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Förord 
Denna rapport är sammanställd under år 2013 efter att ha blivit beviljad ekonomiskt stöd 
från Trafikverkets Skyltfond. Projektet är genomfört av ÅF Infrastructure i Malmö. 
Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte 
med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens 
ämnesområde. 
 
Tack riktas till Janet van der Meulen Visser på Trafikverket som bidragit med värdefull 
information samt hjälpt till att finna vissa av de regionala företrädare på Trafikverket som 
varit lämpliga för intervju i denna studie. Tack riktas även till alla de som ställt upp att 
besvara på våra frågor och därmed bidragit till basen i denna rapports empiri. 
 
Malmö december 2013 
 
Jens Thuresson 
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Sammanfattning 
I de nationella transportpolitiska målen framgår det att transportsystemet ska vara utformat 
så att alla ges en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. 
Transportsystemet ska även vara utformat så att ingen dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. Detta gäller för hela transportsystemet, även för oskyddade trafikanter i glesbygd. 
En utformningstyp som har som syfte att uppnå detta mål är en så kallad bymiljöväg eller 2-
1-väg. Utformningstypen används bland annat i Danmark och Nederländerna och syftar till 
att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter på vägar med lägre trafikflöden. 
Utformningstypen ska ge mer utrymme, ökad framkomlighet samt en tryggare och 
trafiksäkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Principen för åtgärden är en avsmalning 
av befintlig väg med hjälp av kantmålning så att endast ett körfält skapas för den 
dubbelriktade trafiken. Trafiklösningen är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ till mer 
omfattande investeringar i vägmiljön. 
 
Då åtgärdstypen är relativt obeprövad i Sverige är därmed även kunskapsläget kring denna 
trafiklösning begränsad. Intresset finns dock att testa åtgärdstypen och därför är det 
angeläget att identifiera viktiga beaktande och vad som kan göras för att optimera arbetet 
kring åtgärden. Syftet med denna studie har varit att belysa hur planering och förarbetet 
går till idag i olika regioner i Sverige. Med denna kunskap kan förslag tas fram för hur 
arbetet kan förbättras så resultatet av bymiljövägen blir som bäst. Vilka metoder som 
använts internationellt har också identifieras för att eventuellt kunna bidra med givande 
information till den svenska processen. 
 
För att besvara denna studies frågeställning har en litteraturstudie av tillgängliga och 
gällande stöddokument utförts, även utländska rapporter har analyserats, en mindre 
fältstudie genomförts samt en kvalitativ intervjustudie med regionala företrädare på 
Trafikverket har gjorts. Därefter har resultatet sammanställts och ett analysarbete har tagit 
vid. Analysarbetet har bestått i att jämföra litteratur-, intervju-, och fältstudie. Vidare har en 
SWOT-analys utförts på en bymiljöväg. Utifrån detta har sex delar ur arbetsprocessen lyfts 
fram som extra viktiga då en lyckad bymiljöväg ska skapas och förutsättningarna för 
oskyddade trafikanter ska bli så bra som möjligt.  
 
De delar som identifierats som nyckelfaktorer är följande; tydliga riktlinjer, fysiska åtgärder, 
information, skyltning, genomförande och vinterväghållning. I fyra av dessa har det även 
framtagits förslag till hur de kan förbättras för att ge ett bättre stöd till de regionala 
planerarna.  
 
Åtgärdstypen bymiljöväg har stor potential att bli en enkelt genomförbar och 
kostandseffektiv åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten på glesbygd för oskyddade 
trafikanter. Dock krävs det vissa modifieringar i planeringsprocessen för att den ska få sin 
fulla genomslagskraft. 
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1 Bakgrund 
De nationella transportpolitiska målen har fastställt att transportsystemet ska vara utformat 
så att alla ges en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Vidare 
ska även transportsystemets utformning, funktion och användning anpassas så att ingen 
dödas eller skadas allvarligt. (Regeringen, 2013) För att uppnå dessa mål är ett steg på 
vägen att förbättra vägar på landsbygden så att de även kan nyttjas av oskyddade 
trafikanter på ett säkert sätt.  
 
Motorfordons hastighet är avgörande för ifall en väg på landsbygden är säker ur en 
oskyddad trafikants synvinkel. Nedanstående Figur 1 visar hur risken att skadas allvarligt 
eller dödas som oskyddad trafikant beror på motorfordonens hastighet. Vid hastigheter 
mellan 30-50 km/h ökar döds- och skaderisken stort vid små förändringar av 
påkörningshastigheten. Hastighetsdämpande åtgärder är därför ett alternativ för att uppnå 
en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. 

 

Figur 1 krockvåldskurvor som visar uppskattad viktad risk att dödas och skadas allvarligt (MAIS 3+) vid 
olika påkörningshastigheter för alla fotgängare och för fotgängare äldre än 60 år. (Bildkälla: 
Trafikverket, 2012a) 

En bymiljöväg, även kallat ”2-1-väg”, är en utformningstyp som kan användas på vägar på 
landsbygden för att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter. Fortsättningsvis i 
denna rapport kommer utformningstypen benämnas som bymiljöväg. Utformningstypen 
syftar till att ge mer utrymme, ökad framkomlighet samt en tryggare och trafiksäkrare 
trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Principen för åtgärden är en avsmalning av befintlig 
väg med hjälp av kantmålning så att endast ett körfält skapas för den dubbelriktade 
trafiken. Målning av intermittent kantlinje syftar till att ge plats åt oskyddade trafikanter 
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visserligen får ytan utanför linjen nyttjas av motortrafikanter vid möte, men då på de 
oskyddade trafikanternas villkor.  
 
En bymiljöväg kan ses som en form av enklare shared-space lösning i syfte att förbättra 
förutsättningarna för oskyddade trafikanter. På en yta där shared-space råder får både 
skyddade och oskyddade trafikanter vistas. Grundtanken är att utrymmet ska inbjuda till 
mänsklig vistelse och rörelse och att utrymmet ska regleras med särskilda trafikregler. En 
shared-space lösning anses av en del vara ett framgångsrikt trafiksäkerhetskoncept då det 
får människor att skärpa sin uppmärksamhet och att olyckor därmed undviks. Traditionella 
shared-spacelösningar förekommer främst inom tätorter, dock kan motsvarande 
trafiklösningen i glesbygd liknas med bymiljöväg. (Trafikverket, 2010a) 
  
Det finns studier som tyder på att bymiljövägsåtgärden har haft olika mycket framgång och 
att åtgärden kan effektiviseras om den kombineras med ytterligare fysiska åtgärder. Dessa 
åtgärder kan vara hastighetsdämpande åtgärder eller utmärkning av rekommenderad 
hastighet, vilken ofta är lägre än högsta tillåten hastighet. Åtgärdstypen är relativt 
obeprövad i Sverige men är betydligt mer återkommande i Danmark och Nederländerna, 
där såväl förväntade effekter som mindre positiva effekter skådats, mer om detta i denna 
rapports litteraturstudie. Framförallt är trafiklösningen ett enkelt och kostnadseffektivt 
alternativ till mer omfattande investeringar i vägmiljön. Detta kan ses som ett positivt 
argument då resurser hos väghållningsmyndigheterna är begränsade samt att det 
efterfrågas effektiv åtgärdsplanering. 
 
Det finns till viss del tidigare litteratur som belyser ämnet. Bland annat holländska rapporter 
som beskriver utformning av åtgärder och en norsk rapport där effekten av bymiljövägar 
framställs. Det finns även ett antal svenska och danska rapporter som beskriver effekten av 
åtgärden med fokus på trafikanterna och bybornas upplevelse av åtgärden. Det saknas 
dock rapporter som belyser viktiga steg i planeringen av en bymiljöväg och vad som kan 
göras för att optimera planeringsprocessen. 
 
Med denna bakgrund beslutade ÅF Infrastructure att söka anslag hos Trafikverkets 
Skyltfond för att kunna genomföra en studie som med sitt resultat kan leverera kvalitativ 
fakta om en, i Sverige, relativt obeprövad trafiksäkerhetshöjande åtgärd.  

2 Syfte och frågeställning 
Åtgärder av typen bymiljöväg är relativt ovanliga i Sverige och därmed är även 
kunskapsläget kring denna trafiklösning begränsad. Därför är det angeläget att studera 
vilka metoder planerare använt, både nationellt och internationellt, när bymiljövägar har 
implementerats och om det finns något de saknar under planeringsprocessen. Syftet med 
denna rapport är att belysa hur planering och förarbetet går till idag i olika regioner och 
internationellt samt vad som bör förändras för att planeringen ska effektiviseras. Om 
planering och utformning av åtgärden optimeras kan detta leda till att nyttjarna, däribland 
de oskyddade trafikanterna, får bäst effekt av åtgärden. Slutligen syftar denna rapport även 
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till att framställa en checklista där viktiga beaktande vid planering av bymiljövägar 
identifieras.  

3 Metod 
Initialt för att forma projektets syfte och frågeställning har interna uppstartsmöten hållits. 
Dessa har belyst problematiken kring bymiljöväg och identifiera de kunskapslyckor som 
finns genom en enklare litteraturstudie. Utifrån denna kunskapsinsamling formulerades 
projektets syfte och frågeställning samt en lämplig metod för att besvara denna. Metoden 
har bestått i ett antal delmoment. Inledningsvis har en grundläggande och djupgående 
litteraturstudie utförts, därefter har en intervjustudie och en mindre fältstudie genomförts. 
Efter dessa moment har analysarbetet tagit vid. En jämförelseanalys mellan litteratur och 
verklighet (det som framkommit ur intervjuerna) har genomförts, vidare har även en SWOT-
analys utförts på utformningslösningen bymiljöväg. Avslutningsvis summeras viktiga 
beaktande i en slutsats. 

3.1 Litteraturstudie 

För att se vilket underlag yrkesverksamma har i Sverige, för att planera och utforma en 
bymiljöväg, har ett flertal gällande dokument studerats. Exempelvis har dokument som 
Vägar och gators utformning (VGU), Gång- Cykel och Mopedhandboken (GCM-handboken) 
och även dokument som belyser drift och underhåll har varit av stort intresse.  
 
