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Förord 
Detta projekt är finansierat av Skyltfonden och "Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd 
från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar 
författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser 
och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde".  

Författare till rapporten vill rikta ett stort tack till Skyltfonden, Falu kommun och Kalmar kommun 
som möjliggjort denna studie. Projektet är ett samarbete mellan MOVEA och Viscando. Viscando står 
för mätningar och analys av dessa, MOVEA ansvarar för projektet, rapporten och slutsatser. 
Förhoppningar är att studien skall visa på att denna utformning är möjlig på det kommunala vägnätet 
under vissa förutsättningar. 

Ståndpunkter, rekommendationer och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer 
inte med nödvändighet Trafikverkets, Falu kommuns eller Kalmar kommuns ståndpunkter. 
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1. Sammanfattning 
Bygdeväg (även kallat 2minus1-väg och Bymiljöväg) är en enfältsväg med en dubbelriktad körbana och breda 
vägrenar för cykling och gående. Syftet med utformningen är främst att öka tillgängligheten och 
framkomligheten för gående och cyklister.  

Syftet med detta projekt är att utvärdera utformning och effekter av denna ”väg-typ” på kommunalt vägnät i 
”tätorts-miljö” och föreslå utformning i tätortsmiljö. 

2 objekt deltog i projektet, ett helt nytt objekt i Falun, Lilltorpsvägen, med före- och efter-studie samt ett 
befintligt objekt i Kalmar, Smedbyvägen, med en efter-studie. Objektet i Falun har utformats enligt 
rekommendationer i VGU medan sträckan i Kalmar har delvis annan utformning. 

Totalt sett fungerar utformningen i båda objekten bra och mätningar visar på hög acceptans hos trafikanterna 
men medelhastigheten har ökat, dock under eller i nivå med skyltad hastighet. Utvärderingen sammanfattas: 

• Hög ”acceptans” av utformning med tydlig lägesförändring hos motorfordon med ökad kanalisering 
efter åtgärd, cyklister och gående använder vägrenen och motorfordon körbanan. 

• Hastighetsmätningar visar: 
o Medelhastighet under skyltad hastighet på mätplats Kalmar (32 km/h) 

 Kalmar kommuns mätning visar på oförändrad medelhastighet, runt 40 km/h 
o Medelhastighet ökar efter åtgärd på de två mätplatserna i Falun  

 Medelhastighet ökar efter åtgärd från 34 till 40 km/h och från 26 till 34 km/h. 
• Ingen enkät genomfördes i projektet men vägsidesintervjuer samt kontakter från allmänhet till 

kommun har varit överlag positiva.  
o Negativa reaktioner har i princip uteblivit. 
o I Kalmar genomfördes en enkät med i stort positiva kommentarer. 

 

Bygdeväg i tätortsmiljö med föreslagen utformning är genomförbar där separering av gående och cyklister 
längs vägen inte är möjlig, med följande planeringsförutsättningar: 

• Vägar med lokal funktion.  
• Ej högtrafikerad väg, flöden under 2 000 till 3 000 ÅDT (årsdygnsmedeltrafik). 
• Flöden eller bedömd potential för cykling och gående finns. 
• Inriktning på hastighet är VR 30/40 i tätortsmiljö. 

o Ej högre hastighetsanspråk än 40 i tätorts-miljö. 
• Hastighetsdämpande åtgärder kan prövas. 

o Om hastighetsdämpande åtgärd prövas är det viktigt med utförande och acceptans. 
• Bredd på vägren bör inte överstiga ca 2 m så att motorfordon nyttjar vägren. 

 

Viktigt att tänka på vid genomförande: 

• Tydlig utformning, speciellt på befintlig väg (exempelvis hur vägmarkering utförs). 
o Vägmarkering bör vara 0,2 m då slitage riskerar att markering syns dåligt. 

• Föreslagen utmärkning i VGU ”räcker” idag. 
o Finns önskemål om eventuell tilläggstavla eller ”speciellt” vägmärke. 

• Val av bredder på körbana och vägren utifrån vägbredd. 
o Vägren minst 1,0 m bör prioriteras. 
o Vägren bör inte överstiga 2 m så att inte motorfordon nyttjar den som körbana. 

• Information till boende och trafikanter viktigt då kännedom om ”vägtyp” ej spridd. 
• Väl avvägd hastighetsbegränsning, eventuellt också hastighetsdämpande åtgärder. 

o Hastighetsdämpande åtgärd, viktigt med utförande och acceptans. 
 

Utformningen är främst en framkomlighetsåtgärd för gång och cykel och ökar ej trafiksäkerheten i sig. Om man 
vill öka trafiksäkerheten genom lägre medelhastighet bör hastighetsdämpande åtgärder prövas. 



