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Sammanfattning 
Cykelns roll som transportmedel ökar i en tid då miljöhänsyn har blivit ett begrepp. Den 
ökar också beroende på den hälsotrend som för närvarande genomsyrar vårt samhälle. 
Med fler cyklister på våra vägar och cykelbanor följer större säkerhetsrisker i trafiken för 
dessa oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt att utformningen i framför allt 
korsningar, det vill säga cykelöverfarter och –passager, är ändamålsenliga. 

Hur bör då en cykelöverfart vara utformad för att bli så säker och bra som möjligt? Det 
viktigaste är att få ner biltrafikens hastighet i korsningspunkter. Denna hastighet bör 
enligt Nollvisionen inte överstiga 30 km/tim. Hastighetsreduktion kan göras med fysiska 
åtgärder såsom refug, gupp, förhöjning på gata/väg eller avsmalning.  

För att undvika tveksamheter bör en cykelöverfart vara tydlig både för cyklist och för 
andra trafikanter. Ett sätt att öka tydligheten är att förhöja eller att ha annan färg på 
cykelöverfarten. Med detta följer dock en säkerhetsrisk. Samtidigt som alla 
trafikantgrupper då har lättare för att se cykelöverfarten så kan dessa utformningar leda 
till att cyklister tror att bilister skall väja för denne. 

En ambition bör vara att trafikregler, utmärkning och utformning samspelar på ett sätt 
som skapar tydlighet och säkerhet.  

Syftet med detta denna rapport har varit att ta fram en exempelsamling för utformning 
av cykelöverfarter och cykelpassager som gör det lättare för trafikplanerare i kommuner 
och på konsultföretag att välja en bra detaljutformning.  

I rapportens kapitel 2-4 beskrivs allmänt vilka regler och föreskrifter vad gäller 
cykelpassager som gäller. Dessutom ges exempel på utformningar, beläggningar och 
utmärkningar. 

I kapitel 5-10 finns olika principutformningar representerade. Kapitel 5 och 7 behandlar 
signalreglerade cykelöverfarter och övergångsställen på sträcka respektive i korsning. 
Denna lösning kan vara lämplig i korsningar med stora trafikflöden. En signalreglerad 
korsning underlättar för cyklister och gångtrafikanter att korsa gatan/vägen och minskar 
generellt deras väntetid. Ur säkerhetssynpunkt kan dock om plats finns vara lämpligare 
med t ex en cirkulationsplats. 

Ett problem med signalreglerad cykelöverfart i korsning är den konflikt som uppstår då 
bilist efter en högersväng korsar cykelöverfart och övergångsställe och både cyklister, 
gångtrafikanter och bilister har grönt ljus samtidigt.  

Kapitel 6 och 8 behandlar obevakade cykelöverfarter och övergångsställen på sträcka, i 
korsning och vid cirkulationsplats. Variationen är stor vad gäller utformningar, 
vägmaterial och placeringen av cykelöverfart i förhållande till primärgata för denna typ. 
Det är därför av största vikt att utformningen blir funktionell och anpassas till 
förhållandena på platsen. 

I kapitel 9, som handlar om förhöjda GC-överfarter/-passager på sträcka och i korsning, 
tas positiva aspekter upp såsom t ex dess hastighetssänkande effekt, men också 
nackdelar såsom t ex olägenheten för bussar att ta sig över.  

En risk med denna utformning är att cyklist känner sig alltför trygg och blir mindre 
uppmärksam på korsande trafik.   

Slutligen tar kapitel 10 upp gemensam GC-passage på sträcka. Denna utformning kräver 
stor vaksamhet för cyklister.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag finns bland trafikplanerare och projektörer en osäkerhet kring utformningen av 
cykelpassager. I den byggda miljön kan denna osäkerhet resultera i dåligt utformade 
trafiklösningar och låg trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. 

Denna exempelsamling innehåller principutformning av olika typer av cykelpassager. 
Exempelsamlingen redovisar vilka trafikregler som följer av utformningen och vilka 
förutsättningar, fördelar och nackdelar som finns.  

Redovisningen omfattar cykelbanor/-överfarter/-passager i olika lägen såsom korsning av 
väg på sträcka och i vägkorsning. I riskreducerande syfte kan en gång- och cykel-
korsning utformas på olika sätt. Denna redovisning behandlar olika former av detta 
såsom till exempel förhöjd överfart, med och utan refug och avskiljande material på 
överfarten. I redovisningen redogörs också för olika typer av vägmarkeringar och 
vägmärkesuppsättningar kombinerad med fysisk utformning. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ta fram ett planeringsunderlag som gör det lättare för 
trafikplanerare i kommuner och på konsultföretag att välja rätt åtgärd för cykeltrafiken i 
en specifik trafikmiljö. Med stöd av exempelsamlingen får då trafikplaneraren eller 
projektören möjlighet att på ett enkelt sätt hitta en lämplig utformning i det enskilda 
fallet. Utan grundlig eftertanke kan resultatet bli en olämplig detaljutformning med 
säkerhetsproblem som följd. Att skapa välutformade cykelpassager är dessutom viktigt i 
en tid då man försöker stärka cykelns roll som transportmedel.  

1.3 Avgränsningar 
I detta arbete redovisas inte alternativ med cykelfält, alltså platser där man på körbanan 
med hjälp av körfältslinje markerat ett reserverat körfält för cyklister. Detta är annars en 
lösning som i många situationer har visat sig ha en god trafiksäkerhetseffekt.  

Inte heller redovisas korsningar där cykelöverfarten utformats som en cykelbana. I det 
fallet skall cykelbanan ha samma beläggning som i korsningen och ligga på samma nivå. 
Exempelvis kan storgatsten läggas som begränsning av cykelbanan, vilket då visar att 
det är cykelbanan som är överordnad den gata som cykelbanan korsar. Om det som i 
nämnda fall finns en genomgående cykelbana korsande gata/väg skall bilist väja för 
cyklist på cykelbanan. 

Eftersom oftast cykelöverfarter inte ligger för sig själv utan finns i kombination med 
övergångsställen eller gångpassager, kommer arbetet att i viss mån även beröra 
gångtrafikanter. 
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Totalt beskrivs och illustreras 14 olika principutformningar för cykelpassager/-överfarter 
enligt nedanstående tabeller. 

CYKELÖVERFARTER 

 Cykelöverfart (markerad) 

Bevakad Obevakad  

Utan 
refug 

Med 
refug 

Utan 
refug  

Med 
refug 

Vid 
rondell  

På 
sträcka 

  A1 A2   B1 B2  

Nära 
korsning 

  C1   C2   D1 D2  D4 

Intill 
korsning 

    D3   

 

CYKELÖVERFARTER/-PASSAGER 

Förhöjd cykelöverfart/-
passage, obevakad 

Cykelpassage, 
obevakad 

På 
sträcka 

E1 F1 

Nära 
korsning 

E2 F2 

 
Fig.1 Olika typer av cykelöverfarter/-passager som beskrivs i arbetet 

2 Regler och föreskrifter 
 
2.1 Lagar och förordningar 
Följande lagar, förordningar och regler styr vad som gäller för och berör GC-passager: 

• Trafikförordningen (1998:1276), TrF ( Trafikregler och beteenden)  

• Vägmärkesförordningen (2007:90), VMF (Bestämmelse om anvisningar för trafik 
och utmärkningar) 

• Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651), FVD (Definitioner)  

• Vägar och gators utformning, Vägverket och Svenska Kommunförbundet 
(2004:80), VGU (Utformning) 
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2.2 Utdrag ur Trafikförordningen 
Den 1 maj år 2000 kom en regel som säger att fordonsförare har väjningsplikt gentemot 
de gående som går ut på eller ska gå ut på ett korsande obevakat övergångsställe. 
Däremot har inte bilister väjningsplikt för cyklister vid obevakat övergångsställe. (Se 
nedan TrF (1998:1276, 3 kap. 60§))  

Eftersom många människor inte är medvetna om detta utan tror att bilisters väjningsplikt 
inte bara gäller gångtrafikanter utan också gäller cyklister orsakar denna regel osäkerhet 
som i förlängningen kan orsaka olyckor. För att undvika denna osäkerhet kan cyklisten 
leda cykeln på cykelöverfart och övergångsställen. Då jämställs denne med gångtrafikant 
och korsande bilist har väjningsplikt och skall alltså släppa fram densamme. 

Nedan följer en sammanställning av övriga trafikregler som berör cyklister i korsningar 
och som finns i Trafikförordningen, TrF (1998:1276). [8] 

1 kap. 19§ 
”En förare som skall stanna på grund av trafiksignal skall stanna vid stopplinje. Om 
stopplinje saknas skall föraren stanna omedelbart före signalen eller innan föraren kör in 
på den korsande vägen, leden eller spårområdet.” 

