cykelbanor uppges ha färre skadade än liknande gator utan separat 

cykelinfrastruktur. Upphöjda cykelbanor kan antingen var i samma nivå som 

gångbanan eller på en nivå mellan gångbanan och körbanan. Avgränsning 

mellan cyklande och gående kan utgöras av möblering eller låg vegetation  

För enkelriktade cykelbanor rekommenderas en bredd om två meter för att 

möjliggöra för cyklister att passera varandra. Till parkerade bilar skall 

avståndet vara minst en meter för att skydda mot öppna dörrar. Mot rörlig 

trafik helst något bredare avstånd. Om hastigheten är över 40 km/timme eller 

bilflödet stort rekommenderas av komfort och säkerhetsskäl upphöjda 

cykelbanor som kan kombineras med flexibla pollare. Cyklisterna ska dock 

vara synliga för bilförarna. 

 

Figur 36 Illustration av cykelbana innanför parkering. Siffrorna hänvisar till text med 
rekommendationer om utformning, mått och motiv för utformningen 
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Dubbelriktade cykelbanor kan enligt handboken placeras antingen på ena 

sidan eller i mitten av gatan. Om flödet är högt eller lokala förhållanden 

kräver det kan det vara dubbelriktade cykelbanor på båda sidor av en gata.  

Ett avsnitt visar hur man kan hantera cykelstråk förbi busshållplatser, 

samtliga innebär att cykelbanan placeras mellan gångbanan och plattformen. 

 

Figur 37 Alternativ utformning av cykelbana förbi busshållplats 

2.3.3.3 Urban Bikeway Design Guide 

Handboken beskriver fyra huvudprinciper med allmänna råd och noggranna 

beskrivningar av hur cykelfält utformas; konventionella cykelfält, skyddade 

cykelfält, motriktade cykelfält och cykelfält på vänster sida, de två senare 

endast för enkelriktade gator. Tre varianter av cykelbanor beskrivs; 

skyddade, upphöjda och dubbelriktade. 

Konventionella cykelfält uppges vara lämpliga på gator med mer än 3000 

motorfordon per dygn och en skyltad hastighet från cirka 40 km/tim (25 mph) 

och uppåt. För gator med över 56 km/tim (35 mph) rekommenderas 

vänsterförlagda cykelfält, skyddade cykelfält eller separerad cykelbana. 

Cykelbanor, där cyklisterna är separerade från biltrafiken, uppges erbjuda en 

bättre säkerhet än cykelfält och de uppges vara attraktiva för fler grupper av 

cyklister. 

De fördelar som anges för cykelbanor, och de studier som det refereras till, 

avser i huvudsak cykelbanor eller cykelfält i allmänhet jämfört med cykling i 

blandtrafik, det vill säga inte skillnader mellan cykelfält och cykelbanor.  

Dubbelriktade cykelbanor anges som lämpliga i följande fall: 

• Gator med få konflikter i form av korsningar och utfarter på ena sidan 

av en gata 

• Gator där det inte ryms enkelriktade cykelbanor på båda sidor 

• Enkelriktade gator där ett motriktat cykelflöde är önskvärt 

• Gator där de flesta målpunkter är på en sida och gatan, på så sätt 

minskas behovet av att korsa gatan. 

• För att koppla samman med andra cykelstråk på ena sidan av gatan 

• Längs gator där många cyklister skulle uppleva stress på grund av 

flera körfält, höga trafikflöden, höga hastigheter, dubbelparkering, 

hög omsättning på parkeringsplatser.  

• På gator med en lokalgata på ena sidan 
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• På gator där konflikter vid korsningar effektivt kan minskas med 

tillbakadragen parkering, cykelmarkering och signalåtgärder i 

korsningar  

• Längs gator med höga cykelflöden 

• Längs gator med höga biltrafikflöden och/eller höga hastigheter 

• Speciell omsorg ska ägnas interaktionen mellan fotgängare och 

cyklande vid hållplatser 

Utformningsråd ges i bild och text.  

• Önskvärd bredd är 3,6 meter (12 feet), minst 2,4 meter (8 feet). 

• Cirka en meters avstånd/buffert till parkerade bilar för att ge utrymme 

för på- och avstigning samt för att undvika kollisioner med dörrar 

som öppnas. Bufferten kan vara upphöjd eller rymma pollare, 

planteringar eller annat fysiskt skydd. 

• Målad streckad linje skall skilja riktningarna från varandra och för att 

avgränsa mot gångytor 

• Utfarter och mindre korsningar är utmaningar vid utformning av 

cykelinfrastruktur:  

o Parkering ska inte tillåtas inom 9 meter (30 feet) på ömse 

sidor av korsningen.  

o En sikttriangel skall finnas vid korsningar och utfarter.  

o Konfliktytan skall markeras, t ex med färg.  

o Motorfordon ska korsa cykelbanan i så rak vinkel som möjligt 

för att sänka hastigheten.  

o Om cykelbanan är upphöjd bör även korsningen vara 

upphöjd och fungera som ett gupp för motortrafiken.  

 

 

Figur 38 Tydliga principbilder med tillhörande text om alternativa utformningar av dubbelriktade 
cykelbanor med fastighetsutfart. 

2.3.3.4 Design Manual for bicycle CROW 

Enligt CROW är cykelbanor att föredra på huvudgator men cykelfält är ett 

alternativ på gator med högst 50 km/tim och relativt låga cykelvolymer. 

Cykelfält kan också användas på t ex bostadsgator med en hastighetsgräns 

på 30 eller 60 km /h (det senare utanför tätort).  

Ett bra cykelfält kännetecknas enligt CROW av 

• Tillräcklig bredd 
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• Röd färg 

• Cykelsymboler 

Vid val mellan cykelfält och cykelbana behöver man ta hänsyn till: 

• Säkerhet 

• Exponering för avgaser 

• Tillgängligt utrymme 

CROW hänvisar till forskning från 1980-talet som visade att cykelbanor är 

säkrare än cykelfält längs större gator vad avser kollisioner med motorfordon 

men påpekar att underlaget för forskningen varierade vad avser bredd, 

utmärkning och utformning i övrigt vilket gör den osäker. Det påpekas också 

att man även måste beakta cyklandes singelolyckor. Singelolyckorna utgör 

en stor andel och risken för att köra in i t ex kantstenen ökar om utrymmet är 

trångt och/eller cykelflödet är stort. En bra utformad cykelbana tar därmed 

mer plats än ett cykelfält. Enligt handboken är det inte möjligt att skapa 

ordentliga cykelbanor om mindre än 11,8 meter är tillgängligt för både 

cyklister och motorfordon, vilket kan vara ett skäl för att välja cykelfält. 

Rekommendationen är en hastighetsgräns på 30 km/h om cyklister tillåts på 

körbanan, även i cykelfält, och speciellt om parkering är tillåten på eller längs 

vägbanan. 

De rekommenderade bredderna för cykelfält är baserade på den 

grundläggande förutsättningen att ett cykelfält alltid ska vara tillräckligt brett 

för att möjliggöra minst två cyklande i bredd, t ex en vuxen med barn eller vid 

omkörning. Cykelfältets bredd behöver även hjälpa bilförarna att hålla 

tillräckligt avstånd till de cyklande. Enligt handboken visar forskning att breda 

cykelfält både leder till generellt längre avstånd till cyklande och att antalet 

för nära passager minskar avsevärt (nästan obefintliga om minst 1,8 meter 

breda cykelfält). Rekommendationen är att cykelfält bör vara 1,7 - 2,25 m 

breda, exklusive vägmarkering. 

2.3.3.5 VGU 

2.3.3.5.1 VGU RÅD 

I VGU-råd finns en tabell för bredd på cykelfält.  

 

Figur 39 Mått på cykelfält i VGU Råd 

Dubbelriktade friliggande gång- och cykelvägar med måttliga flöden bör vara 

2,5 – 3,0 meter breda, bredare om det är ett regionalt cykelstråk avsett för 

arbetspendling. 

Val av separeringsform för gående och cyklister framgår av tabellen i Figur 

40. 
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Figur 40 Val av separeringsform beroende på hastighet och biltrafikflöde 

För kombinerade gång- och cykelbanor anges att gångytan bör vara väl 

åtskild från cykelbanan. Bredden på cykelbanan anpassas efter flödet på den 

aktuella sträckan. 

 

Figur 41 Rekommenderad bredd på cykelbanor. Lågt flöde < 360 cyklister/timme/riktning, högt 
flöde > 1440 cyklister/timme/riktning. Måtten för lågt flöde är även minsta tillåtna bredd (statliga 
vägnätet) 

2.3.3.5.2 VGU STÖDJANDE KUNSKAP 

I denna del hänvisas i huvudsak till övriga delar av VGU vad gäller 

utformning men den innehåller också kriterier för säkerhetsklassning av 

vägar, däribland anordningar för gång- och cykeltrafik. Inom tätort så anges 

att cyklister ska vara separerade (dvs cykelbana eller cykelväg) för mycket 

god standard vid hastigheten 60 km/timme eller högre. Cykelfält nämns inte, 

det får antas att det jämställs med cykling i blandtrafik eller på vägren.   
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Figur 42 Kriterier för gång- och cykelanordningars säkerhetsklassning i tätort 

 

 

Figur 43 Utrymmesbehov och mått för olika trafikanter 

Som stöd vid utformning finns måttangivelser för och mellan trafikanter. De 

olika sektionsillustrationerna finns dock på olika platser i handboken.  