2. Bakgrund 
Bygdeväg, bymiljöväg eller 2minus1-väg är olika benämningar på samma vägtyp: En väg, enfältsväg, 
med två breda vägrenar och en dubbelriktad körbana för fordonstrafik. Det finns ingen formell 
reglering av begreppet bygdeväg, men det finns nu utformningsråd från och med VGU 2020. 
Utformningen är väg där vägren markeras med vägmarkering (M2) där körbanan är ”dubbelriktad”. 
Vägren får användas enligt trafiklagstiftning. Vägen utmärks med A5 Varning för avsmalnande väg, T4 
Fri bredd samt T1 Vägsträckas längd, se Tabell 1. 

Tabell 1. Utmärkning av bygdeväg. 

Vägren utmärks med M2 kantlinje och ”normal” 
vägrenskörning gäller 
”Markeringen anger en körbanas yttre gräns” 

A5. Varning för avsmalnande väg, Märket anger 
att vägen eller banan smalnar av. Kompletteras 
med T4 Fri bredd och T1 Vägsträckas längd 

 

 
 

Främst är det följande trafiklagstiftning som gäller för utformningen: 

För körbana samt vägren gäller: 

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 

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

Vägren: En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana. 

 

Citat ur VVFS 2007: 305  

Märke A5 varning för avsmalnande väg  

3 § Minskas den fria vägbredden eller körbanebredden på vägar med körbanebredd större än 6 
meter till 5,5 meter eller mindre och utmärkning sker med märke A5, varning för avsmalnande väg, 
ska den fria bredden anges på tilläggstavla T4, fri bredd. 

För vägren gäller: 

• 12 § På väg ska vägrenen användas  
1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas, 
2. vid färd med moped klass I, 
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i 
timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller 
4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur. 



Skyldigheten att använda vägrenen enligt första stycket 1–4 gäller endast om vägrenen är av 
tillräcklig bredd och i övrigt är lämplig att använda.Om det behövs för att underlätta 
framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra 
fordon. 

• 6 kap Bestämmelser för trafik med cykel och moped 
1 § Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken 
får de dock färdas i bredd 

• 7 kap. Bestämmelser för gående på väg 
1 § Gående skall vid färd på väg använda gångbanan eller vägrenen. 
Om det inte finns någon gångbana eller vägren, skall gående använda cykelbanan eller 
körbanan. Detsamma gäller sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket om 
gångbanan är smal eller utrymmet på den är begränsat på annat sätt eller om det finns andra 
särskilda skäl för det. 

 

Syftet för väghållaren är att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter och ge dem större plats i 
vägrummet. Vägar med denna eller liknande utformning finns på ett flertal platser i Sverige. Främst 
har denna utformning använts på landsbygd mellan tätorter. Utformningen har även potential i 
tätorter. 

Projektet har som mål att studera denna utformning i mer tätortsliknande förhållanden. Tillsammans 
med Falu kommun valdes en lämplig sträcka. Kalmar kommun hade redan utformat ett objekt. Dessa 
två objekt har studerats i detta projekt. 

  



3. Objekt  
I projektet och utvärderingen ingår två objekt. Dessa objekt är: 

• Falun, Lilltorpsvägen, år 2020 
• Kalmar, Smedbyvägen, år 2017 

 

Sträckan i Falun går mellan två mindre områden med ringa bebyggelse längs med vägen. Sträckan i 
Kalmar är en gata i tätortsmiljö med kollektivtrafik och bebyggelse längs med hela sträckan, se Figur 
1 och Figur 2. 

  
Figur 1. Karta Kalmar Smedbyvägen till vänster och Falun Lilltorpsvägen till höger. 

 

  
Figur 2. Foto från Kalmar Smedbyvägen till vänster och Falun Lilltorpsvägen till höger. 

Objekten sammanställes i Tabell 1 nedan. 

Tabell 2. Sammanställning av objekten, körfälts- samt vägrensbredd. 

Sträcka Hastighet 
km/h 
 

Flöde, 
(ÅDT) 

Längd 
(km) 

Kör-
bana 
bredd 
(m) 

Väg-
rensbredd 
(m) 

Kommentar 

Falun, 
Lilltorps-
vägen 

40 600 0,8 3,0 1,0 till 1,5  

Kalmar, 
Smedby-
vägen 

40 1200 1,1 3,4 1,8 Vägren röd, 
hastighetsdämpning 
(avsmalning) i ena änden. 