3 kap. 21§ 
”En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled… har väjningsplikt 
mot fordon på den väg föraren kör in på.  

En förare har dessutom väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär 
den egna kursen när föraren kommer in på en väg. 

…. 

3. från en cykelbana… 

4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.” 

3 kap. 40§ 
”Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat 
övergångsställe eller en obevakad cykelöverfart.” 

3 kap. 53§ 
”Ett fordon får inte stannas eller parkeras 

1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller 
en cykelöverfart, 

……. 

3. på eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande cykelbana 
eller gångbana.” 

3 kap. 60§ 
”Vid ett bevakat övergångsställe skall förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på 
övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa 
övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman. 

En förare som efter att ha svängt i en korsning skall passera ett 
bevakat övergångsställe skall köra med låg hastighet och har 
väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just 
skall gå ut på övergångsstället.  
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Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller 
även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade 
cykelöverfarter.” 
 
3 kap. 61§ 
”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot 
gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället. 

En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart skall anpassa 
hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare 
som är ute på cykelöverfarten. 

En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter 
att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad 
cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och 
förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på 
cykelöverfarten tillfälle att passera.” 

6 kap. 6§ 
”Cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut på en cykelöverfart skall ta 
hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske 
utan fara.” 

7 kap. 3§ 
”Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns 
något övergångsställe i närheten, skall gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs 
över denna och helst vid en vägkorsning. 
Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.” 
 
7 kap. 4§ 
”Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och 
hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe 
får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.” 

3 Allmänt om cykelpassager 

3.1 Begrepp 
Cykelbana ”En väg eller del av väg som är avsedd för 

cykeltrafik och trafik med moped klass II. 
Cykelbana är normalt upplåten för dubbelriktad 
trafik. Enkelriktas m h a vägmärke. Den är 
avskild från vägbana genom fysisk anordning 
exempelvis kantstöd.” (FVD) 

Cykelpassage ”En plats på en gatusträcka där cyklister korsar 
gatan antingen därför att de finner det naturligt 
eller därför att de styrs mot platsen med fysiska 
medel (räcken etc.). Cykelpassage kräver inte 
någon särskild utformning.” 

Cykelöverfart ”En del av en väg som är avsedd att användas 
av cyklande eller förare av moped klass II för att 
korsa en körbana eller en cykelbana och som 
anges med vägmarkering. En cykelöverfart är 
bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler 
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eller av polisman och i annat fall obevakad.” [FVD] 

Cirkulationsplats ”En plats som är utmärkt med ett vägmärke för 
cirkulationsplats och där samtliga tillfarter är 
reglerade med väjningsplikt med eller utan 
stoppskyldighet.”(FVD) 

Gång- och cykelbana”Bana avsedd för gående samt cykeltrafik och 
trafik med moped klass II. Banan är avgränsad 
från vägbana med kantstöd eller annan åtgärd.” 
(VGU) 

GC-korsning ”Korsning där både gående och cyklande korsar 
körbana.” (VGU) 

Körbana ”En del av en väg som är avsedd för trafik med 
fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren.” 
(FVD) 

Primärväg (-gata) ”Den väg/gata i en korsning som är huvudled 
eller prioriteras på motsvarande sätt om 
korsningen utformas som ”mindre 
korsningstyp”.” (VGU) 

Sekundärväg ”Den väg/gata i en korsning som inte är primär.” 
(VGU) 

Sidoremsa ”Skiljeremsa som åtskiljer vägbana från 
gångbana, cykelbana…….” (VGU) 

Signalplatta ”Platta för att underlätta ledning och orientering 
för synskadade. Kan vara riktningsgivande, 
varnings- eller valplatta.” (VGU) 

Valplatta ”Slät platta med raka kanter som markerar för 
synskadade att val eller riktningsförändring kan 
behöva göras.” (VGU) 

Varningsplatta ”Platta med kupoler som varnar synskadade för 
annalkande fara exempelvis korsande trafik.” 
(VGU) 

Vägbana ”Körbana jämte eventuella vägrenar, 
uppställningsfält och cykelfält.” (VGU) 

Övergångsställe ”En del av en väg som är avsedd att användas 
av gående för att korsa en körbana eller en 
cykelbana och som anges med vägmarkering 
eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat 
om trafiken regleras med trafiksignaler eller av 
en polisman och i annat fall obevakat. ”(FVD) 

Väjningsplikt ”Väjningsplikt innebär att du skall sänka 
hastigheten i god tid eller stanna och att du får 
köra vidare bara om det kan ske utan fara eller 
hinder.” 
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3.2 Utgångspunkt för val av trafiklösning 
En inledande fråga är om det är eftersträvansvärt att utformning och regler samspelar. 
Ibland får man höra att det är bra att tveksamhet uppstår, att detta bidrar till lägre 
hastigheter vilket i sin tur leder till högre trafiksäkerhet. Samtidigt är regelverkets 
karaktär sådant att det bygger på ömsesidigt hänsynstagande. Det finns med andra ord 
inga rättigheter bara skyldigheter för trafikanterna. Utgångspunkten i detta arbete är att 
utformningen skall stödja och underlätta för trafikanterna att förstå reglerna. Att sedan 
trafikreglerna i sig innebär tveksamheter på grund av ömsesidigt hänsynstagande är helt 
acceptabelt.  

En ofta förbisedd del i arbetet med cykelkorsningar är behovet av systemsyn. Varje 
korsning utgör en del av cykeltrafiksystemet. Cyklisterna har ett behov av att kunna 
förutse hur korsningarna längs ett visst stråk kommer att vara utformade. Det är därför 
en fördel om korsningarna har en likartad utformning och reglering. 

4 Cykelpassagers utformning 

4.1 Nyckelord 
I planeringsskedet av en cykelöverfart finns det fyra nyckelord som är viktiga att beakta 
och det är lokalisering, säkerhet, tydlighet och framkomlighet. 

Lokalisering: En bra cykelpassage bör vara logiskt placerad. Detta uppnås dels genom att 
undersöka var gående och cyklister vill korsa körbanan och dels genom att fundera ut 
vart gående och cyklister bör styras för att skapa en funktionell och säker korsning.  

Säkerhet: Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det av största vikt att få ner biltrafikens 
hastighet i korsningar med cykelöverfarter. En högsta hastighet av 30 km/tim är förenligt 
med Nollvisionens grundläggande principer. 
 
Det finns olika sätt att få ner bilars hastighet i en korsning, såsom användning av 
mittrefug eller hastighetssänkande åtgärder typ gupp eller avsmalning innan korsning.[9] 
Mittrefug byggs då körbanan har en bredd på cirka 8 m eller mer. Denna kan göras än 
säkrare genom att halva överfarten förskjuts något, för att cyklister skall få en mindre 
vinkel mot korsande fordon och därför ha lättare för att upptäcka dessa. (Se fig. 2) 

Tydlighet: En bra cykelöverfart skall också vara tydlig för alla trafikanter. Trafikanten 
skall inte behöva tveka om hur överfarten går eller vilka regler som gäller utan snabbt 
och lätt uppfatta cykelöverfarten och vilka regler som gäller där. 

Framkomlighet: En bra cykelöverfart skall dessutom ha god framkomlighet, dvs vara 
enkel och bekväm att använda för cyklisten. I detta ingår att väntetider minimeras. När 
en cykelöverfart och övergångsställe projekteras bör man se på GC-förbindelsen i sin 
helhet och ge gång- och cykelbanan en så jämn trafiksäkerhetsstandard som möjligt. [9]  
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Fig. 2 Exempel på en sidoförskjuten cykelöverfart och övergångsställe med refug. 
(Danska vägen, Göteborg) 

Kommentar: Sidoförskjutningen av cykelöverfart och övergångsställe gör att gång- och 
cykeltrafikanter som står på refugen och skall korsa den andra körbanan får en mindre vinkel mot 
kommande trafik och därmed lättare kan samspela med densamma. Observera det smidiga 
stödräcket för cyklister vid knapptryckarfunktionen. 

4.2 Dimensionering 
Av säkerhetsskäl är åtskilda gång- och cykelbanor att föredra framför gemensamma. 
Men gemensamma gång- och cykelbanor kan vara motiverade där cykel- och gångtrafik 
är liten. En cykelbana kan vara enkel- eller dubbelriktad. Normalt är cykelbanorna 
dubbelriktade men i Stockholm till exempel är det vanligt med enkelriktade cykelbanor. 

