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Förord
”Cykelvägar i Nässjö” handlar om, som namnet säger, cykelvägarna i Nässjö stad, om
hur de kan bli säkrare, framkomligare och lättare att hitta och orientera sig med för
cyklisterna.
Det här är ett examensarbete på 20 poäng och avslutar magisterutbildningen Fysisk
Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Min handledare på skolan har varit
doktorand Carolin Folkesson. Från kommunen i Nässjö har Meier Andersson från
Miljö- och byggkontoret och Mats Sylvaner från Tekniska kontoret varit till stor hjälp.
Tack för all konstruktiv kritik och värdefulla synpukter!
Stort tack till Miljö- och byggkontoret för förslaget till arbetet, kartmaterial och för att
jag fått delta i möten, diskussioner och kontorets pågående arbeten.

Karlskrona april 2002

Maria Grahm
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Sammanfattning
Uppslaget till det här examensarbetet fick jag av Miljö- och byggkontoret i Nässjö efter
att ha gjort praktik på kontoret under två somrar. Den senaste cykelplanen är från 1973
och sedan dess har en hel del ändrats i Nässjö. Cykelvägarna som kommit till de senaste
åren har inte följt cykelplanen från 1973, utan har byggts ut efterhand som gatorna
restaurerats eller byggts om för andra trafikproblem.
Nässjö är en till ytan medelstor stad med 16 000 invånare. Järnvägens utbyggnad i
Sverige under andra halvan av 1800-talet var anledningen till att staden byggdes.
Järnvägsspåren är fortfarande viktiga för Nässjö, men de är också barriärer för
trafikanter som cyklister inne i staden. På en övergripande nivå i Nässjö finns det ett
behov av förbindelser för cykeltrafik mellan olika bostadsområden samt mellan
bostadsområden och centrum, som skiljs åt av barriärer som större bilvägar och
järnvägar.
Återkommande i Nässjö nya översiktsplan är hur viktigt det är med miljön; att minska
avgasutsläpp och att jobba för en hållbar utveckling etc. Att öka cykeltrafiken är en
enkel lösning för att minska avgaser från motortrafik, men för att cykeltrafiken ska öka
behövs bra cykelvägar. Bra cykelvägar får man när man tänker efter före och planerar
för dem!
Ett teoretiskt kapitel behandlar trafiksäkerhet, framkomlighet och orientering för
cyklister, i tre separata stycken. Aktuell forskning och litteratur blandat med statistik
och bilder om ämnet sammanställs och förklaras.
I en analysdel bryts Nässjö ner i områden, målpunkter, arbetsområden, järnvägsspår,
bilvägnät samt cykelvägnät och analyseras med hjälp av temakartor.
Förslagsdelen av arbetet är uppdelad i en översiktlig del och en detaljerad del. Den
översiktliga tar upp några prioriterade sträckor i staden som beskrivs med problem och
möjliga lösningar samt hur viktiga de är för huvudcykelnätet. I den detaljerade delen
behandlas tre områden som behöver någon åtgärd för cykeltrafikanters trafiksäkerhet,
framkomlighet och/eller orientering. De tre detaljerna är;
§ En korsning nära centrum (Tullgatan/Köpmansgatan) där många cyklister och
motorfordon korsar varandra. Problemen med röriga korsningar tas upp och löses
med hänvisningar till det teoretiska kapitlet.
§ De centrala delarna av stadens huvudgata Rådhusgatan. Problem med
framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag som gör anspråk på gatan benas
ut. Tre olika principförslag utvärderas och cykelbanors vara eller inte vara
diskuteras.
§ Ett antal korsningar i bostadsområdet Handskeryd, som inte har några cykelbanor
längs med gatorna. Korsningarna i fråga finns på bostadsgator som även är länkar i
huvudnätet för biltrafiken, och trafikeras av relativt mycket bilar.
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Turistkarta över Nässjö.
Källa: Mätningskontoret, Nässjö Kommun 1991, redigerad av Maria Grahm 2002

4

C

y

k

e

l

v

ä

g

a

r

i

N

ä

s

s

j

ö

Inledning
Bakgrund
Att främja cyklandet har länge varit en självklarhet i många nordeuropeiska länder och
utvecklingen verkar gå i den riktningen även i Sverige. Flera kommuner satsar på
cykelvägnäten, vill profilera sig som cykelkommuner och har bilfria dagar mm. Den här
”trenden” har nått Nässjö och kommunen har insett att Nässjö stad behöver en ny
cykelplan. Den senaste är från mitten av sjuttiotalet och sedan dess har staden
förändrats; nya arbetsplatsområden och större vägar har kommit till. Cykelplanen kan
vara till hjälp i kommunens arbete med kommande översiktsplan.
Nässjö
Nässjö är mest känt för att vara en järnvägsstad, många som har åkt tåg i Sverige har
antagligen passerat eller bytt tåg här. Det var p g a det goda läget ”mitt i Sverige”
(ungefär lika långt till östkusten som västkusten och mitt emellan Malmö och
Stockholm) samt en vilja att civilisera landsbygden, som det kom sig att järnvägsknuten
anlades här. 1864 invigdes den s k Södra stambanan Malmö-Falköping, befolkningen
ökade kraftigt och staden expanderade med flera industrier ända fram till 1960-70-talet.
Planeringen av staden följde till stor del A.W. Edelsvärds idealstadsplan från 1859 och i
samband med stadsbildningen 1914 upprättade Albert Lilienberg en stadsplan som lade
grunden för Nässjös fortsatta tätortsbebyggelse. Idag har hela kommunen ca 30 000
invånare och i själva staden bor ca 16 000.
Nässjö delas in i stadsdelar av järnvägsspåren och större bilvägar. Runneryd, Ingsberg,
Handskeryd, Målen och Åker är i stort sett rena bostadsområden, medan Norrboda,
Hultet och Södergården har bostäder blandat med större verksamhetsområden. Sjöarna
är karaktäristiska för staden, främst den runda Ingsbergssjön som ligger i stadsparken
mitt i staden.

Sverigekarta med Nässjö utmärkt.

Nässjö stadsplan från 1864 av S.G. Esping.
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Cyklister i Holland, där cykeltrafiken är
dubbelt så stor som i Sverige.
Bild: Spolander, 1997

Mer plats för torg och cykelvägar med
färre bilvägar. Här Gustav Adolfs torg i
Malmö.
Bild: från www.malmo.se
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Nässjös översiktsplan
En sammanfattning i punkter med innehåll från ”Förslag till översiktsplan för Nässjö
kommun”, upprättad september år 2000 och reviderad oktober år 2001, som kan
beröra/beröras av cykeltrafik. Svarta punkter (n) sammanfattar översiktsplanens mening
och vita punkter (¨ ) ger den praktiska betydelsen och övrig information.
§
ú