Eftersom utformningslösningen är mer vanlig i exempelvis Danmark och Nederländerna har 
även internationella dokument studerats. De utländska dokumenten har analyserats för att 
identifiera viktig fakta som kan bidra till en bättre bymiljöväg i Sverige. Exempelvis har 
rapporter från nederländska SWOV (Institute for road safety research) studerats men också 
enskilda rapporter från Danmark som redovisar resultatet av införda bymiljövägar. En 
rapport från norska Transportøkonomisk institutt som jämför resultatet av bymiljövägar 
runt om i världen har även refererats då den visar på vilka effekter som kan förväntas av en 
bymiljöväg.  
 
Relevant litteratur har bland annat hittats genom databassökningar, tidigare rapporters 
referenslistor samt tillgängliga planeringsdokument för yrkesverksamma.  

3.2 Intervjustudie 

Då det inte tyder på att det finns någon inarbetad strategi för planering och utformning av 
bymiljövägar i Sverige har kvalitativa intervjuer förts med regionala företrädare på 
Trafikverket runt om i landet. Detta för att ge svar på hur arbetet fungerar idag med att 
planera och genomföra bymiljövägar. Dessa företrädare har haft olika roller men har alla på 
något sätt kommit i kontakt med implementering av bymiljövägar.  
 
Intervjuerna har varit delvis strukturerade och styrts av ett antal frågeställningar. Den första 
kontakten med intervjupersonen har tagits via telefon därefter har personen fått välja att 
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besvara frågorna skriftligt eller via telefon. I de fall frågorna besvarats via telefon har den 
intervjuade personen fått frågorna i förväg. Den intervjuade personen har fått svara öppet 
på huvudfrågorna och ge sin åsikt på ämnet, detta för att bidra till flera infallsvinklar.  
 
En intervju har också förts med trafikplanerare från Vejdirektoratet i Danmark. Denna 
intervju har skett via mail där den tillfrågade har fått besvara liknande frågor som de 
regionala företrädarna i Sverige. 
 
Syftet med att tillfråga trafikplanerare på flera ställen i Sverige och i Danmark har varit för 
att kunna göra en jämförelse mellan deras sätt att planera och genomföra bymiljövägar. 

3.2.1 Intervjuobjekt 

Personerna valdes dels med hjälp av databassökningar för att finna personer som varit 
involverade i bymiljövägsprojekt men också efter diskussion med en kontaktperson från 
Trafikverket. Företrädare på Trafikverket region syd-, väst-, mitt- och norrkontor har 
intervjuats. Totalt tillfrågas sju personer att besvara frågorna varav fem personer valde att 
besvara frågorna via mail och två personer besvarade frågorna muntligt över telefon. De 
regionala företrädarna tillfrågades att beskriva planeringsarbetet i olika regioner för att 
kunna redovisa om det förekommer regionala olikheter. Alla tillfrågade fick besvara samma 
frågor, frågorna i intervjuerna behandlade följande områden: 

• Varför bymiljövägsåtgärden valts 
• Hur åtgärden genomfördes 
• Vilken kommunikation med trafikanter och bybor som funnits 
• Vilka uppföljningar som gjorts efter åtgärden och vad de visat 
• Om det fanns något som de regionala planerarna saknade vid planeringen av 

bymiljövägsåtgärden 
• Vilka nyckelparametrarna är för att lyckas med en bymiljöväg 

För att se fullständigt intervjuunderlag, se Bilaga 1. 

3.3 Fältstudie 

En mindre fältstudie har utförts för att dokumentera faktiskt resultat av en väg som 
omformats till en bymiljöväg. Fältstudien innebar främst inventering av skyltning och 
vägmålning. Fallstudien är utförd på två vägar i Skåne som gjorts om till bymiljöväg relativt 
nyligen som en teståtgärd, sträckorna är väg 959, Södra Sandby - Flyinge och väg 1145, 
Häljarp – Asmundtorp. Utvärdering av dessa är under arbete hösten 2013.  
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4 Resultat 
I resultatkapitlet redovisas vad som framkommit ur litteratur-, intervju samt fältstudien. 

4.1 Litteraturstudie 

4.1.1 Definition av bymiljöväg  

En bymiljöväg är en utformningstyp som syftar till att förbättra oskyddade trafikanters 
förutsättningar. Dess utformning kan variera men grundtanken är att vägen smalnas av 
med hjälp av målade intermittenta kantlinjer, se Figur 2 och Figur 3. Kompletterande 
åtgärder kan vara avsmalning med hjälp av spärrlinje kombinerat med mötesplatser, inslag 
av hastighetsdämpande gupp eller utplacering av chikaner längs sträckningen. Ytterligare 
exempel kan vara en upphöjd kantsten placerad i kantlinjens sträckning vid en utvald 
sektion där motorfordon måste lämna företräde åt varandra. 

 
Figur 2 Principskiss över utformningen av bymiljöväg med intermittenta kantlinjer. 
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Figur 3 Exempel på en bymiljövägs utformning genom ett samhälle i Skåne 

En bymiljöväg kräver samspel mellan olika trafikanter vid möte och omkörningar, denna 
interaktion är en del i vad som gör att bymiljövägen blir trafiksäkerhetshöjande. Detta då 
samspelet ofta kräver att trafikanterna måste sänka sina hastigheter. Exempel på hur olika 
möten kan gå till redovisas i Figur 5 och Figur 6. 
 

 
Figur 4 Principiell 
fordonsplacering utan möte, 
illustration © ÅF. 

 
Figur 5 Principiell 
fordonsplacering vid möte på 
en bymiljöväg, illustration © 
ÅF. 

 
Figur 6 Principiell 
fordonsplacering vid möte med 
oskyddad trafikant, illustration © 
ÅF.   

4.1.2 Grundläggande utformning av bymiljöväg 

I Trafikverkets två dokument, Råd för vägar och gators utformning och Krav för vägar och 
gators utformning, VGU, finns inget angivet om hur utformningen av en bymiljöväg bör eller 
ska se ut. Dock går det att utläsa gällande krav för enfältsvägar som är dubbelriktade, vilket 
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indirekt är vad en bymiljöväg innebär. Generellt gäller att för vägar som har en total 
vägbanebredd som är <6,0 m ska utformas som en enfältig väg utan mittlinje. Vägbredder 
<5 m ska dessutom förses med mötesplatser. Dubbelriktade enfältsvägar ska utformas så 
att den tillgängliga sikten minst motsvarar mötessikt, vilket innebär dubbel stoppsikt. 
Stoppsikten varierar efter hastighet och vägens lutning. I VGU finns överskådliga grafer att 
tillgå för att finna rätt siktsträcka utifrån dessa variabler. (Trafikverket, 2012d) 
 
I VGU finns riktlinjer för önskvärda bredder på cykelfält, den minsta bredden som inte får 
underskridas är 1,25 m och önskvärd bredd är 1,50 m. Vid cykelflöden över 150 cyklar/Dh1 
är önskvärd bredd 1,75 m. (Trafikverket, 2012e) Detta kan även appliceras vid utformningen 
av en bymiljöväg. 

 
Figur 7 Redovisning av rådgivande mått i VGU. Illustration © ÅF. 

I dokumentet Vägmarkering och Vägkantsutmärkning är 
informationen vad som gäller för en bymiljöväg 
knapphändig. Det anges att för alla belagda vägar, utanför 
tätbebyggt område som inte är enskild väg, ska ha 
längsgående vägmarkering. Mittlinje behöver ej utmarkeras 
på vägar <6 m. (Vägverket, 2004) Vidare finns det ingen 
grundläggande tvärsnitt för vad som gäller just för en 
bymiljöväg. 
 
Då tillfälliga avsmalningar utförs så att en dubbelriktad 
enfältsväg skapas bedöms inga större 
framkomlighetsproblem skapas om hastigheten är 30km/h 
och Dh<300 fordon/h. (Trafikverket, 2012e) När denna typ av 
avsmalningar utförs bör följande beaktas: 

- Använd så få skyltar som möjligt 
- Undvik att använda för många olika material 
- Använd utrustning av olika slag sparsamt, ex 

pollare 

1 Dh: Dimensionerande timtrafik 

Figur 8 Exempel på hur en 
bymiljövägs avsmalning kan 
visas, vägmärke: A5 och T4. 
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Detta kan vara rimligt att tänka på även då en bymiljöväg ska utformas. 
 
När en väg som har tät och snabb trafik avsmalnas ska vägmärket A5, Varning för 
avsmalnade väg sättas upp, se Figur 8. Vid vägar med andra förutsättningar ska märket 
sättas upp först då avsmalningen inte är väl synlig på tillräckligt avstånd. (Trafikverket, 
2012e) 
 
För att summera så framgår det i de svenska planeringsdokumenten till viss del information 
om när och hur en bymiljöväg bör utformas, men fakta långt ifrån fullständig och inte 
särskilt tydlig. Det finns definitivt utrymme för förbättringar. Exempelvis finns inget angivet 
om vilka förhållanden som ska gälla mellan körfältsytans bredd och utrymme utanför 
intermittent linje på en bymiljöväg. 

4.1.3 Utvärderingar av effekten av bymiljövägar 

Det norska Transportøkonomisk institutt sammanställde år 2008 en rapport, Veger med 
intrukken kantlinje utenfor tettbygd støk: Tiltak for syklister og gående? som redovisade 
upplevelserna och effekterna av bymiljövägar i Sverige, Danmark, Nederländerna, 
Storbritannien och ytterligare ett antal länder. Rapporten är skriven för att identifiera för- 
och nackdelar med bymiljövägar som sedan kan ligga till grund för om utformningstypen 
ska införas även i det norska transportnätet. I de flesta länder har endast ett fåtal sträckor 
analyserats med undantag från Nederländerna där 29 sträckor undersökts. (TØI, 2008) 
Därför kan resultatet från Nederländerna också ses som mest trovärdiga på grund av det 
större underlaget. 
 