Mått på och separering av GC-banor, cykelöverfarter och övergångsställen bestäms av 
den dimensionerande trafiksituation som gäller på platsen. Bredden på både enkel- och 
dubbelriktade cykelöverfarter bör anpassas efter anslutande cykelbana. Minimimåtten för 
en enkelriktad cykelöverfart bör dock vara minst 1,5 m bred medan en dubbelriktad bör 
vara minst 2,5 m bred. [9] 

En GC-övergång bör enligt VGU vara minst 4 m bred, där gångdelen ges 1,7 m och 
cykeldelen 2,3 m, men även den anpassas till bredden på anslutande gång- och 
cykelbana. Om det inte finns utrymme för denna bredd kan den totala bredden minskas 
till 3,5 m, där gångdelen ges 1,5 m och cykeldelen 2 m bredd. [9] 

Om en cykelöverfart och övergångsställe blir längre än 8 m bör vissa åtgärder göras. Ett 
alternativ är att signalreglera korsningen. Ett annat är att göra överfarten kortare genom 
att bredda trottoaren. Ett tredje alternativ är att ha kvar längden men dela upp körbanan 
med en refug som delar av fordonsflödet och ger gång- och cykeltrafikanter bättre 
överblick. Refugen bör vara minst 2 m bred för att gående med barnvagn skall få plats. 
[9] 

Fig. 3 visar exempel på en refug på en GC-övergång. Minimibredderna för 
cykelbanedelen och gångbanedelen är generellt 2 m respektive 2,5 m. Refugen i fig.3 är 
handikappanpassad med en i mitten förlagd remsa avsedd för rullstolsburna. Denna 
remsa bör vara minst 1 m bred för att en rullstol skall få plats. Det är viktigt att kantsten 
på gångbanedelen informerar synskadade var refugen börjar och slutar. 
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Fig. 3 Refug på GC-överfart. 

4.3 Allmänt om vägmarkeringar, vägmärken och beläggningar  
Vägmärken och vägmarkeringar  
Den 1 juni 2007 trädde, som tidigare nämnts, en vägmärkesförordning i kraft 
(VMF,2007:90). Nedanstående vägmärken från denna gäller för GC-passager/-
överfarter/-banor: 

GC-banor markeras med cykel- och gångsymboler (M26, M27). Dessa kan ersätta 
vägmärken för gång- och cykelbana. 
En GC-bana som är bredare än 4 m och som har dubbelriktad cykeltrafik bör delas upp i 
en cykeldel och en gångdel med mellanliggande heldragen linje. [2] 
Då behov finns skall både gång- och cykelsymboler samt vägmärkena ”Påbjuden 
cykelbana” (D4), ”Påbjuden gång- och cykelbana” (D6) eller ”Påbjudna gång- och 
cykelbanor” (D7) sättas upp. 

 Cykelsymbol M26    Gångsymbol M27 

 

 Vägmärke D4  Vägmärke D6  Vägmärke D7  
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På enkel- och dubbelriktad cykelbana skall pilar målas i körriktningen. Däremot bör 
inte pilar målas på kombinerade gång- och cykelbanor. [2] 

 Vägmarkering M25 

En cykelöverfart avsedd för cyklister och mopedister klass II skall markeras med linje 
M16, dvs vitmålade kvadrater om 50X50 cm med 50 cm mellanrum. Om cykelöverfarten 
löper parallellt med övergångsstället kan denna markering ersättas av markering för 
övergångsställe. 

 Vägmarkering M16 

Då en cykelöverfart och övergångsställe är upphöjd skall denna markeras med 
vägmarkering ”Farthinder” (M17) 

 Vägmarkering M17 

På körbana skall följande vägmärken vid behov sättas upp som varning för 
cykelöverfarter/-passager eller cykelöverfart och övergångsställen: 

Vägmärke ”Varning för övergångsställe” (A13), ”Varning för gående” (A14) samt 
”Varning för cyklande och mopedförare” (A16).  

 Vägmärke A13   Vägmärke A14   Vägmärke A16 

Vägmärke ”Varning för farthinder” (A9) sätts vid behov upp före förhöjd överfart. 

 Vägmärke A9 



 13 

”Markeringsskärm för sidohinder, farthinder mm” (X3) sätts upp på båda sidor om 
förhöjd överfart. 

 Markeringsskärm X3 

Vägmärke ”Varning för flerfärgssignal” (A22) sätts vid behov upp före signalreglerad 
cykelöverfart och övergångsställe. 

 Vägmärke A22 

Vägmärke ”Väjningsplikt” (B1) sätts vid behov upp före sekundärväg eller före 
cirkulationsplats åtföljd av vägmarkering ”Väjningslinje” (M14). 

Vägmärke B1       Vägmarkering M14 

Vägmärke ”Övergångsställe” (B3) sätts upp före övergångsställe. Om refug finns kan 
vägmärket ”Påbjuden körbana” (D2) sättas upp på denna, såvida inte annan tydlig 
skyltning finns på refugen.  

 Vägmärke B3      Vägmärke D2 

Beläggningar 
Om gångbana ligger bredvid cykelbana kan dessa ges olika beläggningar för tydlighets 
skull. I det fall då både cykel- och gångbana asfalteras skall en skiljelinje skapas i form 
av t.ex. 10 cm bred vit heldragen linje av termoplastisk massa eller beläggas med 
avvikande sten, ränndal eller dylikt.  

Cykelvägar och cykelöverfarter, även förhöjda, kan ges en avvikande färg för att lättare 
uppmärksammas. Antingen målas cykelöverfarten eller beläggs med en prefabricerad 
betongprodukt såsom plattor eller marksten i avvikande färg. Vanligt, i alla fall i 
Göteborg, är att lägga röd SF-sten på cykelöverfarter. Grå SF-sten är en annan variant, 
där olika gråtoner kan särskilja banor. 

Det finns trots många års prov med olika färger ännu inga regler för detta i Sverige. 
Olika städer har olika färger. Stockholm liksom Göteborg och Örebro har t ex rött som 
standard på sina cykelöverfarter, medan Malmö har blått och t ex Burlöv har gult. I 
utlandet, framför allt i Tyskland, är rött den färg som oftast används på cykelöverfarter 
medan det i Danmark är vanligt med blåmålade cykelöverfarter i korsningar. (Se 
grönmålad cykelbana i korsning från Frankrike fig. 13.) 

En dansk undersökning visar att antalet cykelolyckor minskar med drygt en tredjedel om 
annan färg (i detta fall blå) används på cykelöverfarter. [6] Från Malmö har man andra 
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erfarenheter. Vissa dubbelriktade cykelöverfarter har där målats blå för att öka 
bilisters uppmärksamhet. Det har visat sig att detta inte gett någon säkerhetseffekt. 

Tanken med att skapa cykelöverfart i avvikande färg är som sagt för att både cyklister 
och fordonsförare skall ha lättare att uppmärksamma densamma. Det ligger dock en 
säkerhetsrisk i detta. En cykelöverfart i avvikande färg/material kan lura cyklister att 
felaktigt tro att bilar måste stanna för dem.  

Kantstenar vid på- och avfarter till cykelbanor/cykelvägar bör undvikas beroende på den 
olägenhet det kan medföra i form av t.ex. punktering eller omkullkörning. En fara är 
också att cyklisten väljer körbana i stället för cykelbana om kanten till cykelbanan är för 
hög att forcera. 
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4.4 Exempel på utformningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4 Exempel på gång- och cykelbanas markbeläggning (Slottsskogsgatan, Göteborg) 

Kommentar: En beläggning i form av gatstensremsa skiljer cyklister från körbana. 
Cykelbanan samt cykelöverfarten består här av röd SF-sten. Den asfalterade gångbanan 
ligger upphöjd i förhållande till cykelbanan med ett fasat kantstöd. Påkörning av 
kantstödet kan orsaka omkullkörning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Exempel på gång- och cykelbanors utformning. (Stockholmsgatan, Göteborg) 

Kommentar: Asfalterade gång- och cykelbanor som här är lätta att anlägga, är billiga och 
har jämn struktur som gör användandet bekvämt och säkert. Som avskiljare mellan 
gång- och cykelbana finns ränndalsplattor som inte bara fungerar som avskiljare utan 
även som vattenavledare. Ränndalsplattorna på fotot är svåra att passera för 
rullstolsburna personer. Lättare att forcera är plattor som är grunda och med bred bas. 
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Fig. 6 Exempel på stenbeläggning av GC-banor och överfart. (Linnégatan, Göteborg)  