§
ú

§

ú

§
ú

Miljö och hållbar utveckling ska genomsyra allt kommunalt arbete. Några
strategiområden är kommunikationer, livsmiljö samt hälso- och sjukvård.
Att cyklingen ökar är en förutsättning för en bättre miljö och en hållbar utveckling,
med tanke på luftföroreningar från avgaser. Cykling är ett miljövänligt
kommunikationsmedel, då cykeln är ca 30 ggr energisnålare än bilen räknat per
personkilometer (Vägverket, 2000). 700-1500 st cancerfall per år i Sverige orsakas
av luftföroreningar (Bergman, 1994). Livsstilen i dagens samhälle innefattar ofta
inte kroppsarbete eller motion. Regelbunden fysisk aktivitet har flera positiva
effekter och att underlätta för cykling skulle ge många möjligheten till den motion
som krävs för att må bra.
Kommunens ambition är att aktivt verka för att skapa en god planberedskap inom
områden som kommunen önskar ska bebyggas, för att möta en ökad efterfrågan.
Med ökad efterfrågan menar man ökad efterfrågan på tomter och lägenheter för
inflyttning till kommunen. Med fler invånare ökar kraven på bland annat
kommunikationer, som t ex cykelvägar. God planberedskap innefattar förutom
planer för lokalisering av ny bebyggelse, även att ha planer för utbyggnaden av
cykelvägar.
Kommunikationer är mycket viktiga och kommer sannolikt att öka i betydelse i
framtiden. De måste fungera på alla nivåer och det är angeläget att kommunen
klargör ambitionerna vad gäller framtida kommunikationer. Arbetspendlingen över
kommungräns ökar.
Kommunikationer på alla nivåer inkluderar cykling. Genom att tänka efter före och
ha en plan för cykeltrafiken (se förra punkten) har man klargjort kommunens
inställning till cykelkommunikationer. För att få människor att flytta till eller bo
kvar i Nässjö, måste kommunikationerna inom orten fungera bra liksom till
omvärlden. Infrastuktur för cykeltrafik tar betyd ligt mindre utrymme i anspråk än
biltrafik, både vad gäller trafikleder och parkeringar. Med ökad cykeltrafik kan
därför värdefull mark frigöras till att användas som torg, parker och annat som
bidrar till en attraktiv och livaktig stadsmiljö, som får människor att vilja bo kvar
eller flytta dit.
Kontakten mellan tätort och friluftsområden ska särskilt beaktas.
Friluftsområden är naturområden som används av de som vill komma ut i naturen
och motionera. Om det finns goda cykelmöjligheter till området kommer troligtvis
flera att cykla istället för att t ex köra bil.
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Kommunen stödjer de 15 nationella miljömål för en ekologiskt hållbar
samhällsutveckling, som riksdagen antog i april 1999. Tre av dem behandlar god
bebyggd miljö, frisk luft och en giftfri miljö.
Frisk luft & giftfri miljö; Cyklar släpper inte ut några avgaser; utsläppen av
koldioxid är direkt kopplat till mängden använda fossila bränslen. En personbil
skulle behöva minska sin bensinförbrukning till ungefär 0,02 liter per mil för att
vara lika effektiv som en cykel (Vägverket, 2000). Mindre avgaser från motorfordon
skulle ge friskare luft och en giftfriare miljö för cyklister. God bebyggd miljö; en
god bebyggd miljö, med allt vad det innebär innefattar även cykelmöjligheter
mellan det bebyggda.
Kommunen har ansvar för att föroreningssituationen i samhället inte avviker från
miljökvalitetsnormernas gränsintervall (gäller kvävedioxid, svaveldioxid, bly och
partiklar).
Föroreningssituationen i samhället berörs/hjälps av cykeltrafiken på så sätt att
cyklar inte förorenar luften med dessa ämnen.
Arbetet med att minska trafikolyckorna skall genomsyra all verksamhet i
kommunen, för att på sikt bli ett naturligt och självklart medvetande om
trafiksäkerhet. Personskador orsakade av trafikolyckor är ett stort folkhälsoproblem.
Kommunen stödjer nollvisionen; en vilja att uppnå säker trafik med
skadeförebyggande åtgärder, då svåra hälsoförluster i trafiken ej accepteras (se även
stycket Nollvisionen på sidan 19). Åtgärdsområden i kommunen är bl a
hastighetsbegränsningar och standardhöjningar. Ett trafiksäkerhetsprogram för
kommunen är under arbete.
Trafiksäkerhetsprogrammet och nollvisionen berör cykeltrafiken i Nässjö stad.
Hastighetsbegränsningar för motorfordon och standardhöjningar på cykelbanor är
positivt för cykeltrafiken.
Skapa en bebyggelsestruktur som gör det möjligt att begränsa biltrafiken och öka
tillgången till alternativa transportmedel.
Cykeln är ett alternativt transportmedel till bilen och att planera in cykelvägar känns
som en självklarhet i en bebyggelsestruktur som ska begränsa biltrafiken.

Cykelplan
På en övergripande nivå i Nässjö finns det ett behov av att binda ihop ett antal
omkringliggande bostadsområdens cykelvägar, dels med varandra och dels med
centrum. Som det är idag har delområdena oftast bra fungerande cykelvägnät inom
området men in mot Nässjös centrala delar tar cykelvägarna slut. Detta är både
förvirrande och farligt, eftersom cyklisterna helt plötsligt inte vet vart de ska bli av. På
så sätt skapas farliga trafiksituationer, både för cyklisterna själva och för övriga
trafikanter.
Det finns en del kombinerade gång- och cykelbanor på något breddade trottoarer nära
centrum som inte fungerar riktigt tillfredsställande. Alla förstår inte att den breda
asfalterade trottoaren är en gc-bana och det resulterar i cyklister både på gc-banan och
på bilvägen. Ofta i båda riktningarna. I själva centrum är biltrafiken ganska omfattande,
men cykelbanorna få.
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Problemformulering
Problemen kan delas upp i fyra punkter:
§ Järnvägar och större bilvägar utgör barriärer för cykeltrafiken.
§ Cykelförbindelser mellan bostadsområden - centrum.
§ Cykelvägar i centrum?
§ Hur kan cykelvägar göras tydliga för användarna?
Det behövs förbindelser för cykeltrafik mellan bostadsområden som skiljs åt av
barriärer som bilvägar och järnvägar. Cykelförbindelser mellan bostadsområden och
centrum behöver också förbättras. I centrum vill alla trafikanter komma fram så fort
som möjligt och komma så nära sitt mål som möjligt. För att det ska möjliggöras bör
cykelvägarnas vara eller icke vara lösas i de centrala delarna av staden. Ett problem
med kombinerade gång- och cykelvägar är att cyklister ofta verkar ha problem med att
förstå att de är cykelvägar. Det kan också vara svårt att se och förstå vart cykelvägar
börjar och slutar. Gör gång- och cykelvägar tydliga för användarna!

Syfte
Syftet är att göra en cykelplan för Nässjö stad, som ska ta upp problemen med och ge
förslag till förbättringar av cyklisternas trafiksäkerhet, framkomlighet och orientering.
Främst på en översiktlig nivå där man ser på tätorten i en större skala, men när det
gäller trafiksäkerhet och framkomlighet även visa lösningar för särskilt problematiska
platser på en mer detaljerad nivå. Det här arbetet kan Nässjö kommun sedan använda i
sitt fortsatta arbete, dels för direkta åtgärder av cykelmöjligheter och dels som en hjälp i
arbetet med den översiktliga planeringen.