Det huvudsakliga som ovanstående rapport identifierar är att avsmalaning med hjälp av 
kantlinjer, såsom principen för bymiljöväg innebär, resulterar inte i lägre hastigheter. I vissa 
länder har det uppvisats tillfällig hastighetssänkning men dessa var endast kortvariga. I 
Nederländerna kunde en hastighetssänkning utläsas, men troligtvis berodde detta inte på 
kantmålningen utan på andra fysiska åtgärder. Av detta drogs slutsatsen att mer positiva 
effekter kan förväntas av en bymiljöväg om åtgärden kombineras med andra åtgärder, 
exempelvis hastighetsdämpande gupp, chikaner eller rumble stripes2. (TØI, 2008) 
 
Den förväntade effekten av en bymiljöväg är även att avståndet mellan motorfordon och 
oskyddade trafikanter ska öka och på så sätt resultera i ett säkrare trafikrum. Därför 
studerade den norska jämförelsestudien hur detta uppnåtts i de olika länderna. I 
Nederländerna visar exempel på det motsatta, att avståndet mellan oskyddade trafikanter 
och motorfordon minskar. Detta kan enligt studien förklaras genom att de oskyddade 
trafikanterna uppfattar området utanför kantlinjen som endast deras område samtidigt som 
motorfordonen anser att de har lika stor rättighet att vistas i detta område. Detta leder då 
till att de olika trafikanttyperna placerar sig så att de kommer närmre varandra. (TØI, 2008) 
Ett sätt att förhindra detta kan vara att tydliggöra vilka regler som gäller, exempelvis genom 
skyltning.  

2 Rumble stripes: en utfräsningen eller vägmålning som skapar vibrationer när fordon passerar. 
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Studien visar att i Danmark och Sverige minskade trafikflödet på de aktuella vägarna efter 
införandet av bymiljöväg. Troligtvis flyttades en del av genomfartstrafiken till en annan väg 
som tidigare inte använts. Av detta kan en slutsats dras att bymiljövägen blir oattraktiv för 
motorfordon vilket är en av de efterfrågade effekterna. Dock har ingen undersökning visat 
på hur flödet av oskyddade trafikanter förändrats. I samma länder tyder undersökningarna 
även på att de oskyddade trafikanterna upplever trafikrummet som mer tryggt efter 
åtgärden, resultaten är emellertid tvetydliga vilket kan bero på att hastigheterna är höga på 
vissa sträckningar. (TØI, 2008) 

4.1.4 När en bymiljöväg är lämplig 

Nedanstående riktlinjer kan dels användas vid en urvalsprocess, för att finna de vägar som 
är lämpliga att utforma som en bymiljöväg men riktlinjerna och kravprofilerna kan också 
utläsas som hur en väg bör utformas för att en bymiljöväg ska skapas. 

Riktlinjer i Storbritannien 

I Storbritannien finns det ett dokument som heter Guidelines for advisory cycle lanes vilket 
innefattar riktlinjer för en vägutformning som motsvarar en bymiljöväg. Riktlinjerna är 
framtagna för att hjälpa planerare, ingenjörer och utformare. Följande riktlinjer är 
identifierade: 

- Årsmedeldygnstrafik (ÅDT3) bör ligga mellan 1000-4000 fordon/dygn 
- Hastigheten (85-percentil) ska inte överstiga 64km/h (40mph) 
- Område utanför streckad linje ska vara minst 1,5 m och finnas i båda riktningarna 
- Körfältet ska vara minst 4 m brett 
- Körfältet ska inte ha någon mittlinje och vara dubbelriktad 
- Cykelfältet ska inte vara utmärkt med cykelsymbol 

 
Vägmarkeringsskylten som motsvarar den svenska A16 – Varning för cyklande och 
mopedförare ska sättas upp tillsammans med texten ”NATIONAL CYCLE ROUTE, please 
drive carefully”, undertill. I vissa fall kan cykelfältets asfalt färgas i en avvikande färg. 
(Sustrans, 2006) 

Riktlinjer i Danmark 

Vejdirektoratet i Danmark har också riktlinjer för när en bymiljöväg är lämplig. Ett flertal 
dokument finns att tillgå en planerare där 2÷1 veje/2-1 veje (danska begreppet för 
bymiljöväg) finns tydligt angivet. Exempel på dessa dokument är Planlægning af veje og 
stier i åbent land och Tværprofiler i åbent land. Enligt danska riktlinjer rekommenderas 
användandet av 2÷1 veje/2-1 veje endast (Gjessö, 2013): 

- på vägar med Dh<300fordon/h samt maximal ÅDT på 3000 fordon/dygn. 
- där hastigheten är 60 km/h eller lägre 

3 ÅDT: Trafikflöde uttryckt som årsmedelvärdet av antal fordon per dygn som passerar en viss 
väglänk. 
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- på lokalvägar 

Erfarenheter från Nederländerna 

I Nederländerna är ett hållbart och säkert trafiksystem baserat på de tre nyckelorden, 
funktionalitet, homogenitet och förutsägbarhet. För att uppnå dessa delas det nederländska 
trafiknätet in i tre olika vägtyper; access roads, distributor roads och through roads. Varje 
vägtyp har sin funktion och enligt ett av nyckelorden, förutsägbarhet, ska trafikanten känna 
igen vägtypen och dess funktion och därmed även veta vilka andra typer av trafikanter och 
typ av beteende som de kan förvänta sig på vägen. (SWOV, 2003) Detta kan liknas med 
Trafikverkets mål om att trafikanterna ska ur vägens utformning kunna utläsa vilken 
hastighet som ska hållas. Vägen kompletteras även med hastighetsskyltar men en väg ska 
vara utformad efter dess funktion så att hastighetsbegränsningen framkommer utifrån 
utformningen.  
 
I Nederländerna finns det som mål att samtliga access roads ska vara utformad som en 
bymiljöväg med vissa modifieringar, se Tabell 1. Skillnaderna kan bero på vägens bredd och 
därmed väljs olika typer av kantmålning, men access road type 1 (se Figur 9) är utformad 
som en bymiljöväg. En access road bör ha hastigheten 60 km/h och maximalt 2000-3000 
fordon/dygn. (SWOV, 2007)  
Tabell 1 Utformningsriktlinjer av en access road 
(motsvarigheten till bymiljöväg) (SWOV, 2007) 

 Access road type 1 
Hastighetsgräns 60km/h 
Antal körfält 1 
Vägbredd 4,5-6,2m 
Köfältsbredd 3,0-4,5m 
Vägmarkering Streckad linje (10 

cm bred) 
Bredd på yta 
utanför 
vägmarkering 

1,25-1,50m 
(non-compulsory 
bicycle lane) 

 

 

 
Figur 9 Bild över access road i Nederländerna 
(Bildkälla: Ripcord-Iserest, 2007) 
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Vad gäller vägmålning av cykelsymbol på asfalten ska detta 
användas med viss försiktighet på access roads med non-
compulsory bicycle lane4, se Figur 10. Då cykelsymbolen anger 
att ytan utanför kantlinjen ger cyklister samma rättigheter som 
på en separat cykelväg. Detta kan skapa konflikter om det 
kombineras med en access road där non-compulsory bicycle 
lane finns, motstridiga regler signaleras då till trafikanterna. 
 

 
Figur 10 Målning av 
cykelsymbol på asfalt 

Det har visat sig att denna typ av vägutformning mottages på ett bra sätt av trafikanterna i 
Nederländerna. Möjligtvis beror det på att trafikanterna känner igen utformningstypen 
eftersom samtliga access roads har mer eller mindre samma utformning och därför vet vad 
som gäller.  

Erfarenheter från Sverige 

Det enda dokument i Sverige som finns gällande kravprofil/riktlinjer för när en bymiljöväg 
är lämplig, är en rapport skriven av Trivector Traffic AB tillsammans med Trafikverket. 
Rapporten fokuserar främst på skånska vägar, men generellt skulle denna kravprofil även 
fungera för övriga Sverige. Den redovisar en liknande kravprofil som ovanstående länder 
med undantag för vissa faktorer. Kravprofilen syftar till att identifiera de vägar som är 
lämpliga för åtgärd som bymiljöväg. Nedanstående kriterier måste uppfyllas för att en 
bymiljöväg överhuvudtaget ska övervägas enligt Trivector Traffic (Trivector Traffic AB, 
2011): 

- ÅDT bör inte överstiga 2 000 fordon/dygn,  
- skyltad hastighet bör i huvudsak inte vara högre än 70 km/h,  
- körfältet >3,25 m 
- cykelfältet >1,25 m 
- vägbredd bör inte överstiga 6,5 m  
- i vägrenen kan cykelsymbol målas på asfalt 
- vägsträckans längd bör inte vara längre än 4 km  
- vägsträckan bör på lämpligt sätt sammanbinda två samhällen, alternativt passera 

igenom samhälle. 
 

I Storbritannien, Danmark och Nederländerna är de olika kravprofilerna och riktlinjerna 
skrivna i nationella stöddokument, detta gör materialet mer lättillgängligt för de 
yrkesverksamma. Motsvarande riktlinjer i nationella stöddokument fattas i Sverige men 
skulle troligen kunna bidra till en mer effektiviserad planering av bymiljövägar. 

4.1.5 Gång-, cykel- och mopedhandboken 

Ännu ett dokument som kan var till hjälp för yrkesverksamma då en bymiljöväg ska 
planeras är Gång-, cykel- och mopedhandboken (GCM-handboken). GCM-handboken skrevs 

4 Non-compulsory bicycle lane: ett cykelfält som även får användas av motorfordon, stanna och parkera i det är 
tillåtet. 
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år 2010 av Sveriges kommuner och Landsting tillsammans med Trafikverket för att finnas 
som stöd för planering, projektering, drift och underhåll av gång-, cykel- och 
mopedinfrastruktur. I GCM-handboken beskrivs det hur cyklister ska separeras från 
motortrafik beroende på motorfordonens hastigheter och flöden. Bland annat anses 
blandtrafik vara godtyckligt då hastigheterna är 30 km/h eller lägre eftersom en god 
trafiksäkerhetsstandard då uppnås. Cyklister bör separeras från motortrafik med ett 
cykelfält om hastigheten är mellan 40-50 km/h samt om det främst är vuxna cyklister som 
prioriterar framkomlighet som nyttjar vägen och om bilflödena är under 600 fordon/Dh. Vid 
hastigheter över 50 km/h bör cyklister separeras med cykelbana. Cykelflödet kan också vara 
vägledande för vilken typ av separeringsform som är att föredra. I GCM-handboken är stort 
cykelflöde definierat som >200 cyklar/maxtimme eller 1500-2000 cyklar/dygn (för 
enkelriktade cykelbanor). (Grönvall, 2010) En bymiljöväg är som ovan nämnt inte lämplig på 
vägar med en hastighet över 60 km/h5 (64km/h enligt brittiska riktlinjer) vilket någorlunda 
stämmer överrens med det som beskrivs GCM-handboken.  
 
