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Sammanfattning 

I Sverige finns en inarbetad kultur att arbeta för stadsmässiga gaturum anpassade för 

oskyddade trafikanter. Det finns flera handböcker som kan användas som stöd när 

infrastruktur för cykeltrafik planeras. Det finns flera goda exempel på punktåtgärder 

som har genomförts i svenska städer för att underlätta för cykling i blandtrafik, ofta 

kopplat till korsningspunkter. Däremot finns begränsat kunskapsunderlag kring mer 

systematisk planering för cykelanpassade gator med blandtrafik. 

Sveriges regering presenterade våren 2017 en rad nya regeländringar för att främja 

cykling i Sverige. Ett av dessa förslag var införande av så kallade cykelgator, en gata 

där cykeln ges företräde framför motorfordon och där motorfordon ska anpassa 

hastigheten efter cykeltrafiken.  

Cykelgator erbjuder en möjlighet att främja cykeltrafiken på gator med blandtrafik. 

Syftet med cykelgatan är skapa nya och förbättrade möjligheter för cykeltrafiken utan 

att nödvändigtvis utesluta motorfordonstrafik. Cykelgata är primärt avsedd för täta 

stadsmiljöer men kan också vara aktuell som en kompletterande åtgärd i viktiga 

cykelstråk i mer glesbebyggda områden.   

Idag finns cykelgator i flera olika länder, bland annat Nederländerna, Tyskland, Danmark 

och Norge. Denna studie har valt att göra korta nedslag i hur planeringen med cykelgator 

har sett ut i två av Sveriges grannländer, Norge och Danmark, samt i Göteborg där 

planering och genomförande av så kallade cykelfartsgator pågått sedan en tid tillbaka. 

Inom ramen för denna studie har också en workshop genomförts med cykelexperter och 

trafikplanerare från ett antal svenska kommuner. Genom fallstudien och workshopen 

har flera goda exempel och slutsatser kring framgångsfaktorer för cykelgator kunnat 

dras. 

I studien konstateras att förutsättningarna för en cykelgata förbättras avsevärt om 

cykeltrafiken är det dominerande trafikflödet. I bland annat Göteborg finns dock 

exempel på framgångsrika cykelgator i stråk med stora bil-, kollektiv- och 

gångtrafikflöden. När cykeltrafiken är förhållandevis litet har dock omfattande åtgärder 

i gaturummet krävts för att garantera att cykeltrafiken styr trafikrytmen. 

Oavsett trafikflöden ska utformningen av cykelgatan vara trafiklugnande och såväl 

motorfordon som cyklister ska hålla låga hastigheter. Hur fort cykeltempot är beror till 

stor del på kringliggande stadsmiljöer och rum, men som regel bör 20-30 km/h 

användas som riktvärde. 

Cykelgator är en trafiklugnande åtgärd och innebär ett tryggare och säkrare alternativ 

än cykling i vanlig blandtrafik. Cykelgator kan med fördel användas för att på olika sätt 

främja cykeltrafiken i städer och tätorter. Åtgärden är dock inte lika trafiksäker som en 

helt separerad cykelbana eller cykelväg och ska därför endast ses som ett alternativ till 

cykelbanor i täta stadskärnor där utrymmet för separata cykelbanor är begränsat. 
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1 Inledning 
Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. 

Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och 

överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och 

arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.  

Denna rapport är resultatet av en studie som har genomförts under sommaren och 

hösten 2017. Rapporten kan användas som kunskapsunderlag vid planering av 

cykelgator i en svensk kontext. 

Bilder och texter i denna rapport har tagits fram av ÅF, med stöd och input från experter 

inom svenska och danska kommuner. ÅF vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till 

denna studie som vi hoppas kan vara till hjälp för framtida utformning av cykelfrämjande 

åtgärder i våra svenska städer och tätorter.  

1.1 Bakgrund 

Cykelgatan är en utformningsprincip som kan användas för att prioritera cykeltrafiken 

på gator där cykling sker i blandtrafik. Cykelgator finns i flera länder i Europa och är ett 

etablerat begrepp i länder som Tyskland och Nederländerna. I Sverige har cykelgator 

hittills endast byggts på försök i olika städer, där de mest omtalade projekteten har 

genomförts i Göteborg och i Linköping. I Sverige är det idag (hösten 2017) inte möjligt 

att enligt lag reglera en gata som cykelgata. De kommuner som på försök har arbetat 

med cykelgator har antingen fått dispens för att sätta upp tillfälliga vägmärken som 

indikerar cykelgatan eller arbetat med andra fysiska åtgärder eller trafikregleringsformer 

för att främja cykling på blandtrafiksträckor.  

Näringsdepartementet presenterade år 2010 ett direktiv om översyn av trafikregler ur 

ett cykelperspektiv. Direktivet låg till bakgrund för den offentliga utredningen SOU 

2012:70, Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv, 

även känd som ”Cykelutredningen”. I utredningen framhölls att cykelgator har mycket 

goda förutsättningar att bli en framtida regleringsform i Sverige, men också att 

cykelgatan fyller en viktig funktion för att legitimera cykeln som eget transportslag. 

Inrättandet av cykelgator sänder också viktiga politiska och psykologiska signaler 

om att cykling är ett eget transportsätt och att cyklisterna prioriteras. På sikt kan 

detta leda till ökad cykling. (SOU 2012:70) 

Cykelutredningen konstaterade att cykelgator kan bidra till ökad säkerhet för cyklister 

och fotgängare och att införandet av cykelgator i förlängningen kan bidra till att 

cyklingen ökar samtidigt som trafik med motorfordon minskar, ett resultat som går i 

linje med Regeringens målsättningar om ett hållbart transportsystem. Cykelutredningen 

lämnade förslag på reglerändringar i trafikförordningen för att införa regleringsformen i 

svensk lag och ge möjlighet att reglera cykelfartsgator i lokala trafikföreskrifter. 

 

 



 

  
 

Datum: 2018-02-02   Sida 7 (44) 

I samband med att Regeringen presenterade en nationell cykelstrategi våren 2017 

lämnades också ett antal förslag på regeländringar i trafikförordningen (1998:1276). 

Bland annat föreslogs att cykelgata ska införas som regleringsform. Förslaget 

presenterades i promemorian Cykelregler. Följande förslag för cykelgator lämnades: 

Det införs en möjlighet för kommuner att inrätta cykelgator genom att meddela 

lokala trafikföreskrifter om att en väg eller vägsträcka ska vara cykelgata. En ny 

beteckning, cykelgata, införs i förordningen om vägtrafikdefinitioner. Ett 

vägmärke för cykelgata införs. 

Följande trafikregler ska gälla på en cykelgata: 

 den högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen 

 fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser 

 en förare som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan 

 förare av motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. 

 Den som bryter mot hastighetsbestämmelsen eller bestämmelsen om 

väjningsplikt ska dömas till böter. 

(Regeringen, 2017) 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Många kommuner och regioner har mål om ökade cykelandelar vid transporter inom och 

mellan städer. För att målsättningarna ska kunna uppfyllas krävs att cyklister får ökat 

utrymme och förbättrade möjligheter att på ett trafiksäkert sätt ta sig fram i olika miljöer 

och stadsrum. Om detta ska bli en realitet i tätbebyggda stadsmiljöer behöver 

planeringsförutsättningarna för cykeltrafik förändras. Att anlägga cykelgator kan bli ett 

sätt för kommuner att med förhållandevis små medel förbättra och åtgärda viktiga stråk 

där cyklingen önskas öka och där trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter behöver 

förbättras, men där möjligheterna att inrätta separerade cykelbanor är begränsade.  

Syftet med denna studie är att undersöka planeringsförutsättningar för cykelgator i 

svenska trafikmiljöer. Studien kartlägger vilket stöd som kan hämtas från befintliga 

planeringshandböcker och riktlinjer, och cykelgatornas fördelar och nackdelar jämförs 

med befintliga lösningar för cykling i blandtrafik. Studien identifierar potentialer för 

cykelgator under olika förutsättningar, exempelvis olika stads- och gatukaraktärer och 

vid olika trafikflöden. Studien innefattar även rekommendationer, förslag till vidare 

arbete och studier samt ger övergripande utformnings- och åtgärdsförslag.  

I studien har följande frågeställningar beaktats: 

 Vad är en cykelgata och hur passar cykelgatan in i svensk planeringsmetodik? 

 Vilka risker och utmaningar finns med cykelgator och hur kan dessa bemötas i 

planeringsskedet? 

 Vilka grundförutsättningar behövs för att cykelgator ska kunna implementeras 

och skapa en trygg och säker trafikmiljö i svenska städer? 
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1.3 Metod och workshop 

 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har omfattat planeringshandböcker kring trafikplanering i allmänhet 

och cykelplanering i synnerhet. Studerad litteratur har även innefattat svensk 

trafikreglering, cyklisters trafiksäkerhet i Sverige och internationellt, utformning som 

främjar cykeltrafikens framkomlighet, säkerhet och trygghet, samt metoder för att lugna 

trafikrytmen (så kallad traffic calming). Litteraturstudien har även omfattat svenska och 

internationella utredningar kring cykelgator.  