Metod
När jag bestämt mig för att göra ett examensarbete om cykelvägar i Nässjö stad träffade
jag min handledare Carolin Folkesson och diskuterade upplägget. I ett program för
examensarbetet slog vi fast syftet, problemformuleringen och en tidsplan. Först letade
jag upp litteratur och aktuell forskning inom ämnena trafiksäkerhet, framkomlighet och
orientering för cyklister samt andra kommuners, städers och länders idéer och planer på
internet och på BTH:s bibliotek. Parallellt med litteraturstudierna inventerade och
fotograferade jag viktiga målpunkter, cykelvägar samt cykelstråk i Nässjö, både genom
att studera kartan, prata med kommunens tjänstemän och själv cykla runt i staden. Jag
delde upp rapporten enligt syftet och började skriva på den teoretiska delen om
trafiksäkerhet, framkomlighet och orientering. Efter att inventeringen av Nässjö var
färdig började jag att rita upp cykelstråk, målpunkter mm i ArcView. Med den
teoretiska delen av rapporten och inventeringskartorna till grund gjorde jag ett första
förslag till nya cykelvägar. Jag träffade både min handledare i Karlskrona, och
diskuterade såväl rapporten som kartmaterialet, och sedan några tjänstemän från Miljöoch byggkontoret och Tekniska kontoret för en genomgång och diskussion. Jag fortsatte
att både skriva och rita och kom fram till vilka platser jag skulle detaljstudera. Den 5/2
redovisade jag mitt arbete, så långt jag kommit, för Tekniska nämnden i Nässjö och
samma sak för Byggnadsnämnden den 27/2. Den 13/3 hade jag mittseminarium och
redovisade mitt arbete på BTH och datum för slutpresentation bestämdes till 25/4.
Sedan fortsatte jag att arbeta, främst på detaljområdena och finputsning av texten i hela
arbetet. Inför slutpresentationen har jag förberett ett bildspel samt bundit in och brännt
arbetet på CD.
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Geografisk avgränsning
Rapporten är begränsad till att behandla cykelvägar inom Nässjö stad. Dels på grund av
att jag inte kommer från Nässjö och därför inte känner till staden så bra. Samt att detta
är ett examensarbete på 20 poäng som innehåller en stor teoretisk del, som generellt tar
upp trafiksäkerhet, framkomlighet och orientering för cyklister. All information om
staden Nässjö har jag tagit reda på genom studier på platsen, av kartor, statistik och
med frågor till kommuntjänstemän.

Rapportens upplägg
Rapportens upplägg från och med det här stycket, som förklarar hur informationen i
rapporten är ordnad. På sidan 15 börjar det teoretiska kapitlet som är uppdelat i tre
huvuddelar; trafiksäkerhet, framkomlighet och orientering. Varje del tar upp litteratur
och forskning inom respektive ämne. Sedan följer ett kapitel som visar en analys av
Nässjö. Nästa kapitel är förslag med en översiktlig del och en detaljerad del. Den
detaljerade delen behandlar några områden från den översiktliga delens föreslagna
cykelnät. Sist en litteraturlista.
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Cykling på 1960-talet.
Bild: Ebbe Andersen, från Idékatalog for
cykeltrafik

Ett exempel på ett trafikschema från SCAFT med
angöringsgator och gångvägar.
Bild: SCAFT 1968
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Teori
Trafiksäkerhet
Att vara säker i trafiken innebär i princip att komma fram välbehållen. En del problem
och risker kan åtgärdas med fysisk planering, andra kräver attitydförändringar hos
cyklister och andra trafikanter, några problem kan lösas med en kombination.
Historiskt
Trenderna i trafiken har förändrats väldigt under det senaste århundradet. I början av
1900-talet var det bara en liten del av befolkningen som utnyttjade järnvägarna och
bilvägarna, främst av ekonomiska skäl. Men bilresandet ökade succesivt fram till
femtiotalet, då bilismen fick sitt stora genombrott i Sverige. Bilen innebar en stor
förändring eftersom den flerdubblade människors rörlighet. Bilen har också spelat stor
roll när det gäller samhällsplaneringen. Nya trafikleder byggdes och möjliggjorde
snabba transporter, lokaliseringen kring de nya lederna ökade och det ökade trafik en
ytterligare. Det koncentrerade boendet i städerna upplöstes. Trafikolyckorna ökade i
takt med bilarnas antal, användning och hastighet. Länge var biltrafiken det trafikslag
som prioriterades och övriga trafikslag, som t ex cykling, var åsidosatta. Olyckor och
skador i trafiken ökade och man började försöka utreda och åtgärda på 1940- och 1950talen. Men det var först på 1960-talet med omläggningen till högertrafik (1967) som
man förstod att åtgärder i trafikmiljön kunde minska antalet olyckor. Till en början blev
åtgärderna att separera och isolera olika trafikantgrupper från varandra, men allt
eftersom man fick mer erfarenhet och ny kunskap, blandat med tidens trend,
förändrades riktlinjerna och nya idéer ersatte de gamla. Inom trafikplaneringen har
genom åren flera skrifter med råd och anvisningar givits ut, varav några sammanfattas
nedan.
SCAFT

När både befolkningen och antalet bilar per invånare ökade på 1960-talet, ökade även
antalet trafikolyckor, främst i tätbebyggda områden. Det ledde till forskningen
fokuserade mycket på trafiksäkerheten, och SCAFT (Stadbyggnad, Chalmers,
Arbetsgruppen för Forskning om Trafiksäkerhet) gavs ut 1968 av Planverket och
Vägverket. Man ville minimera störningar och konflikter i trafiken genom att separera
olika trafikslag. Typiska idéer i SCAFT var utifrånmatning, planskilda korsningar,
säckgator etc. De här riktlinjerna fungerade inte så bra på det befintliga gatunätet utan
var främst tillämpbara vid nyexploatering. Eftersom det byggdes mycket på 60- och 70talen så finns det många områden som präglas av Scaft:s idéer, sk SCAFT-områden.
TRÅD

Pga svårigheterna att tillämpa SCAFT på det befintliga gatunätet gav Planverket ut
TRÅD (Allmänna råd för planering av stadens trafiknät) första gången 1982. Efter en
omarbetning kom en remissutgåva av TRÅD (Trafikråd - Handbok för omsorg om
trafik- och bebyggelse i städer och tätorter) ut 1992. Denna utgåva utgick både från ny
kunskap och nya politiska visioner och målsättningar. Flera grundläggande mål ställdes
upp, bl a god trafiksäkerhet, god tillgänglighet & effektivitet och låg & effektiv
resursanvändning. En tanke var att man behövde ha en god förståelse för sambanden
mellan markens användning, trafiken och människans upplevelser. Man tog upp olika
analysmodeller för att förstå sambanden mellan bebyggelse och trafiksystem;
markanvändningsmodellen, trafiknätsmodellen och livsrumsmodellen.
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Exempel på indelning av olika områden
med hjälp av markanvändningsmodellen.
Bild: Trafiken i samhället

Exempel på olika trafiknät i en stad.
Bild: Trafiken i samhället

Livsrumsmodellen grundas på professor
Olof Gunnarssons modell.
Bild: Framtidsstaden
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Markanvändningsmodellen
Denna modell delar in staden i olika områden beroende på innehåll, funktion och
avgränsningar. Man tar reda på delområdenas invånarantal, åldersstruktur, arbetsplatser
mm för att få kunskap om trafikströmmarna mellan de olika områdna.
Trafiknätsmodellen
I den här modellen tar man fram stadens funktionsnät för olika trafikslag (gc-nät, bilnät,
kollektiv- nät, farligt gods-nät) för att få reda på rörelsemöjligeterna i staden. Stadens
trafiknät delas in i huvudnät och lokalnät, där huvudnätet prioriterar motortrafikens
framkomlighet och lokalnätet de oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet.
Livsrumsmodellen
Den här modellen utgår från människans upplevelse i staden och behov av trygghet och
säkerhet. Begreppet livsrum betecknar rörelsens ytor, utrymmen eller rum i staden.
Staden delas in i tre rum; frirum, mjuktrafikrum och transportrum. Frirummet är de
oskyddade trafikanternas område, där lek och förflyttningar ska vara möjligt med få
risker, konflikter och störningar av motortrafik. Transportrummet är en plats för
effektiva person- och godstransporter med motorfordon. Mjuktrafikrummet är stadens
alla ytor där de skyddade trafikanternas och motorfodonens anspråk blandas. TRÅD
fokuserar på glappet mellan frirummet och transportrummet som uppstod vid SCAFTplaneringens separering.
För att uppnå de grundläggande målen bör man enligt TRÅD hålla sig till fyra
planeringsprinciper; lokalisera, organisera, differentiera och separera. Principerna kan
vara svåra att följa vid förändringar av befintliga områden, till skillnad vid planering av
nya. Ofta kommer flera av de grundläggande målen i konflikt med varandra och man
får finna kompromisslösningar. För att hantera det finns i TRÅD en kvalitetsbedömning
i en tre- gradig skala; god, mindre god och låg kvalitetsnivå.
ARGUS

1987 kom handboken ARGUS (Allmänna råd om gators utformning och standard) med
mått på och lämpliga utformningar av gator, korsningar, parkeringsplatser, gc-vägar etc.
Utformning och gatubredd avgörs med hänsyn till bl a gatornas funktion och
trafikmängd, liksom i TRÅD graderat i olika standarder; god, mindre god och låg
standard.
Lugna Gatan!