2.3.3.6 GCM-handboken 

Inledningsvis beskrivs olika separeringsformer mellan olika trafikslag, 

inklusive för- och nackdelar.  

På gator med högst 30 km/tim uppges blandtrafik ge god standard för 

cykeltrafiken. På gator med 40-50 km/tim ger cykelbana eller cykelfält god 

kvalitet. Om sträckan tillhör huvudnätet och främst trafikeras av vuxna 

rekommenderas cykelfält, vars fördel är att cyklisterna i mindre grad behöver 

ta hänsyn till fotgängare. Om sträckan är en del av lokalnätet och 

användarna inte är en homogen grupp rekommenderas cykelbanor. Många 

uppges känna sig tryggare på cykelbanor än i cykelfält. 

Rekommendationerna grundar sig i forskning som ger att cykelfält är säkrare 

än cykelbanor eftersom cykelbanor – särskild dubbelriktade – ger sämre 
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samspel och säkerhet i korsningar. Direkt hänvisning till forskning saknas, 

även om det i slutet av handboken finns en litteraturlista för varje kapitel. Vid 

hastigheter över 50 km/timme ges cykelbanor god säkerhetsstandard.  

 

Figur 44 Separering mellan cykel och bil med hänvisning till hastighet 

Separering mellan gående och cyklister rekommenderas vid stora flöden 

och/eller om cyklisterna kan förväntas hålla en hastighet på upp mot 30 

km/tim. Separering uppges främst öka tryggheten och framkomligheten, men 

uppges inte ha någon nämnvärd betydelse för trafiksäkerheten. 

I GCM-handboken anges enkelriktade cykelbanor som ett alternativ i 

stadsmiljö och att valet mellan enkelriktat och dubbelriktat främst handlar om 

tillgängligt område. Dock uppges att enkelriktade cykelbanor ger en högre 

trafiksäkerhet medan dubbelriktade på båda sidor ger en genare väg mellan 

målpunkter. Anledningen till att dubbelriktade är mindre säkra är att 

samspelet mellan fotgängare cyklister och bilister försvåras i korsningar. Om 

cyklisterna kommer från ”fel” håll försvårar situationen ytterligare. I stadsmiljö 

där det är tätt mellan korsningarna är enkelriktade cykelbanor att föredra och 

bör eftersträvas vid ny- och ombyggnad. Om viktiga målpunkter ligger på 

olika sidor av gatan eller om gatan utgör en barriär är dubbelriktade 

cykelbanor lämpligare och kan vara att föredra i mer perifera områden.  

 

Figur 45 Rekommenderade bredder på gång- och cykelbanor, minimimått för dubbelriktad 
cykelbanan anges till 2,25 meter. För stora flöden rekommenderas bredare mått.  
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Handboken tar även upp vikten av säkra sidoområden och behov av 

skiljeremsor mot biltrafiken och mellan gående och cyklande. Skiljeremsor är 

inte bara viktiga för placering av stolpar etc utan även som snöupplag. 

Skiljeremsor kan utföras på flera olika sätt, med eller utan nivåskillnad och t 

ex ovanpåliggande betongstöd nämns i texten, med för- och nackdelar. 

Nivåskillnader mellan gående och cyklande rekommenderas inte få det kan 

leda till fallolyckor. Om man ändå vill ha det behöver banorna vara bredare. 

 

Figur 46 Avstånd mellan cyklande och sidohinder  

Cykelfält anges i vissa fall kunna ersätta cykelbanor eftersom de är billigare 

och tar mindre plats. I städer med mycket cykelpendling upplevscykelfält 

tillsammans med cykelboxar som bra ur trafiksäkerhets- och 

framkomlighetssynpunkt. Hastigheten på gator med cykelfält uppges 

vanligen vara 40 - 50 km/tim. Utformningarna i handboken avser främst 

innerstadsmiljö och stråk för arbetspendling. Om det endast finns cykelfält i 

en riktning finns en risk att det uppfattas som dubbelriktat. Flera alternativa 

utformningar för hur cykelbanor kan passera busshållplatser illustreras. 

Cykelfält på gator utan kantstensparkering bör vara 1,5 meter, minst 1,25 

meter. Om omcykling ska kunna ske med god standard behövs 1,7 meter. 

Cykelfält smalare än 1,2 meter uppges som negativt för trafiksäkerheten men 

för breda cykelfält kan missuppfattas som parkerings- eller körfält för 

biltrafiken. 

 

Figur 47 Placering och utformning av cykelbana 

Färgade cykelfält tas upp eftersom det förekommer i andra länder, 

Stockholm rekommenderar det och det upplevs positivt av cyklisterna. Dock 

uppges att det saknas studier som bekräftar att det ökar säkerheten.  
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Cykelfält är endast förenligt med längsgående parkering. Det 

rekommenderas att cykelfälten placeras på utsidan av parkering och 

lastplatser så att lastning och i-/urstigning kan ske mot gångbanan utan att 

vara i konflikt med cykelfältet. För att undvika olyckor med dörrar som 

öppnas behövs extra bredd när cykelfält passerar på utsidan av 

parkeringsplatser och lastplatser.   

2.3.3.7 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort 

För utformning hänvisar Åtgärdskatalogen till VGU och GCM-handboken. 

Resonemangen och innehållet i övrigt sammanfaller mycket med det i GCM-

handboken, men med den skillnaden att Åtgärdskatalogen saknar bilder och 

i stort sett även måttuppgifter. Uppgifter om utmärkning med vägmärken och 

vägmarkeringar för de olika alternativen anges däremot med namn och 

beteckningar. 

Cykelbanor beskrivs som fysisk avskilda från körbanan med kantsten, smal 

skiljeremsa eller heldragen linje och vägmärke för cykelbana medan cykelfält 

är en del av körbanan som avgränsas med linjemarkering för cykelfält. 

Cykelbanor kan även utföras som gemensamma banor för gående och 

cyklister.  

Cykelbanor uppges enligt en sammanställning av olika uppgifter minska per 

sonskadeolyckorna med 4 - 5 procent men minskningen för fotgängare och 

cyklister är inte signifikant. Handboken tar även upp förändring av 

olycksmönster och olyckstyper:  

Cykelbanor medför generellt en omfördelning av cykelolyckor på 

sträcka, från kollisioner med motorfordon (såväl fordon körande i 

samma riktning som stillastående) till kollisioner med gående 

(särskilt vid busshållplatser), samt fler singelolyckor. Olyckorna med 

enbart oskyddade trafikanter är kraftigt underrepresenterade i 

polisens statistik, vilket gör att effekten av cykelbanor troligtvis är 

sämre än den ovan angivna. Hur stor säkerhetseffekten blir beror på 

en mängd faktorer; hur blandning med gående sker, antal in och 

utfarter som korsar cykelbanan, utformning vid busshållplatser samt 

detaljutformningar som kantstensöverfarter, beläggning, 

siktförhållanden, stolpar etc. 

Cykelbanor, framförallt dubbelriktade, uppges ha en negativ säkerhetseffekt i 

korsningspunkter, speciellt kollisionsolyckor med svängande bilar ökar.  

Cykelfält uppges minska olyckor med personskador med 30 procent. Det är 

främst olyckor med fotgängare (–30 procent) och motorfordon (–40 procent) 

som minskar. Cyklisternas olycksminskning (-10%) är inte statistiskt 

signifikant. Enligt en litteraturstudie ökar cyklisternas säkerhet på sträckor, är 

oförändrad i signalreglerade korsningar, men minskar i väjningsreglerade 

korsningar. Vissa studier visar på en ökning av personskadeolyckorna vid 

anläggande av cykelfält. En förklaring till detta kan vara ökad cykeltrafik eller 

högre hastighet för cyklisterna. Den relativa risken kan dock ha minskat om 

cykeltrafiken har ökat. Om cykeltrafiken har omfördelats från andra, mindre 

säkra, stråk kan den totala säkerheten också ha förbättrats.  
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Enligt handboken är det stora problemet med cykelbanor och cykelfält 

korsningarna och att cyklisterna där utsätts för större risker jämfört med 

blandtrafik, och generellt sett är cykelfält säkrare än cykelbana. Anledningen 

är försämrat samspelet mellan cyklister och svängande biltrafik. I signal 

reglerade korsningar längs gator med enkelriktade cykelbanor är det säkrast 

att cykelbanorna övergår i cykelfält genom korsningarna. 