 Fallstudie 

Fallstudier har genomförts i Oslo, Göteborg och Århus. Fallstudien innefattar 

litteraturstudie och platsbesök. Litteraturstudien har omfattat de utredningar och 

utvärderingar som har gjorts av cykelgatorna i de tre städerna.  

Syftet med fallstudierna har varit att hitta goda exempel, och potentiella fallgropar, som 

kan användas när och om cykelgator i framtiden implementeras i större skala i Sverige. 

Vid platsbesöken har följande studerats: 

 Utformning 

 Kringliggande miljöer och trafikantupplevelse 

 Eventuell reglering och visuell kommunikation 

 Trafikföring, trafikandelar och upplevd hastighet 

 Upplevda konfliktpunkter 

 Interaktion mellan trafikslag 

 Funktion som cykelgata 

I Nederländerna har cykelgator funnits sedan 90-talet och metoderna för utvecklingen 

av gatutypen kan anses vara väl beprövad. En kortare beskrivning av utvecklingen och 

arbetet med cykelgator i Nederländerna används därför som jämförelse mellan studiens 

tre olika fallstudieobjekt. 

 Workshop 

Inom ramen för denna studie har en workshop anordnats där planerare, strateger och 

experter från ett antal svenska kommuner och organisationer bjudits in. Syftet med 

workshopen var att utifrån genomförd fallstudie diskutera möjligheter och 

begränsningar för utformning och användning av cykelgator i Sverige. 

Workshopen resulterade i ett stort omfång av identifierade problem, utmaningar, risker, 

men även möjligheter och potentialer med cykelgator i Sverige. Slutsatser från 

workshopen har arbetats in i rapportens senare kapitel, tydligast i kapitel 4. 

1.4 Avgränsningar 

Cykelgata är ännu inte en etablerad regleringsform i Sverige, men under de senaste tio 

åren har cykelgator genomförts på försök i flera svenska städer. Internationellt finns det 

gott om exempel på genomförda cykelgator eller andra gator med liknande 

regleringsform.  
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2 Planeringsförutsättningar 
I följande kapitel redogörs för vilket stöd som kan hämtas i svenska lagar, riktlinjer och 

planeringshandböcker vid planering för cykeltrafik. I kapitlet beskrivs kortfattat de 

cykelgator som har byggts på försök i Sverige. Dessutom redogörs för vilka alternativ 

för cykling i blandtrafik som, till skillnad från cykelgator, har stöd i svensk trafikreglering.  

2.1 Handböcker 

I följande avsnitt beskrivs viktiga handböcker och regelverk som idag används som stöd 

vid cykeltrafikplanering. Merparten av handböckerna berör inte cykelgator, men 

innehåller kvalitetskriterier och riktlinjer som delvis är relevanta även för cykelgator. På 

samma sätt kan de arbetsmetoder som presenteras i handböckerna delvis även fungera 

som inspiration vid planering av cykelgator.    

 TRAST 

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är en svensk planeringshandbok som används av 

kommuner och regioner i arbetet att uppnå ett balanserat trafiksystem. 

I TRAST-handboken finns ett system för att kategorisera allmänna platser och trafikstråk 

i tre olika ”rum”; frirum, mjuktrafikrum och transportrum (Trafikverket, 2015).  

Frirummet är cyklisternas, fotgängarnas och de lekande barnens område. Områden som 

karakteriseras som frirum är bland annat gång- och cykelvägnät, parker och 

rekreationsområden. I frirummen ska människor kunna röra sig fritt, utan hinder och 

utan oro för allvarliga trafikolyckor. Biltrafik ska i princip inte förekomma inom 

frirummen. 

Mjuktrafikrummet omfattar större delen av stadens trafiknät. I mjuktrafikrummet 

samsas motoriserade fordon och oskyddade trafikanter. Biltrafikens ytor begränsas i den 

mån det är möjligt med hänsyn till gatans eller vägens funktion i stadens trafiksystem. 

I dessa rum är det extra viktigt med trafiklugnande åtgärder för att minska möjligheter 

för fordon att köra snabbt. 

Transportrummet är en viktig del av stadens länkar för såväl persontrafik som för 

kollektivtrafik och varudistribution. Inom transportrummet prioriteras motorfordons-

trafik, spårtrafik och godstrafik. 

En cykelgata är i första hand ett mjuktrafikrum, men lånar även karaktärsdrag från 

frirummet. Cykelgatan är en blandtrafikgata där olika trafikslag ska samsas men extra 

hänsyn ska visas mot cyklister som har företräde framför motorfordon. Jämfört med det 

traditionella frirummet skapas på cykelgatan även en tydlig separering mellan cyklister 

och andra oskyddade trafikanter. 
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Figur 1. Livsrumsmodellen. Bild: SKL och Trafikverket, 2015 

 Rätt fart i staden 

Rätt fart i staden (Trafikverket och SKL, 2008) är en nationell handbok som syftar till 

att beskriva vilka hastighetsbegränsningar som är bäst anpassade för olika 

förutsättningar i stadsmiljöer. I Rätt fart i staden används fem stadsbyggnadskvaliteter 

för att beskriva hur staden påverkas av olika typer av hastighetsbegränsningar; stadens 

karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. I handboken 

illustreras hur rätt hastighet kan uppnås på en gata genom hastighetsgräns, utformning 

och övervakning. I handboken diskuteras även vilka hastighetsgränser som är lämpliga 

vid olika bebyggelsestrukturer och stadskaraktärer. 

 GCM-handbok 

I GCM-handboken (SKL, 2010) beskrivs de försök som gjorts med cykelgator i Sverige. 

Handboken beskriver även hur cykelgator har implementerats i andra länder, bland 

annat Tyskland. Sedan GCM-handboken publicerades har cykelgator testats mer utförligt 

i en svensk kontext och en del av handbokens rekommendationer behöver utvecklas. I 

figuren nedan redovisas GCM-handbokens rekommendationer för cykelgator. 

 

Utöver det korta avsnittet om cykelgator innehåller GCM-handboken utförliga riktlinjer 

för utformning av gång- och cykelvägar. Avsnitten kring cykeltrafikens ytmässiga behov 

har stor relevans vid planering av cykelgator. 

 

 Förhållandet cyklister-bilister är större än 2:1 

 Färre än 500 motorfordon/dygn 

 20 km/h är önskvärt, max 30 km/h 

 Vägvisning vid valpunkter 

 Ingen parkering bör tillåtas på körbanan och parkerade fordon minimeras 

 4,5 meter bred gata så att 2+2 cyklister kan mötas 

 Hastighetsdämpande åtgärder kan vidtas 

  

 Beläggningen ska vara jämn för bästa framkomlighet, asfalt är att föredra 
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2.2 Cykelfartsgator på försök i Sverige 

De första försöken med cykelgator i Sverige genomfördes åren 2007 – 2008 i fyra olika 

kommuner. Vid tidpunkten användes cykelfartsgata som benämning. Målet med 

försöken var att utreda om cykelfartsgator kunde anses vara en trafiksäker lösning för 

att hantera cykling i blandtrafik i Sverige. Försöken genomfördes på befintliga, stadsnära 

gator som de respektive kommunerna pekat ut som saknade länkar i större cykelstråk. 

Inga fysiska åtgärder genomfördes på gatorna mer än att skylta ner hastigheten till 20 

km/h med tilläggstexten ”Cykelfartsgata”. 

 

Figur 2. Cykelfartsgata på försök i Linköping, här Klostergatan. Bild tagen 2014. Källa: Wikimedia 
Commons 

En för- och efterstudie gjordes i Linköping, där två centrumnära gator tillfälligt reglerats 

om till cykelfartsgator (VTI, 2008). Studien visade att hastigheten för motorfordon 

minskade något samtidigt som antalet bilar också minskade. Den slutliga bedömningen 

var att risken för svåra olyckor hade minskat med 10-20 % för cyklister. 

Sedan år 2013 har flera cykelfartsgator byggts i Göteborg, dessa beskrivs mer utförligt 

under kapitel 3.2. 
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2.3 Cykeltrafik i befintliga gatustrukturer 

I följande avsnitt redovisas former för cykling i blandtrafik som till skillnad från 

cykelgator redan har stöd i svensk trafikreglering. I avsnittet beskrivs kortfattat regler 

och förutsättningar för cykling i blandtrafik på vanliga stadsgator, gågator, 

gångfartsområden, kollektivtrafikkörfält, enkelriktade gator och bygdevägar. 

 Cykling i blandtrafik 

På gator och vägar där cyklister hänvisas till blandtrafik ska cyklisten, enligt 

trafikförordningen, uppehålla sig så nära den högra kanten av vägrenen som möjligt, 

eller av den bana som används (SFS 1998:1276 3 kap. 7 §). Detta för att motorfordon 

ska ha möjlighet att kunna passera utan att riskera kollision.  

 Gågata 

En gågata är en gata där motorfordonstrafik är förbjuden (med vissa undantag som 

exempelvis varutransporter). Gågator utformas ofta med olika möbleringar och 

offentliga konstverk, som ”stör” andra trafikantgruppers framfart. Uteserveringar, 

torghandel och andra aktiviteter är också vanliga på gågator.  