Lugna Gatan! (1998) är en handbok från Svenska Kommunförbundets gatu- och
fastighetssektion för förnyelse av gatumiljön. Den kom till för att stödja
trafikplaneringen i tätorterna tills en efterträdare till TRÅD och ARGUS presenterades.
Som det är nu ersätter den TRÅD och kompletterar ARGUS. Syftet med handboken är
att ge trafiksäkerheten och nollvisionen en starkare ställning i samhällsplaneringen samt
att främja en planeringsprocess som integrerar trafikplaneringen i stadens övriga
planering. Den visar förslag till en planeringsprocess för förnyelse av befintliga gator
med blandtrafik. Planeringsprocessen har sju steg; Målsättning, Trafiknätsanalys,
Principutformning med konsekvensbeskrivning, Utbyggnadsordning, Detaljutformning,
Genomförande och Utvärdering. Lugna Gatan! behandlar de fyra första stegen och
varje planeringssteg bör leda till ett dokumenterat resultat. Lugna Gatan! vill inte vara
någon anvisning och behandlar därför utformningsfrågor principiellt, med exempel på
olika åtgärder.
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Nollvisionen accepterar inga dödade eller allvarligt skadade
i trafiken.
Bild: NTF:s hemsida, www.ntf.se/nollvisionen

D = död
A = allvarlig skada
L = lindrig skada

Fördelningen av händelser med olika
allvarlighetsgrad i vägtrafiken.
Bild: Hydén, 1987 genom Holmberg&Hydén, 1996
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Nollvisionen
Nollvisionen är ett initiativ av Vägverket för ett vägtransportsystem där inte någon
dödas eller skadas allvarligt, dvs med bestående men. Resonemang om och principer
för nollvisionen redovisas i ”Nollvisionen – en idé om ett vägtransportsystem utan
hälsoförluster” (Vägverket, 1996). Säkerhetsstrategin i nollvisionen är att tillåta
skadehändelser, men på en nivå där inte liv och långsiktig hälsa hotas. Regeringen och
riksdagen följde upp med ett beslut att ”godkänna att det långsiktiga målet för
trafiksäkerheten skall vara att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av
trafikolyckor inom vägtransportsystemet, samt att vägtransportsystemets utformning
och funktion anpassas till de krav som följer av detta” (proposition 1996/97:137).
Olyckor och skador
Det vanligaste sättet att mäta trafiksäkerhet är i termer av olyckor och skador. För att
finna åtgärder behöver man hitta orsakerna till, och sambanden mellan, olyckor. Detta
görs vanligast genom att titta på olyckor som har inträffat med hjälp av uppgifter från bl
a polisens register, sjukvårdens och försäkringsbolagens skadestatistik, och jämföra
liknande olyckors omständigheter och trafikmiljö. Den främsta källan är
polisrapporterade olyckor men det finns ett visst bortfall, de trafikolyckor som
rapporteras till polisen beror t ex på olyckans allvarlighetsgrad. Nästan alla
dödsolyckor, ca 60% av de allvarliga personskadorna och ca 30% av lindriga
personskador kommer till polisens kännedom (Holmberg & Hydén, 1996). Om det är en
cyklist eller gående inblandad minskar sannolikheten att olyckan blir polisrapporterad.
Särskilt singelolyckor 1 blir sällan rapporterade till polisen, eftersom det då inte gäller
att utreda ”vems felet är”. Sjukhusrapporterade olyckor ger bra information om
skadeföljderna, men inte alltid så klar information om var olyckan inträffat. Det finns
inte något centralt register över sjukhusrapporterade trafikolyckor, men en del
kommuner har tradition att samla in uppgifter från sjukhusen. Försäkringsbolagens
olycksinformation har samma brister som informationen från polis och sjukhus, men
även att det är svårt att få information om de olika fallen.
Det är sällan det bara finns en orsak till en olycka (Englund, 1998), men trots det kan
man få en ganska klar bild av vad som ligger bakom. I Göteborg har man lyckats
klarlägga olycksorsaken i ca 40% av samtliga olyckor som har rapporterats till polis
eller sjukhus (Trafikkontoret i Göteborg, 1993).
Det finns en metod att mäta olycksrisker i trafiken innan olyckorna inträffat; ”den
svenska konflikttekniken” (Hydén, 1987, genom Holmberg & Hydén, 1996). Den
fungerar så att observatörer studerar problemområdet och registrerar allvarliga
konflikter 2 i trafikmiljön. En allvarlig konflikt är liksom olyckor ett resultat av att
samspelet fordon- miljö- människa inte fungerat. Om en konflikt är allvarlig eller lindrig
beror på hastighet och tidsmarginal. Tidsmarginalen benämns TO-värde (”tid till
olycka”) och är tiden mellan påbörjad avvärjning tills då kollisionen skulle ha inträffat.
Ju högre hastighet och lägre TO-värde desto allvarligare konflikt. Det finns ett samband
mellan allvarliga konflikter och olyckor som gör att konflikterna kan användas för att
bedöma olycksrisken. Den här metoden är effektiv eftersom man på betydligt kortare
tid
än
att
studera
olycksdata
kan
få
tillförlitliga
resultat.
1