 



3.1 Falun 
Falu kommun pekade ut en sträcka på Lilltorpsvägen, mellan Margaretas väg och Lilltorpet, som 
lämplig för Bygdeväg. Sträckan finns med i planen för utbyggnad av cykelvägsnätet (Cykelplan för 
Falu kommun), men ligger långt fram i tiden för en utbyggnad. Falu kommun ville gärna testa 
enfältsväg med breda vägrenar och bestämda att detta projekt kunde utvärdera utformningen. 
Projektet deltog även aktivt i utformning, informationsmaterial, video-träffar och genomförande 
tillsammans med Falu kommun.  

 
Figur 3. Lilltorpsvägen efter genomförande. 

 

Genomförande 

 I juni 2020 vecka 23 genomfördes ommålning samt skyltning av Bygdevägen. Befintlig vägmarkering 
hade frästs bort, se Figur 4, bortfräsning ger ”skrovligare” yta och blir inte så jämn att cykla på. Det är 
svårt att undvika bortfräsning på befintlig väg men man måste vara aktsam så man inte förstör 
vägytan, det är dessutom i den del av vägrenen som man skall cykla i, se Figur 4. 

 
Figur 4. Bortfräst vägmarkering 

 

Längs med sträckan finns det enskilda vägar och anslutningar, Lilltorpsvägen är huvudled men 
beroende på ”lokal kultur” gjordes platsspecifik anpassning av vägmarkering, se Figur 5. 



 
Figur 5. Uppmärkning av vägmarkering vid enskild väg. 

 

Projektet valde tillsammans med Falu kommun att välja fast körbane bredd på 3,0 m, vägrenen 
varierar mellan 1 till 1,5 m längs sträckan med vägmarkering 0,1 m. Ett skäl till vald 
vägmarkeringsbredd var att den skulle vara lättare att ta bort ifall man skulle vilja ”återskapa” vägen.  

 
Figur 6. Prickning, utmärkning, av vägmarkering. 

 

Falu kommun valde att skylta enligt rekommendationer i VGU och inte ha någon kompletterande 
skylt med information, se Figur 7. 



 
Figur 7. Vägmärken i början på sträckan. 

 

Vägmarkering blev fort ”smutsig” efter genomförandet och tappade sin synbarhet, förmodligen hade 
en bredare vägmarkering blivit synligare. 

  
Figur 8. Vägmarkering blev fort ”smutsig” efter genomförandet. 

 

Efter vinterperioden hade dock vägmarkeringen bättre synlighet, se Figur 9. 

  
Figur 9. Vägmarkering fick bättre synbarhet efter en vintersäsong. 

Hela Lilltorpsvägen är i behov av underhålls-åtgärder, sträckan är ”lappad o lagad” och framförallt i 
vägrenen finns det sprickbildningar som på sikt kommer göra det svårt att cykla på, se Figur 10. 



 
Figur 10. Vägrenen är delvis i dåligt skick längs med sträckan. 

 

Information, media 

Falu kommun tillsammans med projektet tog fram ett informationsblad, se bilaga, som spreds i 
områdets brevlådor och anslagstavlor. Ett info-möte var planerat på plats men pga pandemin hölls 
ett Informationsmöte på webben. I lokaltidning skrevs det om projektet. Ingen systematisk 
uppföljning gjordes av boendes och trafikanters synpunkter men Falu kommun har enbart fått in 
positiva synpunkter från allmänheten. 

Falu kommun har även haft kontakt med kollektivtrafik-bolaget och informerat om åtgärden, de har 
tyckt det fungerat bra. 

I en artikel i Vi bilägare nr 15, publicerad 17 nov 2020, beskrevs projektet och även boende 
intervjuades, dessa var positiva. 

Övrigt 

Vid början på objektet finns en grusad parkering och ”infart” till en naturskola. Förmodligen pga 
pandemin blev denna plats betydligt mer besökt än normalt. Parkeringen blev full och parkering 
längs vägen störde delvis mätningarna, se Figur 11. Falu kommun kommer förmodligen att utöka 
parkeringen så att problem med parkerade bilar längs vägen blir mindre. 

 
Figur 11. Parkerade bilar vid Naturskolan, bild tagen innan vägmarkering på plats. 

 



Före- och eftermätning 
På sträckan utfördes två olika före- och efter-mätningar, en med kommunens radar som mäter 
hastighet och med Viscandos system, OTUS 3D, se Figur 12, som förutom hastigheter kan mäta 
placering och interaktion mellan trafikanter på mätsträckan. 

 

 
Figur 12. Belysningsstolpe med mätsystem, Viscando OTUS 3D. 