Cykeltrafik är i många fall olämplig i stråk som regleras som gågata, detta gäller särskilt 

stråk med många fotgängare och många korsande rörelser. På gågator används ofta 

markbeläggning som försvårar cykling i högt tempo. I somliga stråk tillåts cykeltrafik 

endast under vissa tider på dygnet, exempelvis när verksamheter längs gatan har 

stängt. Cyklister kan uppleva gågator som tryggare än andra gator under kvälls- och 

nattetid (SKL, 2010).  

Även om gågatan ordnas som ett fredat utrymme för fotgängare finns det ofta behov 

för cyklister att antingen korsa eller färdas längs en gågata. I dessa fall ska cyklisten 

visa hänsyn och lämna företräde för gående.  

 Gångfartsområde 

Ett gångfartsområde är en plats huvudsakligen avsedd för fotgängare, men där andra 

trafikslag tillåts på fotgängarnas villkor. Det betyder att fordon endast får framföras i 

gångfart (5 – 7 km/h) och trafikanterna ska väja för fotgängare. 

Gångfartsområden är Sveriges enda shared-space-reglering. Under de senaste 10–15 

åren har ett antal större studier och utredningar kring regleringens funktion och 

trafiksäkerhetsnytta genomförts. Ofta framhålls att ytans eller gatans utformning måste 

stämma överens med trafikanters beteende eller förväntningar på gatan. Det räcker 

alltså inte med att endast reglera ytan med hjälp av skyltar, utan stadsrummet måste 

även signalera att hastigheterna ska hållas låga. Hinder och avspärrningar brukar ofta 

användas som hastighetsdämpare (Tyréns, 2007, 2015) 

 Kollektivtrafikfält 

Cyklister får färdas i körfält som är reserverade för busstrafik så länge körfältet ligger 

till höger i färdriktningen. Det finns flera centrala gator och stråk i större städer i Sverige 

som primärt är bussgator men som även används av cyklister.  
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På Fleminggatan i Stockholm har ett försök med gemensamma cykel- och busskörfält 

genomförts. Syftet med försöket är att förbättra samspelet mellan cyklister och bussar 

i linjetrafik på sträckan. Försöket innebar blandade effekter för såväl buss- som 

cykeltrafiken på sträckan. Cyklisterna upplevde att framkomligheten förbättrades 

medan bussförare upplevde en försämrad framkomlighet (Sweco, 2016). 

 Cykelfält på enkelriktade gator 

På senare år har cykling i motsatt körriktning på enkelriktade gator 

börjat tillåtas i flera svenska städer. Detta kan göras genom att 

anlägga ett cykelfält mot körriktningen, skilja av cykelfältet mot 

körbanan med en refug eller liknande, samt  med skyltning visa 

cykling är tillåten. I Stockholm har en enklare lösning valts, där en 

ny tilläggsskylt som visar att cykel får köra mot färdriktningen har 

tagits fram, se Figur 3. 

 

Figur 4. Sorgenfrivägen i Malmö är ett exempel på hur cykling  
kan tillåtas med cykelfält på enkelriktade gator. 

 Bygdevägar / bymiljövägar 

Bygdevägar har skapats för att främja framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter i glesbygdsmiljöer. En bygdeväg innebär en vägsträcka med vägrenar och 

ett körfält i mitten som delas av motorfordonstrafik i båda riktningar. Vid möte mellan 

två motorfordon används vägrenen. En grundregel för bygdevägar är att de ska vara 

lågtrafikerade och att trafikanterna ska ta hänsyn till varandra. 

Bygdevägar har anlagts på försök av Trafikverket i olika delar av Sverige. I samband 

med försöken har Trafikverket anordnat olika typer av informationskampanjer för att 

klargöra trafikföringsprinciper och syftet med utformningen.  

Bygdevägar kan ses som en anpassning av cykelgator för landsbygd. Cyklister ges 

förvisso inte samma möjligheter att använda hela körbanan som cykelväg, men det är 

ändå en tydlig blandtrafikslösning med fokus på cyklisters och fotgängares 

framkomlighet och säkerhet i miljöer där ytan för separerade gång- och cykelbanor är 

otillräcklig. 

Figur 3. Vägmärke för 

tillåten cykling mot 
trafik på enkelriktade 
gator. Källa: DN.se 
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Figur 5. Utformning av en bygdeväg i Skåne. Källa: ÅF (2013) 

2.4 Sammanfattning 

I Sverige finns en inarbetad kultur att arbeta för stadsmässiga gaturum anpassade för 

oskyddade trafikanter. Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är ett exempel på en handbok 

som många kommuner använder som planeringsunderlag för att skapa trygga, 

gästvänliga och sunda gaturum. Rätt fart i staden är ytterligare en handbok som hjälper 

planerare att bedöma vilka hastighetsgränser som ska vara gällande i olika typer av 

trafikmiljöer. Det finns därtill gott om handböcker som kan användas som stöd vid 

planering och utformning av traditionella gång- och cykelvägar. Cykelgator är ett relativt 

nytt fenomen i Sverige, och handböckerna kan endast delvis användas som stöd och 

inspiration vid planering av cykelgator. 

Resultat från försöken med så kallade cykelfartsgator i Sverige visar att det finns tydliga 

positiva effekter av cykelgator. Resultatet från försöket i Linköping visade att risken att 

skadas allvarligt är åtminstone 10 % mindre på en cykelfartsgata än på en gata där 

cykling ger i blandtrafik på biltrafikens villkor. Det ska också poängteras att försöken i 

Linköping endast innefattade skyltning och reglering. Trafikbeteende behöver ofta 

arbetas in med hjälp av självförklarande gatuutformning och struktur. Om en bilförare 

ges fortsatt möjlighet att köra i 50 km/h på en gata som reglerats om till cykelgata är 

det mycket svårt att plötsligt ändra det beteendet utan förändringar i gatuutformningen. 

Hastighetssänkningar i kombination med hastighetsdämpande utformning skulle 

sannolikt bidra till att ytterligare öka trafiksäkerheten på cykelgatorna. 

Det finns flera goda exempel på punktåtgärder som har genomförts i svenska städer för 

att underlätta för cykling i blandtrafik, ofta kopplat till korsningspunkter. Däremot finns 

begränsat kunskapsunderlag kring mer systematisk planering för cykelanpassade gator 

med blandtrafik.  
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3 Fallstudier 
I följande kapitel redovisas de fallstudier som har genomförts i Oslo, Göteborg och 

Århus. I kapitlet beskrivs utformningsprinciper för cykelgator i de tre städerna, hur 

cykelgatorna regleras, hur trafikmiljön upplevs sedan cykelgatorna anlagts och vilka 

effekter cykelgatorna har medfört avseende exempelvis trafiksäkerhet och 

framkomlighet. Avslutningsvis diskuteras vilka lärdomar som kan dras från försöken i 

de tre städerna och hur dessa lärdomar kan beaktas i planering av framtida cykelgator. 

3.1 Torggata i Oslo 

Torggata i centrala Oslo har byggts om enligt nya framtagna utformningsprinciper för 

cykelgator. Regleringsformen cykelgata finns i dagsläget inte i norsk trafikreglering men 

åtgärden finns beskriven i Statens vegvesens Håndbok (N100) samt Sykkelhåndboka 

(2014) med rekommenderade utformningsprinciper som visas nedan.  

 

 

Figur 6. Typsektion för cykelgata. Källa: Sykkelhåndboka (2014) 

Torggata löper från Stortorvet nära Oslo Domkyrka nordost mot Hausmanns gate och 

Ankerbrua vid Akerselva. Stråket omgärdas av tät och relativt hög bebyggelse och 

korsar dessutom Youngstorget, ett av centrala Oslos största torg. Verksamheter i form 

av butiker, caféer och barer finns längs hela gatan. Under 2013 – 2014 byggdes delar 

av Torggata om till cykelgata. Delar av stråket är en renodlad bred cykelväg där 

motortrafik inte är tillåten, men det förekommer också flera sträckor där varutransporter 

och annan motortrafik tillåts i en riktning. En ändring av tillåten körriktning för 

motorfordonstrafik år 2015 begränsade ytterligare möjligheterna för genomfartstrafik 

på gatan. 

 Trottoar bör finnas på båda sidor om gatan och vara minst 2,5 m på varje 

sida, avgränsat med kantsten. 

 Frisen på gatan närmast kantstenen bör vara 0,25 m. 

 Körbanan för cykeltrafik bör vara minst 3 meter. 

 I stråk med verksamheter som har behov av varuleveranser via gatan bör 

bredden vara 6 meter (inklusive kantstensbredd). 
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Figur 7. Torggata, vy mot delen av gatan som endast är tillägnad cyklister. 

Den del av gatan som är ämnad för cykeltrafik är 4 meter bred och med trottoarer på 

båda sidor. Avvikande markbeläggning och kantsten med nivåskillnad används för att 

skilja de olika ytorna åt. Det finns på delar av sträckan även varuleveransfickor som tar 

yta från trottoaren i syfte att ge fri väg för cykel- och eventuell motorfordonstrafik i 

huvudstråket. Cykelgatan är reglerad med påbjuden körriktning och en tilläggsskylt om 

att cyklister undantas regeln. 

