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Förord 
 
I Danmark kallas de för cykelstigar. Vi har valt att kalla dem för sommarcykelvägar. 
Principen är den samma – ett enkelt och billigt sätt att förlänga cykelvägnätet och förbättra 
förutsättningarna för cykling under den tid då cykeln används mest; på sommarhalvåret. 
 
Det finns ett transportpolitiskt etappmål om att cykeltrafikens andel av antalet resor bör öka. 
Samtidigt ökar biltrafiken i allmänhet och den tunga trafiken i synnerhet på ett vägnät som 
blir allt trängre och med allt mindre utrymme för cykeltrafik. Det känns inte tryggt och 
bekvämt att cykla på tätt trafikerade vägar. Särskilt stort är behovet av avskilda cykelvägar i 
tätorternas närhet för att cykla till skolan, arbetet, fotbollsträningen osv. Sommarcykelvägar 
kan vara ett av sätten att möta detta behov. 
 
Sommarcykelvägar och cykelstigar byggs redan, såväl av Vägverket som av kommuner och 
vägföreningar. Att bygga fler sommarcykelvägar innebär inte att vi slutar bygga traditionella 
cykelvägar. Det innebär bara att urvalet av cykelvägstyper blir fler och att vi därmed kan välja 
den typ som bäst motsvarar det behov som finns. Precis som att bygga vanliga vägar med 
andra ord. 
 
Anders Berndtsson 
Utvecklingsledare 
Vägverkets huvudkontor 
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Sammanfattning 
I syfte att undersöka om enklare cykelvägar / cykelstigar / sommarcykelvägar bör byggas för 
att stödja ett ökat cyklande gjordes förstudien ”PM om sommarcykelvägar – en ny produkt?”. 
Den visade att sommarcykelväg var den benämning som bäst motsvarade de egenskaper och 
karaktärsdrag som den skulle ha. Förstudien visade också att sommarcykelväg i första hand är 
ett alternativ till ”ingen åtgärd”, att nyttan kan bli stor och att de positiva effekterna 
överväger.  Förstudien, se bilaga 1, bildar underlag för denna huvudstudie. 
 
Huvudstudien har bedrivits i form av delprojekt varav det första, se bilaga 2, visar att 
konceptet sommarcykelväg, i samråd med berörda kommuner, lämpar sig väl att använda för 
att lösa cykelvägsbehovet mellan Ölandsbron och Borgholm på Öland.  
 
I ett annat delprojekt, se bilaga 3, finns beskrivet hur en sommarcykelväg längs Vägverkets 
väg tillkommit på privat initiativ med ekonomiskt stöd från kommunen. 
 
Av en studie om behovet av cykelvägar i anslutning till det statliga vägnätet i Östergötland, se 
bilaga 4, framgår att 75 km skulle kunna anläggas som sommarcykelväg med relativt hög 
standard till begränsad kostnad. Om de sommarcykelvägar som nästan bara nyttjas under 
sommarhalvåret dessutom anläggs som grusvägar kan besparingen på cirka 75 Mkr nyttjas till 
att dubbla utbyggnadstakten. Vid en uppräkning till hela landet kan det innebära att 
investeringsbehovet i sommarcykelvägar på 1-2 Mdr kan förverkligas på halva tiden om lägre 
standard kan accepteras på valda delar.   
 
För att få grepp om i vilken utsträckning kommunerna har enklare cykelvägar av typ 
sommarcykelväg inom sitt väghållningsområde har enkäter och intervjuer nyttjats. Resultatet, 
som redovisas i bilaga 5, visar en spretig bild när det gäller omfattning och kostnader, men 
samtidigt en tro på en stor potential för sommarcykelvägar.  
 
Utredningar, förtydliganden och kontroller som efterlystes i förstudien redovisas i bilaga 6. 
De visar bland annat att Vägverket mycket väl kan bygga sommarcykelväg för rekreation och 
turism om den har ett funktionellt samband med den allmänna vägen. Belysning är mest 
aktuell på friliggande sommarcykelvägar (av främst trygghetsskäl) och i tätort (ofta lätt att 
anordna). Snöröjning och halkbekämpning är viktigast på sommarcykelvägar som nyttjas för 
pendling och som ligger i och nära tätort. Utnyttjande av sommarcykelvägar är inget 
trafiksäkerhetsproblem i förhållande till alternativet (säkrare men färre cykelvägar). Underlag 
för trafikreglering och vägvisning har tagits fram, se bilaga 9, men däremot inga nya konkreta 
förslag. 
 
Vi föreslår att sommarcykelväg införs som en ny produkt för Vägverket och får bli ett 
samlingsbegrepp för enklare cykelvägar av skilda slag. För att bedöma om 
sommarcykelväg är rätt åtgärd och vilken typ som passar bäst, föreslår vi att en 
bedömningslista nyttjas och utvärderas i ett tidigt skede. 
 
Åtta typfall av sommarcykelväg har tagits fram med avseende på utformning och kostnad. Se 
bilaga 8. Av dessa är ”cykelstig” (typ 3) och friliggande sommarcykelväg (typ 4 och 8) mest 
intressanta att prova och att utveckla vidare. 
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Nyttan av sommarcykelvägar är oberoende av väghållare. Därför bör Sveriges kommuner och 
landsting, SKL få möjlighet att marknadsföra förstudien till kommunerna.  
 
 
 
Några bilder som visar att sommarcykelväg blir ett samlingsbegrepp för enklare cykelvägar 
som i folkmun kan komma att få de mest skilda benämningar. 
 

       
Cykelstråket                                                          Cykelbanan 
 

       
Skogsvägen,                                                           Banvallen 
 

       
Sidovägen                                                              Grusvägen 
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Cykelstigen                                                            Genvägen 
 

       
Parkvägen                                                             Sommarvägen 
 

       
Byvägen                                                               Turistvägen 
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Bakgrund och motiv  
Vägverket har i förstudien belyst om och när enkla cykelvägar kan vara ett alternativ till GC-
vägar eller ”ingen åtgärd”. Förstudien visade att begreppet sommarcykelväg bör etableras och 
tas med i Vägverkets prestationsförteckning. Se vidare bilaga 1. 
 
Bakgrunden till projektet var önskemål, förväntningar och krav från kunder (cyklister) och 
uppdragsgivare om ökade möjligheter att cykelpendla, men också för att underlätta cykling av 
andra skäl. Cyklister upplever det till exempel otryggt att cykla på vägar som byggts om till 
mötesfria 2+1-vägar. 
 
Denna huvudstudie har utförts för att säkra att vi kan bygga enklare och mer cykelvägar utan 
att de negativa effekterna blir för stora. Huvudstudien har delats upp i 4 delprojekt, bilaga 2-6, 
som tillsammans med förstudien, bilaga 1, bildar underlag för förslag och fortsatt arbete.  
 
Motiv för att underlätta för cyklister är lätt att finna. Transportpolitiska mål om att begränsa 
koldioxidutsläpp och motverka växthuseffekten finns. Vägverkets vision, verksamhetsidé och 
kännetecken stödjer en godare resa för cyklister. I regleringsbrev till Vägverket står att 
andelen gående, cyklister och bussresenärer ska öka jämfört med det totala kortväga resandet. 
För att inte försämra för cyklisterna är det viktigt att sommarcykelvägar i första hand är ett 
alternativ till ”ingen åtgärd” och inte ett alternativ till GC-väg. 
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Resultat av delprojekten 1 – 4 i sammandrag. 