Separering mellan gående och cyklande tas också upp. Det saknas 

visserligen studier av trafiksäkerhetseffekten vid separering mellan gående 

och cyklande (avser cykelbanor) men eftersom 22 % av alla olyckor (förutom 

fallolyckor) med fotgängare över 65 år är kollisioner med cykel konstateras 

att brister i separering är ett problem och att åtgärden bedöms ha en viss 

positiv effekt.  

Separering bedöms extra viktigt i följande fall:  

• Gatan ingår både i lokalnätet och huvudnätet för gång- och 

cykeltrafiken. 

• Om gång och cykelflödet överskrider 200 gående och 200 cyklister 

per timme alternativt 50 gående och 300 cyklister per timme. 

• Om andelen barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar är 

högre än normalt 

• Om sikten är begränsad, till exempel i gctunnel eller pga buskage, 

kurvor och utfarter. 

• Om cykeltrafiken behöver kanaliseras, till exempel på torg eller 

gågator 

• Om cyklisternas hastighet är hög 

För val av separeringsform och bredder hänvisas till VGU. Olika beläggning 

– plattor för fotgängare och asfalt för cyklister – rekommenderas för att få en 

utformning som trafikanterna förstår.  

På gator med parkering bör cykelfältet läggas till vänster om 

parkeringsplatser utan för en skyddsremsa på 0,75 meter. 

2.3.3.8 Håndbog, Trafiksikkerhed Effekter av Vejtekniske virkemidler DK 

Handboken har ett avsnitt som behandlar cykelbanor på landsbygd. Både 

enkel- och dubbelriktade cykelbanor minskar olyckorna jämfört med cykling 

på landsväg, även fotgängarolyckor minskar. Författarna påtalar att de goda 

effekterna hänger samman med de högre hastigheterna som är på landsväg 

jämfört med gator i tätorter och att antalet korsningar är färre. Senare studier 

än de som utgör underlag för tabellen ger inte samma positiva resultat, 

orsaken till detta är att de flesta relaterar till cykelbanor i tätorter. Den 

positiva effekten på sträcka kompenserar inte för de ökade riskerna i 

korsningar. 
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Figur 48 Effekt av cykelbanor på landsbygd. 

2.3.3.9 Trafiksikkerhedsprincipper DK 

Handboken behandlar cykelbanor och cykelfält främst i kapitlen om 

korsningsutformning. På sträcka rekommenderas dock att skilja oskyddade 

trafikanter från biltrafiken med remsa eller kantsten på gator med hastighet 

över 50 km/timme. På befintliga vägar kan anläggande av cykelbanor minska 

cykelolyckorna med 50 %, vilket dock vägs upp av ökat antal olyckor i 

korsningarna. 

Man bör vara uppmärksam på: 

• Generellt sker färre allvarliga personskadeolyckor på cykelbanor än i 

cykelfält och i blandtrafik, speciellt vid hastigheter över 50 km/tim.  

• Cykelbanor är generellt bättre för barn än för vuxna. 

• Det är stor hastighetsspridning bland cyklister, bredden på 

cykelbanor och cykelfält bör vara tillräckligt breda för att man ska 

kunna cykla om utan att cykla i körbana eller på gångbana.  

• Smala cykelfält ökar risken för påkörning bakifrån. 

• Det kan uppstå konflikter mellan cyklande och gående/bussar vid 

busshållplatser och mellan cyklande och parkerade bilar. 

• Enkelriktade cykelbanor ska avslutas på ett säkert sätt när de 

fortsätter som cykelfält eller i vägren. 

2.3.3.10 Trafikksikkerhedshandbok TÖI 

I Trafikksikkerhedshandbok så skiljs inte tydligt på det som vi i Sverige 

benämner cykelbanor och friliggande cykelvägar. Därför kan det ibland vara 

något oklart vad som avses.  

Cykelfält angesminska antalet cykelolyckor i förhållande till blandtrafik och 

troligen även i förhållande till cykelbana. Enkelriktade cykelbanor kan, jämfört 

med blandtrafik, minska risken för olyckor på sträcka men är inte lika bra i 

korsningar som på sträcka. Dubbelriktade cykelbanor är mindre säkra än 

enkelriktade och kan ge fler olyckor i korsningar.   
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Enligt en norsk studie bidrar utformning på sträckor till 4% av dödsolyckorna 

på cykel (korsningar 36 %, sikthinder 31 %), fock är olyckor på sträcka i 

genomsnitt allvarligare jämfört med olyckor i korsningar, vilket tillskrivs de 

högre hastigheterna. 

Avstånd till parkerade bilar är ett bekymmer med cykelfält, en öppnad dörr 

kan vara upp till 1,2 meter bred, men t ex de norska föreskrifterna säger att 

avståndet mellan cykelfält och parkerade bilar ska vara minst 0,5 meter, 

vilket innebär att cyklisterna är i ”dörrzonen”.  

Handboken har sammanställt resultatet av sju studier som jämför cykelfält 

med blandtrafik där resultaten inte påverkas av cykelflödet. Utfallet framgår 

av tabellen i Figur 49. Effekten tillskrivs framförallt minskningen av antalet 

olyckor i korsningar eftersom effekten är mindre och inte signifikant på 

sträcka. 

 

Figur 49 Jämförelse mellan cykelfält och blandtrafik, resultat av sju studier 

Bilförare som passerar cyklister tenderar att hålla mindre avstånd till cyklister 

i cykelfält än i blandtrafik, om cykelfälten är smala kan därför avståndet till 

passerande bilar blir för litet. Smala cykelfält medför också att cyklande 

måste ut i bilkörfältet för att cykla om. Cykelfälten bör dock inte var för breda 

eftersom de då kan misstas för bilkörfält eller användas för parkering. Några 

mått anges dock inte i handboken. 

Cykelvägar och cykelbanor bör enligt handboken vara 2-4 meter breda. De 

sju studier av cykelbanor/-vägar (både enkelriktade och dubbelriktade) som 

refereras är mycket heterogena och ger inga entydiga svar på 

trafiksäkerhetseffekten. Studierna är på olika sätt kompenserade för olika 

cykelflöden och visar både färre, ingen förändring och fler olyckor på vägar 

med cykelbanor jämfört med blandtrafik eller cykelfält. Sammantaget tyder 

resultaten på att enkelriktade cykelbanor minskar antalet cykelolyckor jämfört 

med blandtrafik, men det är inte möjligt att kvantifiera effekten. De studier 

som omfattar effekter både i korsningar och på sträcka visar en sämre effekt 

i korsningar än på sträcka. Detta förklaras sannolikt av sämre synbarhet i 

korsningar och att bilförarna ofta inte förväntar sig cyklister.  

Handboken refererar till två studier, som jämför enkelriktade och 

dubbelriktade cykelbanor. Båda studierna kommer fram till att dubbelriktade 

cykelbanor har nästan dubbelt så många cykelolyckor som enkelriktade, med 

kontroll av cykelflödet. Risken är störst för cyklister som cyklar på ”fel” sida 

av vägen.  

Cykelbanor där cyklande och gående inte är effektivt separerade kan 

medföra stor risk för konflikter mellan gående och cyklande.  
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2.3.3.11 Analys 

De europeiska handböckerna är samstämmiga i sina rekommendationer att 

undvika dubbelriktade cykelbanor längs tätortsgator med tätt mellan 

korsningar. Konstaterandet att cykelfält generellt är säkrare än cykelbanor är 

man också överens om hänför sig till problematiken i korsningar, på sträcka 

uppges de dock vara både säkrare och tryggare.  

Samtliga handböcker tar upp problematiken kring konflikter mellan parkerade 

bilar och cyklister och är överens om att det behövs en zon mellan 

cykelbanor och parkering även om måtten kan variera något. Intressant är att 

de svenska handböckerna rekommenderar cykelfälten på utsidan av 

parkerade bilar medan de utländska rekommenderar en placering av 

cykelfälten mellan gångbanan och de parkerade bilarna så att de kan 

fungera som skydd mot den rörliga trafiken.  
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2.4 SLUTSATS INTERNATIONELLA HANDBÖCKER 

Det som framgår tydligast av denna genomgång av svensk och internationell 

litteratur är avsaknaden av attraktiva svenska handböcker med tydliga och 

lättillgängliga illustrationer, anvisningar och råd för utformning av säkra 

trafikmiljöer i tätort.  

Det råder en relativt stor samstämmighet mellan de europeiska 

handböckernas och riktlinjernas rekommendationer gällande olika 

utformningar. Samtliga har mer eller mindre god förankring i samma 

forskning och erfarenheter, även om det i VGU saknas referenser till 

forskningen.  

De svenska handledningarna är jämförelsevis svårtillgängliga och saknar 

ofta tydliga illustrationer och exempel på utformning av gator för både 

oskyddade trafikanter och biltrafik. Förenklat är de endera inriktade på 

detaljer och tekniska delar (VGU) eller textdokument med få anvisningar om 

konkret utformning. Handböckerna ”duckar” också för svåra avvägningar 

genom att helt enkelt utelämna viktiga delar och/eller mått i illustrationerna, 

detta gäller framförallt utformningar där gång, cykel och biltrafik skall 

samsas.  