 

Figur 8. Torggata, del av gatan som är anpassad för cykling samt motorfordon i enkelriktad trafik. 
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Figur 9 Gatusektion vid Torggata i Oslo. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har genomfört en analys av ett antal shared space-

områden i Norge med fokus på funktion och trafiksäkerhet. Torggata i Oslo var ett av 

områdena som berördes i studien (TØI, 2016). 

Studien visar bland annat att Torggata fungerar som en cykelgata snarare än ett typiskt 

shared space-område. Resultaten av en väjningsstudie som gjordes för ett gatusnitt 

visade att 84 % av bilisterna väjde mot cyklister. Detta kan till viss del förklaras av det 

faktum att gatan har en mycket rak och plan utformning vilket gör att cyklister håller 

relativt hör hastighet, cirka 18-21 km/h längs hela sträckan. Längs Torggata är 

fotgängarflödet betydande och det finns ett stort antal målpunkter på båda sidor om 

gatan. Fotgängare korsar frekvent gatan, men trots detta väjer en stor majoritet (79 

%) av fotgängarna mot cyklister. Antalet korsande fotgängare är mycket högt, så trots 

att fotgängare i hög utsträckning väjer för cyklister finns problem med konflikter mellan 

gående och cyklister (TØI 2016). 

Oslo kommun arbetar strategiskt med nya cykelgator i centrala delar av staden där 

framkomligheten för cyklister bedöms som särskilt viktig men inte kan ordnas med 

separata cykelbanor eller cykelfält. Markveien som är en förlängning på Torggata norrut 

planeras och byggs succesivt ut till att bli en cykelgata enligt samma utformningsprincip 

som Torggata. I kommunens framtagna cykelstrategi nämns cykelgata som en 

typlösning för åtgärder i tät stadsmiljö med låga motortrafikflöden och mål om 

prioriterad framkomlighet för cykeltrafik.  
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3.2 Göteborg 

Göteborg stad byggde år 2013 om Västra Hamngatan till cykelgata (som i Göteborg 

benämns ”cykelfartsgata”). Syftet med ombyggnationen var att främja framkomligheten 

och skapa en tryggare miljö för cyklister. Sedan dess har även Östra Hamngatan, 

Redbergsvägen och Mariagatan (hösten 2017) byggts om till cykelgata. I följande avsnitt 

beskrivs cykelgatorna på Västra Hamngatan, Östra Hamngatan och Redbergsvägen, 

samt de utvärderingar som har gjorts efter ombyggnationerna. 

Västra och Östra Hamngatan ligger inom vallgraven i centrala i Göteborg. 

Redbergsvägen ligger i östra delarna av centrala Göteborg och är en del av ett 

huvudstråk för cykeltrafik mellan centrum och stadens östra stadsdelar. Samtliga tre 

gator har mittförlagda kollektivtrafikkörfält som delar av de båda körbanorna för 

motorfordonstrafik. Cykelgatorna har relativt korta sträckningar, mellan 300–400 

meter. Hur anslutningarna till cykelfartsgatan är utformade varierar, på några platser 

vävs separerade cykelbanor och gator samman och bildar cykelfartsgatan, på andra 

platser är regleringen både innan och efter cykelfartsgatan blandtrafik. 

 

Figur 10. Cykelfartsgata Östra Hamngatan, Göteborg 

På Östra och Västra Hamngatan är cykelfartsgatorna utformade med en smal 

asfaltsremsa (cirka 1,5 meter) som på vardera sidan omges av en cirka 1 meter bred 

remsa med gatsten. Vid kantstensparkering breddas den inre gatstensremsan med ca 2 

meter medan körbanan görs ett par decimeter smalare. På Redbergsvägen är den 

centrala asfaltsremsan cirka 1,5 meter bred men omgivande gatstensytor är bredare än 

på Östra och Västra Hamngatan. 

 



 

  
 

Datum: 2018-02-02   Sida 19 (44) 

Utformningen syftar till att flytta ut cyklisten till en mer central position i gatan för att 

minska risken för konflikter mellan motorfordon och cyklar. Gatans utformning ska leda 

till en harmoniserad hastighet mellan de olika trafikslagen så att behovet av 

omkörningar minskar eller försvinner helt.  

Av de tre gatorna har Östra Hamngatan minst biltrafik (ca 2 000 - 3 500 fordon per 

dygn) (Göteborgs stad, 2016). Västra Hamngatan och framförallt Redbergsvägen är 

viktiga länkar för genomfartstrafik och har också betydligt större trafikmängder. På 

Västra Hamngatan medför de stora trafikflödena tidvis köbildning. 

Det finns ett stort flöde av gångtrafikanter 

längs alla tre gator, särskilt i anslutning till 

spårvagnshållplatser. Östra Hamngatan är 

den gata där fotgängare rör sig mest fritt och 

korsar såväl kollektivtrafikzonen som bil- och 

cykelkörbanan på platser där det saknas 

anordnade övergångsställen. På Västra 

Hamngatan och Redbergsgatan medför den 

täta motortrafiken att korsande fotgängare i 

större utsträckning använder de ordnade 

övergångsställena och gångpassagerna. På 

Västra och Östra Hamngatan finns ingen 

särskild skyltning som visar att gatan är en 

cykelgata. På Redbergsvägen finns det 

däremot flera tydliga skyltar som visar 

sammanvävning mellan cykel- och 

motorfordonstrafik. En informationsskylt om 

principen för cykelgata finns också, se Figur 

11. 

För cykelfartsgatorna på Västra Hamngatan och Redbergsvägen har för- och efterstudier 

gjorts i samband med ombyggnationerna. Studierna har haft till syfte att utvärdera 

trafikanternas inställning till trafikmiljön. 

Enligt utvärderingarna upplever cyklister att den nya utformningen medför större 

trygghet och tydlighet, dock i större utsträckning på Västra Hamngatan än 

Redbergsvägen. Bilisternas upplevelse av trafikmiljön på de båda gatorna har inte 

förändrats väsentligt efter ombyggnaderna genomfördes. Vana cyklister och 

pendlingscyklister uppger sig vara mer tillfreds med utformningen av gatan än de 

cyklister som endast trafikerat sträckan någon eller några gånger.  

Fotgängare upplever i större utsträckning än övriga trafikanter att trafiksituationen har 

försämrats efter ombyggnationen av de två gatorna. Detta kan delvis förklaras med att 

cyklister vid köbildning på gatan istället använder sig av trottoaren för att komma fram. 

Fotgängare är dock även fortsatt den trafikantgrupp som har bäst intryck av trafikmiljön 

på de båda gatorna.  

Figur 11. Redbergsvägen, Göteborg 
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Figur 12. Gatusektion vid en sträcka med parkering på Östra Hamngatan i Göteborg. 

På Västra och Östra Hamngatorna är sektionen för cyklar och motorfordon cirka 3,2 

meter per riktning (se Figur 12). Givet att cyklister håller sig i den tänkta zonen (i den 

asfaltsbelagda körbanan) är det svårt för motorfordon att köra om. Samtidigt är det 

korta avstånd mellan hastighetsdämpade övergångsställen. På Redbergsvägen är 

sektionen bredare och motorfordon har enklare att ta sig förbi cyklister. Eftersom 

omkörningar sker frekvent håller sig cyklister ofta till höger istället för i mitten av 

körbanan.  

 

Figur 13. Redbergsvägen, Göteborg. 
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Trafikintensiteten bedöms inte ha förändrats märkbart på grund av ombyggnationerna 

och antalet cyklister och motorfordon bedöms inte ha förändrats väsentligt sedan de tre 

gatorna byggdes om till cykelfartsgator. 

Ombyggnationen av cykelfartsgator i Göteborg har visat sig vara en dyr anpassning i 

förhållande till anläggningskostnader för andra cykelåtgärder (Göteborgs stad, 2017). I 

Göteborgs stad pågår för närvarande (år 2017) framtagande av riktlinjer kring när och 

hur cykelfartsgator ska övervägas vid planering av ombyggnationer av gator i framtiden. 

Överväganden görs bland annat av rekommenderade hastigheter, antal motorfordon, 

pendlingsnät för cyklister samt huruvida det finns plats att anlägga en separat 

cykelbana.  
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3.3 Århus, Danmark 

Under 2012 invigdes Danmarks första cykelgata 

på en cirka 200 meter lång del av gatan 

Frederiksgade i centrala Århus. Kort därefter 

byggdes även Mejlgade om till cykelgata. 

Mejlgade är en smal slingrande gata som löper 

från centrala staden norrut och förbinder 

Østbanetorvets järnvägsstation med Midtbyen. 

Den totala sträckan är cirka 600 meter. 

Anledningen till att cykelgatorna byggdes var att 

det var svårt att hitta tillräckliga ytor för nya 

cykelbanor av fullgod standard i centrala Århus. 