Lägesavstämning för pilotprojekt på Öland, sommarcykelväg 
mellan Lökenäskröken och Rälla (delprojekt 1a)  
I detta delprojekt har vi arbetat med projektering av cykelvägar på Öland och tittat på 
möjligheten att använda konceptet sommarcykelväg som lösning. En förstudie har tagits fram 
för att lösa cykeltrafiken från Ölandsbron upp till Borgholm. Förstudien ger förslag på sju 
åtgärder fördelat på fem delsträckor. Förslagen omfattar åtgärder från avgränsning av befintlig 
körbana till anläggning av ny GC-väg intill huvudvägstråket väg 136. För en av delsträckorna 
är sommarcykelväg särskilt intressant då förslaget är att använda befintliga enskilda vägar, 
bruksvägar och stigar. Under hösten 2008 kommer denna del att planeras vidare i samverkan 
med Mörbylånga och Borgholms kommuner. Delprojektet visar att konceptet  
sommarcykelväg är intressant att arbeta vidare med. 
 
Se vidare bilaga 2 

 

Enkel cykelväg Kniva – Färnviken i Falun (delprojekt 1 b)  
Den cirka 5 km långa enkla cykelväg som för närvarande byggs utanför Falun på 
Vikabygdens intresseförenings initiativ stämmer väl överens med vår definition av 
Sommarcykelväg. Sträckningen utgörs av befintliga enskilda grusvägar som kompletteras 
med nybyggda cykelvägsavsnitt. Förberedelserna i form av miljökonsekvensbeskrivning och 
kontakt med myndigheter har varit bra. Intresseföreningen har tecknat nyttjanderättsavtal med 
markägare (varierande giltighetstid). Tack vare ett stort lokalt engagemang och ekonomiska 
garantier från Falu kommun ser det ut att bli genomfört enligt planerna med ett gott resultat. 
Kostnaderna ser ut att bli väsentligt lägre än om kommunen eller Vägverket upphandlat och 
anlagt en fullt utbyggt och belagd GC-väg. I vilken mån den enkla projekteringen och det 
enkla upphandlingsförfarandet påverkat kostnaden på kort sikt (anläggningskostnaden) och 
lång sikt (livscykelkostnaden) kan inte bedömas. Troligen kommer drift och underhåll i 
framtiden att upphandlas av intresseföreningen som därför har sänt in en ansökan om 
driftbidrag till kommunen. Det är intresseförenings förhoppning att kommunen eller 
Vägverket i framtiden asfalterar, belyser och tar över hela ansvaret för cykelvägen. 
 
För att denna ”modell” för att bygga Sommarcykelvägar ska vara framgångsrik fordras ett 
stort lokalt engagemang och en positiv inställning från markägare. Resultatet kan bli billigt 
och bra, men det kan också vara problem med upphandlingsförfarandet och med ansvar och 
resurser för framtida drift och underhåll. 
 
Se vidare bilaga 3 
 

Sommarcykelvägar i Östergötland (delprojekt 2)  
Detta delprojekt behandlar Östergötland och i huvudsak sommarcykelvägar som har ett 
funktionellt samband med det statliga vägnätet (vilket förutsätter att de har anslutning till det 
statliga vägnätet). 
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Sommarcykelvägar utformas med en lägre standard vilket innebär att de ofta inte behöver 
vara asfalterade, ha belysning eller vinterväghållas. De bör dock skyltas för att öka 
tillgängligheten och framkomligheten. Avsikten med att anlägga cykelvägar med en enklare 
standard är att kunna bygga fler cykelvägar utifrån tillgängliga ekonomiska resurser. 
 
Det finns inga tydliga bedömningskriterier för när en cykelväg skall anläggas med en lägre 
standard. Även om många faktorer bör beaktas kan det vara svårt att värdera dessa i 
ekonomiska termer som sedan kan ligga till grund för en samhällsekonomisk kalkyl. Faktorer 
som utgör underlag för en bedömning är bl.a. pendlingsbehov, målpunkt och utnyttjande. 
Detta blir i sin tur avgörande för om cykelvägen skall asfalteras eller om den kan utformas 
som en grusväg eller cykelstig, om den ska förses med belysning, vinterväghållas, etc.  
 
I delprojekt 2 (redovisas i bilaga 4) har, utifrån en inventering av cykelvägsbehovet i 
Östergötland, en bedömning gjorts av vilka cykelvägar i anslutning till det statliga vägnätet i 
Östergötland som skulle kunna anläggas med lägre standard. Det handlar om 32 cykelvägar 
med en total sträcka av 75 kilometer. Längden varierar mellan 0,4 och 9,8 km. 19 km av dessa  
bör kunna nyttjas under hela året, vara asfalterade men inte nödvändigtvis belysta. 56 km 
bedöms i huvudsak bara nyttjas under sommarhalvåret. 33 km av dessa 56 km bör asfalteras, 
medan 23 km bör kunna utformas som grusvägar med begränsad överbyggnad. Den totala 
kostnaden för denna bedömning uppgår till 105,1 Mkr (se rad 1 i tabell nedan).  
 
Om alla cykelvägar som nästan bara utnyttjas under sommarhalvåret, dvs. 56 km, anläggs 
som grusvägar beräknas den totala kostnaden för alla 75 km cykelvägar med lägre standard 
uppgå till 62,2 Mkr (se rad 2 i tabell nedan).  
 
Om alla 75 km däremot skulle asfalteras innebär detta en kostnad på 135,1 Mkr (se rad 3 i 
tabellen nedan).  
 
Beroende på vilken bedömning som görs kan alltså upp till 72,9 Mkr sparas (135,1 Mkr - 62,2 
Mkr) genom att bygga 56 km grusade sommarcykelvägar men ändå tillfredsställande täcka 
det behov av cykelvägar med anslutning till det statliga vägnätet i Östergötland som 
inventeringen visade.  
 
 
 
Längd km 

Sommarcykelväg  
Asfalterad  
1.800 kr/m 

Sommarcykelväg  
Grusad 
500 kr/m 

 
Summa kr 

75 km 52 km / 93,6 Mkr 23 km / 11,5 Mkr 105,1 Mkr 
75 km 19 km / 34,2 Mkr 56 km / 28 Mkr 62,2 Mkr 
75 km 75 km / 135,1 Mkr  135,1 Mkr 

 
 
Under antagande att behovet av nya cykelvägar med lägre standard i Östergötlands län är 
representativt för de övriga 20 länen i Sverige (grundat på befolkningsunderlag som visar att 
Östergötland har 4,5 % av Sveriges befolkning) skulle den totala potentialen av nya 
sommarcykelvägar med anslutning till det statliga vägnätet i hela landet uppgå till cirka 1670 
km (75/0.045) . Under förutsättning att alla dessa utformas som sommarcykelvägar skulle det, 
utifrån en grov uppskattning, kunna innebära en kostnadsbesparing på upp till 1620 Mkr 
(72,9/0,045).  
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Även om de ovan redovisade kostnaderna för cykelvägar med lägre standard utgår från en 
mycket grov uppskattning visar det, genom de lägre anläggningskostnaderna för 
sommarcykelvägar, att det finns stora möjligheter att bygga fler cykelvägar men fortfarande 
bibehålla en tillfredställande standard. Det finns därför all anledning att ytterligare utveckla 
tanken på att vissa cykelvägar kan anläggas med lägre standard. Ökade kunskaper om vilka 
nyttoeffekter (ökad andel cyklister, hälso- och miljöeffekter, trafiksäkerhet, tillgänglighet, etc) 
anläggandet av fler cykelvägar kan generera genom att vissa utformas med lägre standard bör 
dock tas fram. Det skulle i sin tur ge bättre underlag för att argumentera och besluta om 
anläggandet av sommarcykelvägar.  
 
Se vidare bilaga 4 

 

Sommarcykelvägar – något att cykla på? (delprojekt 3)  
Detta delprojekt behandlar sommarcykelvägar (eller motsvarande) inom kommunalt 
väghållningsområde. 
 