Kommentar: En dubbelrad med gatsten skiljer här cyklister från gångtrafikanter på gc-
banan och övergår i markerad cykelöverfart och övergångsställe med refug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7 Exempel på markbeläggning intill cykelbana och på cykelpassage.(Sofiagatan-
Härlandavägen, Göteborg)  

Kommentar: Cykelpassage av röd SF-sten samt vägbuleelement med liten förhöjning 
mot cykelpassagen ger nivåskillnad och kanske en känsla av säkerhet för cyklisten. 
Däremot ges cyklisten inte större befogenheter än en korsning utan åtgärd skulle ge. 
Ljusgrå marksten (närmast i bild) tjänar som säkerhetshöjande avskiljare mellan cyklist 
och körbana.     
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Fig. 8 Exempel på åtgärd vid cykelbanas korsning med gata (Allmänna vägen-Lotsgatan, 
Göteborg) 

Kommentar: En upphöjd refug formad som en halvcirkel skyddar cyklister från biltrafik i 
korsningen och leder cyklisten till och från den dubbelriktade cykelbanan (närmast i bild). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Gupp före cykelöverfart och övergångsställe. (Stockholmsgatan-Ånäsmotet) 

Kommentar: Ett exempel på hastighetssänkande gupp före cykelöverfart och 
övergångsställe 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Trafikö (Slottsskogsgatan, Göteborg) 

Kommentar: Exempel på stenbelagd trafikö med nivåskillnad kantad av träd. En trafikö 
bör ha en minsta längd av 2 m för att en person med barnvagn skall få plats. Den 
minskade körbanebredden har hastighetssänkande effekt. Trafikön gör GC-övergången 
tryggare och säkrare för cyklister och gångtrafikanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Indragen cykelöverfart (Marieholmsgatan, Göteborg) 

Kommentar: En indragen cykelöverfart ger cyklisten och fordonsföraren större chans att 
upptäcka varandra. Trots detta sker det fler olyckor där cykelöverfarten förläggs 
indragen från korsningen.[12] Detta förmodligen beroende på att cyklisten med denna 
utformning upplever större säkerhet med mindre uppmärksamhet som följd. En fördel 
med utformningen är att fordonsförare som skall ut på primärgatan får plats mellan 
denna och cykelöverfarten. Fordonsföraren blir därför inte stående som hinder för 
cyklisten samtidigt som den får bättre sikt mot primärgatan.  
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Fig. 12 Korsning (Flygfältsgatan, Hisingen, Göteborg) 

Kommentar: Ibland ger inte utformningen en klar bild över trafikanters rättigheter och 
skyldigheter. Ett exempel på detta är denna utformning. Är detta en cykelbana eller en 
cykelpassage? En kant på överfarten säger att det är en cykelbana och att bilister då 
skall ge cyklister företräde. En cykelbana skall dock ha samma material hela vägen 
oavsett om det är en korsning eller ej. Om det är en cykelpassage så skall bilisten ges 
företräde och om det är en cykelbana så skall cyklisten ges företräde. 

   

Fig. 13 Dubbelriktad cykelbana som målats grön för att öka uppmärksamheten för både 
cyklister på cykelbana och bilister korsande cykelbanan vid utfart (Beauvais, Frankrike). 

Kommentar: Färgen som bryter av från asfalten är säkerhetshöjande såvida den inte ger 
en slirig yta. 
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5 Principutformning A –Signalreglerad 
cykelöverfart och övergångsställe på sträcka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Principutformning A1-Signalreglerad cykelöverfart och övergångsställe utan refug 
på sträcka   

 

Fig. 15 Principutformning A2-Signalreglerad cykelöverfart och övergångsställe med refug 
på sträcka  
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5.1 Trafikregler 
 
Trafikregler för: 
 
Cyklist 
Cyklist skall följa trafiksignalerna men skall också vara uppmärksam på andra trafikanter 
när de korsar varandras färdväg och får korsa vägen bara om det kan ske utan fara. 
(TrF, 6 kap. 6§) 

Gångtrafikant 
När gångtrafikant går ut på ett övergångsställe skall han ta hänsyn till hastigheten hos 
de fordon som närmar sig övergångsstället och hur nära dessa är. Dessutom skall han 
korsa övergången utan att dröja i onödan. (TrF, 7 kap.4§) 

Bilist 
Bilist skall följa trafiksignalerna, stanna vid stopplinje samt lämna cyklande och gående 
som på rätt sätt cyklat/gått ut på cykelöverfart/övergångsställe möjlighet att passera. 
(TrF, 1 kap 19§, 3 kap. 60§) 

På ett avstånd av 10 m eller mindre innan korsande cykelöverfart och övergångsställe får 
inte fordon stannas eller parkeras. (TrF, 3 kap. 53§) 

5.2.Utformning och materialval inklusive vägmarkeringar och 
vägmärken 
Om gatan/vägen är mer än 8 m bred görs en refug för att ge gång- och cykeltrafikanter 
möjlighet att lättare korsa körbanan med ökad säkerhet som följd.  

Cykelsignaler skall placeras på höger sida i körriktningen. En signalstolpe avsedd för 
cyklister har normalt tryckknapp på stolpen. Det skall vara bekvämt att nå denna 
tryckknapp. Därför bör signalstolpen ligga nära cykelbanan. Lämpligt mått mellan 
cykelbana och signalstolpe är 0,3-0,5 m. [9] 

När cyklisten står vid signalstolpen får inte framhjulet sticka ut i körbanan. Därför måste 
signalstolpen vara indragen från körbanan. Ett lämpligt mått är att placera signalstolpen 
indragen 1,25 m från körbankanten. [9] 

Tryckknappen kan även placeras på ett räcke som byggs ihop med signalstolpen. Detta 
för att cyklisten bekvämt skall kunna hålla sig i räcket då signalen visar rött ljus.  
(Se fig. 16) 

Detektering behövs alltid. Denna sker med tryckknapp eller detektorslinga. 
Signalreglering på landsbygd bör ha tryckknapp för att få grönt ljus. Detta bör även gälla 
i städer under lågtrafik. [9] 

På större signalreglerade cykelöverfart och övergångsställen bör installeras slingor som 
känner av cyklar. Dessa måste placeras på lämpligt avstånd, underhållas och dessutom 
kalibreras noggrant. Önskvärt är också att koppla ihop cykelsignaler, där så är möjligt, 
för jämnare flöde och färre stopp för cyklisten. 

Normalt bör cykelsignal och parallell fordonssignal visa grönt samtidigt. 

Principutformning A är handikappanpassad. För att ge en god standard på cykelöverfart 
och övergångsställe krävs enligt VGU att särskild hänsyn tas till de funktionshindrades 
behov. Detta kan göras genom att skapa en tydlig gräns mellan GC- och körbana i 
korsningar för att synskadade skall kunna orientera sig och för att skapa säkerhet. Denna 
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gräns bör utgöras av en 6 cm högt kantstöd vinkelrätt mot gångbanans gångriktning. 
För att tillgodose även rörelsehindrades behov förses korsningen lämpligen med en 90-
100 cm bred ramp, som inte bör luta mer än 8 %. [9] 

Utrymmet på refugen där gång- och cykeltrafikanter passerar bör delas upp i två delar. 
Den ena bör utgöras av en 90-100 cm bred del utan nivåskillnad för rörelsehindrades 
skull. Den andra bör ha ett kantstöd på 6-8 cm för att markera gräns och riktning för 
synskadade. [9] (Se fig.3) 

Vägmarkeringar 
Inom områden med en hastighetsbegränsning av 50 km/tim markeras cykelöverfart med 

cykelrutor  (M16) och övergångsställe med gångzebror  (M15). 
Gångzebror på ena eller båda sidor om överfart kan ersätta markering för cykelöverfart 
om cykelöverfarten går parallellt med övergångsstället. Cykel- och gångsymboler kan 

finnas på cykel- och gångbanorna   (M26,M27).  

Vägmärken 
På sträcka görs aldrig enbart cykelöverfarter utan övergångsställe, utan cykelöverfart och 
övergångsställe läggs bredvid varandra eller har gemensam överfart. 

Som upplysning kan förutom vägmarkering även vägmärke ”Påbjudna gång- och 

cykelbanor”  (D7) sättas upp på gång- och cykelbanan. Men om det är uppenbart 
att det är en gång- och cykelbana behövs ingen skylt som anger detta. 
 