Till en början reglerades gatorna som 

cykelbanor men med motorfordonstrafik tillåten 

i ena riktningen. Hösten 2016 gavs dock 

möjligheter enligt trafikförordningen i dansk lag 

att reglera ett område som Cykelgade. Till den 

nya regleringsformen togs en skylt fram (se 

Figur 14) som påminner om den skylt som 

används för att reglera ett visst område som gågata. 

 

Figur 15. Frederiksgade, Århus 

Både Frederiksgade och Mejlgade har gjorts om med en 4 meter bred körbana för 

dubbelriktad cykeltrafik och enkelriktad biltrafik. Resterande yta har tillägnats gående 

på trottoar. Körbanan är avskilda med en låg kantsten samt en smal kantstensbreddning 

för att visuellt avskilja asfaltskörbanan från trottoarkanten. På delar av gatorna har 

smala lastzoner anlagts. 

Figur 14. Skylt för cykelgata i Odense. 
Bild: Odense kommune 
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Figur 16. Mejlgade, Århus 

Under våren 2017 återlanserades 

trafikkonceptet ”cykelringen” Århus. 

Cykelringen är en rinväg runt centrala 

Århus som från början var reserverad för 

cykeltrafik men med tiden delvis 

öppnades för biltrafik. Efter en större 

ombyggnad har delar av cykelringen 

byggts om till cykelgata enligt den 

principutformning som använd i Århus. 

Ombyggnationen har inneburit en tydlig 

förbättring för cykeltrafiken och 

cykelringen är idag ett mycket populärt 

och välanvänt cykelstråk. Cykelringen 

fungerar tydligt som en avgränsare för 

innerstadens gågatuområden. Ringleden 

gör det också enklare för cyklister att 

passera stadskärnan utan att behöva 

använda på de centrala gågatorna. 

På Fredriksgade och Mejlgade har väjnings- och rörelsemönster studerats.  

Sammantaget har den nya utformningen och regleringen medfört tydligt förbättrad 

framkomlighet för cykeltrafiken. Tydligt är också att antalet cyklister har ökat stort på 

de båda gatorna, samtidigt som delar av biltrafiken flyttats över till andra gator. 

Figur 17. Cykelringen, Århus. Cykelgator 
markerade i rött. Bild: Aarhus kommune 
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Figur 18. Gatusektion vid Graven i Århus. 

På cykelgatorna i Århus håller cyklister ofta högre hastighet än bilar. Detta beror delvis 

på att cyklister oftast har en rak, fri och bred cykelväg medan motorfordon, som tar upp 

större yta på cykelgatan, tvingas sakta in vid möten med cyklister på den smala 

körbanan.   

Sedan Frederiksgade och Mejlgade byggdes om har antalet trafikolyckor på gatorna 

minskat. Sedan ombyggnaden har inga olyckor där både cyklister och motorfordon har 

varit inblandade rapporterats till polisen. Utvecklingen är mycket positiv – gatorna var 

tidigare olycksdrabbade. Singelolyckor 

och olyckor i konflikt mellan cyklister och 

gående samt mellan cyklister inträffar 

fortfarande, men inte mer frekvent än 

tidigare.  

De klagomål som oftast lämnas angående 

cykelgatorna i Århus är kopplat till 

parkering, särskilt felparkerade motor-

fordon. Det trånga gaturummet gör att 

felparkerade bilar begränsar 

framkomligheten för både cyklister och 

gående på den intilliggande trottoaren. 

Insatser har gjorts för att öka förståelsen 

för utformningen och varför parkerade 

bilar skapar ett problem i trafiksituationen 

på gatan.  

Århus kommun arbetar succesivt med att anpassa fler gator i centrala staden enligt 

samma principer som cykelgatorna på Frederiksgade och Mejlgade. Cykelgator 

förekommer även i flera andra orter i Danmark, bland annat Köpenhamn och Odense.   

Figur 19. En bredare sektion av Cykelringen 

(Grønnegade) med motorfordonstrafik tillåten i 
båda riktningar, Århus. 
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3.4 Nederländerna 

Det land som har arbetat mest med implementering av 

cykelgator är Nederländerna. Cykelgatorna är ofta 

centrumnära gator där utformningen har valts för att 

möjliggöra god framkomlighet för både cyklister och 

motorfordon. I Nederländerna byggs cykelgator även i mer 

perifera områden, exempelvis i villakvarter. Reglering för 

cykelgator saknas – de skyltar som används är därför 

endast vägvisande. 

Den nederländska organisationen CROW har under många 

år arbetat för att ta fram standardiserade utformnings-

koncept för cykelgator. CROW framhåller att cykelgatan är 

ett funktionellt utformningskoncept för gator som är en del 

av ett huvudcykelstråk men där motorfordonstrafik får 

förekomma i viss utsträckning. Nedan visas ett antal av de 

riktlinjer CROW har tagit fram. 

 

(CROW, 2007) 

CROW framhåller att cykeltrafikens intensitet och förhållandet mellan hur många cyklar 

och hur många motorfordon som färdas på sträckan påverkar hur väl cykelgatan 

fungerar och i vilken utsträckning motortrafiken färdas på cyklisternas villkor. 

Cykelgator där antalet cyklister är minst dubbelt så stort som antalet motorfordon har 

konstaterats fungera väl.  

I Nederländerna rekommenderas cykelgator huvudsakligen som alternativ i suburbana 

miljöer som villagator eller motsvarande där trafikintensiteten av motorfordonstrafik 

inte överstiger 500 motorfordon per dag. Detta är en tydlig skillnad mot Skandinavien 

där cykelgator främst har varit ett alternativ i täta stadsmiljöer med bitvis intensiv 

motortrafik. 

I nederländska städer finns cykelgator i blandad omfattning och utsträckning. Utrecht, 

Groningen och Eindhoven är exempel på städer som arbetat strategiskt med cykelgator 

som en cykelfrämjande åtgärd.  

 Del av huvudcykelstråk 

 Minimera störningsmoment orsakade av parkerade fordon 

 Använda en jämn beläggning, företrädesvis asfalt 

 Använda vägvisning vid korsningspunkter där det kan anses nödvändigt 

 Dubbelt så många cyklister som bilister 

 Minst 500 eller 1000 cyklister per dygn (beroende på typ av gata) 

 Max 500, 1000 eller 2000 motorfordon per dygn beroende på utformning 

Figur 20. Exempel på 

vägmärke som används för 
att belysa att sträckan är 
en cykelgata.  
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3.5 Sammanfattning och diskussion 

Tabell 1. Sammanställning av omvärldsanalys 

 Oslo Göteborg Århus 

Lokalisering 

Centralt i staden, 

stort utbud av 

service m.m. 

Centralt i staden och 

mer perifert, dock i 

stadsmiljö 

Centralt i staden, 

blandning av olika 

serviceutbud 

Längd 400 m Ca. 300–400 m 
200–600 m 

Ringled ca 2 km 

Trafikförings-

princip 

Dubbelriktad cykel 

Enkelriktad bil 

Enkelriktad cykel 

och bil 

Dubbelriktad cykel 

Enkelriktad bil m.fl. 

Typsektion 
4 m cykelgata + 2,5 

m breda trottoarer 

3,2 m cykelgata + 

breda trottoarer 

samt kollektivtrafik-

körfält 

4 m cykelgata + ca 

2 m breda trottoarer 

Trafik-

restriktioner 

Biltrafik tillåten men 

begränsad i stor 

utsträckning, 

enkelriktning av 

gator 

- 
Enkelriktning av 

gator 

Förklaring 

Visuellt förklarande 

stadsrum, 

cykelsymboler 

Visuellt förklarande 

stadsrum, extra 

tydlig skyltning på 

en av gatorna 

Visuellt förklarande 

stadsrum, 

cykelsymboler samt 

skyltar 

Hastighets-

dämpning 
Förekommer inte 

Förekommer vid 

samtliga 

övergångsställen på 

sträcka 

Förekommer inte 

Utformnings-

principer 

Nationella principer i 

handböcker 

Lokala principer för 

cykelfartsgator 

Lokala och 

nationella principer 

för cykelgator 

Reglering 
Finns ej som 

reglering 

Finns ej som 

reglering 

Finns ej som 

reglering 

 

Oslo, Göteborg och Århus har under de senaste åren arbetat med utformningen 

cykelgator och har valt att omdisponera ytor på befintliga stadsgator för att främja 

cykeltrafiken i vissa stråk. Försöken i Oslo och Århus är de som mest liknar varandra 

med omdisponering och enkelriktning av täta smala stadsgator. Göteborg har valt ett 

annat grepp genom att lokalisera cykelgator i bredare stadshuvudgator med 

enkelriktade körbanor för både cykel- och motorfordonstrafik. Gemensamt för de tre 

städerna är att cykelgator implementerats som försök i syfte att på något sätt främja 

cykeltrafiken i känsliga stadsmiljöer där utrymmet är mycket begränsat. I varken Norge, 

Sverige eller Danmark fanns vid försökens start möjlighet att reglera cykelgator enligt 

lag och olika principer användes för att stödja utformningen visuellt snarare än via 
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reglering. Sedan försöken genomfördes har Danmark som första land i Skandinavien 

infört lagstöd för cykelgator som regleringsform. 