 

Före- och eftermätning med OTUS 3D 
Mätplatsen valdes till början på sträckan och täcktes in med 2 mätsystem, se Figur 13.  Det visade sig 
att speciellt före-perioden blev sträckan ”störd” av ovanligt mycket biltrafik då det finns en parkering 
till en natur-skola som fick oväntat mycket besökare pga pandemin, se Figur 12. Kommunen har valt 
att bygga ut p-platsen efter detta. 



 
Figur 13. Mätplatsen före och efter åtgärd. 

 

Rörelsemönster 

Mätningarna kan särskilja de mellan olika trafikslagen fotgängare, cyklist, lätta och tunga fordon och 
var de befinner sig på vägbanan. Mätningarna visar på en tydlig förändring av placering i vägbanan 
för alla grupper, störst förändring ses för cykel och motorfordon, se Figur 14. Personbilar kör mer 
mot mitten av körbanan och cyklister har flyttat sig mer mot vägbanekant (vägrenen). 

 

 
Figur 14. Position tvärs vägbanan (meter) för olika grupper. 

 

Studerar man respektive grupp i detalj fås följande rörelsemönster: 



 
Figur 15. Rörelsemönster efter fotgängare. 

Kommentar fotgängare: Bilderna visar fotgängares rörelsemönster. (övre) Spår, (nedre) 
beläggningsgrad. Från grafen för beläggningsgrad ses att fotgängare är ungefär lika vanliga på båda 
sidorna av vägen. Vi ser även att många korsar vägen ungefär i mitten av mätområdet, där finns 
infart till naturskolan. 

 
Figur 16. Rörelsemönster efter cyklister 

Kommentar cyklister: Bilderna visar cyklisters rörelsemönster. (Övre) Spår och (nedre) 
beläggningsgrad. Från grafen för beläggningsgrad ser vi att cyklister använder båda sidorna av vägen 
ungefär lika mycket. Många korsar vägen, särskilt vid före mätningar, förmodligen för att komma 
till/från friluftsområdet. Det är tydligt att rörelsemönstret för cyklister är påtagligt renare och 
väsentligen inom de avsedda områdena, vägrenen, på ömse sidor av vägen. 

 



 
Figur 17. Rörelsemönster efter lätta fordon (personbil). 

Kommentar lätta fordon: Bilderna visar rörelsemönster för lätta fordon. (Övre) Spår och (nedre) 
beläggningsgrad. Från graferna över beläggningsgraden ses: 

• Före: en tydlig uppdelning av trafik i två ”spår”.  
• Efter: Fordonstrafiken uppvisar inte längre någon tydlig riktningsuppdelning utan de flesta 

kör mellan vägmarkeringen i körbanan. 

 
Figur 18. Rörelsemönster efter tunga fordon (buss och lastbil). 

Kommentar tunga fordon: Bilderna visar rörelsemönster för lätta fordon. (Övre) Spår och (nedre) 
beläggningsgrad. Från graferna över beläggningsgraden ses något tydligare körning i mitten på 
körbanan, dock relativt få. 

Interaktion mellan cyklist och motorfordon 

Systemet kan även mäta interaktion mellan fordon inom mätområdet, det visar på hur cyklister och 
motorfordon reagerar på varandras närvaro genom att analysera placering tvärs vägbanan. Graferna 
nedan visar placeringen av fordonen mittpunkt tvärs vägbanan i två situationer: Inget mötande 
fordon är närvarande, respektive när det finns ett mötande fordon. Vänstra grafen visar placeringen 
uppdelat per färdriktning, d.v.s. för varje situation finns ett fordon i vardera färdriktning och bidrar 
till motsvarande graf. Den högra grafen är genererad så att den röda och blåa bilens position är 
beräknad från den röda respektive den blåa punkten i den infällda bilden. Det betyder att den 
streckade linjen markerad med svart pil egentligen motsvarar högra väglinjen för respektive fordon, 
se Figur 19. 



 
Figur 19. Fordons placering tvärs vägbanan (överst före, under efter), två situationer dels inget 
mötande fordon (grön linje) respektive mötande fordon (röd linje). Antal fordon 0-80 före och 0-
100 efter. 

 

Grafen nedan visar fördelningen för avstånd mellan mötande fordons mittpunkter när det avståndet 
är som minst, d.v.s. i allmänhet när de passerar varandra. Notera att det ibland finns mätfel i 
estimeringen vilket gör att det finnns onaturliga korta/långa avstånd, se Figur 20. 

 
Figur 20. Avstånd mellan mötande fordon (mittpunkten). 