Den holländska handboken innehåller flera tydliga och måttsatta illustrationer 

med anvisningar och rekommendationer för utformning av olika delar av 

gatumiljön, men den saknar oftast illustrationer som visar hur delarna kan 

sättas samman till en komplett helhet. Illustrationerna är oftast ”tekniska”, det 

vill säga måttsatta och detaljrika. De inledande kapitlen fungerar bra som 

handbok i planering av cykelinfrastruktur och tillsammans med 

utformningsdelarna kan den utgöra en bra uppslagsbok användbar även för 

svenska förhållanden. I de danska handböckerna finns, förutom text och 

detaljbilder, hela trafikmiljöer illustrerade med fotografier som exempel. 

Eftersom svenska trafikplanerare ofta inspireras av vad de ser i Danmark så 

är det bra att även ta del av handböckerna där för- och nackdelar med olika 

utformningar beskrivs. Att de är jämförelsevis nya/uppdaterade med aktuell 

forskning och förhållandena relativt lika gör dem också användbara i Sverige. 

Både när det gäller den holländska och de danska handböckerna behöver 

man dock vara medveten om att trafikregler och regler för t ex utmärkning 

kan skilja sig från svenska förhålladen.   

De granskade handböckerna från NACTO är mycket attraktiva, tydliga och 

enkla att använda, det gäller både de tryckta versionerna och 

nätversionerna. De är lättillgängliga och man kan lätt navigera sig mellan de 

olika delarna i nätversionerna. Böckerna visar tydliga illustrationer av gator i 

städer och tätorter, ofta med gång, cykel, bil- och kollektivtrafik. Liksom i de 

svenska handböckerna undviks dock svåra situationer t ex genom att 

konflikterande trafikrörelser undviks. Att det är svårt att kombinera flera olika 

anspråk märks också på att rekommendationer från beskrivningarna av 

enskilda delar inte alltid följer med till de sammansatta illustrationerna av 

kompletta gatumiljöer. Handböckerna har liten eller bristfällig koppling till 

forskning, referenserna är ofta enstaka amerikanska studier. De utformningar 

som beskrivs för cykel tar ofta inte höjd för större cykelflöden och på flera 

områden så avviker rekommendationerna från dem som finns i de 
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europeiska handböckerna. Att böckerna är så attraktiva och lättillgängliga är 

bedrägligt när det finns ganska stora brister i utformningsförslagen och 

resonemangen, förutom att de i stort sett bygger på en amerikansk kontext 

vad avser trafikregler, trafikförhållanden och utmärkning. De bör endast med 

stor försiktighet användas i svensk planering, t ex som inspiration för hur 

attraktiva gatumiljöer kan byggas upp. De delar som handlar om mått och 

utrymmesbehov för olika trafikanter och möblering av gaturummet är dock 

direkt användbara även för svenska förhållanden. Framförallt som denna 

form av hjälp vid utformning av nya gatumiljöer nästan helt saknas på 

svenska. Om de amerikanska handböckerna på grund av sin attraktivitet 

börjar användas mer allmänt riskerar vi dock att ta flera steg tillbaka och 

förlora många års erfarenhet och forskning av hur en trafiksäker utformning 

ser ut.     

Cities safer by design påminner mer om de europeiska handböckerna vad 

avser sakinnehållet och det finns hänvisning till forskning, även om urvalet i 

vissa fall är litet. Några kapitel känns dock inte relevanta för svenska 

förhållanden och är sannolikt mer tänkta för stora städer i låg- och 

medelinkomstländer. Det är tveksamt om den ur kunskapssynpunkt tillför 

något mer än vad de holländska och danska handböckerna gör. Men det 

faktum att den har fler illustrationer av sammansatta trafikmiljöer gör att den 

kan fungera som inspiration och vägledning även i Sverige, förutsatt att man 

beaktar att illustrationerna inte alltid stämmer överens med svenska regler. 

När man använder sig av utländsk litteratur behöver man vara observant på 

terminologin, som inte alltid är helt stringent mellan olika handböcker eller 

vetenskapliga studier ens på samma språk. Även mellan olika nordiska språk 

kan terminologin vara förvillande, cykelfält heter sykkelfelt på norska men 

cykelbane på danska. Cykelbana heter på norska sykkelveg och på danska 

cykelsti. 

Sammantaget så kan det konstateras att det behövs en eller flera svenska 

(nordiska) handböcker som på ett lättillgängligt och attraktivt sätt kan hjälpa 

planerare och utformare av tätorter och trafikmiljöer. Behovet bekräftas i en 

studie av hur nollvisionen beaktas i planering av nya bostadsområden1. En 

sådan handbok skulle med fördel kunna tas fram i samarbete mellan flera 

nordiska länder. 

  

                                                      
1 https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-
med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--
Trafikmiljon/Vagen/nollvisionen-i-nya-bostadsomraden/  

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--Trafikmiljon/Vagen/nollvisionen-i-nya-bostadsomraden/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--Trafikmiljon/Vagen/nollvisionen-i-nya-bostadsomraden/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--Trafikmiljon/Vagen/nollvisionen-i-nya-bostadsomraden/
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3 INTERNATIONELLA HJÄLPMEDEL 

3.1 METOD 

De hjälpmedel som har studerats är: 

• iRAP:s verktyg för betygsättning av vägars säkerhet 
http://downloads.irap.org/docs/RAP-SR-2-
2_Star_Rating_coding_manual.pdf 

• PTV Visum Safety http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-
us/products/ptv-visum-safety/ 

 

För båda hjälpmedlen har det gjorts en bedömning av användbarheten för 

svenska förhållanden. För iRAP har verktyget även studerats med 

avseende på hur det är uppbyggt, hur det stämmer med svensk syn på 

vad som är viktiga trafiksäkerhetsfaktorer, hur användarvänliga de är och 

vilka kunskaper som den som använder verktyget behöver ha. 

Känslighetsanalyser har gjorts med VIDA demonstrationsverktyg genom 

att förändra olika parametrar och se hur verktyget fungerar och vika 

effekter som olika parametrar har på betygsättningen med poäng och 

stjärnor.  

Som en del i utvärderingen av iRAP ingick test på fyra svenska väg-

/gatusträckor av olika karaktär. 

För testen användes Vida demonstrationsverktyg2. Testen inleddes med att 

två personer, en senior trafiksäkerhetsgranskare och en yngre vägprojektör, 

gjorde en skrivbordsinventering med hjälp av verktyget på fyra sträckor. Av 

praktiska skäl valdes sträckor i Stockholms län. De fyra sträckorna utgjordes 

av en motorvägssträcka, en större stadsgata och två sträckor på vanlig 

landsväg. Inventeringen gjordes med hjälp av google streetview. 

Trafikflöden, hastighetsgränser mm hämtade från NVDB, klickbara kartan 

samt Stockholm stads trafikflödeskarta.  

Efter skrivbordsinventeringen gjordes platsbesök på de fyra platserna för att 

se om den uppfattning som fåtts genom skrivbordsinventeringen stämde 

med upplevelsen på plats.  

  

                                                      
2  

http://downloads.irap.org/docs/RAP-SR-2-2_Star_Rating_coding_manual.pdf
http://downloads.irap.org/docs/RAP-SR-2-2_Star_Rating_coding_manual.pdf
http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-us/products/ptv-visum-safety/
http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-us/products/ptv-visum-safety/
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3.2 PTV VISUM SAFETY 

PTV Visum Safety är ett tillägg till makrosimuleringsprogrammet PTV Visum. 

Tillägget består av tre delar: 

1. Black Spot Management (BSM) 

2. Network Safety Management (NSM) 

- Analyserar befintligt vägnät och föreslår prioritering för 

åtgärder 

3. Road Safety Impact Assessment (RIA ) innehåller Accident 

Prediction Modelling (APM) 

- Analyserar vilken omledningsväg som är säkrast vid olika 

incidentscenarion  

- Analyserar var flest olyckor inträffar och vad som orsakar 

dem 

Programvaran har tagits fram som ett hjälpmedel för trafikplanering och 

bygger på olycksdata och data om vägnätet. 

Olycksdata kan hämtas via PTV Euska (används i Tyskland av 

polismyndigheten för att analysera olycksdata) och vägnätet byggs upp i 

PTV Visum. Trafiksäkerhetsplaneringen sker sedan i PTV Visum Safety som 

sammankopplar indata med modellerat vägnät. 