Visuellt har Oslo och Århus utformningsprinciper som gör dem lika. I båda städerna har 

gatorna enkelriktats för motorfordonstrafik medans dubbelriktad cykeltrafik tillåts på en 

körbana som mäter cirka 4 meter mellan kantstöd. Sektionen medger fyra cyklar i bredd, 

men även möjlighet för motorfordon att köra om cyklister. Cykelgatorna på Mejlgade 

och Frederiksgade i Århus liksom Torggata i Oslo är relativt korta vilket på flera sätt 

minskar behovet för att skapa särskilda anordningar för bland annat omkörningar, 

angöring och åtgärder i korsningspunkter. I både Oslo och Århus är fotgängare 

separerade från cykeltrafiken på breda trottoarytor. Trottoarytorna har kunnat göras 

bredare på Torggata i Oslo än på försöksgatorna i Århus. Särskilda ytor har anlagts för 

att medge parkering eller varuleveranser på platser där behov föreligger. I varken Oslo 

eller Århus har hastighetsdämpande åtgärder vidtagits på sträcka.  

I Göteborg har cykelgator byggts i stråk med intensiv kollektivtrafiktrafikering. Cyklar 

och motorfordon har separata, enkelriktade körfält som är fysiskt avskilda från 

kollektivtrafikkörfälten. Sektionen är något smalare, cirka 3,2 – 3,5 meter plus 2 meter 

för sidoliggande parkeringsplatser. Centrerade asfalterade ytor och sidoliggande 

smågatstensytor skapar ett visuellt intryck av en cykelbana. 

Försöken i Oslo, Göteborg och Århus har visat att på de gator där utformningen har 

vunnit störst acceptans och fungerar bäst har kompletterande skyltning varit överflödig.  

Trots olika angreppssätt och metoder för utveckling av cykelgator har utmaningarna i 

de tre städerna varit relativt lika. Nedan visas ett par slutsatser som har varit 

gemensamma för försöken i de tre städerna. 

 Arbeta med cykelgata som koncept och utformningsprincip snarare än 

trafikreglering 

 Uppnå ett rimligt förhållande mellan antalet cyklister och motorfordon 

 Minimera konflikter som uppstår med parkerande och angörande fordon 

 Tydlig separering på sträcka mellan gående och cyklande 
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4 Resultatredovisning - cykelgatan i Sverige 
Syftet med detta kapitel är att föra en diskussion om utmaningar och möjligheter i 

arbetet med att införa cykelgator i Sverige. I avsnittet diskuteras definitionen av 

cykelgatan, i vilket syfte cykelgatorna byggs, hur de bäst utformas, hur planering för 

cykelbanor kan genomföras, samt vilka trafiksäkerhetsaspekter som behöver beaktas i 

planeringen och vilka trafiksäkerhetseffekter som kan förväntas av cykelgatorna. 

Varje delkapitel inleds med en tolkning av cykelgatan i en svensk kontext. Vidare 

identifieras ett antal risker, utmaningar och problem som planering för cykelgator för 

med sig och hur dessa bäst kan undvikas och bemötas. Avslutningsvis presenteras ett 

antal frågeställningar inom varje delområde. Dessa ska ses som diskussionsunderlag vid 

planering av cykelgator i olika stadsmiljöer. 

4.1 Definition 

Cykelgatan är ett trafikrum där cykeltrafik prioriteras. Andra fordon får vistas i 

trafikrummet men måste då framföras i cykelfart. Trafiken på och kring cykelgatan är 

lugn och det finns inga möjligheter för trafikanter att gena via varken trottoar eller annan 

yta. Det kan finnas möjlighet för motorfordon att köra om långsamtgående cyklister på 

vissa platser och under vissa omständigheter, men detta är en företeelse som endast 

ska ske i undantagsfall. 

Cykelhastighet kan definieras på en rad olika sätt. Exempelvis kan 

hastighetsmedelvärden för cykeltrafik i stadsmiljöer användas (cirka 15 – 16 km/h). 

Vissa cyklister kan dock färdas i uppemot 45 km/h och andra cyklister anser att ett 

tempo runt 10 km/h är lagom. Cykelhastigheterna påverkas också av exempelvis 

topografi, korsningspunkter och sidoområdenas karaktär. 

Det finns ett behov av att nationellt definiera begreppet cykelgata och cykelhastighet 

om cykelgator ska kunna etableras på allvar. Att skapa en förståelse för regleringen som 

sig, men även syftet för denna, är viktigt för att skapa en bred acceptans för cykelgator 

i svenska städer.  

Utformning av cykelgata ska stödja regleringen och på så sätt vara självförklarande. 

Vid planering av cykelgator bör följande frågeställningar iakttas för att underlätta för 

trafikanter att förstå gatans syfte, funktion och principer: 

 Vad skiljer en cykelgata från en vanlig 30-gata? 

 Hur snabbt bedöms ”cykelfart” vara? 

 Vilket ansvar har gående på en cykelgata? 

 Vilket trafikslag är prioriterat på en cykelgata? 

 Hur skapar man övergångar mellan cykelväg/cykelbana och cykelgatan, så att 

alla trafikanter förstår förändrade spelregler för olika utformningar? 
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4.2 Utformning och stadsrum 

 Stadsrum 

Cykeltrafik är ett naturligt inslag i vår stad och trafikmiljö. Nationellt minskar 

cykeltrafiken fortfarande, men i de större städerna ökar cykeltrafiken och satsningar på 

mjuka och hårda åtgärder för att främja cykeltrafik genomförs. Cykeltrafik är dock inte 

lämpligt i alla gatumiljöer – precis som för kollektivtrafik, gångtrafik och övriga trafikslag 

krävs att avvägningar görs för att se vilka trafikslag som lämpar sig bäst i olika miljöer 

och stadsrum. 

Att exakt definiera vilka typer av 

stadsrum som är bäst anpassade för 

cykelgator minskar utformningens 

flexibilitet. I Skandinavien har 

cykelgator byggts i täta stadsmiljöer 

i centrumnära läge, där cykelflödet 

är stort vilket medför krav på god 

framkomlighet. Samtidigt visar 

erfarenheter från cykelgator i 

Nederländerna att cykelgator också 

lämpar sig väl i suburbana miljöer, 

täta villakvarter och genomfarts-

gator utanför stadskärnan. 

Cykelgatans utformning kommer att 

behöva variera beroende på i vilket stadsrum den anläggs. I mer perifera miljöer blir 

analyser av flöden, korsningspunkter och hastighet grundläggande förutsättningar för 

en cykelgata. I täta stadsmiljöer behöver därtill särskild omsorg läggas på att utforma 

cykelgatan för att samspela med kringliggande miljöer.  

Offentliga utrymmen i stadskärnor är känsliga miljöer och omfattande förändringar i 

stadsrummet får lätt negativt bemötande om det saknas en bred uppslutning och 

acceptans för hur stadens ytor och områden ska användas, utvecklas och prioriteras. 

Finns det exempelvis tydliga och övergripande kommunala mål för hur stadens 

strategiska trafikutveckling ska ske är det enklare att förklara ingrepp i stadsmiljön som 

negativt påverkar framkomligheten för vissa trafikslag. Exempel på sådana mål kan 

formuleras i en översiktsplan eller trafikstrategi. 

I diskussion rörande vilka stadsrum som kan lämpa sig för cykelgator bör nedanstående 

frågor besvaras: 

 Hur skapas en tydlig differentiering mellan cykelgator och 

gågator/gångfartsområden?  

 I vilken utsträckning måste parkerings- och angöringsmöjligheter finnas längs 

cykelgatan? 

 Hur kan samspelet mellan stadsrummet och cykelgatans utformning bidra till en 

lugn trafikrytm? 

Figur 21. Cykelringen i Århus 
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 Fysisk utformning 

Cykelgatan är ett stråk där cyklister och motorfordon samsas på lika villkor. För att 

möjliggöra detta krävs fysiska åtgärder som innebär att alla trafikanter på gatan håller 

ungefär samma hastighet. Huvudmålet med utformningen av cykelgatan är att skapa 

en självförklarande trafikmiljö som inte uppmuntrar till hastigheter högre än så kallad 

cykelfart. Cykelgator kan utformas olika visuellt men det är viktigt att klargöra vilka 

grundvärden som bör uppfyllas för att en gata ska vara tillräckligt självförklarande för 

alla trafikanter. 

En grundförutsättning för cykelgatan är att fotgängare ges separata, väl tilltagna ytor 

för att minska konflikter mellan fotgängare och cyklister. I stråk med tätt liggande 

verksamheter på båda sidor av gatan behövs särskild omsorg läggas vid planering och 

anpassning av ordnade passager och övergångsställen. På cykelgator med små 

trafikflöden kommer det dock vara svårt att förhindra att fotgängare korsar gatan även 

på platser där det saknas ordnade passager. Genom att minska siktskymmande 

utformningar med exempelvis busskurer, parkerade bilar och träd kan ett bättre samspel 

ske mellan fotgängare och cyklister på cykelgatan, i synnerhet där det är sannolikt att 

fotgängare väljer att korsa gatan på platser där det saknas ordnade passager. 