Mot bakgrund av den enkätundersökning som genomförts och finns redovisad i bilaga 5 kan 
man konstatera att sommarcykelväg inte är något etablerat begrepp i kommunernas arbete 
med cykelfrågor. Det sker därför ingen systematisk kartläggning eller hantering av vad som 
skulle kunna karakteriseras som sommarcykelvägar. De sommarcykelvägar som förekommer 
är exempelvis tidigare bilvägar (grusvägar) som har fått en ny sträckning och därför lättare 
kan utnyttjas som cykelvägar. I några fall har gamla banvallar utnyttjats som 
sommarcykelvägar. Helt nybyggda sommarcykelvägar, exempelvis med anknytning till 
rekreationsområden eller som ”felande länk” i ett mer sammanhängande cykelnät förekommer 
i några fall. Sommarcykelvägarna utnyttjas för pendling till arbete eller skola men också för 
turist- och fritidscykling.  
 
Många sommarcykelvägar har redan en befintlig konstruktion (t.ex. banvallar och gamla 
grusbilvägar) men det kan ändå behövas vissa åtgärder för att bli attraktiv att cykla på. Det 
kan vara frågan om att komplettera det översta materiallagret med exempelvis grus eller 
stenmjöl. Detta faktum innebär att sommarcykelvägar kan ha en avvikande konstruktion 
jämfört med ordinarie cykelvägar. På grund av detta är det även svårt att få en rättvisande bild 
av kostnaderna för att anlägga en sommarcykelväg. Enligt resultatet från delprojekt 3 ligger 
kostnaden för en grusad sommarcykelväg som inte vinterväghålls i intervallet 200 – 500 
kr/m2.  
 
Såväl väghållare som cyklister förefaller ha en positiv inställning och erfarenhet av 
sommarcykelvägar. De ses som ett värdefullt komplement till det befintliga cykelvägnätet. 
Väghållarens uppfattning är att sommarcykelvägar har en stor potential och kan ge ökad 
tillgänglighet och mer sammanhängande stråk. På sikt kan detta skapa fler vardagscyklister 
eftersom steget att fortsätta cykla även till arbete/skola blir mindre för de som cyklar mer på 
sin fritid. Det finns dock tecken på att underhållet ibland är otillräckligt på 
sommarcykelvägar. Brister med slitlagermaterialet är också ett problem liksom att det 
förekommer ridning på vissa sommarcykelvägar och att det därmed uppstår håligheter i 
cykelbanan på grund av hästhovarnas kontakt med ytskiktet. Det finns däremot inte belägg för 
bristande vinterunderhåll, men det kan förklaras av att det främst är kommuner från södra 
Sverige som bidragit med sina erfarenheter.  
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Trots vissa begränsade nackdelar med sommarcykelvägar tyder resultaten på att det finns en 
potential för att utveckla begreppet sommarcykelvägar. Det finns därför anledning att i det 
fortsatta arbetet fokusera på att skapa förutsättningar för en kraftfull satsning på 
sommarcykelvägar. En viktig uppgift är att utveckla en planerings- och analysmodell som kan 
ligga till grund för beslut om anläggandet av sommarcykelvägar både på lokal och på regional 
nivå. Det är även viktigt att ansvar och roller mellan olika aktörer med avseende på 
exempelvis samverkan, finansiering samt drift och underhåll tydliggörs. Eftersom 
sommarcykelvägar till viss del ”konkurrerar” med ordinarie cykelvägar är det lämpligt att 
utveckla verktyg som kan värdera effekterna av sommarcykelvägar med avseende på 
exempelvis ökad andel cyklister, minskade utsläpp, hälsoeffekter, etc.  
 
Detta delprojekt ger inte svar på vilken potential det finns för sommarcykelvägar inom 
kommunala väghållningsområden i landet som helhet.  
 
Se vidare bilaga 5 

 

Genomförda utredningar, förtydliganden och kontroller (delprojekt 
4)  
Vi har, i detta delprojekt, inte funnit några andra internationella erfarenheter som vi kan dra 
nytta av än de som redovisas i förstudien (bilaga 1). Ett skäl är att våra problem till stor del 
har att göra med bärighet och tjällossning.   
 
Drift- och underhållskostnaden för en obelagd sommarcykelväg kan jämföras med grusväg, 
vilket betyder cirka 20 kronor/meter och år. Där bredden är begränsad eller överbyggnaden 
svag är 4-hjulingar ett bra alternativ vid drift- och underhållsåtgärder.  

 
Kostnaderna för anläggning, drift och underhåll av sommarcykelvägar visar att de i många 
fall ”ger mer för pengarna” än GC-vägar även när begränsad tillgänglighet och 
livscykelkostnader bedöms.  
 
Vägverket bedömer att det långsiktiga investeringsbehovet för arbets- och skolpendling längs 
statliga vägarna uppgår till 8 miljarder kronor. Hur stor del av dessa som skulle kunna vara 
sommarcykelvägar är svårt att bedöma (se även delprojekt 2, bilaga 4). I det behov på 
förbättrad infrastruktur som Vägverket beskriver i den utvecklade cykelstrategin ingår att 
pröva alternativet Sommarcykelväg.  
 
Att bygga sommarcykelväg för rekreation och turism är inget problem om den har ett 
funktionellt samband med den allmänna vägen. För att Vägverket ska kunna bygga 
sommarcykelvägar utan detta funktionella samband fordras sannolikt ett generellt klartecken 
från departementet genom särskilt beslut eller i regleringsbrev. 
 
I den mån vägvisning används på sommarcykelvägar bör den göras enhetlig i hela landet för 
att få god förståelse. Cykelledsmärke kan användas för att t ex märka ut en turistcykelväg. 
Även utmärkning med påbudsmärke för gång- och cykeltrafik kommer att göras i många fall. 
Sommarcykelvägen får då samma utmärkning som GC-vägen. Det innebär att den blir öppen 
för gående, cyklande och moped klass II men inte för ridning, snöskoterkörning och moped 
klass 1 (EU-moped). Vägverket har dock föreslagit att det ska vara möjligt att tillåta moped 
klass I att färdas på GC-väg intill 2+1-väg eller högtrafikerade vägar. När så erfordras kan 
moped klass II förbjudas med hjälp av tilläggstavla. Sommarcykelväg av typfall 3 ”Cykelstig” 
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bör normalt inte skyltas med påbudsmärke. På så sätt blir den bara öppen för gående, 
cyklande, ridning och, om marken är snötäckt, även snöskoter. Tilläggstavla eller information 
”Snöröjes och sandas ej” bör i förekommande fall alltid sättas upp på sommarcykelvägar för 
att informera trafikanterna. I bilaga 9 finns en omfattande redovisning av vägvisning och 
trafikreglering. Se vidare bilaga 9. 
 
Sommarcykelväg kan inte bilda ett eget avsnitt i VGU utan bör ingå på samma sätt som GC-
väg (på skilda ställen utifrån behov). Särskilt viktigt är det att beskriva när och hur 
sommarcykelväg ska anläggas intill mötesfria vägar.  
 
Pendlingstråk bör vara snöröjda och halkbekämpade, men undantag kan göras när det finns 
alternativa stråk och där vinterväglag hör till ovanligheterna.   
 
Sommarcykelväg utanför planlagt område ska normalt vara tillgänglig för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga när dessa enligt bedömning kommer att nyttja 
sommarcykelvägen.  
 
Vägverket har avgivit ett remissyttrande kring hur Vägverket bör kunna vara andelsägare i en 
vägförening. Anläggningslagen skulle då kunna nyttjas vid utbyggnad av sommarcykelvägar 
istället för väglagen. Ärendet har ännu inte behandlats. 
 
Bredden på en sommarcykelväg måste få variera fritt utifrån behov, förutsättningar och 
kostnader.  
 