Det kan vara svårt att motivera varför landsbygdsvägar ska separeras såsom det beskrivs i 
GCM-handboken, då kostnaden för en cykelväg är alltför stor i relation till antalet 
potentiella nyttjare. Men landsbygdsvägen kan trots detta ha behov av en säker 
förflyttningsträcka för oskyddade trafikanter då eventuellt en målpunkt finns längs vägen 
eller om vägen sammankopplar två målpunkter. En bymiljöväg med kompletterande fysisk 
åtgärd kan då ses som en möjlig lösning som förbättrar förutsättningarna för oskyddade 
trafikanter på ett kostnadseffektivt sätt. 

4.1.6 Planeringsprocessen  

I Trafikverkets arbetsstrategi innebär en åtgärd 
likt bymiljöväg att den är steg 2, Optimera, i 
fyrstegprincipen, se Figur 11. Möjligtvis kan 
det hävdas att den till och med är steg 1, Tänk 
om, detta steg handlar om åtgärder som 
påverkar behovet av transporter vilket 
bymiljövägsåtgärd lite långdraget kan antas 
göra. Steg 2 innebär genomförande av 
åtgärder som medför ett mer effektivt 
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen, 
vilket en bymiljövägsåtgärd innebär genom att 
förbättra trafikrummet för de oskyddade 
trafikanterna (Trafikverket, 2012b). I de fall då 
åtgärden även innebär fasta fysiska 
avsmalningar kan åtgärden motiveras till att 
vara en steg 3-åtgärd, som innebär att 

5 Trivectors rapport menar att bymiljövägar kan införas på vägar upp till en skyltad hastighet på 70 
km/h. Trafikverket har dock tagit fram ett förslag om att den nya bashastigheten i Sverige ska bli 60 
km/h istället för nuvarande 70 km/h, därför utgår denna rapport fortsättningsvis från att 60 km/h är 
en lämplig högsta hastighet för bymiljöväg. 

Figur 11 Faktaruta: Trafikverkets arbetsstrategi, 
fyrstegsprincipen (Trafikverket, 2012b) 

alternativ körfältsindelning i glesbygdsmiljö - ur ett cyklistperspektiv 

                                                 



19 (39) 
begränsade ombyggnationer sker (Trafikverket, 2012b). Trafikverket arbetar ständigt med 
att de två första stegen i fyrstegsprincipen ska prioriteras, varpå en bymiljöväg är relevant 
att satsa på.  
 
Enligt den nya planläggningsprocessen, från årsskiftet 2012/2013, är bymiljövägsåtgärden 
en planläggningstyp 1, vilket grundar sig på att åtgärden är mindre samt har marginell 
omgivningspåverkan. Planeringsstegen för denna typ är att först sammanställa ett 
dokument som redovisar att åtgärden inte utgör byggande av väg samt en motiverad 
bedömning till varför åtgärden endast innebär marginell omgivningspåverkan. Vidare ska 
ett underlag visa att åtgärden kan genomföras inom befintligt vägområde. Slutligen 
sammanställs ett underlag för ställningstagande om att genomföra projektet utan fysisk 
planläggning. (Trafikverket, 2012c) 

4.1.7 Drift och underhåll av bymiljöväg 

Enligt Trafikverkets publikation, Effektsamband för transportsystemet – Drift och underhåll, 
skulle drift och underhållskostnaderna öka om mekanisk halkbekämpning ersätts med 
saltning på vägar med lägre trafikvolymer. (Trafikverket, 2013) Detta kan antas gälla för 
bymiljövägar. Bymiljövägar måste vinterväghållas enligt standardklass 1 eller 2 för att de 
målade linjerna ska vara synliga året runt (Trafikverket, 2012f). Trafikverket har 5 olika 
standardklasser för vinterväghållning, se Figur 12 för vila de olika klasserna är. 

 
Figur 12 Faktaruta: Trafikverkets standardklasserför vinterväghållning (Trafikverket, 2012f). 

Ytterligare åtgärder som kan medföra ökade kostnader ur drift och underhållssynpunkt är 
då fysiska avsmalningar byggs. Dessa kan kräva att specialfordon för drift och 
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handskottning kan bli aktuellt. Ökade underhållskostnader kan också bli som följd av att 
bilister kör på de målade linjerna vilket leder till att slitaget blir större. (Tyréns, 2010) 
Nedanstående Figur 13 visar hur slitaget kan se ut på bymiljöväg, att vägmålningen måste 
underhållas vid en bymiljöväg bör också räknas med i kostnaderna, eftersom en bymiljöväg 
utan vägmålningen inte är en bymiljöväg.  

 
Figur 13 Slitage på en bymiljövägs vägmålning 

4.1.8 Kommunikation till nyttjarna 

Kommunikation till nyttjarna och byborna har visat sig 
vara en framgångsfaktor när en förändring ska ske av 
trafikrummet, särskilt när åtgärden avser 
hastighetsförändringar. Det är viktigt att 
kommunikation sker genom hela arbetsprocessen, såväl 
vid planeringen som när åtgärden sätts i bruk.  
Exempelvis när en hastighetsöversyn ska kommuniceras 
till allmänheten finns det en mall, en så kallad 
kommunikationsplan för hur kommunikationen kan ske. 
Kommunikation på ett sådant strukturerat sätt är 
troligtvis inte nödvändigt då en bymiljöväg 
implementeras, även om kommunikation fortfarande är 
viktigt. Metoder för att kommunicera kan exempelvis 
vara följande (Trafikverket, 2010b):  

- Pressmeddelande inkl. pressbilder 
- Presskonferens 
- Medverkan i lokal radio och/TV, politiker och 

tjänstemän som är engagerade i arbetet 
- Information på hemsida inkl. i eventuellt 

pressrum 
- Annonsering i lokalpress 

 
Figur 14 Exempel på 
informationstavla vid bymiljöväg 
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- Trycksaker (affischer, broschyrer) – exempelvis Trafikverkets 
informationsmaterial 

- Kommunens informationstavlor 
- Information i invånartidning 
- Utställningar i offentliga rum, exempel i bibliotek och 

kommunhus 
- Kontaktmöjligheter via exempel e-post eller sociala medier, 

där kommuninvånarna kan framföra sina synpunkter 
 

 
Figur 15 Nyframtaget 
vägmärke i Danmark. 

Vid danska bymiljövägar har följande vägmärke, se Figur 15, 
utvecklats och satts upp för att informera trafikanterna. Skylten sitter 
vid bymiljövägens infart och beskriver att motortrafikanter ska 
utnyttja utrymmet utanför den streckade kantlinjen vid möte. 

4.2 Intervjuer 

Nedan redovisas de resonemang som framkommit under intervjuerna, övergripande 
frågeställningar ses i avsnitt 3.2.1, för att se vilka de exakta frågorna var vid intervjuerna 
hänvisas till Bilaga 1. 

4.2.1 Regionala företrädare 

Varför bymiljöväg valts 

Gemensamt för de personer som blivit intervjuade är att de uttrycker att anledningen till 
varför åtgärdstypen bymiljöväg valts, har varit för att testa eller prova en kostnadseffektiv 
åtgärd på en väg som var i behov av en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, särskilt ur de 
oskyddade trafikanternas synvinkel.  
 
De aktuella vägarna har i de flesta fall inte funnits med i någon investeringsplan, 
cykelledsplan (eller motsvarande) eller hastighetsöversyn. Däremot har det funnits ett 
behov att förbättra förutsättningarna längs vägen för de oskyddade trafikanterna. I vissa fall 
har det diskuterats att en separat cykelväg ska anläggas, dock har åtgärden varit så lågt 
prioriterad att det varit orimligt att anta att det skulle bli verklighet.  
 
Vägarna har oftast varit smalare vägar med randbebyggelse längs vägen vilket inneburit att 
plats för oskyddade trafikanter varit begränsad. Då har den alternativa målningen setts som 
ett enkelt sätt att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter på vägen. 

Hur åtgärden genomfördes 

Vissa av de vägar som intervjuobjekten refererar till har utformats till bymiljöväg i samband 
med förstärkningsarbete eller underhållsarbete. Trafikingenjörer har varit med i processen 
oavsett hur åtgärden genomförts och försökt identifiera vägens optimerade utformning. I 
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vissa fall även för att ta fram informationstavla att placera vid åtgärden. Det kontinuerliga 
arbetet med trafikingenjörer har varit nödvändigt då vägtypen sen tidigare inte finns 
angiven i planeringsdokument och det varit svårt att veta vilken utformning som varit den 
bästa. Därför har arbete med trafikingenjörer varit essentiellt i samtliga fall. En väg i Bonäs 
som de intervjuade refererar till hade något annorlunda förutsättningar då det var den 
första vägen i Sverige som utformades utefter principen bymiljöväg och därför sågs den 
mer som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Kommunikation med trafikanter och bybor 

På frågan om hur kommunikationen förts med byborna och nyttjarna innan åtgärden 
införts var svaren något spridda. Vid implementeringen av vissa vägar har 
kommunikationen och förberedelserna varit väldigt god, enkäter, samrådsmöten och även 
barnkonsekvensanalyser har förekommit. Men på vissa ställen har ingen kommunikation 
skett alls. Överlag har responsen till åtgärden mottagits något negativt i samtliga fall. Vissa 
planerare menar att om kommunikationen till byborna och trafikanterna är god innan 
åtgärden införs så blir också förståelsen för åtgärden större och den mottags på ett bättre 
sätt. 