Trafikanten har skadats utan att någon annan trafikant varit inblandad.
Händelse som skulle lett till en olycka om ingen av de inblandade gjort en eller flera avväjande
manövrar som tex inbromsning, väjning eller acceleration.
2
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Bilden är en sammanställning av
statistik från nämnd litteratur och visar
ungefärligt
andelen
singel/kollisionsolyckor av totala antalet
cykelolyckor,
samt
andelen
lindriga/allvarliga skador vid de olika
typerna av olyckor.
Bild: Maria Grahm
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Metoden är dessutom etiskt bra, eftersom man inte behöver låta många allvarliga
olyckor ske innan åtgärder vidtas. Man kan t ex utvärdera en ny korsning, om den
fungerar som planerat eller om nya problem uppstått, på några månader i stället för
några år.
Singelolyckor är den absolut vanligaste olyckstypen för cyklister, ca 2/3 av de
sjukhusrapporterade cykelolyckorna (Holmberg & Hydén, 1996). Hälften av alla
singelolyckor beror på brister i den fysiska miljön (Englund, 1998). För att minska
risken för denna stora andel olyckor kan man bl a se till att inte ha för stor lutning på
cykelvägen, ha rätt ytmaterial (t ex inte löst grus i backar och skarpa kurvor) samt ha
god drift och underhåll av cykelvägarna. Dåligt underhållna cykelvägar bidrar till höga
olycksrisker för cyklister och kan även innebära att cyklisterna väljer att cykla ute på
bilvägen istället. Man bör också avskärma, markera eller ta bort hårda föremål nära
cykelbanor i lägen där de kan orsaka skador om cyklisterna kör av vägen. T ex ett
elskåp eller träd i slutet av en nedförsbacke eller en parkerad bil i ett felaktigt läge. En
annan orsak till cyk listers singelolyckor kan vara trottoarkanter. Dels om cyklisten
försöker cykla upp eller ner för kanten (tappar balansen och trillar, kanske ut i bilväg)
och dels om cyklisten färdas längs med kanten (cyklar mot eller trampan fastnar på).
Singelolyckor registreras inte i samma omfattning, vad gäller alla typer av rapportering,
som kollisionsolyckor eftersom det bara är en person inblandad och skadeföljderna
oftast inte är lika allvarliga. Man brukar räkna med att 14% rapporteras (Englund,
1998). En stor del av singelolyckorna ger lindriga skador, som t ex en vrickad fot,
blåmärken och skrapsår.
Den tredjedel, från de sjukhusrapporterade olyckorna, som är kollisionsolyckor har
ungefär lika delar kollisioner cykel-cykel som cykel-bil. Den vanligaste orsaken till
kollision mellan bil och cykel är att en bil svänger in på eller ut från en lokalgata,
parkeringsplats eller liknande, rakt på eller framför cyklisten (Englund, 1998).
Cyklisten har ofta en ganska hög hastighet och förväntar sig företräde framför fo rdon
från lokalgatan.
Gående och cyklister står för 36% av antalet dödade i trafiken, men bara för 5% av
trafikarbetet (Holmberg & Hydén, 1996). Det finns cyklister i alla åldrar, men mest är
det barn och äldre som drabbas av olyckor och skador. Dessa gr upper blir lättare
dödade och allvarligt skadade eftersom de fysiskt inte har samma motstånsdkraft som
en fullvuxen trafikant. Deras fysiska förutsättningar är andra orsaker till att de är
särskilt utsatta. Barn är korta och syns inte så bra ute i trafiken, de har ett begränsat
synfält och svårare att lokalisera ljud än vuxna. Äldre människor rör sig långsammare
och reaktionstiden förlängs, liksom balans, syn och hörsel försämras gradvids. Båda
grupperna är också särskilt utsatta eftersom de är en stor grupp av de oskyddade
trafikanterna. Barn och äldre kan eller har inte möjlighet till att åka eller köra bil i
samma omfattning som andra åldersgrupper. De är hänvisade till att gå, cykla eller ta
bussen. En grundregel är att barn och äldre bör vara dimensione rande för utformningen
av gaturummet (Holmberg & Hydén, 1996).
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Dödade i vägtrafikolyckor per miljard
personkilometer. Statistik från SIKA/SCB 1996.
Bild: Trafiksäkerhet - en kunskapsöversikt

Gång- och/eller cykeltrafik kan ha en egen
bana, avskild med sidoremsa från körbanan.

Det kan också vara en egen bana för gångoch/eller cykeltrafik som är skild från körbana
med kantstöd.

Cykelfält eller vägren dimensionerad för cykling
avskild från körbana med målad linje.
Bild: ARGUS

Cyklister separerade i egen bana på en gågata.
Bild: Vejdirektoratet, Idékatalog for cykeltrafik
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Separering
Den farligaste trafiksituationen för cyklister är att blandas med biltrafik eftersom 80%
av alla cyklister som dödas i trafiken omkommer i kollisioner mellan cykel och
motorfordon (Englund, 1998). Ju högre hastighet bilarna har desto större risk är det för
allvarlig skada eller dödsolycka.
Diagrammet till vänster visar tydligt på vilka skillnader i dödsrisk det är för skyddade
(personbilister) och oskyddade trakikanter, dvs gående och cyklister. Fler än fyra
gånger så många cyklister än bilister dödas i vägtrafikolyckor per personkilometer. Att
tänka på är att man dessutom kör många fler personkilometer med bil än med cykel.
För att minska riskerna för kollisionsolyckor kan man dela upp gator i separata banor
för de olika trafikslagen. Det kan man göra på flera sätt och bilden till vänster visar tre
huvudformer.
För att bedöma om separering av cykeltrafik är nödvändig bör man tänka på flera
faktorer; trafikflödets storlek och sammansättning, hastigheter, parkering, gatans
utformning och möblering, ytvattenavledning samt snöröjning (ARGUS, 1987).
Genom att separera gc-trafik från biltrafik vill man att gc-trafikanterna ska färdas säkert
och tryggt, detsamma gäller separering av cyklister från gående. Ibland kan det ur
trafiksäkerhetssynpunkt vara negativt att låta cyklisten känna sig trygg och säker genom
separering. Konsekvenserna kan bli mycket allvarligare när trafikanterna är
avslappnade och färdas i tron att de är trygga och säkra. Trafikanten invaggas i en falsk
trygghet och plötsligt tar säkerhetsåtgärderna slut, utan att trafikanten i fråga upptäckt
det och en olycka kanske inträffar. Ett exempel kan vara i korsningar, som oftast inte är
separerade. Hade alla trafikanter varit uppmärksamma och vaksamma hade kanske inte
olyckan inträffat.
Integrering
Integrering av trafikanter kan ge uppmärksamheten och vaksamheten som krävs för att
en del olyckor inte ska inträffa. Att blanda trafikanter kan efter att ha läst om separering
tyckas helt tokigt, men faktum är att uppmärksamheten i trafiken är viktig. För en säker
integrering av cyklister med bilar krävs tillräckligt med utrymme för båda trafikslagen
och att det inte är så höga hastigheter. Det är lite motsägelsefullt, eftersom gott om
utrymme lätt ökar hastigheterna. Med hastighetsdämpande åtgärder för alla fordon kan
man få ner hastigheterna.
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Krockvåldskurvor som visar hur risken
att dödas i trafiken ökar med
motorfordonens hastighet. Cyklister
räknas med fotgängarna som oskyddade
trafikanter.
Bild: Lugna Gatan!

Korsningar kan separeras i rum med bro eller tunnel, antingen för cyklister eller
bilister.
Bilder: (tv) Lars Bahl och (th) Vejdirektoratet, båda från Idékatalog for cykeltrafik
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Inne i tätorters centrala delar är ofta trafiksituationen ganska komplex, med flera olika
trafikslag som vill komma fram, kombinerat med brist på utrymme. En tydlig
integrering med hastighetsdämpande åtgärder är här en lämplig lösning, istället för att
t ex bygga för smala cykelbanor och enkelrikta trafiken på krångliga sätt.
Det finns en princip om integrering av oskyddade trafikanter och motorfordon som
grundas på att den bästa situationen ur säkerhetssynpunkt skapas om trafikslagen möts
och konfronteras på ett tydligt sätt (Englund, 1998). Trafikanterna ska upptäcka
varandra tidigt och ta hänsyn till varandra. Risken att dödas i trafiken ökar med
motorfordonens hastigheter. För att minska antalet dödsolyckor och allvarliga skador
(skador med bestående men) bör man sänka motorfordonens hastighet till högst 30
km/h på gator där det är blandtrafik.
Integreringen kan upplevas som otrygg, särskilt av barn och äldre. Därför är det viktigt
att man löser cykelvägar med eftertanke och att man ser till användningen av gatorna
idag (vilka trafikslag, trafikantgrupper och med vilken intensitet) och den förväntade
användningen av de eventuella cykelvägarna.
Korsningar
Att dela upp olika trafikantgrupper i separata banor bredvid varandra eliminerar inte
olycksriskerna för cyklisterna eftersom så många som åtta av tio kollisioner mellan
cykel och motorfordon i tätort sker i oseparerade korsningar (Englund, 1998). Ska hela
cykelbanan vara lönsam att anlägga utifrån ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv bör
man alltså utforma korsningar extra noggrant. Med korsningar menas här alla ställen
där skyddade och oskyddade trafikanter korsar varandras körbanor. Separering av
trafiken i korsningar kan göras i antingen rum eller tid.
Ett rumsligt sätt att undvika olycksrisken i korsningar är att göra planskilda överfarter
där de olika trafikslagen behöver korsa varandra. Detta görs med en bro eller tunnel,
som ger 50-100% olycksreduktion beroende på hur mycket den används (Svenska
Kommunförbundet, 1996). För att bron eller tunneln ska utnyttjas bör den inte vara
någon omväg, varken visuellt ellet tidsmässigt. På en bro är risken för vandalism och
nedskräpning mindre jämfört med tunnlar, men broar har inte lika hög utnyttjandegrad
eftersom det är jobbigare att cykla upp för en ramp och över en bro än igenom en
tunnel. För att cyklister ska använda en tunnel måste den upplevas som trygg och säker.
Den bör ha vida till- och frånfarter för att få bra sikt och få in ljus samt ha belysning
nattetid. Man ska inte glömma bort att även bilvägen kan ledas ner i en tunnel eller upp
på en bro, bilar är inte så känsliga för nivåskillnader som cyklister. Det är dock inte
alltid utrymmesmässigt en möjlig lösning att göra en planskild korsning.
En separering av olika trafikslag i tid kan vara att signalreglera. Inga studier har kunnat
visa att denna typ av övergång har någon säkerhetseffekt. Men en nordisk undersökning
visar att signalreglerade övergångar ger flest positiva effekter i storstäder på breda och
högt trafikerade gator 3 , med högst 500 meter mellan övergångarna (Svenska
Kommunförbundet, 1996). En signalanläggning får de oskyddade trafikanterna att
känna sig trygga och med det avtar deras uppmärksamhet på annan trafik. Det är även
en risk att de som ska korsa går eller cyklar över utan att trycka för grönt. Det innebär