Belysning är viktigast på friliggande sommarcykelvägar (av främst trygghetsskäl) och i tätort 
(där det ofta redan finns eller är lätt att komplettera). 
 
Snöröjning och halkbekämpning är viktigast på sommarcykelvägar som nyttjas för pendling 
och som ligger i och nära tätort. 
 
VGU behandlar inte sommarcykelvägar och ger därför ingen vägledning när det gäller bredd, 
linjeföring, lutningar och siktavstånd. När sommarcykelvägar införs som en produkt bör VGU 
kompletteras och även kanske ange vissa minimivärden. Även ATBväg bör då kompletteras. 
 
Singelolyckor i låg fart (förhoppningsvis med hjälm) är inget 0-visionsproblem för just 
sommarcykelvägar. Belysning längs en sommarcykelväg är mer motiverat av trygghetsskäl än 
av trafiksäkerhetsskäl. 
 
Se vidare bilaga 6 
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Förslag 

Sommarcykelväg – en ny produkt? 
Sommarcykelväg bör införas som en ny produkt för Vägverket. Ett motiv är att även en 
sommarcykelväg, så som den är beskriven med sina egenskaper och karaktärsdrag i bilaga 1,  
ofta kan täcka cykelbehovet på ett tillfredställande sätt. Ett annat motiv är att det blir lättare 
för såväl Vägverket som kommuner att välja alternativet sommarcykelväg när det är beskrivet 
och etablerat. Till stöd för att utreda och kvalitetssäkra valet av åtgärd finns ett 
bedömningsunderlag – se nedan. 
 
Sommarcykelväg skulle också kunna betraktas och beskrivas som en undertyp till produkten 
GC-väg – och då med enklare utförande och vid begränsat nyttjande. Samma beskrivna 
egenskaper och karaktärsdrag (se bilaga 1) och samma bedömningsunderlag (se nedan) skulle 
nyttjas. En effekt av detta skulle bli ”lägre status” för sommarcykelväg, med risk för att det 
inte ”slår igenom” att man mycket väl kan bygga enklare, billigare och fler cykelvägar bara 
det görs med gott stöd och eftertanke.  
 
I bägge fallen är det viktigt att sommarcykelväg blir ett samlingsbegrepp för enklare 
cykelvägar som i folkmun även kan komma att kallas cykelstigen, banvallen, genvägen etc. 
 
Den föreslagna produkten sommarcykelväg kan beskrivas med hjälp av den nya mall för 
tjänste- och produktbeskrivningar som Vägverket håller på att ta fram. Se vidare bilaga 7. 
  

Bedömningsunderlag 
I varje enskilt fall är det, innan beslut om att föreslå en sommarcykelväg fattas, viktigt att 
belysa om det kan vara rätt åtgärd. Därför bör denna bedömningslista gås igenom och 
utvärderas i ett tidigt skede. 
 
Pendlingsbehov? 
För rekreation, friluftsliv och turism? 
Funktionellt samband med vägen? 
Utnyttjande sommartid - antal och trafikantgrupper? 
Utnyttjande vintertid – antal och trafikantgrupper? 
Tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga?  
Behov av vinterunderhåll?  
Behov av belysning?  
Behov av vägvisning och skyltning? 
Trafiksäkrare? 
Efterfrågat? 
Vilket typfall lutar det åt? 
Anläggningskostnad i förhållande till gc-väg? 
Livscykelkostnad i förhållande till gc-väg? 
 
Svaret på frågeställningarna i bedömningslistan kan inte poängsättas, men ger ett underlag för 
att jämföra behov och nytta med t ex andra eventuella sommarcykelvägar. Bedömningslistan 
ger också underlag för att välja vilken typ av sommarcykelväg som bäst passar i det aktuella 
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fallet. Genomgången av bedömningslistan kan också leda till att behoven klart pekar på att det 
bör byggas en GC-väg istället. Bedömningarna enligt ovan är en del av ett analysarbete av ett 
enskilt projekt som ska kompletteras med beräknade kostnader och samhällsekonomiska 
bedömningar. 

 

Typfall av sommarcykelvägar 
Utifrån förstudien (bilaga 1) och arbetet med huvudstudien har åtta typfall vuxit fram. Dessa 
har, tillsammans med en fullt utbyggd GC-väg, beskrivits och kostnadsberäknats i bilaga 8. 
De åtta typfallen är alla enklare än GC-väg. Två typer (1 och 2) nyttjar befintlig överbyggnad 
och en typ (3) är enklast tänkbara nyanläggning. En typ (4) har ett enkelt utförande av 
belysning och skyltning medan två typer (5 och 6) är belagda med asfalt och tre typer (4, 7 
och 8) med den enklare beläggningen Y1G. Dessa åtta typfall är bara just typfall och de bör i 
första hand användas för att jämföra anläggningskostnaden vid olika utformningsalternativ. 
För att få idéer om hur en sommarcykelväg ska utformas i det enskilda fallet finns mer att 
hämta i förstudien (bilaga 1) och i bilagorna 2-9. Ingenting hindrar att en sommarcykelväg 
byggs som en kompromiss mellan typfallen eller får en helt egen utformning med avseende på 
annan bredd, annat slitlager och liknande. Markförhållanden kan t ex innebära att en 
sommarcykelväg byggs med en mycket varierad överbyggnad.  
 
En jämförelse mellan anläggningskostnaderna ger vissa klara indikationer. Att nyttja befintlig 
banvall (1) eller grusväg (2) är mycket billigt. Där markförhållandena är bra och begränsad 
tillgänglighet kan accepteras ger ”cykelstig” (3) mycket för pengarna. En friliggande 
sommarcykelväg (4) kostar hälften mot en friliggande GC-väg (9). Det är mycket dyrare att 
anlägga sommarcykelvägen nära/intill befintlig väg (5 och 6) än i dike/slänt (7) eller som 
friliggande (4 och 8). Skälet till det är att det då blir naturligt att öka överbyggnad och 
standard. Det är kanske därför fel att klassa 5 och 6 som sommarcykelväg. Av alla dessa 
alternativ gör vi bedömningen att ”cykelstig” (3) och friliggande sommarcykelväg (4 och 8) 
har störst potential och är de som är mest intressant att marknadsföra för att tillfredställande 
täcka behovet av cykelvägar utifrån samhällsnytta och kostnadseffektivitet.  
     
För att få fram totalkostnaden tillkommer kostnader för marklösen, utredning och 
projektering. Sommarcykelvägens läge (t ex i tätort eller på landsbygd) och lokala 
omständigheter måste också beaktas för att få fram totalkostnaden. För att göra 
överslagsberäkningar kan därför ett påslag på 20-40 % på anläggningskostnaden vara rimligt. 
 
Livscykelkostnaden måste beaktas vid sommarcykelvägar. Det finns en risk för att ”cykelstig” 
(3) eller sommarcykelvägar med enkelt utförande (främst 4,7 och 8) i vissa fall (t ex vid svåra 
markförhållanden) blir dyrare i drift och underhåll än en fullt utbyggd GC-väg (9). 
 
Se vidare bilaga 8 
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Att tänka på inför det fortsatta arbetet med 
sommarcykelvägar 
 
När denna huvudstudie ”lagt sig”, ifrågasatts och till viss del tillämpats bör ställningstagande 
göras till om sommarcykelväg ska bli en ny produkt eller bli en undertyp till produkten GC-
väg.  
 