Programmet kan användas i följande steg: 

1. Importera olycksdata från olika källor i format databas, MS Excel 

eller textfil 

2. Programmet analyserar därefter olyckorna och visualiserar enstaka 

olyckor, frekvent drabbade korsningar och vägsträckor i färgkartor 

(heat map) 

3. Enskilda olyckor eller kluster av olyckor kan filtreras efter olika 

parametrar (egna kan läggas till) och hur de har förändrats under 

olika tidperioder  

▪ Fordonstyper som var inblandade i olyckan 

▪ Skadefaktor 

▪ Omständigheter 

o Vid sammanlänkning med Visum-modellen kan bl.a. följande 

parametrar analyseras: 

▪ Antal körfält 

▪ Korsningspunkter 

▪ Signaler 

▪ Hastigheter 

▪ Specifika parametrar för olika länder kan adderas till 

programmet 

4. Generera förslag på prioritering av åtgärder, statistik, rapporter samt 

ekonomiska utvärderingar 

5. Förutse olyckor och föreslå säkraste alternativet i planeringsskeden  

Programmet uppges baseras på forskning med nära samarbete med 

polismyndigheter, olycksutredare och olika organisationer. Programvaran 

uppges också uppdateras löpande med de senaste forskningsresultaten, 

praktiska erfarenheter och standarder. 
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3.2.1 Programmets moduler 

3.2.1.1 Black spot Management 

Verktygets black-spot del kan användas för att identifiera, redigera och 

analysera olyckskluster. Motivet som uppges för att arbeta med black-spot 

management är att hälften av olyckskostnaderna uppges inträffa på ungefär 

10 % av vägnätet. Underlaget för analysen är polisdata som analyseras 

elektroniskt. 

Ur importerade data identifierar programmet så kallade black-spots och 

visualiserar dem på ”temperaturkartor”, alternativt så kan algoritmerna 

automatiskt söka efter och generera olycksdrabbade platser med hjälp av 

parametrar som användaren har definierat. Enstaka olyckor kan filtreras efter 

olika attribut samt visualiseras och analyseras. En grafisk presentation som 

visar olyckskluster med symboler och olika fördefinierade rapportvarianter 

uppges ge bra beslutsunderlag både för yrkesutövare och för beslutsfattare 

utan trafikplanerarkompetens.   

Modulen länkar samman olycksdata med data från en transportmodell, t ex 

antal körfält, korsningsutformning, signalreglering och hastighetsdata. Detta 

gör det möjligt att systematiskt analysera olycksdrabbade platser med 

avseende på olika trafik- och utformningsparametrar. Det är möjligt att lägga 

in landspecifika företeelser och standards till programvaran. Verktyget kan 

presentera och tydliggöra olyckskluster i stråk eller t ex korsningar. Det är 

också möjligt att i modellen bedöma effekter av planerade åtgärder.   

3.2.1.2 Network safety network safety manual (NSM)  

Till skillnad från Black Spot Management som har ett reaktivt arbetssätt kan 

denna modul användas mer proaktivt. Programvaran kopplar olycksdata till 

vägnätet och trafikdata. Detta kan användas som underlag för planering och 

prioritering av åtgärder med hjälp av kartor och interaktiva tabeller. Enligt 

beskrivningen av verktyget kan man kombinera övriga data med kostnader 

och på så sätt få fram nyttan på samma sätt som man vanligen gör i 

kostnad-nyttoanalyser. Åtgärder kan prioriteras efter olyckornas 

allvarlighetsgrad, trafikanttyp eller andra kriterier som ger mest nytta för 

pengarna.  

Det framgår inte av programbeskrivningen hur kostnader för åtgärderna 

kommer in i verktyget, om det finns/kan läggas in generella kostnader i 

programvaran eller om man behöver ange en kostnad för respektive åtgärd. 

3.2.1.3 Road safety impact assessment (RIA)  

Den tredje modulen i verktyget ska möjliggöra bedömning av 

trafiksäkerhetskonsekvenser i befintligt och framtida vägnät. Med 

utgångspunkt från en olycksprognosmodell för respektive vägtyp och 

trafikflöden får man fram förväntat antal trafikolyckor för en viss gata eller ett 

helt gatunät. På detta sätt kan man också jämföra olika scenarier. 

Möjligheten att ta fram förväntad olycksbild gör det, enligt PTV, möjligt att 

välja det trafiksäkraste planeringsalternativet och på så sätt förhindra 
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framtida olyckor. Verktyget använder en Schweizisk olycksprediktionsmodell 

men kan även använda andra modeller eller bygga upp en speciellt för 

respektive kund.    

Genom att kombinera förväntat antal olyckor med kapacitet och flöden kan 

även trafiksäkerhetsfaktorer ingå i nytto-/kostnadskalkyler, vilket enligt PTV 

är en stor fördel med verktyget. 

3.2.2 Bedömd användbarhet i Sverige 

Att koppla olycksdata till vägnätet och olika attribut som hastigheter, 

korsningsutformning, antal körfält etc ökar möjligheterna till systematiska 

analyser av olycksdata och skulle kunna utgöra bra underlag både för 

åtgärder i befintligt nät och vid utformning av ny infrastruktur. Programvaran 

bygger på att man har tillgång till olycksdata i ett format som programmet 

kan läsa och att väg-/gatunätet är kodat i Visum. Att koda vägnätet för detta 

syfte bedöms som alltför kostsamt. Om verktyget ska vara användbart för 

svenska väghållare/kommuner så behöver det alltså utvecklas så att det kan 

läsa vägdata ur de databaser som redan används. Liknande 

analysfunktioner som kan göras med modulerna Black spot management 

och Network safety kan också göras med hjälp av (andra) GIS-verktyg, vilket 

också förekommer. Fördelen med en kommersiell programvara är att 

kommuner/konsulter inte behöver utveckla egna GIS-verktyg för analys av 

olycksdata. Om man står inför det behovet kan det alltså vara idé att 

undersöka hur kompatibelt PTV Visum är med de indata man har och 

jämföra kostnad för inköp och anpassning med kostnad för utveckling av ett 

eget GIS-verktyg. Ett alternativ skulle kunna vara om t ex flera kommuner 

gör en gemensam upphandling. 

Det pågår en utveckling av STRADA där olycksdatabasen kopplas mot 

innehållet i NVDB vilket ger liknande underlag som PTV-Visum. För 

kommuner med vägdata i andra databaser finns det möjlighet att göra 

samma koppling i efterhand. Innan man funderar på en investering i PTV-

Visum bör man alltså först jämföra funktionerna med dem som redan finns 

med STRADA. 

När det gäller den tredje modulen så är användbarheten för svenska 

förhållanden bland annat beroende på kvaliteten i de indata som finns och i 

vilken grad man kan överföra data och erfarenheter från andra länder rakt 

av. Som den första delen av denna rapport visar så skiljer sig inte bara 

rekommendationer mellan olika länder, även mellan olika vetenskapliga 

studier kan resultaten resultaten skilja mycket. Orsaken till detta kan ha 

många orsaker och man kan inte självklart överföra resultat från en studie till 

en annan kontext. För de utformningar där det finns svenska effektsamband 

framtagna borde det vara möjligt att lägga in de uppgifterna istället för 

utländska.  

Erfarenhetsmässigt är trafiksäkerhet dock mycket mer komplext än vad som 

tillåter sig förpackas i ett verktyg som anger ”rätt” och ”fel”, vilket också flera 

av de studier som refereras i första delen visar. Risken finns att hur bra 

indata som än finns för de bedömningar som verktyget gör så är de 
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otillräckliga och alltför trubbiga. För en första bedömning och prioritering kan 

det dock fylla sin funktion. 

3.3 IRAP 

iRAP är ett verktyg som kan användas som stöd vid 

trafiksäkerhetsinventering. Olika företeelser och förhållanden längs sträckor 

och korsningar ger poäng som översätts till en femgradig skala med stjärnor. 

Verktyget beräknar trafiksäkerheten för bil, motorcykel, cykel och fotgängare 

var för sig, beroende på vägens utformning kan det alltså bli olika stjärnor för 

de olika trafikantslagen. Den klassning som man får av vägnätet tänkt som 

underlag för planering av åtgärder och benchmarking.  

För inmatning av de indata som utgör grunden för poäng och stjärnor kan 

man antingen använda sig av VIDA demonstrationsverktyg direkt på nätet 

eller mata in uppgifterna i en excelfil. Demonstrationsverktyget är lämpat för 

enstaka, kortare sträckor. Resultat från demonstrationsverktyget kan 

ocksåexporteras till en excelfil, och vid behov kompletteras/justeras i 

efterhand. Oavsett inmatningssätt så registreras data i avsnitt om 100-

meterssträckor.  

Det finns två manualer tillgängliga för hur man ska fylla i uppgifterna, enligt 

hemsidan ska den ena ha ersatt den andra, men för att få en komplett bild av 

hur inmatningarna ska göras och hur man väljer alternativ så kan båda 

behövas. Den senare utgåvan innehåller en del förtydliganden, men i vissa 

fall så har även värdena för de olika alternativen, t ex adequate respektive 

poor, ändrats.  

Manualerna innehåller även andra råd, t ex om hur man kan göra 

datainsamling och om vikten av att den som matar in uppgifterna inte blir för 

trött (vilket kan bli fallet om det är långa sträckor som inventeras i fält). 

3.3.1 Beskrivning av indata  

Ofta finns det tydliga och lättförståeliga anvisningar i manualerna. För vissa 

delar krävs att den som gör inspektionen har relativt goda kunskaper i säker 

utformning eller har tillgång till andra anvisningar. Man behöver t ex kunna 

avgöra om en beläggning har tillräcklig friktion eller om ett räcke är avslutat 

på ett säkert sätt.  