 

Kommentar fordons placering: vid inget mötande fordon ses att fordon kör mer i ”mitten” medans vid 
möte ses en tydligare placering ut mot vägkanten. Avståndet vid mötande fordon ökar från 3,2 m före 
till 3,5 m efter (median). 

 

Cyklister placerar sig tvärs vägen när de är ”fria” respektive när det finns fordon i samma riktning ses 
nedan, se Figur 21. Notera att grafen är normerad så att hänsyn är tagen till cyklistens färdriktning.  



 
Figur 21. Cyklisters placering tvärs vägbanan (m), inget mötande fordon (blå linje) respektive 
fordon i samma riktning (magenta linje), antal cyklister 0-70 före och 0-80 efter (skala). 
 

Kommentar cyklisters placering: För cyklister utan interaktion med andra fordon ses en tydlig skillnad 
i placering på vägbanan efter åtgärd. Avståndet går från 5,5 till 4,2 m vid interaktion med fordon i 
samma riktning. Det var för få mätningar med cyklister som hade mötande fordon, dessa redovisas 
ej. 

Hastigheter 

Hastigheter redovisas per fordonskategori: 

 
Figur 22. Hastighetsfördelning före och efter uppdelat på fordonskategori. 

 



Kommentar hastighetsfördelning: Medelhastigheten är i princip samma före och efter för fotgängare 
och cyklister. Medelhastigheten för lätta fordon (personbilar) ökar från 26,2 km/h till 33,6 km/h och 
85-percentil från 40,6 till 42,6 km/h efter åtgärd. 

 

Flödes- och hastighetsmätning med radar 

Falu kommun genomförde en före- och efter-mätning med radar på Lilltorpsvägen. Mätpunkten är 
mer ”mitt” på sträckan och påverkades inte av trafiken till friluftsområdet.  

 
Figur 23. Flödesmätningar Lilltorpsvägen före, 19 maj till 26 maj, antal fordon 0-70 
 

 
Figur 24. Flödesmätningar Lilltorpsvägen efter, 7 till 14 september, antal fordon 0-60. 

 

Medelhastigheten är före 36 km/h och efter 42 km/h, se Tabell 2. 

Tabell 3. Medelhastighet och 85-percentil före och efter, Lilltopsvägen. 
 Medelhastighet 

(km/h) 
85% (km/h) Flöde (ÅDT) 

Före 34 43 620 
Efter 40 51 550 

 

 



Sammanfattning 

Mätningar visar på en hög acceptans för utformningen. Fordon anpassar sig till utformningen och 
motorfordon ligger mer i ”mitten” och cyklister samt gående nyttjar vägrenen. Hastighet ökar i båda 
mätningarna efter åtgärd. En tolkning är att motorfordon känner sig mer ”trygga” med utformningen och 
den tydligare utmärkningen av ”vägytan” och därmed ökar hastigheten. Efter-mätningen med Viscando 
genomfördes i september och cykleflödet var då cirka 1/3 av flödet i maj. Ett lägre cykelflöde kan även bidra 
till ökade hastigheter. 

3.2 Kalmar 
I samband med hastighets-översynen i Smedby år 2014 sänktes hastighetsbegränsningen från 50 till 
40 km/h på Smedbyvägen. Att bygga en efterfrågad gång- och cykelbana med rimlig bredd var en 
omöjlighet på det utrymme som fanns att tillgå med en hög kostnad, system för att ta hand om 
dränerings-vatten saknades. Att köpa in en markremsa av alla fastighetsägare längs med vägsträckan 
bedömdes inte som en rimlig strategi. Kommunen motiverade utformningen med att ”Trafikmiljön 
på Smedbyvägen har vissa utmaningar när det kommer till trygghet och säkerhet för gående och 
cyklister och det har kommit in önskemål om en säkrare skolväg. Detta vill vi hitta en lösning på. 
Utformningen av bymiljövägen är ett pilotprojekt för att hitta ett alternativ som ger trygghet, 
säkerhet och framkomlighet för alla trafikanter, med fokus på gående och cyklister. Bymiljövägen blir 
en tryggare miljö för många som vistas här och förhoppningsvis ska fler vilja gå, cykla och på andra 
sätt röra sig här.” 

Smedbyvägen blev ”bymiljöväg” 2017. Kommunen valde att färga vägrenen röd och man satte upp 
en info-skylt, se Figur 25 och Figur 26. 

  
Figur 25. Smedbyvägen före (t.v.) och efter (t.h.) åtgärd. 

Infärgning av asfalt är inte oproblematisk, det har visat sig att färgen bleknat över tid och uppleves 
olika beroende på ljusförhållande. Om den infärgade asfaltalen skall ”lagas” är det svårt att få tag i 
små volymer. Projektet har bedömt att infärgning av vägren generellt inte kan motiveras utifrån 
kostnad och utmaningar med drift och underhåll. 