Potentialen för sommarcykelvägar som har ett funktionellt samband med statliga vägar bör 
undersökas av respektive vägverksregion. Detta utifrån de inventeringar av GC-behovet som 
pågår eller nyligen avslutats och utifrån denna huvudstudie. För att inte försämra för 
cyklisterna är det viktigt att sommarcykelvägar i första hand är ett alternativ till ”ingen 
åtgärd” och inte ett alternativ till GC-väg. 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL bör informeras om denna huvudstudie. De kan då, 
genom att marknadsföra huvudstudien, ge kommunerna argument och stöd för att bygga ut 
sommarcykelvägar. 
 
Vägar och gators utformning, VGU och ATBväg bör kompletteras med sommarcykelväg (m a 
p utformning, utförande och nyttjande). I ”Vägar och gators utformning”, VGU bör särskild 
omsorg läggas på när sommarcykelvägar bör nyttjas i samband med mötesfria 2+1-vägar. 
 
Beslut kring om anläggningslagen kan komma att nyttjas istället för väglagen (vid utbyggnad 
av sommarcykelvägar) bör bevakas. 
 
Av de 8 typfall av sommarcykelväg som presenteras i bilaga 8 är ”cykelstig” (typ 3) och 
friliggande sommarcykelväg (typ 4) mest intressanta att prova och att utveckla vidare. Projekt 
där dessa typer passar in bör därför planeras, utföras, följas upp och utvärderas med avseende 
på anläggningssätt, juridik och kostnader. Även vägvisningssystem och skyltning bör 
behandlas.  
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1 Sammanfattning 
Förstudien visade att sommarcykelväg är en lämpligare benämning än cykelstig. Därför har 
sommarcykelväg använts genomgående i dokumentet även om cykelstig använts i 
projektbeskrivning, remissvar etc.   

Förstudien visade också att sommarcykelväg i första hand är ett alternativ till ”ingen åtgärd” 
och att det är möjligt att ”få mer för pengarna” genom att beakta vårt klimat och satsa på 
sommarcykling. Det framkom också att det är viktigt att egenskaper och karaktärsdrag hos en 
sommarcykelväg beskrivs och förankras. Nyttan kan bli stor, de positiva effekterna är många 
och de negativa effekterna kan sannolikt bemästras. Därför föreslås en fortsättning i form av 
en huvudstudie enligt kapitel 8. 

Borlänge 20070115
Anders Arvelius
Sektionen för utformning av vägar och gator 

2 Bakgrund 

Varför en förstudie om sommarcykelvägar? 
Det byggs 10-15 mil cykelvägar per år med statliga medel. Det finns önskemål, förväntningar 
och krav från kunder och uppdragsgivare på en långt större utbyggnad. Vägverket svarar för 
cykelvägar längs nationella vägar medan respektive länsstyrelse eller regionparlament 
prioriterar cykelvägar i länsplanerna. Kommunerna kan få 50-procentiga statliga bidrag för 
utbyggnad av cykelvägar inom sina väghållningsområden. Alla dessa parter, som alltså har ett 
delat ansvar för att prioritera nya vägar för cykeltrafik, har intresse av att alternativet 
sommarcykelvägar belyses.

När vägar byggs om till mötesfria 2+1-vägar och parallellväg saknas upplever cyklisterna en 
ökad otrygghet. Det bör utredas i vilken utsträckning enkla och billiga sommarcykelvägar kan 
vara en lämplig åtgärd i dessa fall. 

Sommarcykelvägar har begränsande egenskaper som påverkar framkomlighet, säkerhet och 
trygghet. I vilken utsträckning, och med vilka motiv, sommarcykelvägar ändå bör byggas för 
att underlätta pendling till arbete och skola i och nära tätorter bör belysas. I vilken 
utsträckning, och med vilka motiv, sommarcykelvägar bör byggas också av andra skäl och för 
andra ändamål är också viktigt att belysa. 

Sammantaget handlar det om att i en förstudie belysa alla aspekter på sommarcykelvägar för 
att kunna bedöma om och när sommarcykelväg är ett alternativ till GC-vägar eller ”ingen 
åtgärd”. 

Uppdraget
Uppdraget har i stort sett utförts utifrån nedanstående sammanfattande projektbeskrivning: 
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Förstudien ska behandla vilka behov en sommarcykelväg ska tillfredställa, hur den bör 
byggas, till vilken standard och hur den bör skyltas. Den ska också belysa underhåll, 
kostnader, väghållaransvar, motiv och befintlig kunskap. Hur sommarcykelvägar 
överensstämmer med transportpolitiska mål, Vägverkets nationella cykelstrategi, Den goda 
staden mm ska också belysas. Juridiska komplikationer, ansvarsfrågor, markägaraspekter och 
en problemredovisning ingår också i förstudien liksom kreativa idéer av varierande slag. 
Typexempel på hur sommarcykelvägar kan anläggas och nyttjas ska redovisas i en bilaga. 
Resultatet kan sammanfattas som en allsidig, bred och öppen beskrivning av 
sommarcykelväg.

Om förstudien visar att sommarcykelväg kan tas in i Vägverkets prestationsförteckning ska 
förstudien avslutas med ett förslag till upplägg av en huvudstudie som bland annat bör 
innehålla en bedömning av framtida omfattning, utredningsbehov, pilotstudie och 
pilotprojekt.” 

Vad är en sommarcykelväg? 
Utifrån uppdraget och de fakta och synpunkter som kommit fram under förstudien utgår vi 
från att en sommarcykelväg ska ha följande egenskaper och karaktärsdrag. 

Öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte moped 
Bör vara skyltad (även avseende destination och eventuell inskränkt drift) 
Behöver inte ha en konstruerad överbyggnad för att bära tunga fordon 
Ej krav på snöröjning och halkbekämpning 
Betydligt billigare anläggningskostnad än GC-väg 
Billigare i drift och underhåll än GC-väg 
Smal och följer terrängen utan specificerade utformningskrav 
Normalt inte belagd med asfalt 
Inte fullständiga krav på anpassning till funktionshindrades behov 
Vanligtvis obelyst 
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En GC-väg är däremot normalt belagd, bredare med projekterad linjeföring och öppen för 
åretrunttrafik.
Av kapitel 7 framgår att flexibiliteten måste vara stor med tanke på var och för vilket ändamål 
sommarcykelväg byggs. Lokala omständigheter och förhållanden ska ha stor betydelse för hur 
en sommarcykelväg utformas. 

Prestationsförteckningen 
Vägverkets produkt & tjänsteplan innehåller en förteckning över prestationer. Under 
Mötesfria vägar (222) finns Mötesfri landsväg (2225) som beskrivs som ”Väg med körfält 
separerade med mittremsa med räcke normalt med korsningar och anslutningar i plan”. Under 
Övrig förbindelse (223) finns GC-väg (2233) som beskrivs som ”Vägbana som endast är 
avsedd för gång-, cykel- och/eller mopedtrafik”. Här skulle eventuellt även prestationen 
sommarcykelväg passa in och beskrivas som ”Enkel vägbana med begränsat underhåll som 
endast är avsedd för gång- och cykeltrafik”. 
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3 Motiv för sommarcykelvägar 

Utifrån Transportpolitiska mål 
För att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning fordras attraktiva lösningar för 
dem som önskar begränsa sina utsläpp av koldioxid och motverka växthuseffekten. 0-visionen 
och en god och hälsosam livsmiljö är starka motiv för att ge cyklister fler och bättre alternativ 
så att de inte avstår från att cykla på grund av olycksrisker eller otrivsel. 

Utifrån Vägverkets vision, verksamhetsidé och kännetecken 
Många cyklister skulle uppskatta om vi i större utsträckning möjliggjorde en godare resa för 
cyklister än att färdas osäkert och bullrigt längs högtrafikerade vägar. Att cykling är ett bra 
miljöanpassat färdsätt betvivlar ingen. Att Vägverket, som öppna, trovärdiga, kreativa 
samhällsbyggare försöker lösa cyklisters behov och problem med okonventionella metoder 
och ”kompromisser” känns också rätt. 