3

Minst 15 meter bred och minst 13 000 fordon/dygn.

- 25 -

C

y

k

e

l

v

ä

g

a

Ett exempel på en vanlig signalreglerad
övergång för gående och cyklister.
Bild: Åtgärdskatalog, 1996

Tre exempel på hur man kan utforma
cykelöverfarter i korsningar med bilar.
Bilder: Lugna gatan!, 1998
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att risken för olyckor kan öka och olyckorna ofta får allvarliga konsekvenser eftersom
det normalt är höga hastigheter på platser med signalreglerade övergångar.
Man kan också öka säkerheten genom att i korsningen sänka hastigheterna, m h a
fysiska åtgärder eller bara genom att skylta för lägre hastighet. Sikten kan förbättras, så
att inga obehagliga
överraskningar överrumplar fordonsförarna väl framme i
korsningen.
För att undvika problemet med kollisioner cyklist/bil när bilen kör ut från en gata rakt
på cyklisten kan man flytta cykelöverfarten en bit från korsningen. Det lämnar utrymme
för en personbil mellan överfarten och den korsande vägen (minst fem meter, enligt
ARGUS). Cykeltrafiken separeras från trafiken inne i själva korsningen samtidigt som
cyklisternas färdriktning ändras, vilket medför att de ser om det kommer en bil från
gatan de ska korsa. Det är en bra åtgärd för att undvika kollisioner mellan cyklisterna
och bilen som kommer från vägen som korsas av cykelöverfarten. Men det finns
forskning som visar att det är mindre säkert att ha överfarterna på det här sättet än om
cykelvägen hade varit närmare korsningen. Samspelet mellan bilister och cyklister
fungerar bättre om överfarten ligger nära korsningen, eftersom det är här
biltrafikanterna är som mest uppmärksamma (Englund, 1998). Är överfarten en bit efter
korsningen har bilföraren svårare att upptäcka cyklisten eftersom bilisten slappnar av
strax efter korsningen. Utifrån de forskningsresultaten formulerades principen om
integrering av oskyddade trafikanter (se ovan. För att även få cyklisterna till att vara
uppmärksamma i korsningar kan man leda ut dem i vägbanan genom att låta
cykelbanan sluta ett tiotal meter innan korsningen. Finns det inte någon cykelbana längs
vägen kan man göra tvärtom och höja upp hela korsningen. Då ska förhoppningsvis alla
trafikanter uppmärksamma att korsningen är en plats att vara försiktig på.
Upphöjdheten får dessutom fordonen att sänka farten och på så sätt ge mer tid till att
uppmärksamma varandra. Korsningar och utfarter uppmärksammas också om
beläggningen där får avvikande färg, mönster eller ytstruktur (Svenska
Kommunförbundet, 1998).
På platser där man har problem med spridda passager över körbanan kan man styra
cyklisterna m h a stängsel eller räcken. Kollisionsolyckorna kan med denna metod
reduceras med ca 10%. I kombination med andra åtgärder, t ex upphöjd övergång, kan
de minskas ännu mer. (Svenska Kommunförbundet, 1996) Att sänka hastigheterna längs
hela sträckan, om möjligt, är naturligtvis bättre ur cyklisternas perspektiv eftersom man
då kanske inte behöver åtgärder som styr de korsande.
Belysning
Trafiksäkerheten, tryggheten och trivseln ökar med vägbelysning, särskilt för de
oskyddade trafikanterna. Belysning på sträckor kan minska mörkerolyckorna med 1530% och i korsningar med 20-40%. Belysning av endast överfarter kan reducera
olyckorna där med ca 50%, direkt utanför det upplysta området kan dock olyckorna
istället öka. (Svenska Kommunförbundet, 1996)
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Bild: Vejdirektoratet, Idékatalog for cykeltrafik

En vuxen cyklists bredd och höjd i meter.
Bild: ARGUS
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Framkomlighet
Framkomlighet är hur fort man kan ta sig fram. Bra framkomlighet för en cyklist är att
kunna hålla en jämn och hög hastighet på den kortaste vägen till målet. Ju fortare det
går att ta sig fram desto framkomligare och attraktivare blir cykelvägnätet. Många
åtgärder för framkomlighet kan ha motsatt effekt för trafiksäkerheten; ju fortare
(framkomligare) desto större risk att bli skadad (mindre säkert).
Ofta när framkomlighet har diskuteras har det varit motorfordons framkomlighet man
menat, eftersom vårt samhälle är uppbyggt på transporter med motorfordon. Men de
senaste årtiondena har det blivit allt mer aktuellt med framkomlighet för cyklister p g a
behovet att öka cykeltrafiken för att minska utsläppen från fordon drivna av fossila
bränslen, för både en bättre global miljö och en bättre stadsmiljö.
Separering / integrering
För att cyklister ska få en god framkomlighet krävs det att man separerar cykeltrafiken
från biltrafiken på trafiktäta gator med hög hastighet. God framkomlighet genom
separering kan också vara att skilja cyklister och gångtrafikanter åt. Separering är ofta
en åtgärd för trafiksäkerhet, men en effekt är ökad framkomlighet för alla trafikslag
som separerats från varandra.
Framkomlighet är hur fort du kommer fram och kommer du inte fram alls (råkar ut för
en olycka), är det inte särskilt god framkomlighet. På så sätt kan man hävda att även
integrering, som ger trafiksäkerhet på gator som inte har så hög bilhastighet, kan ge
framkomlighet.
Dimensionering
Förutom att separera är det viktigt för god framkomlighet att cykelbanorna är
tillräckligt breda. Vad tillräckligt är beror på flera faktorer; cykeltrafikflödet, dubbeleller enkelriktad cykelbana etc. Det finns många olika bud om hur bred en cykelbana
bör vara, men ju bredare den är desto högre hastighet kan cyklisterna hålla vilket ger
god framkomlighet. Det kan dock tänkas att cykelbanan kan vara för bred om
cyklisterna får upp så höga hastigheter att de har svårt att stanna eller vara
uppmärksamma i korsningar eller mot gångtrafikanter på gemensam bana.
En cyklist tar upp lite mer än en meter i bredd på vägen, när man räknar in lite
vingelutrymme på varje sida (Svenska Kommunförbundet, 1987). Med det som
utgångspunkt bör en enkelriktad cykelbana minst vara något bredare än så. För att
dimensionera en cykelbana behöver man veta lite om trafikmängden och
sammansättningen trafikanterna. Den dimensionerande trafikmängden är både
motorfordonens, cyklisternas och gångtrafikanternas mängd och flöde. T ex är behovet
av en bred cykelväg större på en hårt trafikerad 50-väg med många cyklister i ett jämt
flöde än på en högt trafikerad 70- väg med få cyklister sporadiskt. Utrymmet mellan
cykelvägen och bilvägen beror däremot enbart på biltrafikens hastighet och mängd (för
trafiksäkerhet). Sammansättningen av cyklister har betydelse för hurdan cykelbana som
anläggs; barn, vuxna och äldre har olika förutsättningar, hastighet och behov av
framkomlighet. De som har mest bråttom är de som cykelpendlar till jobbet eller
kollektivtrafik. När man vet cyklisternas mängd och sammansättning, vet man hur
mycket utrymme som behövs.
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v = avstånd trafikant och bankant
a = avstånd mellan trafikanter