Uppföljningar 

På ett antal vägar har en organiserad uppföljning genomförts, där en grundlig analys gjorts 
av åtgärdstypen med hjälp av enkäter, intervjuer och hastighetsmätningar. Trots att vägarna 
skiljer sig något i dess slutliga utformning kan likheter dras mellan dessa uppföljningar. 
Exempelvis att de oskyddade trafikanterna fortfarande upplever vägen som otrygg efter 
åtgärden, främst på grund av att hastigheterna upplevs som högre än skyltad hastighet. 
Samt att förvirring upplevs hos bilisterna för ovanan inför utformningen och vilket 
beteende som efterfrågas. I de fall där hastighetsmätningar gjorts är hastigheterna högre 
än skyltad hastighet. Ibland är de till och med högre än vad de var innan åtgärden, dock 
poängterar flera planerare att detta inte endast ska ses som ett nederlag eftersom i 
samband med att åtgärden utförts har även vägens standard förbättrats avsevärt vilket 
vanligtvis höjer hastigheterna. Alltså menade planerarna att om en bymiljövägsåtgärd inte 
utförts, utan bara om en förbättring av vägstandarden genomförts, hade hastigheterna varit 
ännu högre än vad de blev efter en bymiljövägsåtgärd. Därför kan bymiljövägsåtgärden 
trots allt ses som något hastighetssänkande.  Att otydlighet uppstår menar flera planerare 
delvis är syftet med bymiljövägen eftersom en viss otydlighet och osäkerhet även sänker 
hastigheterna. 
 
Där det inte skett organiserad uppföljning har dialog förts med markägare längs vägen 
vilka överlag har varit nöjda, de markägare som till en början framfört klagomål har efter en 
tid ändrat sin inställning till bymiljövägen till det positiva.   

Vad som saknades vid planeringen 

På frågan om de regionala planerarna upplevde att de saknade något stöd i 
planeringsskedet gavs olika svar. Vissa upplevde att det var svårt att få gehör för 
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åtgärdstypen hos andra planerare, att det fanns dålig information om vad åtgärden 
innebar. Samma planerare menade att det krävdes ett personligt engagemang om det 
skulle gå att genomföra åtgärden.  
 
Gemensamt för flera intervjuobjekt var att de upplevde det som svårt att veta vilka regler 
och riktlinjer det fanns gällande målningen, det hade underlättat om det fanns tydligare 
riktlinjer just för den här typen av vägmålning. En planerare efterfrågade även en 
exempelsamling med bra hastighetsäkrande åtgärder för vägar med skyltad 60-70km/h 
vägar. 
 
Ytterligare något som vissa planerare saknade var ett informationsmaterial att sprida till 
nyttjarna om åtgärden. 
 
Inga av de tillfrågade regionala planerarna ansåg att det finns något uppstyrt nätverk i 
Sverige, dit planerare kan vända sig vid osäkerhet vid denna typ av åtgärdsförslag. Vissa 
planerare tittade på tidigare utformade exempel och försökte ta hjälp av dessa, detta 
resulterade dock inte enbart i positiva utformningar. Några av planerarna uttryckte att ett 
nätverk bland planerare hade kunnat gynna genomförandet av åtgärden. 

Hur en lyckad bymiljöväg skapas 

Gemensamt för de intervjuade personerna var att de uttryckte att åtgärden bymiljöväg är 
en bra kostnadseffektiv åtgärd vid rätt förutsättningar. Vissa menade att åtgärden var 
självförklarande, samma person menade också att byborna var negativt inställda till 
åtgärden till en början då de kände att de blivit lurade på sin separata cykelväg. 
 
Flera företrädare menade att den främsta framgångsfaktorn för en lyckad bymiljöväg är 
god kommunikation med befolkningen. De menade även att som planerare är det viktigt 
att förstå att byborna helst vill ha separat gång- och cykelväg och med det i åtanke kunna 
förmedla och motivera varför en bymiljöväg är ett bra alternativ. Att vidare förklara vilka 
alternativ som är möjliga och vilken ekonomi som finns kan öka förståelsen hos byborna 
och nyttjarna. Vissa planerare menade även att ett sätt att lyckas med en implementering 
av bymiljöväg var att involvera byborsrepresentanter i planeringsarbetet för att de ska 
känna sig delaktiga och ta vara på deras synpunkter och åsikter. 
 
En regional företrädare menade också att en lyckad bymiljöväg fås först när den 
kombineras med hastighetssäkrande åtgärder. 
 
Två planerare från olika regioner framhävde att för att åtgärden ska bli lyckad måste den bli 
mer känd vilket bör göras genom att den marknadsföras både internt och externt inom 
Trafikverket.  

4.2.2 Företrädare Vejdirektoratet 

En mindre intervju via mail har genomförts med företrädare från Vejdirektortatet i Danmark 
för att få en inblick i det danska arbetssättet kring bymiljövägar. Den intervjuade personen 
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har varit en central person i arbetet med bymiljövägar i Danmark. Nedan redovisas vad som 
framgick av intervjun. 
 
I Danmark utförs inte åtgärdstypen bymiljöväg i samband med exempelvis underhållsarbete 
utan åtgärden utförs som ett separat projekt. Normalt byggs inte nya vägar som 
bymiljövägar utan generellt är det smala vägar som uppgraderas till bymiljövägar om det 
inte finns ekonomiskt stöd för vägen att utformas som en tvåfältsväg med separata 
cykelvägar.  I Danmark finns det sex olika vägtyper där 2-1-veje (bymiljöväg) är en av dessa. 
Vägtypen är omnämnd i diverse stöddokument för planerare, i bland annat Planlægning af 
veje og stier i åbent land och Tværprofiler i åbent land. I det sistnämnda dokumentet finns 
det uppgifter om hur det grundläggande tvärsnittet för en bymiljöväg ska se ut, se Figur 16. 
Även information om vad en bymiljöväg är, varför den ska anläggas samt vilka 
förutsättningar som krävs och vilka anpassningar som finns är angivet. Dokumentet Vejregel 
håndbøgerne for vejgeometri används också vid planering av bymiljövägar. 
 

 
Figur 16 Grundläggande tvärsnitt för bymiljöväg med referenshastigheten 60 km/h. (Bildkälla: 
Vejdirektoratet, 2013) 

När urvalet ska ske för vilka vägar som lämpar sig för en bymiljöväg genomgås en process, 
beskriven i Planlægning af veje og stier i åbent land. Denna planläggningsprocess 
genomgås för samtliga vägtyper i Danmark för att säkerställa en kortsiktig såväl som 
långsiktig trafiksäkerhet och god framkomlighet.   
 
Enligt de danska planeringsdokumenten ska trafikplaneraren genom kampanjer och 
information öka allmänhetens och trafikantens medvetenhet om exempelvis åtgärders syfte 
och utformning. Detta för att trafikanterna lättare ska kunna anpassa sig till 
ombyggnationen, vilket också gäller för ombyggnation till bymiljöväg.  
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I många fall har bymiljövägen blivit positivt mottagen av bybor och nyttjare. Troligen beror 
detta på att det finns en god framarbetad strategi i Danmark. Enligt den danska 
företrädaren fås en lyckad bymiljöväg om de befintliga stöddokumenten följs. 

4.3 Fältstudie 

På fältbesöket dokumenterades vilken skyltning som valts samt hur vägmålning var utförd 
på två vägar i Skåne. De två vägarna är omgjorda till bymiljöväg ungefär samtidigt och 
ingår båda i Trafikverket Region Syds försök med bymiljövägar. Båda objekten har samma 
skyltning: 

- Informationsskylt om åtgärdstypen, se Figur 14. 
- Skylt E11 med rekommenderad hastighet 60 km/h, se Figur 17. 
- Vägmärke A5, varning för avsmalnade väg samt en tilläggsskylt T4, fri bredd: 3,5m, 

se Figur 8. 
 

 
Figur 17 Vägmärken vid bymiljöväg 

Båda vägarna hade även samma principiella vägmålning, den streckade kantlinjen var ca 20 
cm bred samt cykelfältets bredd varierade mellan 0,70 m-1,40 m. Utanför den streckade 
linjen var även vägmarkeringen M26, cykel, målad. Denna markering återkom efter varje 
tillfartsväg till bymiljövägen. Enligt Vägmärkesförordningen är M26: ”Markeringen visar 
bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.”(Transportstyrelsen, 
2012) 
 
På vissa sträckor var vägmålningen nästan obefintlig på grund av slitage, se Figur 13. 
Troligen beror detta på att vid denna sträcka har motorfordonen inte kört mitt i körfältet.  
Slitage av vägmålningen var återkommande på raksträckor, men höll bättre standard vid 
bostadshus samt kurvor, möjligtvis på grund av att en lägre hastighet hålls där. 
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5 Analys 

5.1 Jämförelse litteratur-, intervju- och fältstudie 

I detta kapitel utförs en jämförelse mellan de dokument som studerats i litteraturstudien 
och vad som framkommit i intervjuerna och på fältbesöket. Vissa likheter och olikheter har 
identifierats vilka redovisas nedan.   

5.1.1 Bymiljövägen 

Riktlinjer och kravprofiler 

Inledningsvis finns det inget vedertaget begrepp för åtgärdstypen, blandade benämningar 
används, bymiljöväg och 2-1-väg är de mest återkommande. De syftar till samma 
utformningstyp som är beskriven under avsnitt 4.1.1. I de svenska planeringsdokumenten 
finns det information att tillgå planerare som är relaterat till en bymiljöväg men inte på ett 
önskat tydligt sätt. De mått som beskrivs i VGU stämmer överens med de mått som vägarna 
som diskuterats i intervjuerna har haft. Visserligen framgick det av intervjuerna att ett nära 
arbete med trafikingenjörer har varit nödvändigt för att säkerställa vägens rätta utformning, 
då det inte framgår tydligt i VGU vad som gäller just för en bymiljöväg. Detta kan jämföras 
med vad företrädarna för danska Vejdirektoratet framhäver, där fungerade stöddokument 
finns att tillgå när en bymiljöväg ska planeras. 
 