Utifrån Regleringsbrev och styrkort för Vägverket 
En utbyggnad av sommarcykelvägar kan stödja många mål i regleringsbrevet, som t ex. 
”Andelen gående, cyklister och bussresenärer skall öka jämfört med det totala kortväga 
resandet.”

Enligt Vägverkets styrkort för 2006 är ett kundfokus ”Antal barn som på egen hand kan ta sig 
till närmaste skola med god säkerhet ska öka med minst 2 000 genom Vägverkets fysiska 
åtgärder.” Sommarcykelvägar kan bidra till ett kontinuerligt stöd för en sådan utveckling.  

Nytta, pengar och hälsoeffekter

Cykelpendling till arbete och skola 
Där cykelpendlingen till arbete och skola i och nära tätorter är liten kan sommarcykelvägar 
byggas. Begränsningarna ligger främst i snöröjning, halkbekämpning och belysning. Med 
tanke på att cykling oftast sker under barmarksförhållanden och i dagsljus, och att alternativet 
oftast är ”ingen åtgärd”, är sommarcykelvägar ändå väl motiverade för att öka 
pendlingsmöjligheterna med cykel.    

Cykling längs mötesfria vägar 
När 2+1-vägar byggts har det i normalfallet inte ansetts samhällsekonomiskt effektivt att 
bygga separerade GC-vägar. Cykling är i de flesta fall möjligt och tillåtet (85 mil 2005). Ändå 
finns starka indikationer på att man av rädsla och obehag avstår från att cykla på dessa vägar.
Behovet av enkla och billiga cykellösningar kommer att öka i takt med att allt fler vägar 
förses men mitträcke. Ett motiv för sommarcykelvägar är alltså att ge de cyklister som 
behöver trafikera 2+1-vägar ett trafiksäkrare och tryggare alternativ.
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Cirka 45 mil (2005) av 2+1-vägarna är motortrafikled med normalt 110 km/t. Här är GC-
trafik förbjuden och hänvisas till annat vägsystem.

För övrig cykeltrafik 
Om sommarcykelvägar ”ger mer för pengarna” skulle de kunna byggas längs smala och hårt 
trafikerade vägar. De kan även byggas för att utgöra ”felande länkar” och ”genvägar”. På så 
sätt skulle säkrare och mer attraktiva cykelstråk bildas som kan bidra till att utöka 
cykelanvändningen. Sommarcykelvägar skulle även nyttjas av cyklister för turism, rekreation, 
träning och friluftsliv vilket leder till positiva hälsoeffekter.  

Många användningsområden 
I de fall sommarcykelvägar beläggs med asfalt kan de även användas av inlines- och 
rullskidåkare. Vintertid kan skidåkning och skoterkörning förekomma. Sommarcykelvägar 
skulle också kunna användas av hästar för att ge ridande utökade möjligheter att undvika hårt 
trafikerade vägar. En nackdel med ridning blir dock att det obelagda ytskiktet lätt förstörs av 
hästhovar. Sommarcykelvägar bör därför, i likhet med gång- och cykelbanor, inte upplåtas för 
ridning. Huruvida andra restriktioner bör införas kan belysas i huvudstudien.

Mer för pengarna 
En sommarcykelväg för barmarkscykling utan GC-vägens utformningskrav bör bli 
förhållandevis billig att anlägga. Att genom kompletterande utbyggnader och vägvisningar 
skylta cykeltrafiken till mindre och enskilda vägnät bör vara positivt ur många aspekter. Men 
man får inte glömma att noga beakta drift- och underhållskostnader. Motivet är att det finns 
risk för att de sammanvägda kostnaderna i vissa fall blir större än för GC-väg om 
sommarcykelvägen t ex trafikeras av fordon som den inte är byggd för.  

Hälsoeffekter
Forskning pågår kring hälsoeffekter av ökad cykling. Enligt en rapport från Naturvårdsverket 
är de positiva hälsoeffekterna mycket stora. Vid enstaka cykelsatsningar, utan att man gör 
särskilda ansträngningar att nå inaktiva äldre, anges ett värde på cirka 2600 kronor/år per 
nytillkommen cyklist vilket motsvarar 20 kronor per nytillkommen cykeltimme. 
Internationellt pågår en debatt där åsikterna går kraktigt isär om cyklismens hälsoeffekter. 
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4 Kunskap och idéer 

Från regionerna 
Ett urval av synpunkter som främst kommer från regionernas cykelsamordnare som svar på 10 
konkreta frågeställningar.

VSK
VSK har både en cykelledsplan (publ. VSK 2001:11) och en cykelvägvisningsplan (publ. 
2006:118). Målet med planerna är att få ett attraktivt och trafiksäkert cykelnät. Ny 
cykelledsplan kommer hösten 2006. 

Av utrymmes- och kostnadsskäl har en 1,5 m bred GC-remsa byggts utanför sidoräcket på 
mötesfri väg. Erfarenheterna är goda så när som på problem med snöröjning vintern 
2005/2006.

Det går bra att anlägga sommarcykelvägar inom t.ex. naturreservat utan stora ingrepp. 

Vägverket kan absolut bygga sommarcykelvägar även för rekreation och friluftsliv. 

En sommarcykelväg kan ligga skild från den statliga vägen. Det är funktionen som är det 
viktigaste.

VSÖ
På Öland har sommarcykelväg byggts genom att man bara tagit bort vegetationen och lagt på 
ett begränsat förstärkningslager. 

Avtalsmallar kring anläggande och skötsel av sommarcykelvägar (eller motsvarande) 
efterfrågas.

Jättebra med sommarcykelvägar som ett alternativ. GC-vägar enligt VGU blir ibland onödigt 
krångligt och dyrt. 

VVÄ
Alternativet ”snöröjs och sandas ej” bör avgöras från fall till fall. 

Samfinansiering med kommun vore bra. Regelverk kanske kan ändras så att statsbidrag kan 
nyttjas?  

Kreativa lösningar och överenskommelser med enskilda väghållare finns. Vägvisning har 
skötts av kommuner.

VMN
Sommarcykelväg för pendling till arbete och skola bör hålla för fordon och plogas - gäller 
normalt även längs 2+1-väg. Däremot är det lättare att låta sommarcykelvägar för rekreation 
och turism vara oplogade. 

Vägverket saknar pengar från länstransportplanen för att bygga sommarcykelvägar. Det borde 
därför finnas speciella pengar för ”Turist/fritidscyklingsstråk/vägar/stigar”.
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Regionen har byggt/förlängt enskilda vägar så att det blivit sammanhängande stråk för de 
cyklister som behöver cykla längs en 2+1-väg. 

VST
Sommarcykelväg borde ses som en utrullad asfalterad ”stig”. 

Det är en utmaning att hitta lämplig utrustning för snöröjning och sandning. 

Sommarcykelväg längs 2+1-väg bör ha en högre kvalitet än en ”genväg” eller en ”felande 
länk”.

Det finns bra motiv för Vägverket att bygga sommarcykelvägstigar för rekreation och 
friluftsliv. 

Trafiksäkerhetsåtgärder behövs vid större vägpassager. 

Om Vägverket anlägger sommarcykelvägar är det ett misstag att inte använda en beläggning 
av hög kvalitet som möjliggör för många grupper att använda den. 

VM
Det förekommer att regionen ger byalag och liknande ”informell” hjälp med grus och 
liknande för att komplettera med felande länkar för cykeltrafiken. I dessa fall tar dock inte 
regionen något ansvar för byggande, drift eller underhåll. I övrigt präglas problematiken i 
regionen, kopplad till utbyggnaden av mitträcken, av att det är svårt att hävda några åtgärder 
för gc-trafik då antalet cyklister är litet. Då vägnätet är glest så blir då en effekt för det fåtal 
cyklister som finns, att förutsättningarna blir klart sämre. Exempel finns utmed Rv 50 och 80 
samt E 14. En starkt bidragande orsak är bristen på medel i planerna vilket reser frågetecken 
kring var resurserna till framtida sommarcykelvägar ska tas. 