Dubbelriktad cykelbana.
Bild: ARGUS

Två olika kombinerade gång- och cykelbanor.
Bilder: (tv) Maria Grahm och (th) från Planera för cykeln

h = avstånd trafikant och hinder
a = avstånd mellan trafikanter

Ett exempel ur ARGUS på en kombinerad
gång- och cykelväg med god standard, ett
måste om en cyklist ska kunna cykla om två
gående. Utrymmesstandard A.
Bild: ARGUS
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Dubbelriktade cykelbanor är de vanligaste i Sverige, pga att de oftast tar mindre
utrymme och är billigare än enkelriktade, som kräver dubbelt så mycket arbete.
Dubbelriktad cykeltrafik kan både minska och öka framkomligheten. Om det är väldigt
många cyklister som färdas i båda riktningarna, försämras både framkomligheten och
säkerheten med en dubbelriktad cykelbana. Är det däremot få cyklister som färdas i
båda riktningarna kan det vara positivt med dubbelriktat eftersom cyklisterna är mer
uppmärksamma på en dubbelriktad än på en enkelriktad bana. Dubbelriktade
cykelbanor ökar olycksriskerna i större korsningar (Englund, 1998). Kollision med en
annan cyklist i motsatt riktning är också vanliga på dubbelriktade cykelbanor, de får
också oftast allvarligare konsekvenser än upphinningsolyckor. För att minska riskerna
och öka framkomligheten kan man märka ut dubbelriktade cykelöverfarter i korsningar
på ett tydligt sätt och göra cykelvägarna bredare. Trots skyltar är det vanligt att
enkelriktade cykelbanor trafikeras i båda riktningarna, detta eftersom dubbelriktade är
den vanligaste varianten. Det är särskilt viktigt med reglering av cykeltrafiken på
dubbelriktade cykelbanor, t ex en markering i marken som visar vilken sida du ska hålla
dig på.
Kombinerade gång- och cykelbanor är oftast stommen i cykelnäten. Undersökningar
visar att det inte blir några minskningar av cykelolyckor efter flytt från bilväg till gcbana (Englund, 1998). Resultaten är väldigt varierande, från en reduktion på 50% till
50% ökning. Förklaringar till ökningen kan vara att cykeltrafiken ökar totalt när en gcbana anläggs eller att alla cyklister inte använder den nya banan och bilhastigheten har
höjts. Allvarlighetsgraden av olyckorna kan antas minska, då kollision med bil oftast är
allvarligare än kollision cykel-cykel.
Framkomligheten för cyklister kan försämras med gemensamma gång- och cykelbanor.
Det fungerar bra vid låga hastigheter, t ex inne i bostadsområden och i bilfria
omgivningar, men på sträckor där cyklister vill komma fram fort hämmar de gående
cyklisternas framkomlighet. Det kan också vara farligt (ökade olycksrisk) att blanda
gångtrafikanter och cyklister på sådana sträckor, därför är det viktigt att även här tydligt
skilja på gång- och cykelytorna med t ex markeringar i marken eller olika beläggningar.
ARGUS delar in avstånd i två utrymmesklasser, A och B. A dimensionerar för
omkörningssituationer där cyklisterna inte behöver anpassa sig efter andra trafikanter
och med mått enligt B måste trafikanterna anpassa sig efter varandra, både vid
omkörning och möte. Trots B-klassens minskade mått kan framkomligheten vara god
och uppmärksamheten desto bättre (anpassning till andra trafikanter), vilket är bra vid
korsningar och svängar.
ARGUS redovisar exakta mått i tabeller för dimensionering av cykelöverfarter. En
enkelriktad cykelöverfart bör vara minst 1,5 meter och en dubbelriktad minst 2,5 meter.
Bredden på överfarten bör inte vara smalare än anslutande bana.
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Kvaliteten på vägen spelar stor roll förcyklisters
framkomlighet och säkerhet.
Bild: Linda Hansen, Idékatalog for cykeltrafik

Framkomligt för cyklister med
samordning mellan cykeltrafik och
kollektivtrafik.
Bild: Vejdirektoratet, Idékatalog for
cykeltrafik
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Vägkvalitet
Det är inte bara ur trafiksäkerhetssynpunkt som ytmaterial, drift och underhåll är
viktigt, utan det spelar även roll för framkomligheten. Ojämnheter, hål, isfläckar och
sprickor i cykelbanans beläggning etc hindrar cyklisten att kunna ta sig fram snabbt.
Cyklister vill ha jämn beläggning med bra friktion som ger lågt rullmotstånd. Bäst är
täta asfaltstyper, men vissa typer av betongsten med smala fogar kan också fungera
(ARGUS, 1987). Framkomligheten för cyklister är beroende av om cykelvägarna
snöröjs och sopas, liksom vägarnas hållbarhet är beroende av detta. Skador på vägen,
som t ex sprickor, uppstår inte så fort om det finns kontinuerlig skötsel. Lutningen av
vägen har också en del i framkomligheten, dels att cykelvägen lutar åt sidan/sidorna så
att vattnet kan rinna bort och aldrig hinna frysa till is på vägbanan, dels att vägen inte är
för brant, så att hastigheten ska kunna hållas så jämn så möjligt.
Möblering och parkering
Utsmyckning av gaturummet kan ha flera fördelar, men inte någon för framkomlighet.
Särskilt inte om det är bänkar, busskurer eller blomkrukor som inkräktar på cyklisternas
färdväg. För att uppnå god framkomlighet bör man detaljplanera möbleringen så den är
tillgänglig för de den är tänkt för och inte i vägen för de som inte har nytta av den. Det
är vanligt att det står reklamskyltar och dylikt på gångbanor intill husfasader, ligger det
då en cykelväg intill används denna till stor del av de gående som på så sätt försämrar
framkomligheten för cyklisterna.
En av fördelarna med cykel är att man ofta kan komma fram ända till målet och sedan
ställa sin cykel där. Cykelparkeringar bör ligga nära mål som cyklisterna vill nå, annars
är det svårt att få dem att använda parkeringen. Gångtiden mellan start/målpunkt och
cykelparkering värderas fem gånger högre än själva restiden med cykeln (Holmberg &
Hydén, 1996). Vid långtidsparkering och vid behov av väderskyddad parkering
tolereras dock längre avstånd. Vidare bör parkeringen ligga i den riktning de flesta
cyklisterna kommer ifrån, då få vill ta en omväg för att ställa cykeln. Vid
järnvägsstationer och andra knutpunkter för kollektivtrafik som är viktiga målpunkter
för cyklister vill många parkera sin cykel. Ofta har biltrafiken fått så stor plats här att
det är ont om utrymme för uppställning av cyklar (Holmberg & Hydén, 1996). Om det
är enkelt att parkera och cykelparkeringar finns nära stationer och terminaler blir
kopplingen mellan kollektivtrafik och cykeltrafik god, liksom framkomligheten.
Korsningar
Korsningar är särskilt viktiga för framkomligheten. Även om det är god framkomlighet
på stäckorna är det vid korsningar som väntetider uppstår. Dessutom är det här som de
flesta kollisionerna sker. En säker cykelöverfart hjälper till att göra cykelvägnätet
framkomligare, även om det innebär att cyklisten behöver stanna vid trafikljus.
Trafikljus kan signalera på olika sätt;
ú rött ljus visas hela tiden om det inte kommer någon, då blir det snabbt grönt.
ú signalen visar alltid grönt för bilar om ingen gc-trafikant påkallar grönt ljus.
ú grönt ljus för gc-trafikanter så länge inga bilar kommer, då får de snabbt grönt.
Rött ljus hela tiden är den form som ger kortast väntetid för alla. Viken driftsform som
ska användas beror på hur trafikerad gatan är av olika trafikslag och vilka trafikproblem
som finns. (Svenska Kommunförbundet, 1996)
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En port till/från ett bostadsområde och
som markeras av ett gupp, träd och
avsmalning.
Bild: Lugna Gatan!