För att varna bilister för korsande cykelöverfart och övergångsställe kan vägmärket 

”Varning för gående”  (A14) eller ”Varning för cyklande och mopedförare”  
(A16) sättas vid behov upp före korsningen men det är inte obligatoriskt.  
I tätorter behövs normalt ingen särskild utmärkning av signalanläggning. Däremot bör 

varningsmärket ”Varning för flerfärgssignal”  (A22), sättas upp på större leder. [2]  

Om det finns refug kan skyltarna för övergångsställe åtföljas av skylt ”Påbjuden körbana”  

 (D2)
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Fig. 16 Signalstolpe med stödjande räcke (Ånäsmotet, Göteborg) 

Kommentar: Tryckknappen kan även placeras på ett räcke som byggs ihop med 
signalstolpen såsom fig. 16 visar. Detta för att cyklisten bekvämt skall kunna hålla sig i 
räcket då signalen visar rött ljus. 

5.3 Förhållanden då denna utformning kan tillämpas 
Att signalreglera en cykelöverfart kan vara nödvändigt i korsning med stora trafikflöden. 
Detta bland annat för att öka tillgängligheten och säkerheten för cyklister. Med stora 
trafikflöden menas ett trafikflöde överstigande 10 000 f/åmvd. [2] 

Huruvida en signalreglering är lämplig eller inte i det specifika fallet måste dock föregås 
av noggrann analys av förhållandena på platsen. Hur hög är cykel- respektive 
fordonsbelastningen på cykel-/körbana? Kan signalregleringen tillsammans med 
linjeföringen i korsningen skapa en tydlig, lättförståelig och trafiksäker överfart?  

Ur säkerhetssynpunkt kan en cirkulationsplats eller en förskjuten trevägskorsning ibland 
vara ett lämpligare alternativ än att signalreglera korsningen. En förutsättning är i det 
fallet att tillräcklig plats finns. 
 
I mindre korsningar bör signalreglering undvikas. Detta beroende på att framkomligheten 
minskar. Dessutom kanske denna åtgärd inte känns motiverad med lagöverträdelse och 
trafiksäkerhetsrisk som följd. 
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5.4 Exempel på principutformning A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 Exempel på beläggning av en signalreglerad korsning med refug 
(Sprängkullsgatan, Göteborg). 
 
Kommentar: Skylt B1, ”Väjningsplikt” behövs egentligen inte med denna utformning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18 Signalreglerad separerad korsning med refug (Södra vägen, Göteborg). 
 
Kommentar: En refug avdelar den breda gatan i denna signalreglerade cykelöverfart. 
Liksom i exemplet, fig.17, behövs inte heller i detta exempel vägmärket ”Väjningsplikt”.  
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5.5 Fördelar och nackdelar 
För att en signalreglerad korsning skall ha god funktionalitet krävs att trafikanten 
respekterar signalljus och inte kör när det är rött. Det är större sannolikhet att han gör 
det om trafikintensiteten är tillräckligt hög. I annat fall kan cyklisten känna att det är 
meningslöst att stoppa vid rött ljus om det ändå inte kommer några bilar. 

En fördel med signalreglerad cykelöverfart och övergångsställe vid hårt trafikerad 
gata/väg är att den underlättar för cykel- och gångtrafikanter att korsa denna. En större 
säkerhet upplevs också vid denna utformning. Signalregleringen kan dock invagga i falsk 
säkerhet, beroende på att trafikanterna oftast inte är lika uppmärksamma på korsande 
trafik som vid en obevakad korsning.  

En signalreglerad korsning inte bara underlättar för gång- och cykeltrafikanter. Generellt 
kan sägas att den också minskar väntetiden för dessa. Däremot ökar den något för 
bilisten. 

Ur säkerhetssynpunkt är det inte säkert att signalreglerade cykelöverfarter/ 
övergångsställen har en positiv effekt. Det beror på många faktorer. Bland annat är det 
beroende av om korsningen ligger på sträcka eller nära korsning. En samnordisk 
undersökning visar att störst säkerhetseffekt ger signalreglerade korsningar med stor 
motorfordonstrafik i tätort som dessutom har stor gatubredd och har mittrefug. I en 
sådan svårforcerad korsning är respekten större för rött ljus. 

En nackdel är att emissioner och buller oftast ökar då en korsning signalregleras.  
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6 Principutformning B –Cykelöverfart och 
övergångsställe på sträcka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Principutformning B1-Cykelöverfart och övergångsställe på sträcka 

 

Fig. 20 Principutformning B2-Cykelöverfart och övergångsställe med refug på sträcka.  
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6.1 Trafikregler 
 
Trafikregler för: 
 
Cyklist 
Cyklist och förare av moped klass II skall ta hänsyn till fordon som närmar sig 
överfarten. De får korsa vägen endast om detta kan ske utan fara. (TrF, 6 kap. 6§) 

Gångtrafikant 
När gångtrafikant går ut på ett övergångsställe skall han ta hänsyn till avståndet till 
fordon som är på väg mot övergångsstället och dess hastighet. Dessutom skall kör- eller 
cykelbanan korsas utan dröjsmål (TrF, 7 kap. 3,4§) 

Bilist 
Bilist har väjningsplikt för gående som skall gå ut på eller just gått ut på 
övergångsstället. (TrF, 3 kap. 61§) 

Bilist har ingen väjningsplikt för cyklister, men skall anpassa hastigheten så att cyklister 
kan passera överfarten utan fara .(TrF, 3 kap. 61§) 

På ett avstånd av 10 m eller mindre innan korsande cykelöverfart eller övergångsställe 
får inte fordon stannas eller parkeras. (TrF, 3 kap. 53§) 

Fordon får inte köras om strax före eller på en obevakad cykelöverfart eller ett obevakat 
övergångsställe. (TrF, 3 kap. 40§)  

6.2 Utformning och materialval inklusive vägmarkeringar och 
vägmärken 
Om en gata har två körfält i vardera riktningen bör en avsmalning innan gång- och 
cykelöverfart övervägas. Om avsmalning inte är möjligt kan refug anläggas mellan 
körfälten. 
Säkerhetsnivån bör vara så lika som möjligt vid cykelöverfarten och på cykelbanan dvs 
ha lika standard och liknande utformning. Sikten vid cykelöverfarten bör vara god, likaså 
synbarheten. Även i mörker samt vid regn och snö bör synbarheten vara god. [9]. 

Vägmarkeringar 
Inom områden med en hastighetsbegränsning av 50 km/tim markeras cykelöverfart med 

cykelrutor  (M16) och övergångsställe med gångzebror  (M15). 
Gångzebror på ena eller båda sidor om överfart kan ersätta markering för cykelöverfart 
om cykelöverfarten går parallellt med övergångsstället. Cykel- och gångsymboler skall 

finnas på cykel- och gångbanorna   (M26,M27).  

Vägmärken 
På sträcka görs aldrig enbart cykelöverfarter utan övergångsställe, utan cykelöverfart och 
övergångsställe läggs bredvid varandra eller har gemensam överfart. 

Som upplysning kan förutom vägmarkering även vägmärke ”Påbjudna gång- och 

cykelbanor”  (D7) sättas upp på gång- och cykelbanan. Men om det är uppenbart 
att det är en gång- och cykelbana behövs ingen skylt som anger detta.  
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Vägmärket ”Övergångsställe”  (B3) sätts upp enligt fig. 19 och 20. 

För att varna bilister för korsande cykelöverfart och övergångsställe kan vägmärket 

”Varning för gående”  (A14) eller ”Varning för cyklande och mopedförare”  
(A16) sätts vid behov upp före korsningen men det är inte obligatoriskt.  

Om det finns refug kan skyltarna för övergångsställe åtföljas av skylt ”Påbjuden körbana”  

 (D2).  

Handikappade 
Överfarten med refug enligt principskiss B2 har ett mittparti utan nivåskillnad avsedd för 
rullstolsburna personer. För att en rullstolsburen person skall kunna korsa cykelöverfart 
och övergångsställe behövs en bredd av minst 1 m utan nivåskillnad. (Se fig. 3) 
För att inte synskadade personer skall riskera att ledas ut i trafiken av misstag behövs 
kantsten mellan gång- och körbana. Denna bör vara cirka 6 cm hög. 

6.3 Förhållanden då denna utformning kan tillämpas 
Denna utformning kan användas då biltrafikflödet är relativt stort, det vill säga är större 
än cirka 3000 f/åmvd [9] och där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim (Undantag finns 
dock såsom i Göteborgs city där gångzebror finns även inom områden skyltade med 30 
km/tim.)  

Där det går reguljär busstrafik kan denna utformning också vara lämplig.  
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6.4 Exempel på principutformning B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 En cykelöverfart och övergångsställe (Vasagatan,Göteborg) 

Kommentar: Efter cykelöverfarten har cyklisten att korsa gångbana. För att 
uppmärksamma denna har lagts avvikande material av prefabricerade betongplattor 
samt röd SF-sten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fig. 22 En gemensam gång- och cykelöverfart (Lindholmsallén, Göteborg). 