VN
E10 (Töre-Kiruna) är både en europaväg och en byaväg. Regionen diskuterar att bidra med 
pengar så att ”byarna” kan förbättra stigar och småvägar som går parallellt med E10. Att vara 
med och finansiera sommarcykelvägar i annan regi har praktiserats tidigare. Vägverket skulle 
kanske bara bygga GC-vägar i helt egen regi med hög och enhetlig standard. 

Kanske kan man ha enskild väghållning vintertid (en by snöröjer t.ex.), medan den i övrigt 
sköts av Vägverket. 

Behandla gärna vilka olika typer av ägande/finansieringslösningar som är möjliga och deras 
för- och nackdelar. 

Från S-enheten i Borlänge 
Många synpunkter och idéer från S-enheten med flera har inarbetats på skilda ställen. Vilka 
som bidragit framgår under referenser. 

Från externa
Tre cykelorganisationer har i ett tidigt skede besvarat frågeställningar och framfört synpunkter 
på projektbeskrivningen. De har tillsammans med VTI och Föreningen Bilfria leder också 
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besvarat den informella remissen. Nedan redovisas en kort sammanfattning av deras 
viktigaste synpunkter.

Cykelfrämjandet 
Sommarcykelvägar bör kunna bli ett komplement till GC-vägar som gör att Sverige 
kan få nationella stråk för cykel.
Bra trafiksäkerhetsåtgärd att få cyklisterna bort från vägnätet.  
Miljöbalken kräver förstudie.  
Planerare och bilister glömmer gärna att det är viktigt med ett stråktänkande även för 
cykeltrafik.
I Ulricehamn finns ett exempel på en 5 km lång sträcka som under 2006 har samråtts 
enligt miljöbalken och har en anslutning mot banvallsstråken. Denna sträcka skulle 
kunna anläggas som sommarcykelväg ganska omgående. 

Svenska Cykelsällskapet 
En sommarcykelväg kan, som vi uppfattar begreppet spontant, t ex slingra sig mellan 
trädstammar, ha ett hårdare sammanpressat ytskikt och en varierande bredd.
Underhåll förekommer knappast och behövs kanske inte heller. Sommarcykelvägen 
kan ändå vara en länk i ett system.  Finns redan mellan Trelleborg och Smygehuk på 
ett kortare avsnitt (Vägverksprojekt).  
Det som nu föreslås är väl en enklare GC-väg som inte ska snöröjas men ska lösa 
problematiken kring 2+1-vägar (som nästan omöjliggör cykling – livsfarligt). Skulle 
kanske kunna kallas Sommarcykelvägar eller barmarkscykelvägar.  
Sommarcykelvägar bör inte begränsas till pendling.
Tillstånd av markägare bör kanske inte vara något problem - cyklar gör man ändå 
enligt allemansrätten på befintliga ”stigar”.  
Ytan ska vara slät, men ingen Y1G-beläggning. Begagnad asfalt och oljeblandat grus 
går bra.
Nedlagda banvallar kan lämpa sig väl, men blir väldigt monotona att cykla på i 
längden.

Svensk Cykling 
De svenska cyklisterna är inte betjänta av att det inrättas en ny typ av cykelled av än 
sämre standard än den existerande. Standarden måste istället höjas för att andelen 
resor med cykel ska öka. Dessutom skulle obelagda sommarcykelvägar leda till fler 
cykelolyckor.
Svensk cykling ställer sig avvisande till sommarcykelvägar och uppmanar istället 
Vägverket att genomföra sitt program för ökad säker cykling på det sätt som 
Vägverket presenterade i sitt nationella cykelprogram från år 2000. 
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Föreningen Bilfria leder 
Det är viktigt att klargöra när sommarcykelväg är en lämplig åtgärd och när det inte är 
det.
Det är så gott som alltid är motiverat att anlägga asfalterad och belyst bilfri cykelväg 
längs statliga vägar inom tätort för bl.a. skol- och arbetspendling. Så också mellan 
tätorter om avståndet är rimligt i förhållande till befolkningsunderlaget.  
Hänsyn måste tas till att medborgare med funktionshinder ska kunna nyttja en sådan 
infrastruktur.  En annan viktig aspekt är att se till att vägen till skolan eller arbetet är 
trygg för kvinnor och barn.
Sommarcykelväg kan vara en acceptabel och kostnadseffektiv åtgärd längs 2+1-vägar 
i glest befolkade områden, som sommarväg till tätortsnära badplatser, ridstall mm och 
som länkar i cykelturiststråk.  
Det är normalt billigare att lägga på ett nytt bärlager och asfaltera en enskild väg än att 
anlägga en sommarcykelväg. Det är viktigt att Vägverket utvecklar rutiner för att 
hantera sådana vägar inom ramen för statsbidragen till enskild väghållning.  

VTI
Syftet med sommarcykelvägarna bör inte vara att underlätta för pendling 
till arbete och skola. Pendlare behöver asfalt, belysning och 
vinterunderhåll. De bör istället främst anläggas för turism, rekreation och 
friluftsliv.  
Sommarcykelvägar bör i huvudsak byggas i egen sträckning som erbjuder 
cyklisterna den genaste vägen mellan start- och målpunkt. Byggskedet, 
etableringskostnader och den totala livscykelkostnaden måste då beaktas. 
Det man sparar i anläggningskostnad kan annars förloras i ökade drift- 
och underhållskostnader. 
Återvinnings- och biprodukter kan användas i sommarcykelvägarnas 
konstruktion. Användningen av lokalt tillgängliga alternativa material 
(slagger, askor, returasfalt, krossad betong mm) bör förespråkas vid 
byggande av sommarcykelvägar. Olika alternativ av ytskikt bör också 
studeras.
Av kommande huvudstudie bör det framgå att införande av 
sommarcykelvägar inte kommer att begränsa utbyggnaden av fullvärdiga 
gång- och cykelvägar. Detta skulle vara förödande då det bl.a. skulle 
underminera trovärdigheten i Vägverkets uttalade mål att aktivt verka för 
att uppnå ett ökat och säkert cyklande.
Det är viktigt att beakta resultaten från huvudstudien och att ”skynda 
långsamt” för att undvika framtida problem! 

Några belysande exempel 

Ulricehamn
Kommunen har byggt ett omfattande cykelnät på nedlagda banvallar. Kommunägd mark, god 
förankring, politisk enighet, eldsjälar, statliga bidrag och en satsning på asfaltering har 
bidragit till ett gott resultat och att cykellederna nyttjas flitigt. Sommarcykelvägar skulle, 
enligt ”Ulricehamn”, kunna bli ett utmärkt tillskott i det stråktänkande som håller på att 
byggas upp i ett antal kommuner runt Ulricehamn.



14

Längs Blekingekusten 
”Cykelspåret” utnyttjar en blandning av större och mindre vägar. Dragningen innebär bitvis 
betydande omvägar. Kanske skulle det här och på andra ställen vara lämpligt att anlägga 
sommarcykelvägar som ”felande länkar” för att göra sträckningen mer attraktiv för både 
pendling och rekreation. 

Vägar på sötvattenis 
Det finns en allmän teknisk beskrivning, ATB, som beskriver kraven för vägar på sötvattenis 
(Publ 2002:35). I likhet med sommarcykelvägar kan inte isvägar hållas öppna året runt. Detta 
är alltså inget hinder för ett vägverksengagemang i sommarcykelvägar med begränsad 
tillgänglighet. 