Typgator enligt Lugna Gatan!
Bild: Lugna Gatan!
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Orientering
På en översiktlig nivå är orientering i en stad hur enkelt det är att hitta. Det behöver
alltså inte bara vara skyltar om vart vägen leder utan hur logiskt och lättförståeligt
vägnätet är. På en detaljerad nivå är orientering att hitta i t ex en korsning.
Orienterbarhet är viktigt för att kunna förflytta sig på ett smidigt och enkelt sätt.
Stadsplaneteoretikern Kevin Lynch beskriver i sin bok ”The Image of the City” (1960)
en modell för hur människor läser och strukturerar sin omgivning. Fem begrepp som
har betydelse för orienteringen och föreställningen av staden är; stråk, noder, gränser,
distrikt och landmärken. Stråk är färdleder där människor rör sig och som bygger upp
föreställningen om staden. Noder är målpunkter och mötesplatser, som t ex skolor och
torg, där stråken skär varandra eller sammanstrålar. Gränser klargör var någonting
slutar och någonting börjar, t ex olika distrikt. Distrikt är enhetliga områden i staden,
landmärken är orienteringspunkter som t ex kyrkor, vattentorn eller ett speciellt hus.
För att lätt kunna skapa sig en bild av staden, måste de olika begreppen enligt Lynch
vara tydliga.
Tydlighet
Cykelbanorna bör leda till flera attraktiva målpunkter, tex skolor, affärer och
fritidsanläggningar, längs med välanvända stråk. Cykelnätet bör vidare vara både
kontinuerligt och direkt, dvs att det inte bör finnas plötsliga slut och omotiverade
omvägar. Plötsliga slut på cykelvägarna skapar förvirring och med det faror när
cyklisterna blir tvungna att ge sig ut i biltrafiken utan att ha planerat detta. Ger
cykelvägen en större omväg väljer cyklisten oftast att cykla i biltrafiksystemet
(Holmberg & Hydén, 1996) eller fortsätta i den riktning målet ligger, särskilt om målet
är synligt.
Tydliga gränser får man om man skapar markerade övergångar i gränssnitten (Svenska
Kommunförbundet, 1998). Det kan vara mellan olika typer av gator, olika delar av
staden (bostadsområde – city) och gränsen mellan tätort och landsbyggd. Man kan
synliggöra gränserna med portar av växtlighet, belysning, pollare etc. Andra åtgärder är
gupp, minskning av vägbredden och annan vägbeläggning.
Utformning
Olika typer av gator kan utformas på olika sätt för att visa vilken typ av gata det är. I
Lugna gatan! (Svenska Kommunförbundet, 1998) redovisas ett antal typgator som har
olika anspråk; gångfartsgata, 30/30gata och 50/30gata 4 . Gångfartsgatan är ett ”socialt
uterum” i staden där gående har företräde. Inga särskilda banor för olika trafikslag finns
och högsta hastighet är gångfart, som regleras genom detaljutformning. 30/30gatan har
gångbanor, men cykeltrafiken är integrerad med biltrafiken. Det finns inte några
reglerade övergångar utan man kan korsa var som helst, men upphöjda passager finns
vid korsningar och andra ställen där behovet att korsa är stort. 50/30gatan har både
cykelbanor och gångbanor och trafikanterna på de banorna styrs till särskilda passager
som är hastighetssäkrade för 30 km/h.

4

Före bråkstrecket anges biltrafikens hastighet på sträcka, efter anges hastighet genom korsningar och
passager.
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Ett exempel på en typgata där
bilarna håller nere hastigheten.
Bild: Vejdirektoratet, Idékatalog for
cykeltrafik

Plats för bilar och cyklar visas
av olika sorters gatsten.
Bild: Vejdirektoratet, Idékatalog for
cykeltrafik

Tydligt var man ska cykla med mittlinje.
Bild: Jens Erik Larsen,Idékatalog for cykeltrafik
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Varje stad kan ha sina egna varianter och kombinationer av typgator, men det är viktigt
för tydligheten att inte ha för många olika. Alla trafikanter ska lätt kunna känna igen
dem och se vilka trafikbeteenden det är som gäller just där. Ett bra sätt att göra olika
typer av gator lättbegripliga är att utforma en så självförklarande gatumiljö som möjligt.
Hastigheter, övergångar, företräde, parkeringar etc ska vara tydliga utan skyltar.
Beroende på typgata kan man ha olika möblering, material, färger, belysning,
plantering och annan utsmyckning. Vid val av typgata tar man hänsyn till omgivningen,
markanvändningen, byggnadshistoria samt gaturummets gestaltnings- och
utrymmesförutsättningar. (Svenska Kommunförbundet, 1998) Man tar även hänsyn till
olika trafikslags anspråk samt trafikmängd och hastighet.
Användningen av gatan blir tydlig om ytorna markeras med färg, form eller struktur.
Korsningar kan få en avvikande färg, material eller nivå, så att alla trafikanter
upptäcker att det är ett ställe att vara extra uppmärksam på. Alla cykelvägar i hela
tätorten, eller just i centrum där trafiken är som intensivast, kan ha samma material eller
färgmarkering. Man kan styra trafikanterna till olika utrymmen av gaturummet med
olika beläggning. Alltför grov ytstruktur försämrar dock framkomligheten för cyklister,
men kan samtidigt visa att det är en gata på gångtrafikanters villkor där det inte bör vara
så hög hastighet.
En dubbelriktad cykelbana blir tydligare för cyklisterna om det finns markerat var man
ska cykla. Det kan vara pilar som visar riktningen och en mittenmarkering som är av
annat material än själva banan eller målat. På gemensamma gc-banor kan liknande
markeringar vara till nytta för både gång- och cykeltrafikanterna (också under
Dimensionering i stycket Trafiksäkerhet).
Ordningen och utformningen av detaljerna har stor betydelse för stadsbilden. Skyltar,
cykelställ, kantsten, brevlådor etc bör ha en omsorgsfull design, vara funktionella,
hållbara, vackra och intressanta. (ARGUS, 1987) Gaturummets möblering och
omgivning bildar tillsammans med andra element i omgivningen mönster, linjer och
riktningar. För att få en helhetsverkan istället för en rikt dekorerad men rörig gatumiljö,
kan man tillämpa en strikt geometrisk ordning. Man kan också framhäva vissa detaljer,
färger, former eller material.
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