Vid starten öster av objektet finns sedan tidigare en hastighetsdämpande åtgärd med avsmalning vid 
ett hållplatsläge, se Figur 26. 



  
Figur 26. Start på objektet med info-skylt (t.v.) och hastighetsdämpande åtgärd (t.h.). 

Sträckan går genom ett bostadsområde med hållplatser längs vägen. Vägen är huvudled och det 
förekommer parkering längs med vägen, vägen är så bred att utrymme finns för möte, se Figur 27. 

  
Figur 27. Exempelbilder med parkerade fordon samt buss och cyklist. 

 

Kalmar genomförde en enkät-studie efter åtgärden, publ 2017-10-18, totalt har 102 svarat av 299 
utskick vilket ger en svarsfrekvens på 35%. Kort sammanfattning: 

• Merparten av trafikanterna upplever ombyggnationen som positiv då den lett till en ökad 
känsla av trygghet för gångare och cyklister och med bibehållen god framkomlighet även för 
bilister. 

• Merparten av trafikanterna, såväl bilister, yrkeschaufförer, cyklister och gångtrafikanter, 
använder vägen precis på det sätt som det är tänkt. 

 

Mindre bra tyckte man: 

• Bilar parkerar regelbundet i gång- och cykelfältet trots att det är förbjudet och 
parkeringsvakterna har inte bötfällt tillräckligt frekvent. 

• Bussar men även bilar körs inte alltid som det är tänkt i mittkörfältet. 
• Bussar upplevs ibland köras för fort liksom en del bilar. 
• I vissa lägen har gång- och cykeltrafikanter känt sig undanträngda vid möten mellan två 

bilar/bussar som inte visat tillräcklig hänsyn. 
• Den röda asfalten skiljer sig inte så mycket i färg i vissa motljusförhållanden. 

 

I stort har kommunen fått positiv respons till utformningen och man planerar liknande objekt inom 
kommunen. 



Eftermätning 
På sträckan utfördes efter-mätningar med Viscandos system, OTUS 3D, som förutom hastigheter kan 
mäta placering och interaktion på mätsträckan.  

Kommunen genomförde en hastighetsmätning 2015 och en 2017 efter åtgärd. 
Genomsnittshastigheten var före 43 km/h och efter 43 km/h, dvs ingen ändring. 

Eftermätning med OTUS 3D 
Mätplatsen valdes till mitt på sträckan och täcktes in med 2 mätsystem, se Figur 28.  

 
Figur 28. Mätplatsen Kalmar efter åtgärd. 

 

Mätningen genomfördes mellan måndagen 2020-06-17 13:10 och tisdag 2020-06-23 07:33, 
mätsystemen var avstängt mellan fredagen 2020-06-19 00:13 och söndagen 2020-06-21 00:19 för att 
spara batteri för mätningar under vardagar.  

Rörelsemönster 

Mätningarna kan skilja de mellan olika trafikslagen fotgängare, cyklist, lätta och tunga fordon och var 
de befinner sig på vägbanan. Mätningarna visar på en tydlig placering i vägbanan för alla grupper. 
Personbilar kör mot mitten av körbanan och cyklister rör sig mer mot vägbanekant (vägrenen), se 
Figur 29. 

 

  
Figur 29. Position tvärs vägbanan (meter) för olika grupper. 

 



Studerar man respektive trafikantgrupp i detalj fås följande rörelsemönster längs med vägen: 

 
Figur 30. Rörelsemönster efter fotgängare. 

 

Kommentar fotgängare: Bilderna visar fotgängares rörelsemönster. (övre) Spår, (nedre) 
beläggningsgrad. Från grafen för beläggningsgrad ses att fotgängare rör sig mer på norra delen av 
vägen. 

 
Figur 31. Rörelsemönster efter cyklister 



Kommentar cyklister: Bilderna visar cyklisters rörelsemönster. (Övre) Spår och (nedre) 
beläggningsgrad. Från grafen för beläggningsgrad ser vi att cyklister använder den båda sidorna av 
vägen ungefär lika mycket. En del korsar vägen. 

 

 
Figur 32. Rörelsemönster efter lätta fordon (personbilar). 

 

Kommentar lätta fordon: Bilderna visar rörelsemönster för lätta fordon. (Övre) Spår och (nedre) 
beläggningsgrad. Från graferna över beläggningsgraden ses vi att de lätta fordonen oftare nyttjar 
bredden på vägbanan än vad tunga fordon gör. Vi ser också att det många fordon placerar sig 
relativt nära mitten av körbanan). 