 

Figur 50 Anvisning för kodning av standard för korsning i tätort med cykeltrafik 
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Figur 51 Anvisning för kodning av standard på kurvor 

 

Figur 52 Exempel på alternativ för kodning av sidoområden 

De alternativ som det går att välja mellan upplevs ibland som lite trubbiga, 

eller att viktiga parametrar saknas. Ett exempel är markanvändning i 

tätortsmiljöer som är mer komplexa än vad som alternativen kan verka. 

Läser man manualen så finns det dock anvisningar för hur man ska hantera 

det. Syftet med att ange markanvändning är främst att få med möjlig 

förekomst av fotgängare. När man väljer typ av markanvändning behöver 

man därför överväga om vägen är tillgänglig för eller används av fotgängare. 

Markanvändningen kring en motorvägsbro i tätort som inte är tillgänglig för 

(och inte heller används av) fotgängare ska därför kodas som outvecklad 

(undeveloped).  

 I grunden skall man bara registrera markanvändning som varar i minst 400 

meter, så vida det inte förekommer väl definierade kortare 

markanvändningar, t ex en skola eller en by. Alla områden där det 
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förekommer många fotgängare ska kodas som ”handel” (commercial) även 

om själva handeln inte är uppenbar. Generellt så gäller att om man tvekar 

mellan två olika markanvändningar så skall man välja den som är överst av 

dem i listan.  

 

Figur 53 Alternativ för kodning av omgivning för tätortsgata.  

3.3.2 VIDA demonstrationsverktyg 

Det är lätt att komma igång med testverktyget även om det saknas 

instruktioner, och när man förstår hur det fungerar är det ganska lätt att 

navigera i. Först väljer man lämplig vägtyp, det finns 15 olika vägtyper att 

välja mellan; olika varianter av tätortsgator, landsvägar och motorvägar samt 

korsningar. Det val man gör avgör vilka uppgifter som är default i flikarna.  

Det finns därefter sex ”flikar” med uppgifter att fylla i. 

 

Figur 54 De flikar med inmatningsalternativ som finns i VIDA-verktyget 

Även om det verkar lätt att fylla i flikarna så krävs det att man läser 

instruktionerna noga för att förstå vilka värden som ska användas för olika 

förhållanden.  

3.3.3 Känslighetsanalys  

Paramterarna i iRAP har testats för att utvärdera verktyget och för att få en 

uppfattning om vilka parametrar som har stor påverkan på resultatet. 

Testerna har i första hand baserats på grundinställningarna med variation av 

ett parametervärde per test, men med vissa undantag som då beskrivs i 

samband med sammanfattningarna nedan.  
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Sektion 

Det första steget är att välja vilken typ av sektion som vägsträckan 

representerar. Baserat på detta ändras till viss del parametrarnas 

grundinställningar.  

 

Figur 55 De alternativa vägtyper med default-data som man kan välja att starta med.  

Urban expressway är det som har mest positiv effekt för gående, cyklister 

och motorcyklister. Därefter urban, high-standard urban och basic urban, 

vilket är enligt förväntan med tanke på att dessa utformningar tar hänsyn till 
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att samtliga trafikantgrupper ska vistas i området. Grundinställningarna 

inkluderar även gång- och cykelflöden, vilket inte finns med i bl.a. Rural road 

som är förvalt vid programstart.  

Biltrafiken erhåller mest positiva effekter av de mer motorfordonsfokuserade 

utformningarna såsom high-standard motorway och motorway. Även de mer 

stadsmässiga utformningarna får relativt bra poäng för biltrafik. De 

utformningar som enligt programmet har lägst trafiksäkerhetseffekter för bil 

och även för motorcykel är low-standard rural, 3 leg intersection och low-

standard motorway.  

Ibland när en standard cross section väljs så ändras inte parametervärdena, 

trots byte till en annan standard cross section. Då behöver webbläsaren 

startas om för att man ska kunna ändra sektionstyp.  

Sidoområde (Roadside severity) 

Sidoområde har två olika faktorer, dels objekt och avstånd till objekt. Dessa 

ställs in för vardera sida om vägen. Avståndet varierar som mest med 8 

poängs försämring för bil och MC. Det som påverkar mest är om objektet är 

en klippa där poängen försämras med ca 26 poäng, övriga objekt påverkar 

som mest med 5-6 poäng. 

Väckningslinjer och belagd vägren påverkar mer beroende på vilket objekt 

som finns och hur nära det är, t.ex. blir effekten större om två objekt finns på 

samma plats eller om objektet är en klippa jämfört med om det är ett träd. 

Sträcka (mid-block) 

De flesta parametrarna under fliken mittremsa (vägtyp, 

uppgraderingskostnad, typ av mittremsa, väckningslinje i mittremsa, antal 

körfält, körfältsbredd, kurvradie, lutning, vägskick, linjeföring, gatubelysning, 

fordonsparkering, serviceväg, vägarbeten, siktsträcka) påverkar relativt lite 

med oförändrade poäng eller endast ett fåtal poängs skillnad. Däremot har 

vägens kurvatur stor påverkan både poängmässigt och för antalet erhållna 

stjärnor. Även vägens friktion som anges genom beläggningstyp och kvalitet 

påverkar resultatet väsentligt med gradvis försämring beroende på standard, 

men grundinställningarna är enligt bästa kvalitet vilket är ”tillfredställande 

asfaltbeläggning”. Dålig grusbeläggning ger lägst säkerhetsstandard. Detta 

känns som en något märklig klassificering eftersom en dålig grusbeläggning 

sannolikt ger lägre hastighet än en bra asfaltbeläggning (allt annat lika) och 

alltså kan vara en fördel ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Korsningar 

Generellt drar korsningar ner poängen avsevärt, vilket är rimligt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Cirkulationsplats är det som ger bäst betyg för bil, 

därefter tre- och fyrvägskorsningar av olika varianter. Signalreglerade 

korsningar ger som förväntat bättre betyg än de utan, separata svängkörfält 

ger också bättre betyg. Den korsningsvariant som ger överlägset sämst 

resultat för både bil och motorcykel är fyrvägskorsning utan signalreglering 

och utan separata svängkörfält, vilket är rimligt. För motorcykel är det bäst 

med signalreglerad tre- och fyrvägskorsning med separata svängkörfält 

medan cirkulationsplats är bland de sämre korsningsvarianterna. 
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Övriga korsningsinställningar och om de påverkar poängen eller inte: 

• Med eller utan refuger i korsningen – påverkar  

• Flöde på korsande väg (ÅDT) - påverkar relativt mycket 

• Med eller utan skyltning och markeringar - påverkar  

• Anslutningar till verksamheter eller bostäder - påverkar knappt 

Flöde 

Först när fotgängarflödet anges som över 0 aktiveras poängsättningen även 

för dessa trafikanter, vilket är viktigt att tänka på då det inte finns något flöde 

med i grundinställningarna. Oavsett omfattning på gångflödet genereras 

samma resultat. Det finns två varianter av gångflöde, ett längsgående och ett 

korsande. Resultaten är dock inte intuitiva eftersom poängen för gående blir 

lägre/sämre vid ett aktiverat längsgående flöde jämfört med ett korsande. 

Kombineras både längsgående och korsande blir poängen ännu lägre, men 

poängpilen indikerar ett bättre resultat än för endast längsgående fotgängare 

(se figur nedan där den översta är för endast längsgående och nedersta är 

för båda kombinerat). Denna del skulle sannolikt behöva utvecklas genom 

justering av poängsystemet samt ytterligare beskrivning i manualen av 

underlaget för bedömningen. 

 

Markanvändning 

Denna flik omfattar inställningar för markanvändning längs vägsträckan, typ 

av område, gångpassager, gångbanor, motorcykelbanor, cykelbanor, 

varningar för skola och trafikvakt för skola. Samtliga parametrar påverkas 

mest, eller endast, av ett aktiverat gång-, cykel-, samt motorcykelflöde. Till 

exempel är en planskild gångpassage bra för gående, men det påverkar inte 

trafiksäkerheten för bil- eller motorcykeltrafiken och därmed ger det ingen 

effekt för grundinställningarna som inte tar hänsyn till något gång- eller 

cykelflöde. Givet att gångflödet är aktiverat (antal påverkar inte resultatet) 

ger planskildhet en förbättring på ca. 56 poäng (5 stjärnor istället för 2). Det 

är därmed viktigt att tänka på att aktivera de olika flödena som är 

representerade för vägsträckan under fliken för flöden samt vilken typ av 

gång-, cykel- och motorcykelsfaciliteter som finns på sträckan.  