Det har framkommit att när området utanför den intermittenta kantlinjen (där oskyddade 
trafikanter ska vistas) dimensionerats har inte alltid planerarna utgått från de oskyddade 
trafikanternas behov. Istället har resterande vägutrymme utanför kantlinjen blivit det som 
oskyddade trafikanter erhållits efter att körfältet dimensionerats. Vidare är det då inte 
säkert att området fått den bredd som VGU, 1,25 m, råder att ett cykelfält ska ha.  
 
Som beskrivet i litteraturstudien finns det olika riktlinjer i olika länder för vilka kriterier som 
måste uppfyllas för att en bymiljövägsåtgärd ska var lämplig. Från Sverige finns det en 
relativt nyligen sammanställd rapport som beskriver detta för svenska vägar, främst skånska 
vägar. Att den är nyligen sammanställd samt fokuserar på ett regionalt plan kan vara 
anledningar till varför den inte benämns av regionala planerare runt om i Sverige. Om 
urvalsprocessen och planeringen av bymiljövägar kan effektiviseras, exempelvis genom att 
det finns tydliga riktlinjer att tillgå, kan mer resurser istället läggas på delmoment som leder 
till att utfallet av åtgärden blir mer positivt ur en oskyddad trafikants synvinkel. I  
Tabell 2 redovisas liknelser och skillnader i de riktlinjer/kravprofiler som finns att tillgå.  
  

alternativ körfältsindelning i glesbygdsmiljö - ur ett cyklistperspektiv 



27 (39) 
Tabell 2 Jämförelse mellan de olika riktlinjerna/kravprofilerna. 

Riktlinje 
/Krav 

Storbritannien Danmark Nederländerna Sverige Samman-
vägt 

Högsta ÅDT 
(fordon/dygn) 

1000-4000 3000 2000-3000 2000 2250 

Högsta 
hastighet 
(km/h) 

64 60 60 70 60 

Utrymme 
utanför 
streckad linje 

>1,5m >1m 1,25-1,5m >1,25m >1,25m 

Körfältsbredd >4m >3,5m 3,0-4,5m >3,25m >3,5m 
Skyltning A16 

Infoskylt 
- - -  

Cykelsymbol-
vägmarkering 
utanför 
streckad linje 

Nej Nej Nej Ja Nej 

Sträckans 
maxlängd 

- - Ingen begr. 4km - 

- : framgår inte vad som gäller 
 
Generellt framgår det att de olika riktlinjerna och kravprofilerna till stor del är lika. I den 
sista kolumnen redovisas en sammanvägning av de undersökta ländernas riktlinjer. 
Eftersom Sveriges kravprofil nyligen är framtagen finns det en osäkerhet kring hur 
beprövad denna profil är. Det är bara den svenska kravprofilen som har parametern 
sträckans maxlängd.  Anledningen till varför den sammanvägda bedömningen är att 
cykelsymbol inte ska markeras är för att då detta görs finns det risk för att de oskyddade 
trafikanterna upplever ytan utanför den streckade kantlinjen som endast deras. Detta är 
även anledningen till varför symbolmålningen inte rekommenderas i Storbritannien eller 
Nederländerna. 

Vägmärke 

Det finns ett stort antal olika sätt att skylta en bymiljöväg, både internationellt och 
nationellt. I Sverige saknas det ett dokument som tydligt klargör för vilka vägmärken som är 
att fördra vid bymiljövägar. På grund av de stora regionala skillnaderna inom detta område, 
är det angeläget att sådant material tas fram. Nedan beskrivs olika sätt att skylta en 
bymiljöväg.   
 
Skyltningen har som tidigare beskrivet varierat något på de olika vägarna som varit aktuella 
i intervjuerna. Där skyltning förekommit utöver högsta tillåtna hastighetsgräns har även 
skylt E11 om rekommenderad lägre hastighetsgräns (30 km/h) samt en skylt som säger 
Bymiljöväg varit utsatt. Den sistnämnda skylten kan liknas med den skylt som satts ut på 
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brittiska vägar av motsvarande typ. Att en skylt sätts ut som med ord beskriver vägtypen 
kan vara till fördel för att minska den negativa förvirring som kan uppstå hos trafikanterna. 
Skylten hjälper trafikanterna att observera att det sker en förändring av trafikrummet och 
bli mer medvetna om vad de kan förvänta sig.  
 

 

 

Om det brittiska exempelet med ”NATIONAL CYCLE ROUTE, 
please drive carefully”-skylt ska efterliknas i Sverige kan 
lämpligen F38, cykelled, sättas upp vid bymiljövägen, se 
Figur 19. På detta sätt uppmärksammas övriga trafikanter 
om att cyklister förekommer samtidigt som skylten endast 
anger att det är en cykelled och inte att det är en yta endast 
avsedd för cyklister. Därmed skapas inte någon falsk 
trygghet hos cyklisterna. 

Ett annat sätt att upplysa övriga trafikanter om förekomst av oskyddade trafikanter kan vara 
att bymiljövägen kompletteras med skylt A14 eller A16 vid infarten, se Figur 19. Att skylt 
E11 har satts upp är positivt eftersom, som beskrivet i litteraturstudien, om avsmalningar 
görs så att en dubbelriktad enfältig väg skapas uppstår inga större framkomlighetsproblem 
om hastigheten hålls till 30 km/h vid lägre trafikflöden. 

 
Figur 19 Vägmärken som kan vara aktuella vid en bymiljöväg 

Ytterligare ett argument till varför skylt E11 bör sättas upp i anslutning till bymiljövägens 
infart är att som beskrivet i litteraturstudien att cyklister bör separeras från motorfordon vid 
hastigheter över 50 km/h. Eftersom de vägar som är aktuella för en bymiljöväg ofta är lågt 
prioriterade för en separat gång- och cykelväg är bymiljöväg ett alternativ för att förbättra 
förutsättningarna för oskyddade trafikanter om hastigheterna kan hållas nere. När 
cykelflödena blir stora bör en separat cykelväg övervägas.  
 
Fältstudien visade på ytterligare en kombination av skyltar, beskrivet under avsnitt 4.3. 
Resultatet av att inte ha tydlig markeringsanvisning blir många varianter av skyltning vilket 
skapar onödig otydlighet för trafikanter.   

Figur 18 F38 - Cykelled 
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5.1.2 Genomförande 

Som beskrivet i litteraturstudien är åtgärden bymiljöväg av planläggningstyp 1, då den 
medför mindre eller marginell omgivningspåverkan. Även vissa förstärkningsarbeten är av 
planläggningstyp 1 och i samband med dessa ska ett analysunderlag sammanställas för att 
säkerställa åtgärdens omgivningspåverkan. I de flesta intervjuerna beskrivs 
bymiljövägsåtgärden som att den utfördes i samband med ett förstärkningsarbete 
alternativt underhållsarbete. I de fall de genomförs vid förstärkningsarbete kommer 
analysunderlag behöva sammanställas men troligen inte på grund av bymiljövägsåtgärdens 
vägmålning utan snarare på grund av förstärkningsarbetets inverkan på miljön. Då 
bymiljövägsåtgärden genomförs vid ett underhållsarbete kan förfarandet kring 
dokumentation bli än mindre eftersom åtgärden inte antas påverka något mer än befintlig 
vägbeläggning. Att jämföra vilka dokument som sammanställts vid de vägar som de 
intervjuade planerarna refererar till är inte aktuellt då samtliga vägar är omgjorda innan den 
nya planläggningsprocessen trädde i kraft, årsskiftet 2012/2013. Ovanstående resonemang 
gäller endast när bymiljövägsåtgärden innefattar vägmålning. Vid de fall då fysiska åtgärder 
är inkluderade krävs en mer omfattande dokumentation eftersom åtgärden då även kan 
vara av planläggningstyp 2. 
 
I Danmark utförs inte bymiljövägar i samband med förstärkningsarbete eller 
underhållsarbete, som ofta sker i Sverige. Huruvida vilket sätt, att genomföra åtgärden som 
ett separat projekt eller i samband med övriga ofrånkomliga arbeten på vägen, som är mest 
optimalt är en fråga att diskutera. Möjligtvis kan det hävdas att åtgärden får bättre 
kvalitetet om den utförs separat då fokus endast läggs på åtgärden samtidigt som åtgärden 
kan hållas än mer kostnadseffektiv om den utförs i samband med andra arbeten. Troligen 
kan en god kvalitetet uppnås oavsett hur den genomförs. Det viktiga är, om det som 
framkommit i intervjuerna beaktas, att det finns tydliga riktlinjer för de yrkesverksamma 
gällande utformning, skyltning, målning, kommunikation etc. 

5.1.3 Kommunikation 

Som beskrivet i litteraturstudien och som även vissa intervjuade personer framhävde är 
kommunikation en viktig framgångsfaktor för att lyckas med en förändring i trafikrummet. 
Vilket även kan antas gälla när en bymiljöväg ska implementeras. Vid intervjuerna 
berättades det att kommunikationen med allmänheten varierade något i de olika projekten, 
huruvida detta avspeglade hur lyckad åtgärden blev är svårt att tyda. Det framkom att de 
regionala planerarna önskar att kunskapsutbytet kring åtgärdstypen hade kunnat vara 
större samt att informationsspridningen till allmänheten kunde förbättras. Möjligtvis hade 
detta kunnat ske med någon typ av informationsbroschyr att tilldela bybor. Broschyren 
skulle kunna minska den negativa förvirring som stundtals uppstår hos trafikanterna vid 
användandet av vägen samt öka förståelsen för varför en separat gång- och cykelväg inte 
anläggs. Den skulle också kunna tydliggöra gällande regler för en bymiljöväg för att 
minimera risk för konflikt mellan trafikanter när de passerar varandra, som beskrivet under 
avsnitt 4.1.3. 
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5.1.4 Resultat 

Precis som det skrivs i den norska rapporten (TØI, 2008) visar denna studies intervjuer på 
att bymiljösåtgärden inte ger upphov till några lägre hastigheter i sig självt. Om orsaken till 
detta är utformningen på vägmålningen eller om det beror på att vägen får betydligt bättre 
vägstandard efter målningen (eftersom målningen ofta görs i samband med 
förstärkningsarbete eller övrigt underhållsarbete), framgår ej av den norska rapporten. De 
regionala planerarna menar dock att det sistnämnda är en viktig faktor.  
 