Cykelgatans sträckning ska vara så lång att trafikanter hinner uppfatta trafikmiljön, 

förutsättningarna som råder och hur olika trafikanter ska agera och reagera. På långa 

sammanhängande cykelgator finns samtidigt större risk att motorfordon försöker köra 

om cyklister vilket kan innebära en större konfliktrisk, särskilt om utrymmet är 

begränsat. Sträckor som är kortare 500 meter kan med fördel utformas så att 

motorfordon inte kan köra om cyklister. På cykelgator som är längre än 500 meter bör 

omkörning möjliggöras på hela eller delar av sträckan.  

En cykelgata bör vara relativt plan. På längre sammanhängande sträckor med lutningar 

är cykelgata olämpligt. Planeras en cykelgata på sträcka med lutningar eller andra hinder 

som kan innebära att cyklistens hastighet minskas, bör åtgärder för att separera 

motorfordonstrafik från cykeltrafiken vidtas, exempelvis med tillfälliga cykelfält.  

Om cykelgatans utformning bidrar till ett lugnt och jämnt flöde för både motorfordon 

och cyklister minskar risken för konflikter mellan trafikanterna. Cyklisters hastighet 

varierar beroende på typ av gata, stråk och lutning. 

För att uppnå en god standard och utformning för cykelgatan bör följande 

frågeställningar beaktas: 

 Krävs större och mer omfattande åtgärder för att visuellt gestalta en gata eller 

ett stråk som en cykelgata? 

 Kan markbeläggning eller annan fysisk utformning användas för att tydliggöra 

cykelgatan i gaturummet? 

 Hur förhindras att motorfordon kör snabbare än tänkt hastighetsbegränsning? 

 Hur anpassas gatan bäst för att minska konflikter mellan gående och cyklister? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att minska behovet för motorfordon att köra om 

cyklister? 
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 Reglering och skyltning 

Det finns exempel på cykelgator där gatans utformning i kombination med förhållandet 

mellan cykel- och motorfordonsflödet har varit självförklarande och där kompletterande 

skyltning varit överflödig. I regel bör dock cykelgatans område markeras med tydliga 

skyltar som inte kan missuppfattas. Kompletterande reglering eller stödjande 

skyltningar eller målning kan användas för att understryka vilka regler och 

förutsättningar som gäller på gatan när utformningen av gatan inte uppfyller denna 

funktion. Exempelvis är det viktigt att precisera vilka väjningsregler som gäller för såväl 

motorfordon som cyklar och fotgängare. 

Interaktionen mellan fotgängare och 

cyklister utgör en tydlig konfliktkälla på 

cykelgatan. Precis som på vanliga gator 

har cyklister företräde på sträcka, men 

vid särskilt ordnade övergångsställen 

ska cyklar väja för gående. Slutsatserna 

från en studie kring interaktion och 

konflikter mellan cyklister och 

fotgängare i korsningspunkter visar att 

cyklister i mindre utsträckning än bilister 

väjer mot fotgängare vid 

övergångsställen (Trivector, 2015). I 

studien visades också att det är det 

dominerande flödet som oftast ges 

automatiskt företräde. På sträckor där cykelflödet är stort och hastigheterna är höga 

kan hastighetssänkande åtgärder kan vara avgörande för att en korsningspunkt ska 

upplevas som trygg och säker för en fotgängare.  

Det finns inte idag någon särskild skylt eller vägmärke för cykelgator i Sverige. Det är 

viktigt att vägmärket utformas på ett sätt som blir lättigenkännligt för alla trafikanter. 

Exempelvis kan samma principer användas som för anvisningsmärket för 

gångfartsområde.  

Följande frågor kopplat till reglering och skyltning av cykelgator bör beaktas:  

 Hur tydliggörs väjningsregler i korsningspunkter i en cykelgata?  

 Ska cyklister på cykelgatan få ges möjlighet att cykla i båda riktningar om 

motorfordonstrafiken endast får köra i en riktning? 

 Behöver symboler i gata eller kompletterande skyltar användas för att framhäva 

cykelgatans reglering? 

 

 

 

Figur 22. Östra Hamngatan, Göteborg 



 

  
 

Datum: 2018-02-02   Sida 32 (44) 

 Typsektioner 

Nedan presenteras ett urval av möjliga dispositioner av cykelgatans sektion. 

Sektionerna är baserade på de utformningar som har presenterats tidigare i den här 

studien. 

 

Figur 23. Typsektion för dubbelriktad cykeltrafik och enkelriktad biltrafik. 
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Figur 24. Typsektion för dubbelriktad cykel- och biltrafik. Körbanesepareringen kan göras körbar 
med avvikande material eller färg. 
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Figur 25. Typsektion för dubbelriktad cykel- och biltrafik med hastighetssäkrad/tillgänglig passage. 
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Figur 26. Typsektion för enkelriktade trafikflöden, med och utan parkering. 
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Figur 27. Exempel på typsektion där cykelgata övergår till körbana med cykelfält, 
framkomlighetsfrämjande vid exempelvis uppförsbackar där många cyklister inte kan bibehålla sin 
färdhastighet. 
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4.3 Planering och stadsliv 

Cykelgator kan utgöra ett bra alternativ till cykelbanor i miljöer där utrymmet för 

separerade cykelbanor är begränsat. För att skapa acceptans för cykelgatan krävs en 

viss kritisk massa och ett visst antal cyklister i förhållande till flödet av motorfordon – 

minst dubbelt så många cyklister kan användas som riktvärde. 

Cykelgatan kan också vara en god åtgärd i stråk där det finns ett uttalat mål om att öka 

andelen cykeltrafik och minska andelen motorfordonstrafik. I stråk där antalet cyklister 

fortfarande är betydligt färre än antalet motorfordon är det viktigt att arbeta med 

åtgärder som minskar biltrafikflödet. Exempelvis kan genomfartstrafik minskas genom 

att enkelrikta gator och göra fysiska åtgärder som begränsar framkomligheten för 

motortrafiken. 

Att introducera en ny gatutyp i staden innebär stora utmaningar. Det kan krävas stora 

insatser i kommunikationsarbete och liknande för att förmedla budskapet om den nya 

gatan och gaturummet. Det är viktigt att cykelgator i staden inte framstår som en 

speciallösning. Ju mer välbekant en reglering och utformning blir för trafikanten, desto 

större är också chanserna för ökad förståelse och regelefterlevnad. 

 

Figur 28. Östra Hamngatan, Göteborg 
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Vid planering av cykelgator är det viktigt att utvärdera hur olika grupper påverkas av 

åtgärden. För den vane pendlingscyklisten kan cykelgatan upplevas som trygg, säker 

och framkomlig, för grupper med mindre cykelvana kan gatan upplevas som otydlig och 

osäker. Det faktum att motorfordon tillåts i viss utsträckning på en cykelgata kan 

innebära att vårdnadshavare känner stor oro för hur trygg och säker cykelgatan är för 

sina barn. Utgångspunkten bör vara att barn från 6 års ålder ska kunna cykla tryggt och 

säkert i sällskap med vuxna och att barn från 12 års ålder ska kunna cykla säkert på 

egen hand. För att uppnå dessa förutsättningar är det viktigt att utformningen av 

cykelgatan är enkel och tydlig samt att hastigheten för motorfordonstrafik är låg. 

I planeringsstadiet bör följande frågeställningar kopplade till planering och stadsliv 

beaktas: 

 Hur kan strategiska planeringsförutsättningar användas för att legitimera 

åtgärder som syftar till att främja cykling? 

 Vilka målgrupper riktar sig åtgärden mot och hur anpassas gatumiljön för 

personer med olika förutsättningar för att röra sig i stadsrummet? 

 Finns det möjlighet att implementera tillfälliga cykelgator? 

 Är gatan eller stråket en viktig utryckningsväg för räddningsfordon och vilka 

krav ställer detta på gatuutformningen? 

 På vilka sätt kan cykelgatan användas som utformning för att främja stadsliv? 
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5 Planerings- och utformningsprinciper 

5.1 Inledning 

Nedan presenteras ett förslag för vilka förutsättningar som bör uppfyllas vid planering 

för cykelgator. Råden och riktlinjerna bör ses som förtydligande och komplement till 

avväganden och ställningstaganden presenterade i kapitel 4. 

5.2 Grundförutsättningar 

Nedan visas riktlinjer för en cykelgata med god funktion, framkomlighet och 

stadsmässighet. Det finns miljöer där vissa avsteg från riktlinjerna eller platsspecifika 

justeringar av dem kan vara motiverade.  

 

5.3 Idealutformning 

Under idealutformning förklaras de kompletterande åtgärder och förutsättningar som 

krävs för att skapa en cykelgata för bästa möjliga funktion, trafiksäkerhet och 

framkomlighet.  