Hastighet 

Med grundinställningarna påverkas inte parametern speed limit/skyltad 

hastighet resultaten förrän vid 90 km/h. Förändring (lägre poäng) sker 

därefter i steg om 5 km/tim uppåt med ett exponentiellt samband, se grafer 

nedan. 
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Om parametern för den skyltade hastigheten (speed limit) är lägre än faktiskt 

uppmätta hastigheter (operating speed) angiven som 85-percentil påverkar 

denna parameter med exakt samma värden som för den skyltade 

hastigheten (se grafer ovan). Dvs. det värde som är högst av speed limit och 

operating speed avgör den faktiska högsta hastigheten som utgör underlag 

för poängberäkningen.  

Differential speed limits ska aktiveras om det finns en skillnad mellan 

hastigheten för bilar och lastbilar eller mellan bilar och motorcyklar som 

överstiger 20 km/h.  

Speed management ska aktiveras om det finns hastighetsdämpande 

åtgärder längs vägsträckan som minskar operating speed med 5-10 km/h 

under skyltad hastighet.  

Övriga parametrar påverkas i vissa fall vid högre hastighet, t.ex. ger ett 

aktiverat cykelflöde i kombination med 50 km/h (både speed limit och 

operating speed) sämre poäng än vid 30 km/h. 

3.3.3.1 Exempel Cykelfaciliteter 

Startalternativet vanlig tätortsgata valdes, denna har som default inget 

cykelfält, hastighetsgräns 60 km/tim (85-percentil 65 km/tim), biltrafikflöde 

8000 ÅDT och ett flöde av 1 – 5 cyklister under maxtimmen. Denna 

utformning ger enligt verktyget tre stjärnor för samtliga trafikanter utom 

fotgängare som får fyra stjärnor. Enligt defaultvärdena har gatan en icke 

fysiskt separerad gångbana (kantsten räknas inte som fysisk separering). 
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Figur 56 De stjärnor som defaultvärdena för tätortsgata ger. 

  

Genom att variera hastighetsgränsen så förändras utfallet av stjärnor, en 

hastighetsgräns och 85-percentil på 45 km/tim eller lägre ger för cykling i 

blandtrafik 5 stjärnor. Om hastighetsgränsen är högre än 85-percentilen så 

avgör hastighetsgränsen antalet stjärnor. Det innebär att en gata med 

bashastigheten 50 km/tim får fyra stjärnor (gul nivå) oavsett om det finns 

hastighetsdämpande åtgärder som säkrar hastigheten till under 30 km/timme 

eller inte. Om 85-percentilen på samma gata är 60 km/tim eller högre ges tre 

stjärnor, en förändring som verkar mer rimligt, även om 45 km/tim som gräns 

för fem stjärnor vid cykling i blandtrafik är högre än vad vi i Sverige anser.  

3.3.4 Test av iRAP på svenska Vägsträckor 

Fyra sträckor om cirka 100 meter valdes ut för testen; en större gata i 

stadsmiljö (del av Götgatan i Stockholm), en motorvägssträcka (E 18 vid 

Danderyds kyrka), och två delsträckor på en väg av landsvägstyp där den 

ena innehöll korsning, busshållplats etc (väg 260 vid Hellasgården, Nacka) 

och en delsträcka utan korsningsattribut (väg 260 i Nacka).  

3.3.4.1 Skrivbordsinventering 

Två personer, en erfaren vägutformare med trafiksäkerhetskompetens 

(godkänd trafiksäkerhetsgranskare) och en yngre vägprojektör utförde 

inventeringen var för sig. Den juniora personen fick ingen annan introduktion 

än de manualer som följer med verktyget.  

Som underlag för inventeringen användes google streetview/earth, NVDB, 

Stockholm stads trafikflödeskartor och ”Klickbara kartan”. Sträckorna 

definierades med koordinater i Google earth.   

3.3.4.2 Platsbesök 

Vid platsbesöken fylldes de olika värdena i gemensamt och alternativen 

kunde diskuteras. Jämfört med skrivbordsinventeringen så gav platsbesöken 

ytterligare information framförallt vad avser förekomst och flöde av 

oskyddade trafikanter som det kan vara svårt att få data på. Annat som 

framgick bättre än vid skrivbordinventeringarna var till exempel upptrampade 

stigar/smitvägar och kvaliteten på vägmarkering som kan skilja mot de bilder 

som finns i Google streetview.  

3.3.4.3 Jämförelse med VGU:s klassning  

För tre av sträckorna, E 18 och de båda sträckorna på väg 260 i Nacka finns 

trafiksäkerhetsklassning i NVDB. VGU:s klassning med en fyrgradig skala; 
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Mycket god – God – Mindre God – Låg är inte direkt överförbar till iRAP:s 

fem stjärnor, men i Figur 57 har ett försök gjorts att jämföra de olika skalorna. 

Inom respektive stjärna anges också poäng för hur mycket över gränsen för 

respektive lägstanivå som den bedömda vägsträckan ligger. 

 

Figur 57 Trafikverkets klassningsskala överst och iRAP:s fem stjärnnivåer underst.  

3.3.4.4 Sträcka 1 E18 Danderyds kyrka 

Den valda sträckan är norrgående körbana precis norr om trafikplats 

Danderyds kyrka.  

 

 

Figur 58 iRAP-klassning enligt inmatning av minder erfaren projektör 

 

Figur 59 iRAP-klassning enligt inmatning av trafiksäkerhetsgranskare 

 

 

Figur 60 iRAP-klassning enligt inmatning vid platsbesök 

 

Förklaringen till den stora skillnaden i klassningen är om det busskörfält som 

finns på vägrenen har angetts som körfält eller vägren. Om busskörfältet 

anges som körfält, vilket det ska enligt anvisningarna, så blir standarden 

betydligt lägre eftersom det då i praktiken saknas vägren och avstånden till 
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fasta hinder blir också kortare. En annan skillnad mellan de olika 

inmatningarna är att påfarten från den intilliggande trafikplatsen inte togs 

med i den inmatning som fick det högsta betyget.   

I övrigt är det endast mindre skillnader mellan inmatningarna, som om 

mittremsan skall klassas som mittremsa eller vägräcke och förekomst eller 

inte av väckningslinje. Det senare kan skilja mellan observationstillfället och 

de bilder som finns på google streetview. 

Jämförelse med trafiksäkerhetsklassning enligt VGU 

Enligt NVDB så är trafiksäkerheten på den aktuella sträckan av E18 ”God” 

vilket kan motsvara de relativt starka tre stjärnorna i iRAP.  

 

Figur 61 Trafiksäkerhetsklassningen för den aktuella sträckan på E 18 är enligt NVDB och iRAP.   

 

Figur 62 Kriterier för säkerhetsklassning av motorvägssträckor i tätort enligt VGU.  
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3.3.4.5 Sträcka 2 Götgatan, Stockholm 

 

Figur 63 iRAP-klassning enligt inmatning av mindre erfaren projektör 

 

Figur 64 iRAP-klassning enligt inmatning av trafiksäkerhetsgranskare 

 

Figur 65 iRAP-klassning enligt inmatning vid platsbesök 

Bortsett från kvaliteten för motorcyklister är samstämmigheten mellan 
betygsättningen från de olika inmatningarna relativt god. Mindre skillnader 
finns i antal poäng, men utfallet vad avser antal stjärnor för bil-, gång- och 
cykeltrafik är detsamma.  

De främsta svårigheterna med inmatningen var hur man till exempel kodar 
en innerstadsmiljö med både handel, kontor och bostäder samt hur en 
fyrvägskorsning med olika utformning/standard på de anslutande benen ska 
kodas eftersom det endast finns en möjlighet att ange utformning på en av 
de anslutande gatorna i en korsning. Skillnaden i poäng och stjärnor beror på 
olika inmatningar av detta, en del andra utformningsdetaljer samt på olika 
angivna flöden på korsande gator.  

Eftersom gatan inte är klassad enligt VGU har den ingen klassning angiven i 

NVDB. 

3.3.4.6 Sträcka 3 Lv 260 vid Hellasgården 

 

Figur 66 iRAP-klassning enligt inmatning av minder erfaren projektör 
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Figur 67 iRAP-klassning enligt inmatning av trafiksäkerhetsgranskare 

 

Figur 68 iRAP-klassning enligt inmatning vid platsbesök 

Resultaten mellan de båda skrivbordsinventeringarna skiljer sig åt dels vad 

avser standard för oskyddade trafikanter dels för biltrafiken. Den ena 

skrivbordsinventeringen gav inget betyg (dvs N/A) för gående och cyklister, 

vilket vid kontroll visade sig bero på att inget flöde för gående eller cyklister 

var inlagt. Det var dock inmatat att det finns en friliggande gång- och 

cykelbana längs med vägen. Å ena sidan kan det tyckas rimligt att inte 

betygsätta gång- och cykelinfrastrukturen om det inte finns (eller om man 

inte känner till) något gång- eller cykelflöde. Å andra sidan kan det tyckas 

något märkligt att det inte är vägens utformning som betygsätts, den är ju 

densamma oavsett om det faktiskt finns ett flöde eller inte. Finns det en 

gång- och cykelbana så tyder det på att det finns oskyddade trafikanter även 

om flödet är okänt.  