Enligt tidigare studier tyder det på att en bymiljöväg får som bäst resultat om den 
kombineras med fysiska åtgärder, då tros den högsta trafiksäkerheten uppstå, eftersom 
hastigheterna kan säkerställas. Värt att poängtera är att då bör inte åtgärdstypen ses som 
en lika kostandseffektiv åtgärd som kan implementeras med enklare metoder, utan ett 
grundligare förarbete krävs. 
 
Den danska företrädaren menar att ett bra resultat av bymiljövägen uppnås då 
stöddokument följs. Kanske är ett första steg för Sverige att ta fram material för 
yrkesverksamma riktat mot bymiljövägar för att uppnå goda resultat av bymiljövägar. 

5.2 SWOT-analys 

En SWOT-analys är ett bra verktyg för att utvärdera sin verksamhet eller affärsidé samt ett 
sätt att öka beredskapen inför förutsagda händelser i framtiden. Analysen kan utföras på 
såväl ett helt företag men även en enskild produkt eller företeelse. Resultatet av SWOT-
analysen kan fungera som ett stödjande underlag när vidare arbete ska ta vid. I följande 
SWOT-analys kommer införandet och genomförandet av en bymiljöväg analyseras. 
Analysen utgår från orden Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. Där Styrkor och 
Svagheter är interna faktorer som den som utför själva åtgärden själv kan påverka samt att 
Möjligheter och Hot är externa faktorer, det vill säga händelser i omvärlden och framtiden 
som därför är svårare att påverka. Fördelen med en SWOT-analys är att efter de olika 
faktorerna har identifierats kan strategier utvecklas för att identifiera styrkorna, eliminera 
svagheterna, utnyttja möjligheterna samt motverka hoten. 
Tabell 3 SWOT-analys av bymiljöväg 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 

Styrkor Svagheter 
- Kostnadseffekt åtgärd 
- Utföras i samband med övriga 

åtgärder 
- Applicerbar på vägar med 

begränsad bredd 
- Rymmer inom befintlig väg 
- Utförs på vägar som är lågt 

prioriterade för separat gång- 

- Kan resultera i högre hastigheter 
- Kommunikationskänslig  
- Högre drift och 

underhållskostnader jämfört 
nollalternativet6 

- Större slitage på vägmålning 
- Ej etablerad utformningsåtgärd i 

Sverige 

6 Nollalternativet är såsom vägen förblir om ingen åtgärd utförs, varken bymiljövägsåtgärd eller 
annan åtgärd. 
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och cykelväg 

- Skapar otydlighet hos trafikanter 
- Kräver lite dokumentation vid 

planering 
- Uppmanar till hållbara 

transporter 
- Förbättrar förutsättningar för 

oskyddade trafikanter 

- Saknas information om hur 
skyltning ska ske 

- Bristande information att tillgå i 
VGU och övriga stöddokument 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
A 

Möjligheter Hot 
- Kombineras med fysiska 

åtgärder 
- Spridning av åtgärdstypen 
- Informationsbroschyr 
- Restriktioner för 

genomfartstrafik 
- Nya regleringar som uppmanar 

till utformningstypen 
- Bättre stöddokument för 

planerare 

- Bristande samspel mellan olika 
trafikanttyper 

- Uppfyller ej förväntad 
trafiksäkerhet 

- Skyltad hastighet hålls ej 
- Felaktig placering av trafikanterna 
- Vinterväglag 
- Okunskap hos regionala planerare 
- Ökning av trafikflöde 

5.2.1 Styrkor 

Det har framkommit att en åtgärd likt bymiljöväg är en kostnadseffektiv åtgärd. Detta då 
åtgärden dels inte innebär större kostnad än vad kantmålning kostar och dels då åtgärden 
kan utföras i samband med andra åtgärder som är ofrånkomliga, exempelvis 
förstärkningsarbete eller underhållsarbete. Tidigare i analysen har det diskuterats huruvida 
det sistnämna är något positivt eller ej, då bymiljövägar i Danmark inte vanligtvis 
genomförs tillsammans med förstärknings- och underhållsarbete. I SWOT-analysen kvarstår 
denna punkt som en styrka då den indikerar på att en bymiljöväg är fullt möjlig att 
genomföra med andra åtgärder, därmed är styrkan att valmöjligheten finns. Troligtvis krävs 
det specificerade riktlinjer för bymiljövägen för att genomförandet ska bli konsekvent och 
optimalt oavsett hur den genomförs.  
 
Ytterligare en styrka är att åtgärden kan utföras på vägar med begränsad bredd, eftersom 
syftet är att skapa en avsmalning samt att åtgärden ryms inom befintligt vägområde. Detta 
medför även att dokumentation som krävs vid planering av åtgärden kan minimeras. 
Åtgärdstypen kan vara ett bra alternativ för vägar som är lågt prioriterade i handlingsplaner 
för separata gång- och cykelvägar, detta kan också ses som en styrka eftersom ett 
gemensamt mål är att uppmana till hållbara transporter för alla. Att en otydlighet skapas 
hos motortrafikanter kan till viss del ses som en styrka då detta förhoppningsvis sänker 
hastigheten hos fordonen när förarna kräver längre tid för att avläsa trafikrummet, förstå 
hur de ska bete sig och samspela med övriga trafikanter. 
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5.2.2 Svagheter 

En bymiljöväg kan resultera i högre hastigheter än förväntat. Detta då åtgärden utförs i 
samband med förstärkningsarbeten som förbättrar vägens standard. Ny beläggning medför 
att högre hastigheter lättare kan hållas. Därmed är det kanske inte själva 
bymiljövägsåtgärden som medför de högre hastigheterna men de uppkommer i samband 
med att vägen görs om till en bymiljöväg.  
 
Det finns risk vid planering och utformning att otillräcklig kommunikation med bybor och 
trafikanter sker, det har visat sig att detta kan spela roll för resultatet av bymiljövägen. Det 
är därav en svaghet att införandet av bymiljövägen är känslig för hur kommunikationen 
utförs. 
 
Ännu en svaghet är att en bymiljöväg medför ökade drift- och underhållskostnader, i alla 
fall om kostnader jämförs med de drift- och underhållskostnaderna som vägen hade innan 
åtgärden. De ökar särskilt då vägen tidigare endast vinterväghållits med hjälp av mekanisk 
halkbekämpning. Efter åtgärden kommer vägen även kräva saltning för att synligagöra 
kantmålningen, vilket medför högre kostnader. Då drift- och underhållskostnader som krävs 
för en bymiljöväg jämförs med kostnader som krävs för en separat gång- och cykelväg är 
kostnaderna ändå lägre. Därför kan drift och underhållskostnaderna trots allt ses som 
godtyckliga för när trafiksäkerhetshöjande åtgärd, likt bymiljöväg, ska utföras. 
 
Ytterligare en svaghet är att utformningstypen är relativt okänd i Sverige varpå även 
informationen kring åtgärden är bristfällig, såväl kunskapen i planeringsskede som vid 
utformningen är begränsad. 
 
Skyltning kan både vara en styrka och en svaghet för åtgärden. Korrekt skyltning kan hjälpa 
trafikanten att förstå vad som händer i trafikmiljön och vilket beteende trafikanten förväntas 
ha. En felaktig eller utebliven skyltning kan ge upphov till missförstånd och skapa 
trafiksituationer som försämrar trafiksäkerheten. 

5.2.3 Möjligheter 

En identifierad möjlighet är att en bymiljöväg kan kombineras andra fysiska åtgärder, detta 
kan i sig också ses som en styrka då det är styrbart av den som implementerar åtgärden. 
Undersökningar visar att när en bymiljöväg består av dels en avsmalning med kantmålning 
och dels hastighetsdämpande åtgärder, exempelvis chikaner eller fartgupp, har resultatet ur 
trafiksäkerhetspunkt blivit bättre.  
 
Om åtgärdstypen bymiljöväg sprids, både kunskapsmässigt och verkliga utformningar på 
vägar runt om i Sverige, kommer troligen åtgärden nyttjas på ett mer korrekt sätt. 
Regionala planerare kommer veta hur vägen utformas på bästa sätt och trafikanterna 
kommer få större möjlighet till att veta vad denna typ av vägutformning innebär och hur de 
ska bete sig. Vidare kan en möjlighet vara om riktlinjer från myndighetsnivå uppmanar 
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regionala företrädare att använda sig av åtgärdstypen. Detta kan vara ett sätt att sprida 
kunskap om bymiljöväg på flera nivåer.  
 
Om en tydligare beskrivning av utformning av bymiljöväg införs i VGU och andra 
planeringsdokument är möjligheten större att fler bymiljövägar genomförs så att 
oskyddade trafikanter får en bättre trafikmiljö på landsbygd. 
 
En möjlighet för att nå bättre resultat av bymiljöväg kan vara att skapa någon form av 
broschyr, som kan finnas till hands för samtliga inblandade i åtgärden, planerare såväl som 
nyttjare. Vidare skulle även en restriktion av genomfartstrafik på en bymiljöväg gynna de 
oskyddade trafikanterna då flödet av motorfordon blir mindre. 

5.2.4 Hot 

Ett hot för åtgärden är att den inte brukas på tilltänkt vis. Det kan vara att nyttjarna av 
bymiljövägen inte samspelar eller att motortrafikanterna inte håller den skyltade 
hastigheten alternativt att de inte kör centrerat mellan de två kantlinjerna när det är fritt 
från möte. Vidare är även ett hot att vägmålningen slits bort på grund av felaktig placering 
av fordonen. Alla dessa kan resultera i en försämrad trafiksäkerhet, särskilt för de 
oskyddade trafikanterna.  
 
Ytterligare ett hot är vinterväglag, för att bymiljövägen ska uppfylla sitt syfte måste 
kantlinjerna vara synliga, detta kan bli problematiskt vid snö och is. Ett antagande kan göras 
om att antalet oskyddade trafikanter är färre under vinterhalvåret och därför blir inte hotet 
lika allvarligt. Frågan kan visserligen ställas om de oskyddade trafikanterna är färre till antal 
på grund av sämre väglag. 
 