 

 

 

 

 Självförklarande utformning och trafikmiljö 

 Max 2000 motorfordon (ÅDT) 

 Minst dubbelt så många cyklister som motorfordon 

 Huvudcykelstråk eller stråk med uppsamlande funktion för cykeltrafik 

 Tilltagna ytor för fotgängare i proportion till uppskattade flöden 

 Avskild från kollektivtrafik 

 Utformning som inte medger hastigheter över 30 km/h för cyklar eller 

motorfordon 

 Parkeringar för motorfordon endast i mycket begränsad omfattning med 

fokus på tillgång till parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning 

 Särskilda ytor anpassade för varuleveranser efter behov 

 Särskilda ytor för cykelparkeringar vid behov 

 Tydliga gångpassager och övergångsställen, hastighetsdämpande åtgärder 

vid behov 

 Max 1000 motorfordon (ÅDT) 

 Minst 3000 cyklister (ÅDT) 

 Utformning och stadsmiljö så att det inte finns behov för omkörningar 

 Särskilda ytor anpassade för varuleveranser 

 Särskilt ordnade cykelparkeringar vid målpunkter 



 

  
 

Datum: 2018-02-02   Sida 40 (44) 

6 Slutsats 
I tätbebyggda städer är utrymmet för att skapa god framkomlighet för alla trafikslag 

mycket begränsat. Detta innebär att trafikantgrupper ofta behöver samsas på 

gemensamma ytor. Oftast är det cykeln som får dela yta med en annan trafikant, i bil- 

eller busskörfält eller på gemensamma gång- och cykelbanor. Vid konflikter är det oftast 

cyklisten som får anpassa sig till den andra trafikanten – delas ytan med fotgängare ska 

cyklisten väja och anpassa hastigheten till gångfart, delas ytan med bil- eller 

kollektivtrafik ska cykeln hålla sig så långt ut i körbanans kant som möjligt. Det finns i 

svensk trafikreglering idag ännu ingen gemensam yta där trafiken sker på cykelns 

villkor.  

I Europa finns flera länder där cykelgator redan är ett etablerat koncept, både i 

stadsmiljöer och i mer suburbana områden. På cykelgator delar cyklister och 

motorfordon samma yta, men cyklistens hastighet ska styra trafikrytmen. I 

Skandinavien har cykelgator genomförts på försök i flera städer och i Danmark finns 

sedan 2016 lagstöd för att reglera en gata som cykelgata. I Sverige väntas cykelgata bli 

en regleringsform under 2018. 

Denna studie har berört förutsättningarna för att etablera cykelgator i Sverige. Studien 

visar att det inte finns någon universell lösning på hur en cykelgata i Sverige ska se ut. 

Flera slutsatser kring gatans utformning har dock kunnat dras utifrån de försök som har 

gjorts i Sverige, Norge och Danmark. 

En första slutsats är att cykelgator i ett svenskt perspektiv främst är aktuellt i täta 

stadsmiljöer där det inte är möjligt att inrymma separat infrastruktur för cykeltrafik och 

där övriga trafikslag har lika stora eller större krav på framkomlighet än vad 

cykeltrafiken har. Ur ett trafiksäkerhets-, trygghets- och framkomlighetsperspektiv är 

cykelgata ett sämre alternativa än cykelbana. 

En andra slutsats är att någon av följande två förutsättningar måste råda om cykelgatan 

ska fungera: 

 Cykeltrafiken behöver vara betydligt större än biltrafiken på gatan 

 Om biltrafiken är dominerande behövs omfattande åtgärder i gaturummet för 

att garantera att biltrafiken kör i cykelfart 

De försök som har studerats i fallstudien visar exempel på cykelgator där omfattande 

åtgärder i gatumiljön varit överflödiga när cykel har varit det dominerande trafikslaget. 

I Århus och Oslo är cykelflödet mycket stort medan biltrafikflödet är litet eller måttligt. 

I gatumiljön har endast små fysiska åtgärder genomförts och kompletterats med enkel 

skyltning. Trots detta är det cyklisterna som styr trafikrytmen. Konflikter mellan 

fotgängare och cyklister har kunnat begränsas trots avsaknad av ordnade 

fotgängarpassager, framförallt i Århus. I Oslo förekommer konflikter mellan fotgängare 

och cyklister, men detta beror främst på ett mycket stort fotgängarflöde med 

målpunkter på båda sidor om gatan. Andelen fotgängare som anpassar sig efter 

cykeltrafiken är mycket stor även i Oslo. 
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På gatorna i Göteborg är cykeltrafiken relativt liten i relation till bil-, kollektiv- och 

gångtrafiken. I Göteborg har också betydligt mer omfattande åtgärder i körbanan 

genomförts för att garantera cykelfart – cyklarna leds in i mitten av körbanan och 

hastighetsdämpande åtgärder, både sidoförskjutningar och upphöjningar, har anlagts 

med jämna mellanrum för att sänka biltrafikens hastighet och göra säkra, trygga och 

tydliga gångpassager för fotgängare möjliga. 

En tredje slutsats är att cykelgator har flera trafiksäkerhetsmässiga fördelar jämfört med 

cykling i blandtrafik på biltrafikens villkor. Flera vanliga olyckstyper kan undvikas, 

exempelvis kollisioner mellan bilar och cyklar vid högersväng och cyklar som kolliderar 

med öppnande bildörrar. Utvärderingarna av cykelgatorna i Århus och Oslo visade båda 

att trafiksäkerhetsläget för cyklister hade förbättrats sedan cykelgatorna byggdes.  

6.1 Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

Cirka 30 cyklister dödas i trafiken varje år i Sverige (VTI, 2013), och mellan åren 2007 

och 2012 uppsökte fler än 44 000 cyklister sjukvård på grund av skada som uppstått i 

trafiken (VTI, 2013). Cirka 20 % av de som sökte vård var allvarligt eller mycket 

allvarligt skadade. 

Uppemot 80 % av cykelolyckorna är singelolyckor (VTI, 2013). Övriga olyckstyper som 

syns i statistiken är kollisionsolyckor mellan cyklister och motorfordon (12 %) och 

olyckor mellan cyklister (7 %). Andelen av olyckorna som leder till allvarliga eller mycket 

allvarliga skador är ungefär de samma i de tre olyckstyperna.   

Vid 9 % av singelolyckorna där en cyklist har skadats allvarligt är olycksorsaken 

bristande samspel med andra trafikanter (VTI, 2013). Olyckor där en cyklist har kört in 

i öppnande bildörr på gata är den vanligaste orsaken, under åren 2007 – 2012 skadades 

280 cyklister allvarligt i en sådan olycka.  

Cirka 90 % av alla cykelolyckor där cyklisten får en allvarlig skada sker i tätort (VTI, 

2013). I stadsmiljöer är kollision med stillastående fordon en mycket vanlig olyckstyp 

som ofta leder till allvarliga skador för cyklisten. Av de allvarliga kollisionsolyckorna 

mellan cyklister och motorfordon har ungefär lika många skett i korsning som på 

sträcka. 

Cykelgator kan med rätt utformning skapa en lugn och jämn trafikrytm som minskar 

olycksrisken för cyklister. I tätorter sker cykling i blandtrafik på gator med 

hastighetsbegränsningar från 30 km/h och uppåt. En sänkning av den faktiska 

hastigheten till cirka 15-20 km/h, vilket motsvarar cyklisters genomsnittsfart, på en 

cykelgata kan innebära stora trafiksäkerhetsvinster, särskilt gällande olyckor med 

allvarliga utfall och dödsolyckor. 

I utvärderingar av cykelgator i Linköping indikerades att risken att en cyklist skadas 

allvarligt är åtminstone 10 % mindre än på en traditionell blandtrafikgata. På 

cykelgatorna i Århus har inga olyckor där både motorfordon och cyklar varit inblandade 

rapporterats till polis. I Linköping bestod utformningen endast av skyltning, medans 

Århus har ett utvecklat cykelnät där cykelgator förekommer. Detta tyder på att 
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cykelgatan har mycket goda förutsättningar att reducera olyckstalen för cyklister då 

samspelet ökar och risken för kollisionsolyckor mellan cyklister och motorfordon 

markant tycks kunna minskas. 

I cykelgatan färdas cyklisten tillsammans med motortrafiken, inte vid sidan av den, 

vilket innebär minskad konfliktrisk vid högersvängar. Att cyklisten färdas mitt i körbanan 

innebär även att risken att cyklar kör in i öppnande bildörrar elimineras. 

Det finns dock en risk att singelolyckor och olyckor cyklister emellan samt mellan 

fotgängare och cyklister kan öka, i och med ökad trafikintensitet hos dessa trafikslag. I 

Århus har olyckor cyklister emellan och i konflikt mellan cyklar och fotgängare inte 

minskat men i förhållande till antalet cyklister som rör sig på cykelgatorna är antalet 

olyckor på cykelgatorna litet.  

I Sverige hamnar fotgängare och cyklister ofta i konflikt eftersom de för det mesta delar 

samma yta. I stråk med stora trafikantflöden innebär detta en uppenbar konfliktrisk. 

Cykelgator kan användas för att separera cyklister från fotgängare i stråk med stora 

flöden. 

Studien visar att felparkerade fordon på eller utmed cykelgator är ett stort problem som 

skapar stora konflikter trafikslagen emellan. Detta måste aktivt förebyggas genom 

kartläggning av behov av angöringsytor. 
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