För biltrafik (och motorcykel) så beror skillnaden i poäng på olika inmatning 

av flöde på den kanslutande vägen (utfart från parkering). I den lägre 

klassningen är det korsande flödet uppgivet till 5-10 000 fordon, sannolikt en 

felinmatning. Eftersom det inte finns någon varning om ett värde verkar 

felaktigt/orimligt så är det alltså viktigt att man kontrollerar sin inmatning 

noga. I övrigt finns det en del skillnader mellan inmatningarna, t ex avstånd 

till fast hinder och mittbarriärens kodning, men ingen av dessa skillnader 

påverkar betygsättningen annat än marginellt. 

Det finns staket längs med gång- och cykelvägen där den går längs med 

vägen. Vid platsbesöket så noterades dock att det fanns en upptrampad stig 

förbi staketet där det upphörde. Inmatningen ändrades därför till att det inte 

finns något staket, vilket dock inte påverkade betyget för gående. Det visar 

dock på betydelsen av platsbesök. 

För att få fem stjärnor för biltrafiken skulle det ha krävts räcke mot 

bergskärningen på passagerarsidan. 

Jämförelse med trafiksäkerhetsklassning enligt VGU 

NVDB anger klassningen ”God” för vägsträcka vilket kan motsvaras av 

iRAP:s fyra stjärnor för biltrafiken.  
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Väg 260 vid Hellasgården ligger i landsbygdsmiljö,  

 

Figur 69 Eftersom det i VGU inte finns klassning för landsbygdsvägar med 50 km/timme, visas 

här kraven för tätortsväg. På den aktuella länken finns det dock varken räcken eller ett tre meter 

brett sidoområde fritt från fasta hinder. 

För gång- och cykel skiljer sig klassningen mellan VGU och iRAP. iRAP ger 

fem stjärnor, vilket borde motsvaras av ”Mycket god” enligt VGU:s klassning, 

medan NVDB anger att sträckan har klassats som ”Mindre god”. Tänkbar 

orsak till skillnaden mellan iRAP och VGU-klassningen kan antingen vara att 

den som genomförde Trafikverkets inventering inte fick med planskildheten 

under vägen eller att den upptrampade stig som antyder att det förekommer 

att man går över vägen har sänkt betyget.  
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Figur 70 Kriterier i VGU för säkerhetsklassning av gång- och cykelanordningar i tätortsnära 
miljöer på sträcka och vid korsning. 

 

3.3.4.7 Sträcka 4 Lv 260 vid Källtorp 

 

Figur 71 iRAP-klassning enligt inmatning av minder erfaren projektör 

 

Figur 72 iRAP-klassning enligt inmatning av trafiksäkerhetsgranskare 

 

Figur 73 iRAP-klassning enligt inmatning vid platsbesök 

 

Även för denna sträcka så resulterade avsaknad av flöde för oskyddade 

trafikanter att den ena skrivbordsinmatningen inte gav någon bedömning för 

oskyddade trafikanter.  

För biltrafiken blev det en skillnad på en stjärna mellan en av 

skrivbordsinventeringarna och platsbesök/den andra inmatningen. Skillnaden 

i inmatning mellan de olika är dels hur avståndet till fasta hinder har bedömts 

– den minst erfarne har klassat eftergivliga belysningsstolpar som fasta 

hinder – dels att den som fått den lägre betygsättningen har angivit en 

neddoppad räckesände (i motgående riktning) som ”oskyddad räckesände”. 

Vid kontroll visar det sig att båda dessa faktorer var för sig ger en lägre 

klassning.   

Jämförelse med trafiksäkerhetsklassning enligt VGU 

I NVDB så anges klassningen ”Mindre god” som stämmer bäst mot tre 

stjärnor i iRAP. Skillnaden är sannolikt att vägen generellt är ganska kurvig 
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och backig vilket leder till generellt begränsad sikt, även om just de 100 

meter som granskades har tillräcklig, men inte mer, sikt. Hade den 

observerade teststräckan valts något längre österut så hade sikten inte varit 

tillräcklig. iRAP-klassningen ändras dock inte om sikten ändras från 

tillfredsställande (adequate) till dålig (poor), allt annat lika.  

 

Figur 74 Den östra sträckan på Lv 260 har enligt NVDB trafiksäkerhetsklassen ”mindre god”.  

 

3.3.5 Slutsats 

iRAP:s verktyg är mycket lätt att använda, även för den som inte är rutinerad 

vägprojektör eller van att arbeta med trafiksäkerhet är det lätt att sätta sig in i 

verktyget och att tillämpa instruktionerna.  

En skillnad som visade sig var att den mindre rutinerade personen ofta var 

mer noggrann med att läsa och följa manualen, medan den mer rutinerade 

ibland gick på ”magkänsla”, vilket kunde medföra omtag. Skillnader i de 

bedömningar som ingick i testet berodde främst på olika inmatning av flöde 

av oskyddade trafikanter, busskörfält på vägren och avstånd till fast hinder. 

Det varierade vem som fick högst poäng/flest stjärnor på ett vägavsnitt, det 

blev alltså inte ett systematiskt fel så att den ena personen alltid fick ett 

högre eller lägre betyg än den andra.  
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Tabell 2 Jämförelse av resultat från skrivbordsinventering mellan Trafiksäkerhetsgranskare och 
juniorprojektör 

Trafiksäkerhetsgranskare Junior projektör 

  

  

  

 
 

 

De förändringar i inmatningar som gjordes vid platsbesöken påverkade 

poängsättningen endast marginellt jämfört med dem som 

trafiksäkerhetsgranskaren fick. I samtliga fall blev det samma antal stjärnor. 

Detta talar för att det är möjligt att göra en inventering med hjälp av google 

streetview eller liknande verktyg, förutsatt att förhållandena inte har ändrats 

efter filmningen.  

 

Tabell 3 Jämförelse mellan resultat från skrivbordsinventering och platsbesök 

Trafiksäkerhetsgranskare Platsbesök 

  

  

  

  

 

Tröskeleffekten som uppstår mellan olika antal stjärnor innebär att skillnaden 

mellan olika antal stjärnor kan vara liten och bero på detaljskillnader i hur 

olika personer tolkar instruktionerna eller bedömer utformningen. Om 

verktyget skall användas för jämförelser mellan olika sträckor, inventering av 

ett nät eller längre sträckor där mer än en person inventerar behöver därför 
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kalibrering i bedömning av attributen göras så att marginella skillnader inte 

riskerar att få oproportionerligt genomslag.  

Verktyget är utvecklat för inventering och kartering av gator och vägar i en 

stor del av världen med en inriktning framförallt mot låg och 

medelinkomstländer. I Sverige skulle verktyget kunna användas för större 

investeringsvolymer och en grov kartering av en väghållares vägnät. För mer 

noggranna trafiksäkerhetsinventeringar, till exempel inför val av åtgärder, är 

det dock inte tillräckligt anpassat till en hög nivå på trafiksäkerhetsarbetet. 

Det bedöms också mer användbart för landsbygds och förortsförhållanden 

än innerstadsmiljöer.  

I sitt grundutförande är nyttan för svenska eller nordiska förhållanden 

sannolikt begränsad eftersom ”lägstanivån” för flera av attributen är för låg 

för att visa på behov av att förbättringar/förändringar utifrån en redan god 

standard. Det finns också frågetecken för vissa kvalitetsgränser där det som 

anges som god standard kan vara tveksamt ur trafiksäkerhetssynpunkt, t ex 

så bedöms alla körfältsbredder över 3,25 meter som god standard, det finns 

ingen övre gräns ens för tätortsmiljöer. Det är heller inte självklart att en bred 

belagd vägren alltid är positivt för trafiksäkerheten, vilket verktyget ger.  

Om manualen anpassades för svenska/skandinaviska så att gränsvärdena 

för ”adequate”, ”poor”, ”moderate” etc ändrades till en nivå motsvarande de 

som finns i VGU så skulle det påverka resultatet på ett adekvat sätt. En 

ändring av instruktionerna skulle visserligen innebära att det inte går att 

jämföra vägnätets kvalitet med andra länders, men det saknar sannolikt 

större betydelse.  

3.4 SLUTSATSER INTERNATIONELLA HJÄLPMEDEL 

Så som verktygen i sina grundutföranden är utformade idag är nyttan av att 

använda dem i Sverige begränsad.  

Mycket av det som programvaran PTV Visum Safety kan göra är även 

möjligt att göra i GIS och/eller STRADA. För övriga funktioner krävs 

omfattande och relativt kostsamma indata om de inte kan läsas in från 

befintliga databaser. Tillsammans med osäkerhet om vilka underlag som 

ligger till grund för de resultat som programmet genererar innebär det att det 

sannolikt krävs en hel del arbete innan det skulle vara relevant för 

användning i Sverige.     

Eftersom iRAP kan användas utan kostnad är det mer attraktivt att pröva i en 

större omfattning. Om gränsvärden och anvisningar för inmatning anpassas 

för svenska förhållanden skulle det kunna användas för inventering på en 

övergripande nivå för att få en uppfattning om brister i gatu-/vägnätet.  
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