Kommentar: Denna gemensamma gång- och cykelöverfart har utformats som en 
cykelöverfart med cykelrutor och röd SF-sten. 
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Fig. 23 En cykelöverfart och en gångpassage (Flygfältsgatan, Göteborg). 

Kommentar: Med bra sikt i denna korsning och relativt låg trafikintensitet på korsande 
körbana har övergångsställe ansetts onödigt. Eftersom inget övergångsställe finns, har 
bilister inte väjningsplikt gentemot gående. 
 

6.5 Fördelar och nackdelar 
Bilar har skyldighet att släppa förbi gående på övergångsställe men inte cyklister på 
cykelöverfarter. Om cyklister kommer samtidigt med gångtrafikanter gynnas även 
förstnämnda, eftersom bilars hastighet reducerats för att släppa förbi de gående. 

En fördel med att övergångsställe ligger intill cykelöverfart är således att bilister måste 
väja för gående och släppa förbi dessa. 

En nackdel med att övergångsställe ligger intill cykelöverfart är att cyklister kan tro att 
bilister även är skyldiga att släppa förbi dessa vid cykelöverfart och övergångsställen 
med större olycksrisk som följd. 

För att trafikanter lättare skall uppmärksamma cykelöverfarter ges den ofta en avvikande 
färg. Detta har det goda syftet att den gör både cyklister och bilister uppmärksamma på 
att det är en korsning och skärpt uppmärksamhet fordras. Den avvikande färgen kan 
dock invagga cyklisten i falsk säkerhet om denne tror att färgen gör att bilar skall släppa 
förbi cyklister. Cyklister måste veta att avvikande färg på överfart inte automatiskt ger 
dem företräde i trafiken. 

En dansk undersökning har visat att målade (i det här fallet blå) cykelöverfarter genom 
korsningar minskar antalet cykelolyckor med en tredjedel. [6] 
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7 Principutformning C – Signalreglerad 
cykelöverfart och övergångsställe nära korsning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 Principutformning C1-Signalreglerad cykelöverfart och övergångsställe nära 
korsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Principutformning C2-Signalreglerad cykelöverfart och övergångsställe med refug 
nära korsning 
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7.1 Trafikregler 
 
Trafikregler för: 
 
Cyklist 
Cyklist skall följa trafiksignalerna men skall också vara uppmärksam på andra trafikanter 
när de korsar varandras färdväg och får korsa vägen bara om det kan ske utan fara. 
(TrF, 6 kap. 6§) 

Gångtrafikant 
När gångtrafikant går ut på ett övergångsställe skall han ta hänsyn till hastigheten hos 
de fordon som närmar sig övergångsstället och hur nära dessa är. Dessutom skall han 
korsa övergången utan att dröja i onödan. (TrF, 7kap.4§) 
 
Bilist 
Bilist skall följa trafiksignalerna samt lämna cyklande och gående, som på rätt sätt 
cyklat/gått ut på cykelöverfart/övergångsställe möjlighet att passera.  
 
Då bilist efter att ha svängt i en korsning passerar en bevakad cykelöverfart och 
övergångsställe skall han köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot cyklister, 
mopedförare klass II och gångtrafikanter som på rätt sätt cyklat/gått ut på eller just skall 
köra ut på cykelöverfarten/övergångsstället. Bilisten skall alltså släppa fram cyklister och 
gångtrafikanter efter högersväng även om denne har grönt ljus. (Trf 3 kap. 60§) 
 
På ett avstånd av 10 m eller mindre innan korsande cykelöverfart och övergångsställe får 
inte fordon stannas eller parkeras. (TrF, 3 kap. 53§) 

7.2 Utformning och materialval inklusive vägmarkeringar och 
vägmärken 
Då en delad cykelöverfart och övergångsställe läggs nära korsning bör cykelöverfarten 
ligga närmast korsningen. 

Cykelöverfart läggs minst 1 m från korsning för att få plats med signaler eller minst 6 m 
från korsning om rät konflikt med biltrafik efterfrågas. 

För detaljerad beskrivning av utformningen, vägmarkeringar och vägmärken för 
signalreglerade cykelöverfarter och övergångsställen se sid.21-22.  

7.3 Förhållanden då denna utformning kan tillämpas  
För signalreglerad cykelöverfart på sträcka och nära korsning föreligger liknande 
förhållanden. Se därför sid. 23 vid vilka förhållanden signalreglerad cykelöverfart och 
övergångsställe kan tillämpas. 
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7.4 Exempel på principutformning C  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Signalreglerad cykelöverfart och övergångsställe (Von Utfallsgatan-Kvibergs 
Broväg, Göteborg) 

Kommentar: Cykelöverfarten är lämpligen placerad närmast korsningen. Rullstolsburna 
personer får här använda cykelöverfarten. En arm ut från signalstolpen fungerar som 
stöd för cyklist väntande på grönt ljus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Signalreglerad GC-korsning (Linnéplatsen, Göteborg) 

Kommentar: En förhöjning av gångbanan har här gjorts för att skapa en nivåskillnad 
mellan denna och körbana, en fördel inte minst för synskadade.  
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Fig. 28 Signalreglerad cykelöverfart och övergångsställe (vid Masthamnsbron, Göteborg) 

Kommentar: Observera att övergångsställets refug delats upp i en rullstolsvänlig flack 
yta samt en gränsmarkerande del för synskadades behov. 

7.5 Fördelar och nackdelar 
För- och nackdelar är liknande för signalreglerad cykelöverfart på sträcka som vid 
korsning. (Se sid. 25) 

Det finns dock en stor skillnad mellan signalreglerade överfarter på sträcka och i 
korsning. I korsning uppstår konflikt då en bil som kör på grönt gör en högersväng och 
sedan korsar cykelöverfart och övergångsställe. Då fordonstrafiken har grönt har oftast  
även cyklister och gångtrafikanter det och risk för kollision föreligger. Därför är det av 
största vikt att bilister varnas speciellt för de ofta snabba cyklister som korsar 
signalreglerad överfart. 
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8 Principutformning D –Cykelöverfart och 
övergångsställe nära korsning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 29 Principskiss D1-Cykelöverfart och övergångsställe nära korsning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30 Principskiss D2-Cykelöverfart och övergångsställe med refug nära korsning.  
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Fig. 31 Principskiss D3-Cykelöverfart och övergångsställe vid korsning. 
 
 
 
 
 

 

Fig. 32 Principskiss D4-Cykelöverfart och övergångsställe vid cirkulationsplats 
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8.1 Trafikregler 
 
Trafikregler för: 
 
Cyklist 
Cyklist och förare av moped klass II skall ta hänsyn till fordon som närmar sig 
överfarten. De kan korsa vägen om detta kan ske utan fara. (TrF, 6 kap. 6§) 

Gångtrafikant 
När gångtrafikant går ut på ett övergångsställe skall han ta hänsyn till avståndet till 
fordon som är på väg mot övergångsstället och dess hastighet. Dessutom skall kör- eller 
cykelbanan korsas utan dröjsmål (TrF, 7 kap. 3,4§) 

Bilist 
Bilist har väjningsplikt mot gående som skall gå ut på eller just gått ut på 
övergångsstället skall också väja för bilar vid väjningslinjen. (TrF, 3 kap. 61§) 

Bilist skall då han närmar sig en obevakad cykelöverfart anpassa hastigheten så att 
cyklister och mopedister (klass II) kan passera överfarten utan fara . 
Då bilist efter att ha svängt i en korsning skall passera en obevakad cykelöverfart har 
inte heller då bilisten väjningsplikt. Men det ankommer dock på denne att ge de cyklister 
eller mopedförare (klass II) som är ute eller just skall köra ut på cykelöverfarten tillfälle 
att passera. (Trf 3 kap. 61§) 

En bilist har inte väjningsplikt gentemot cyklist som kör på cykelöverfart före 
cirkulationsplats. Väjningspliktsskylten gäller här bara bilarna inne i cirkulationsplatsen. 
Men då en bilist efter att ha kört ut ur en cirkulationsplats passerar en obevakad 
cykelöverfart skall han köra med låg hastighet och lämna cyklister och förare av moped 
(klass II) som är ute på eller just skall ut på överfarten tillfälle att passera. (Trf 3 kap. 
61§) 

På ett avstånd av 10 m eller mindre innan korsande cykelöverfart eller övergångsställe 
får inte fordon stannas eller parkeras. (TrF, 3 kap. 53§) 

Fordon får inte köras om strax före eller på en obevakad cykelöverfart eller ett obevakat 
övergångsställe. (TrF, 3 kap. 40§) 

 
8.2 Utformning och materialval inklusive vägmarkeringar och 
vägmärken 
En detaljutformning av en cykelöverfart nära en korsning kan se ut på olika sätt. 
Vid en så kallad ”rak cykelöverfart” läggs denna högst 1 m från den korsande körbanans 
kant. (fig. 31) 

En annan variant är att lägga cykelöverfarten minst 6 m från den parallella 
körbananekanten. Då får ett fordon plats mellan GC-överfarten och korsande körbana 
och fordonsförare slipper hindra cyklister och gångtrafikanter. (fig. 29) 

För att markera cykelöverfarten ytterligare kan den beläggas med SF-sten i avvikande 
färg, annan stenbeläggning eller målas i en avvikande färg. Cykelöverfartens färg 
påverkar inte trafikanternas befogenheter. 
 