En okunskap bland trafikplanerare kan även medföra att resultatet av bymiljövägen blir 
mindre lyckat, bymiljövägen är också känslig för en ökning av trafikflödet, eftersom 
åtgärdstypen lämpar sig endast på vägar med ett specifikt ÅDT.  

6 Slutsats 
Syftet med denna rapport har varit att belysa vilken arbetsmetodik som används idag när 
bymiljövägar ska implementeras. För att resultatet av en bymiljöväg ska bli så bra som 
möjligt ur en oskyddad trafikants perspektiv är det viktigt att se över arbetsprocessen och 
hur den eventuellt kan förbättras. Denna studie har visat på regionala variationer samt hur 
arbete i Danmark går till. Gemensamt för alla planerare i Sverige har varit att det idag är 
upp till planerarna själva att planera arbetet med bymiljövägar, vilket kanske även är en av 
orsakerna till varför regionala variationer förekommer.  
 
Åtgärdstypen bymiljöväg har stor potential till att bli en kostnadseffektiv och enkelt 
genomförbar åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten på glesbygd för oskyddade 
trafikanter. Dock krävs det vissa modifieringar i planeringsprocessen för att den ska få sin 
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fulla genomslagskraft. Nedan redovisas en checklista med viktiga beaktanden som 
identifierats i studien.  

6.1 Checklista 

För att en bymiljöväg ska bli lyckad och för att få ett resultat som gynnar de oskyddade 
trafikanterna har det i denna rapport framkommit att det viktigt att vissa steg efterföljs i 
planeringsprocessen. Utifrån SWOT-analysen går det att utläsa att följande parametrar är 
särskilt viktiga. En checklista för kvalitetssäkring av en bymiljövägsprocess bör innehålla 
följande: 
Tabell 4 Checklista 

Riktlinjer Följ de uppsatta riktlinjer för när en bymiljöväg är lämplig. Om den 
nyligen sammanställda svenska rapporten sammanvägs 
tillsammans med de internationella riktlinjerna bör följande 
kriterier kunna ses som ett riktmärke för att finna vilka vägar som 
är lämpliga för bymiljövägsåtgärd: 

- Max ÅDT 2250 fordon/dygn 
- Högsta tillåtna hastighet 60 km/h 
- Körfältsbredd >3,5m 
- Bredd på utrymme utanför streckad linje >1,25m 

 
Förslag till förbättring: 
Fastställ dessa riktlinjer och råd gällande utformningen tydligare i 
planeringsdokument som VGU, så att de blir lättillgängliga för 
yrkesverksamma och bymiljövägen kan utformas på ett 
konsekvent sätt. Detta skulle förenkla förarbetet ytterligare för 
regionala planerare så att en lyckade bymiljöväg kan uppnås. Ett 
sätt att sprida dessa riktlinjer hade också kunnat vara genom att 
etablera någon form av nätverk för planerare inom Trafikverket. 
 

Fysiska åtgärder Kombinera åtgärden med fysiska åtgärder för att säkerställa 
hastighetsefterlevnad och därmed upprätthålla en trygg trafikmiljö 
för oskyddade trafikanter 
 
Förslag till förbättring: 
Sammanställ en exempelsamling med lämpliga 
hastighetssäkrande åtgärder för 30-60 km/h vägar. 
 

Information Arbeta med en god kommunikation och information under 
förloppets alla skeden. Låt bybor vara delaktiga, rätt information 
vid rätt tillfälle kan leda till ett bättre resultat av bymiljövägen. 
 
Förslag till förbättring: 
Sätt krav för att samrådsträffar eller informationsträffar ska äga 
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rum och/eller sammanställ en informationsbroschyr att tilldela 
bybor. Viktiga aspekter att upplysa om i denna broschyr är 
sannolikt: 

- vad en bymiljöväg innebär,  
- hur de olika trafikanterna förväntas bete sig samt  
- varför åtgärden valts att göras på den aktuella sträckan 

 
Skyltning För att trafikanterna ska bete sig på rätt sätt och veta vad 

utformningstypen innebär är rätt skyltning angeläget. Om 
skyltningen också är konsekvent på olika bymiljövägsträckor 
förenklar detta ytterligare för trafikanten. Rätt skyltning minimerar 
otydlighet och upplyser trafikanter om vad de har att vänta.  
 
Förslag till förbättring: 
Identifiera lämplig skyltning tillsammans med de givna riktlinjerna 
för utformning så att de med lätthet finns att tillgå planerare. Då 
kan en konsekvent skyltning och utformning av bymiljövägar 
uppnås. 
 

Genomförande Utför åtgärden i samband med andra ofrånkomliga åtgärder, 
förstärkningsarbete och underhållsarbete. Då minimeras 
dokumenthantering och åtgärden hålls kostnadseffektiv. 
 

Vinterväghållning För att vägen ska fylla sin funktion även när vinterväglag råder 
måste vägen vinterväghållas så vägmarkeringen syns. Vilket 
resulterar i högre kostnader än om ingen åtgärd utförs. 
 

 

6.2 Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

Eftersom trafiksäkerhetsnytta av detta projekt beror på resultatet av en bymiljöväg är den 
svår att uppskatta i dagsläget. Förhoppningen är att Trafikverket och kommuner kommer 
ha praktisk användning av denna rapports resultat och därmed på ett lättare sätt kunna 
implementera denna åtgärd. Problematiken ligger i att bymiljövägsåtgärden än inte har fått 
fäste i Sverige och därmed finns osäkerhet i hur urvalsprocess och införande ska gå till. 
Detta dokument ska då vara ett led i vägen till att underlätta implementeringen och på sikt 
förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter i trafikrummet.  
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7 Framtida studier 
I slutsatsen har förslag till förbättring identifierats, det är även vissa av dessa förslag som är 
lämpliga för ett fortsatt arbete.   
 
Exempelvis finns det ett behov av att det görs fortsatta studier om hur olika fysiska åtgärder 
kan kombineras med en bymiljöväg. Det är även efterfrågat att undersöka vilken effekt de 
fysiska åtgärderna förväntas ge, särskilt med avseende på hur de oskyddade trafikanterna 
påverkas. Hur, var och när de fysiska åtgärderna ska byggas bör besvaras. Vidare kan även 
en samhällsekonomisk analys av en bymiljöväg vara av intresse. Om det finns möjlighet att 
med hjälp av ekonomiska modeller beräkna vilka nyttor som kan fås ut av bymiljöväg och 
dess fysiska åtgärder kan ge upphov till.  
 
Det har också framkommit att det finns behov av någon form av informationsblad som 
regionala planerare kan tilldela nyttjarna vid eventuella samråd. Detta för att sprida 
informationen om vad en bymiljöväg är och hur det är tänkt att olika trafikanter ska agera 
då de passerar genom vägsträckningen.   
 
Slutligen vore framtagandet av riktlinjer för vilka vägmärken som är att föredra vid 
bymiljövägar efterfrågat, då bymiljövägar i dagsläget är olika markerade. En konsekvent 
skyltning hjälper trafikanterna att veta hur de ska bete sig och bymiljövägen får troligtvis 
bättre resultat. 

8 Spridning av projektet 
Sammantaget har projektet resulterat i viktiga beaktande som kommer kunna vara till hjälp 
för väghållare om de får ta del av det. Lämpligen sprids därför denna rapport till 
Trafikverkets olika regioner, förslagsvis med hjälp av de kontaktpersoner som skapats 
genom denna studie. Några av de intervjuade personerna har också i ett tidigt stadie visat 
intresse i att få ta del av denna rapports resultat. 
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9 Kontaktuppgifter 
Nedan presenteras adress, funktion, namn, telefon och e-post till kontaktpersoner i 
projektet. 
 
Adress:   Hallenborgs gata 4 
  201 25 Malmö 
 
Uppdragsledare: Jens Thuresson 
  Tel: 010 – 505 05 57 
  jens.thuresson@afconsult.com 
 
Handläggare:  Sofie Widesjö 
  Tel: 010 – 505 38 62 
  sofie.widesjo@afconsult.com 
 
Kvalitetsgranskare: Emely Knudsen 
  Tel: 010 – 505 51 18  
  emely.knudsen@afcounslut.com 
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag 
Frågorna som ställdes vid intervjuerna var följande: 

1. Vilka vägar valde ni att testa 2-1-väg-åtgärden på?  
Varför valdes dessa vägar? 
Hur kom ni fram till 2-1-vägsåtgärden var den lämpliga åtgärden? 

2. Fanns vägen med i framtida investeringsplan? I någon cykelledsplan el motsvarande 
plan för cykelnätet? Eller hastighetsöversyn? 

3. När ni bestämt er för aktuell väg, hur bestämde ni då att åtgärden skulle genomföras? 
I samband med någon annan åtgärd eller underhållsarbete? 

4. Vid införandet av åtgärden, valde ni då att informera/kommunicera med trafikanterna 
på något sätt? Om Ja, hur? Skyltar/kampanjer/informationsblad? Hade ni kontakt med 
byalag? 

5. Hade ni ett uppföljningsarbete efter åtgärden? Om Ja, kom ni fram till något som ni 
skulle gjort annorlunda? 

6. Fick ni någon återkoppling från byborna/ trafikanterna, hur togs åtgärden emot? Har 
byborna/trafikanterna tidigare efterfrågat trafiksäkerhetshöjande åtgärder eller 
hastighetsdämpande åtgärder på den aktuella vägen? 

7. Hade ni något samarbete med trafikingenjörer i planeringsarbetet? Om Ja, hur gick 
det till? 

8. Fanns det något som ni planerare saknade i planeringsskedet 
(stöddokument/riktlinjer osv.)?  

9. Upplever du att det finns ett nätverk i Sverige vid införandet av denna typ av 
åtgärder? Tog ni hjälp av andra trafikplanerare runt om i Sverige när ni planerade er 
2-1-vägsåtgärd? 

10. Utifrån era erfarenheter vad tror ni är nyckelparameterna för att resultatet av en 2-1-
väg ska bli så bra som möjligt? Dels med avseende på planering och dels utformning? 
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