 
Figur 33. Rörelsemönster efter tunga fordon (buss och lastbil). 

 

Kommentar tunga fordon: Bilderna visar rörelsemönster för lätta fordon. (Övre) Spår och (nedre) 
beläggningsgrad. Från graferna över beläggningsgraden ses att de tunga fordonen kör mer i mitten 
av vägbanan än de lätta fordonen 

Interaktion mellan cyklist och motorfordon 

Systemet kan även mäta interaktion mellan fordon inom mätområdet, det visar på hur cyklister och 
motorfordon reagerar på varandras närvaro genom att analysera placering tvärs vägbanan. Graferna 
visar placeringen av fordonen mittpunkt tvärs vägbanan i två situationer: Inget mötande fordon är 
närvarande, respektive när det finns ett mötande fordon. Vänstra grafen visar placeringen uppdelat 
per färdriktning, d.v.s. för varje situation finns ett fordon i vardera färdriktningen och bidrar till 
motsvarande graf (lila eller röd). 

Den högra grafen är genererad så att den röda och blå bilens position är beräknad från den röda 
respektive den blå punkten i den infällda bilden. Det betyder att den streckade linjen markerad med 
svart pil egentligen motsvarar högra väglinjen för respektive bil, se Figur 34. 

 
Figur 34. Fordons placering tvärs vägbanan, två situationer dels inget mötande fordon (grön 
linje) respektive mötande fordon (röd linje). 



Kommentar fordons placering: Det finns ingen före-situation att jämföra med men det är tydligt att 
fordon placerar sig inom vägbanan dock inte lika tydligt i mitten av vägbanan som i Falun. Avståndet 
mellan mötande fordon är i median 3,5 m. 

Cyklister placerar sig tvärs vägen när de är ”fria” respektive när det finns fordon i samma riktning ses 
nedan, se Figur 35. Notera att grafen är normerad så att hänsyn är tagen till cyklistens färdriktning. 

 
Figur 35. Cyklisters placering tvärs vägbanan (m), inget mötande fordon (blå linje) respektive 
fordon i samma riktning (lila linje). 
 

Kommentar cyklisters placering: Det finns ingen före-situation att jämföra med men det är tydligt att 
cyklister placerar sig inom vägrenen och vid fordon i samma riktning är position på vägen något 
större (närmare vägkant), median 6,1 m jämfört med 5,8 m.  

Hastigheter 

Hastigheter redovisas per fordonskategori: 

 



 
Figur 36. Hastighetsfördelning före och efter uppdelat på fordonskategori. 

 

Kommentar hastighetsfördelning: Medelhastigheten för lätta fordon (personbilar) är 32,4 km/h i 
Viscandos mätning. 

 

Sammanfattning Kalmar 

Erfarenheter, enkätsvar och mätningar visar på en hög acceptans för utformningen dvs 
motorfordon, cyklister och gående använder respektive del av vägbanan. Medelhastigheten före 
och efter åtgärd är i princip oförändrad i Kalmars egna mätningar. Problem som diskuterats på 
sträckan är parkering som kan ta plats och försvåra främst för cyklister och gående. 

  



3.3 Sammanfattning erfarenheter Falun och Kalmar 
Frågan/hypotesen som ställes i projektet är: rätt utformad bygdeväg ökar tillgänglighet för gående och 
cyklister samt ej försämrar trafiksäkerheten. För att svara på detta har projektet undersökt främst 
tillgänglighet genom placering i vägrummet och för trafiksäkerheten medelhastigheten. 

Acceptans 

Totalt sett visar mätningar på en hög acceptans för utformningen. Fordon anpassar sig till utformningen och 
motorfordon ligger i ”mitten” och cyklister samt gående nyttjar vägrenen. Vägsidesintervjuer, återkoppling 
till väghållare från allmänhet och en enkät i Kalmar visar på överlag positiva reaktioner. 

Utformning 

Objektet i Falun följde stort rekommendationer i VGU med utmärkning och skyltning. I projektet 
diskuterades om inte vägmarkeringsbredd var för lite och istället rekommenderas 0,2 m bred vägmarkering 
pga. slitage och ”synbarhet”. I Kalmar valde man att färga in vägren med röd asfalt, projektet 
rekommenderar inte detta pga. kostnad och det inte verkar finnas starka skäl för infärgning, vägrenen är 
tydlig i sig.  