Då en delad cykelöverfart och övergångsställe läggs nära korsning bör cykelöverfarten 
ligga närmast korsningen. 
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Då sekundärgatan är bredare än 8 m är det lämpligt att bygga en refug på denna. 
Detta för att göra överfarten säkrare och tryggare för gång- och cykeltrafikanterna. 

Vägmarkeringar och vägmärken används på samma sätt som i principutformning B (Se 
sid. 27 och 28).  

Vid en cykelöverfart (och övergångsställe) nära en korsning eller vid cirkulationsplats 
sätts dessutom väjningsskylt upp innan primärgata respektive cirkulationsplats. 

8.3 Förhållanden då denna utformning kan tillämpas 
Denna utformning kan användas då biltrafikflödet är relativt stort, dvs är större än cirka 
3000f/åmvd [9] och där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim  Där det går reguljär 
busstrafik kan denna utformning också vara lämplig.  
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8.4 Exempel på principutformning D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Principskiss D2-Cykelöverfart och övergångsställe vid korsning.(Ugglumsleden-
Södra Sotenäsvägen, Göteborg) 

Kommentar: Observera att väjningslinjen ligger relativt långt från korsningen. 
Fordonsförare stående vid denna har då sämre sikt mot korsningen. 
 
 

 
 
Fig. 34 Principskiss D2-Cykelöverfart och övergångsställe nära korsning (Gamla 
Särövägen-Kullaviksvägen, Halland) 

Kommentar: Två refuger har här byggts för att dela upp flöden i svängande och rakt 
framkörande bilar. 
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Fig. 35 Gemensam gång- och cykelöverfart vid cirkulationsplats (Stallvägen-
Kongahällavägen, Göteborg) 

Kommentar: Gång- och cykelöverfart nära cirkulationsplats. Observera att överfarten 
inte ingår i cirkulationsplatsen (eftersom väjningslinjen ligger mellan cykelöverfarten och 
cirkulationsplatsen) och följaktligen har inte gång- och cykeltrafikanter företräde. 
Fordonsförare väntande vid väjningslinjen står i vägen för GC-trafikanterna. 
 

 
 
Fig. 36 Principskiss D1-Cykelöverfart och övergångsställe vid cirkulationsplats (Otto 
Elanders gata-Lona Knapes gata, Göteborg) 

Kommentar: Cykelöverfarten och övergångsstället ligger också här utanför 
cirkulationsplatsen och trafikregler gäller enligt principutformning B (sid. 26). När 
fordonsförare kör ur cirkulationsplatsen gäller svängregeln, vilket innebär att 
fordonsförare inte har väjningsplikt men han skall ha låg hastighet och släppa förbi 
cyklister och gångtrafikanter.  
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8.5 Fördelar och nackdelar 
En obevakad cykelöverfart har den fördelen att den är relativt billig att anlägga. 

En obevakad cykelöverfart kan utformas på ett antal olika sätt. Det finns för- och 
nackdelar med varje utformning(Se sid. 37).  

Varken bilist eller cyklist kan känna full säkerhet med denna utformning. Därför innebär 
ett ömsesidigt hänsynstagande vilket är till gagn för säkerheten.  
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9 Principutformning E – Förhöjd GC-
överfart/passage på sträcka och vid korsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Principutformning E1- Förhöjd gång- och cykelpassage på sträcka. 

  

Fig. 38 Principutformning E2- Förhöjd gång- och cykelpassage nära korsning. 
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9.1 Trafikregler 
En förhöjning av en gång- och cykelöverfart/-passage förändrar inte trafikanters 
befogenheter utan samma regler gäller för förhöjda som för ej förhöjda gång- och 
cykelöverfarter/-passager. 

 
Trafikregler för: 
 
Cyklist 
Cyklist och förare av moped klass II skall ta hänsyn till fordon som närmar sig 
överfarten. De kan korsa vägen om detta kan ske utan fara. (TrF, 6 kap. 6§) 
 
Gångtrafikant 
När gångtrafikant går ut på ett övergångsställe skall han ta hänsyn till avståndet till 
fordon som är på väg mot övergångsstället och dess hastighet. Dessutom skall kör- eller 
cykelbanan korsas utan dröjsmål (TrF, 7 kap. 3,4§) 
 
Bilist 
Bilist har ingen väjningsplikt för vare sig gångtrafikant eller cyklist på en gemensam 
gång- och cykelöverfart/-passage, men skall anpassa hastigheten så att cyklister och 
mopedister (klass II) kan passera överfarten/passagen utan fara .(TrF, 3 kap. 61§) 

På ett avstånd av 10 m eller mindre från korsande gång- och cykelbana får inte fordon 
stannas eller parkeras. (TrF, 3 kap. 53§) 

Fordon får inte köras om strax före eller på en obevakad cykelöverfart eller ett obevakat 
övergångsställe. (TrF, 3 kap. 40§) 

Bilist skall då han närmar sig en obevakad cykelöverfart anpassa hastigheten så att 
cyklister och mopedister (klass II) kan passera överfarten utan fara . 
Då bilist efter att ha svängt i en korsning skall passera en obevakad cykelöverfart har 
inte heller då bilisten väjningsplikt. Men det ankommer dock på denne att ge de cyklister 
eller mopedförare (klass II) som är ute eller just skall köra ut på cykelöverfarten tillfälle 
att passera. (Trf 3 kap. 61§) 

9.2 Utformning och materialval inklusive vägmarkeringar och 
vägmärken 
En förhöjd cykelöverfart kan ha olika färg. Det finns trots 20 års prov med olika färger 
inga regler ännu i Sverige för detta. Olika städer har olika färger. Stockholm liksom 
Göteborg och Örebro har t ex rött som standard på sina cykelöverfarter medan Malmö 
har blått och t ex Burlöv har gult. I utlandet, framför allt i Tyskland, är rött den färg som 
oftast används på cykelöverfarter.  

En upphöjd GC-korsning kan utformas på olika sätt, både med avseende på bredder och 
material. En förhöjd gång- och cykelbana byggs som platågupp med långa ramper 
(0,5m-1,5m). Ramperna bör luta 4-8 %. De får inte luta mer än 10 %. [2] 

För att göra bilister mer uppmärksamma på den korsande gång- och cykelbanan kan GC-
passagen ges en avvikande beläggning. Antingen målas cykelöverfarten eller beläggs 
med en prefabricerad betongprodukt såsom plattor eller marksten i avvikande färg. En 
variant är att lägga röd SF-sten på cykelöverfarter. En annan variant är att välja grå SF-
sten, där olika gråtoner kan särskilja banor. 
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Vägmarkeringar 

Vägmarkeringen ”Farthinder”, (M17)  skall finnas endast på uppfartsrampen om 
gatan är avdelad med mittrefug eller mittlinje. I annat fall utförs farthindermarkeringen 
på hela gatubredden. [3]. Gångzebror på ena eller båda sidor om överfart kan ersätta 
markering för farthinder om cykelöverfarten går parallellt med övergångsstället. På den 
gemensamma gång- och cykelbanan beläggs banan med gång- och cykelsymboler på 
ömse sidor om korsningen. 

Vägmärken 

Då farthinder finns skall ”Markeringsskärm för sidohinder, farthinder mm” (X3)  
finnas på ömse sidor om farthindret. Om korsande biltrafik har en högsta hastighet av 30 
km/tim är dessa märken de enda som behöver sättas upp. Om däremot korsande 
biltrafik har en hastighetsbegränsning på över 30 km/tim kan även märke ”Varning för 

farthinder” (A9)  sättas upp före den upphöjda korsningen. 

Som upplysning på gång- och cykelbanan kan märke ”Påbjuden gång- och cykelbana” 

(D6) sättas upp. 
 