Kalmar kommun har testat enfälstväg på en annan plats men bestämt sig för att ta bort den främst för att 
motorfordon använder vägrenen frekvent, vägrenen är här 2,7 m, se Figur 37. Det var ett pilotförsök före 
det att bygdevägar kom in i VGU och som handlade om att se ifall man med mycket enkla medel kunde 
åstadkomma en förbättrad trafiksituation med ökad trygghet för cyklister och sänkt hastighet för biltrafiken 
genom vägmarkeringsinsatser. Detta på en relativt bred gata inne i staden och där en separat GC-väg 
planeras att anläggas men först längre fram när finansierings- och prioriteringsläget medger detta. 

 

Figur 37. Enfältsväg med breda vägrenar (2,7 m), källa Kalmar kommun. 
 

Det finns inga studier av detta objekt men projektet rekommenderar att inte göra för breda vägrenar så att 
de uppfattas som körfält, i projektet ”Fördjupat experiment med 2-1-vägar Bygdeväg” (Berg, Meulen, TRV 
2018) rekommenderades följande bredder på körbana, vägren och vägmarkering: 

Minsta bef. vägbredd Vägren (m) Markering [m] Körbana [m] Kommentar 

5,4 till 7,4 1,0 till 2,0 0,2 3,0 Då vägren kan bli mindre 
än 1,0 m kan vägmarkering 
0,1 m användas. 

5,65 till 7,65 1,0 till 2,0 0,2 3,25  

5,9 till 7,9 1,0 till 2,0 0,2 3,5 Bör användas vid större 
andel Lb samt mindre 
radier 



Det innebär att maximal bredd på vägbredd är ca 8 m för att inte vägren skall bli för ”bred”. Skyltning och 
utmärkning diskuterades i projektet, det finns synpunkter på att denna ”vägtyp” ej är tillräckligt känd utan 
behöver kompletteras med info-skylt och/eller nytt vägmärke. Projektet föreslår att föreslagen utmärkning 
enligt VGU användes då inga ”stora” problem ses med förståelse utan tvärtom att trafikanter accepterar 
utformningen. 

Tillgänglighet 

Ett uttalat mål med denna utformning är att öka tillgängligheten för gående och cyklister. Genom att ge en 
markerad och större yta, vägrenen, har dessa grupper en tydligare plats i vägrummet. Mätningar både i 
Falun och Kalmar visar på ett tydligt beteende av att fotgängare och cyklister använder vägrenen och 
motorfordon körbanan. Detta tolkar projekt som en ökad tillgänglighet för gående och cyklister. 

Trafiksäkerhet 

Medelhastigheterna i båda dessa objekt är runt 40 km/h och skyltad hastighet 40. I objektet i Falun ses att 
hastighet ökar i båda mätningarna efter åtgärd. Detta är generellt negativt för trafiksäkerheten. En tolkning 
är att motorfordon känner sig mer ”trygga” med utformningen och den tydligare utmärkningen av 
”körbanan” och därmed ökar hastigheten. Efter-mätningen med Viscando genomfördes i september och 
cykelflödet var då cirka 1/3 av flödet i maj. Ett lägre cykelflöde kan även bidra till ökade hastigheter för 
fordon. I Kalmar påvisades ingen hastighetsförändring i kommunens före och efter-mätning. Åtgärden ger 
samtidigt en vägrens-separering med vägmarkeringen som kan vara positivt för trafiksäkerheten.  

Så försämrar denna utformning trafiksäkerheten? Det är utifrån dessa två objekt svårt att ge ett bra svar, det 
är för få objekt och för kort tid att studera utfallet av olyckor, dessa typer av vägar vägar har dessutom få 
olyckor och generellt låg allvarlighetsgrad pga. det låga flödet och medelhastigheten, men en ökad 
medelhastighet pekar på en försämrad trafiksäkerhet. 

Totalt sett kan man inte se i dessa objekt att denna åtgärd ökar trafiksäkerheten, för att öka trafiksäkerheten 
bör medelhastigheten minska, ex vis genom att pröva hastighetsdämpande åtgärder i kombination med 
utformningen, speciellt på sträckor där man har högre hastighetsanspråk än skyltad hastighet. Samtidigt är 
flödena små och medelhastigheten visar inte på stora ”överhastigheter” i de utvärderade objekten. Det är 
samtidigt inte självklar att trafiksäkerheten har försämrats, ”tydligheten” i utformningen och den höga 
acceptansen och placering av trafikanter kan öka trafiksäkerhet. 

Sammanfattningsvis anser projektet att rätt utformad bygdeväg ökar tillgänglighet för gående och cyklister 
samt att den ej försämrar trafiksäkerheten under förutsättning att det ej leder till överhastigheter, dvs 
medelhastigheter över 40 km/h i denna miljö. 
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