För att varna bilister för korsande gång- och cykelöverfart kan vägmärket ”Varning för 

gående”  (A14) eller ”Varning för cyklande och mopedförare”  (A16) vid behov 
sättas upp före korsningen.  

Om det finns refug kan skyltarna för övergångsställe åtföljas av skylt ”Påbjuden körbana”  

 (D2).  

9.3 Förhållanden då denna utformning kan tillämpas  
En förhöjd gc-passage över gata/väg görs då en hastighetssänkning samt en tydligare 
överfart önskas. Eftersom en förhöjning kräver lägre hastighet för korsande bilar passar 
det inte att lägga en upphöjd gång- och cykelbana på gator med stora trafikflöden eller 
stor andel tung trafik, linjebuss eller utryckningsfordon. [12] Vid signalreglerad överfart 
eller vid fyrvägskorsning får förhöjning inte användas. [2] 
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9.4 Exempel på principutformning E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 39 Gemensam GC-passage på sträcka. (Sven Hultins gata/Engdahlsgatan, Göteborg) 

Kommentar: Denna frekventerade GC-passage har förhöjts för att ge cyklister och 
gångtrafikanter högre prioritet och för att sänka fordons hastighet vid passagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 En obevakad, förhöjd gång- och cykelpassage. (Hjalmar Brantingsgatan-
Ringögatan, Göteborg) 

Kommentar: Två cykelöverfarter och övergångsställen har här bundits ihop, vilket 
resulterat i en skarpt krökt gång- och cykelbana mellan överfarterna. Det är lätt hänt att 
såsom cyklisten på fotot gena överövergångsstället. 
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Fig. 41 Korsning på cykelleden ”Säröleden” (Askim, Göteborg) 

Kommentar: En förhöjd cykelöverfart och övergångsställe där cyklar prioriteras före 
gångtrafikanter. Observera att endast cykelrutor och inte markering för farthinder finns. I 
korsningar där bilars hastighet ändå är begränsad behövs inte vägmarkeringen 
Farthinder (M17). Den ersätts med cykelrutor, cykelöverfart (M16).  

 

Fig. 42 Cykelpassage och övergångsställe med refug på sträcka. (Otto Elanders gata, 
Göteborg) 

Kommentar: En förhöjd cykelöverfart och övergångsställe där fordonsförarens 
uppmärksamhet skärps beroende på övergångsstället, vilket även kan gynna korsande 
cyklister. 
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9.5 Fördelar och nackdelar 
En positiv effekt med förhöjd cykelöverfart är den hastighetsdämpning förhöjningen ger. 
vilket ökar säkerheten för både gång-, cykel- och andra trafikanter. Men cyklisten kan bli 
ouppmärksam om han är för säker. Därför är det en viss risk med denna utformning. 

Upphöjd bana kan ha en avvisande effekt på biltrafiken. En följd blir då att bilisten väljer 
att köra en annan väg. Olycksskaderisken förhöjs då på en annan gata. Speciellt 
överflyttning av tung trafik till annan väg beroende på förhöjd gång- och cykelbana, kan 
ge stora konsekvenser. 

En nackdel med förhöjd gång- och cykelbana för bilisten är den tidsförlust som 
upphöjningen ger. Men denna fördröjning är bara av storleken några sekunder. Detta 
uppvägs av gång- och cykeltrafikanternas förbättrade framkomlighet. 

En annan nackdel är att det är relativt kostsamt att förhöja en GC-överfart. Som ett 
billigare alternativ kan vid liknande förhållanden väljas att i stället för förhöjd 
cykelöverfart och övergångsställe anlägga vägbula innan överfarten. 

En förhöjd cykelöverfart och övergångsställe kan jämföras med gupp ur 
säkerhetssynpunkt. Eftersom en undersökning säger att gupp på vägbana halverar 
skaderisken så borde detta även gälla för upphöjd cykelöverfart och övergångsställe. 

För bussar och andra större fordon ger förhöjda cykelöverfart och övergångsställen 
negativa effekter i form av buller och skakningar. Därför är det olämpligt att göra 
upphöjda överfarter där busslinjer passerar. 

Andra nackdelar med en förhöjning av asfalt är att sättningar och spårbildningar med 
tiden kan komma. För att komma ifrån detta kan färdiggjutna betongelement användas. i 
stället för asfalt. Dessa har låg fuktabsorption och hög beständighet mot frost. Därför 
uppkommer inte så stora problem med detta material. 
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10 Principutformning F - Gemensam GC-passage på 
sträcka 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fig. 43 Principutformning F1- Gemensam gång- och cykelpassage på sträcka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 44 Principutformning F2- Gemensam gång- och cykelpassage med refug på sträcka 
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10.1 Trafikregler 
 
Trafikregler för: 
 
Cyklist 
Som cyklist har du väjningsplikt för fordonen på körbanan då du kommer in på en 
väg/gata. [14] 

Gångtrafikant 
Som gångtrafikant skall du väja för bilist och utan onödigt dröjsmål korsa körbanan. [14]  

Bilist 
Bilister har ingen väjningsplikt för cyklister. Det finns inga regler för bilister gentemot 
cyklisten. Gentemot gångtrafikanter säger dock lagen att bilisten skall hålla tillräckligt låg 
hastighet där gående korsar vägen/gatan. [14] 

10.2 Utformning och materialval inklusive vägmarkeringar och 
vägmärken 
För att göra synskadade gångtrafikanter som skall korsa körbanan uppmärksamma på 
densamma kan sinusplattor läggas strax innan körbanan. (Se fig.45) 

Vägmarkeringar 
GC-passagen har inga väg-/gatumarkeringar. Däremot kan gång- och cykelbanan ha 
cykel-respektive gångsymboler på ömse sidor om korsningen. Inga cykelpilar på den 
gemensamma gång- och cykelbanan skall finnas. 

Vägmärken.  
För att förtydliga att det är en gemensam gång- och cykelbana på ömse sidor om GC-

passagen kan skylt D6, ”Påbjuden gång- och cykelbana” sättas upp. 

Vid behov sätts vägmärke ”Varning för gående" (A14)  eller vägmärke ”Varning för 

cyklande och mopedförare” (A16) upp innan passagen. 

På refug kan stolpe/-ar sättas upp med vägmärke, ”Påbjuden körbana” (D2) .  

10.3 Förhållanden då denna utformning kan tillämpas 
På en relativt bred, hårt trafikerad gata/väg med få korsande gång- och cykeltrafikanter 
kan denna utformning vara lämplig. Eftersom en hårt trafikerad gata/väg är svår att 
korsa underlättas detta genom att refug anläggs. 
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10.4 Exempel på principutformning F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 45 Gemensam gång- och cykelöverfart på sträcka. (Maleviksvägen, Hagryd, 
Kungsbacka kommun) 
 
Kommentar: Observera sinusplattorna som vägleder och varnar synskadade personer för 
körbanan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 46 (Flyghamnsvägen-Flygfältsgatan, Göteborg) 

Kommentar: Det enda som tyder på att trottoarerna även är avsedd för cyklister är de 
avfasade kanterna på trottoarerna vid passagen. 
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Fig. 47 Cykelpassage med refug (Toredalsgatan-Göteborg) 

Kommentar: I denna mindre refug har endast en stolpe med en dubbelsidig skylt D2, 
”Påbjuden körbana”, satts upp. Observera sidoskärmen med rekommenderad hastighet 
(30) som används på prov i Göteborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 GC-passage med refug (Gamlestadsvägen-Göteborg) 

Kommentar: På denna längre refug har två enkelsidiga vägmärken för påbjuden körbana 
satts upp. Denna refug är anpassad även för att uppfylla rörelsehindrades behov genom 
att en del av refugen gjorts i nivå med körbana samt synskadades behov då nivåskillnad 
mellan vägbana och refug respektive trottoar gjorts. 
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10.5 Fördelar och nackdelar 
En fördel med denna utformning är att det inte är någon tveksamhet om att det är 
bilisten som har företräde. Så missförstånd behöver inte uppkomma. Därför är denna 
utformning relativt säker. 

En annan fördel med utformning F är att den är billig. Den utgör heller inget större hinder 
för bilisten om cykeltrafiken är begränsad. Därför är det mindre risk för köbildning och 
biltrafiken flyter jämnare än vad som är fallet vid andra typer av gång- och 
cykelöverfarter. Det blir färre inbromsningar och accelerationer och därmed blir 
bullernivån jämnare och utsläppen från bilarna mindre. 

En nackdel för cyklisten är att stor vaksamhet krävs vid passagen och att framfarten för 
denne hindras med fördröjning och osäkerhet som följd. 
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