Litteraturstudie och web-sökning 
Sökningar efter cykelstig, sommarcykelväg och liknande i databaser och på web-platser har 
gett magert resultat. Istället har vi funnit regelverk och skrifter som betonar vikten av att 
cykelbanor måste ha hög standard vad gäller både utformning och underhåll. 

Med stöd av Skyltfonden har rapporten ”Plan för svenska cykelrekreationsvägar”, Vv publ 
2001:116, tagits fram. Planen behandlar främst GC-vägar och nedlagda banvallar. Den är 
välskriven med mycket fakta och konkreta förslag. Planen innehåller en del som också kan 
appliceras på sommarcykelvägar. Här sägs att cykling på landsbygden är 8 gånger farligare än 
cykling i blandad tätortstrafik. Det föreslås hur Vägverket, i samråd med kommuner och 
länsstyrelser, ska investera i bilfria rekreationsleder (även motiv anges). Enligt planen är inte 
cyklister någon undantagen trafikantkategori, varför Vägverket bör ta huvudansvaret för 
investeringar i cykelrekreationsleder på landsbygden. Detta är troligen en stor fråga som 
Vägverket bör ta ställning till eftersom även sommarcykelvägar kan vara väl lämpade för 
rekreationscykling. Kopplingen till sommarcykelvägar i övrigt ligger i att de nedlagda 
banvallar som nyttjas för cykeltrafik sannolikt ofta har begränsad snöröjning och är billiga att 
iordningställa.

Internationella erfarenheter 
I Danmark har man något som kallas Cykelsti som används på landsbygd och är dubbelriktad. 
Den byggs relativt smal ( minimum 1,5 m) och med smal skiljeremsa mot körbanan 
(minimum 0,5 m upp till 80 km/t och 1,0 m vid högre hastigheter). Detta gäller deras 
vejklasse II, III och IV. 

Vejdirektoratet i Danmark har gett ut ”Idékatalog for cykeltrafik”. Den ger dock inget bidrag 
till våra eventuella sommarcykelvägar. 

Statens vegvesen i Norge har gett ut ”Sykkelhåndboka – utformning av sykkelhandlegg”. Den 
anger att turvägar ofta är goda och attraktiva alternativ. Turvägar kan vara billiga, grusade och 
användas som skolväg. Även genvägar behandlas. Genvägarna, som fungerar som viktiga 
anslutningar till huvudnätet, är viktiga för cyklisterna. Om genvägarna ska vara en del av det 
offentliga vägnätet bör det offentliga äga marken. 
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Det är troligen svårt att överföra andra länders erfarenheter av sommarcykelvägar och 
liknande. Förhållandena är sannolikt mycket olika, främst vad avser tjälad mark, ansvar för 
myndigheter (eller motsvarande) samt trafikkultur, lagar och regler. Det kan dock finnas skäl 
att göra mer efterforskningar i huvudstudien. 
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5 Sommarcykelvägen 

Skilda motiv 
De skilda motiven för att bygga och nyttja sommarcykelvägar kan sammanfattas så här. 

Ökade möjligheter att cykla trafiksäkert och tryggt 
Ökade pendlingsmöjligheter till arbete och skola 
Ökad tillgänglighet till det lilla vägnätet - trafiksäkrare och mer attraktivt 
Stimulera till rekreation och turism med cykel 

ATB VÄG 2005 
I syfte beskriva ett enklare/billigare alternativ till GC-väg har man i ATB VÄG definierat en 
sommarcykelväg som: 
”Sommarcykelvägen är en mycket enkel konstruktion som man inte avser att använda under 
vinterförhållanden eller låta tungt fordon använda. Slitlagret behöver inte vara bundet”.

Uppbyggnad och Slitlager 
För att en sommarcykelväg ska ha en bra textur (jämnhet) skulle den normalt behöva vara 
belagd med asfalt. Detta kan bara åstadkommas i vissa fall eftersom asfalt kräver ett underlag 
med god bärighet (överbyggnad med förstärknings- bär- och slitlager enligt ATB VÄG 2005). 
Vid goda markförhållanden kan grusslitlager eller stenmjöl på befintlig mark fungera bra även 
om överbyggnad saknas. Normalt kommer en enklare form av överbyggnad att behöva nyttjas 
som inte alltid ger en bra jämnhet. Vid vissa kortare passager kan kanske gummiduk, enkel 
brokonstruktion eller liknande bli aktuellt. Dessa enkla överbyggnader och konstruktioner, 
som bör vidareutvecklas i huvudstudien, kommer att innebära en mycket varierande livslängd 
på sommarcykelvägar.  

Vägvisning 
För att sommarcykelvägar ska nyttjas och få avsedd effekt bör det finnas någon slags 
vägvisning. Detta är särskilt viktigt med tanke på att sommarcykelvägen ofta blir en del i ett 
för cyklister sammanlänkat nät av allmänna vägar, felande länkar, genvägar och enskilda 
vägar. Hur utmärkningen ska ske för gång- cykel- och mopedtrafik regleras i 
vägmärkesförordningen (VMF 27§) (Ny VMF kommer att innnebära förändringar). 
Grundtanken är att vägvisning i cykelvägnätet (statligt som kommunalt) ska ha mörkblå 
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botten med vit text. Denna vägvisning ska vara lika över hela Sverige för att cyklande ska 
känna igen "sin" vägvisning var de än cyklar i Sverige.

avståndstavla 1.6.5 orienteringstavlor1.6.2 vägvisare 1.6.3  

Sommarcykelvägar kan i likhet med övriga cykelvägnätet bli en del av en cykelled. Cykelled 
är en särskilt anordnad längre sammanhängande sträcka. 

cykelledsmärke 1.6.7 

Gällande regler och andra idéer om cykelvägvisning och skyltning av sommarcykelvägar bör 
behandlas i huvudstudien. 

Drift och underhåll 
Funktions- och standardbeskrivning för drift och underhåll finns för belagda GC-vägar och 
grusvägar, men saknas för sommarcykelvägar. Om sommarcykelvägar skulle bli en prestation 
liksom GC-vägar och grusvägar bör en sådan beskrivning tas fram även för 
sommarcykelvägar. Problemet blir att beskriva hur en begränsad drift- och underhållsstandard 
ska utföras. 

Vinterväghållningsproblematiken är svår. Vid jämförelse med den ringa cykeltrafiken längs 
sommarcykelvägar under vintertid blir det orimligt dyrt att upprätthålla en hög standard på 
snöröjning och halkbekämpning. Bristande bärighet, smal sektion, inga krav på linjeföring, 
behov av särskilda fordon mm gör det dessutom nödvändigt att begränsa både åtagande, 
ansvar och användning. I stora delar av landet kan kanske ”byn” ploga sommarcykelvägen 
med skoter eller fyrhjuling så att åtminstone gående kan använda den vintertid. Ibland kan det 
vara lämpligt att träffa avtal om att kommunen eller byförening sköter sommarcykelvägen.

I den mån sommarcykelvägar anläggs och nyttjas 
för rekreation, friluftsliv och turism minskar 
behovet av snöröjning och halkbekämpning. Detta 
med anledning av att man då väljer sina tillfällen 
och att långa cykelsträckor (träning, semester och 
liknande) är sällsynta vid vinterförhållanden. 

En sommarcykelväg som ligger parallellt med en 
mötesfri väg, men som inte snöröjs och 
halkbekämpas, kan innebära problem för cyklister 
och gående. De ”tvingas” ibland ut på den smala 
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vägrenen vilket är otryggt och sannolikt trafikfarligt eftersom omkörande fordon (inklusive 
långtradare) passerar närmare. Även där GC-trafiken är liten är det därför svårt att begränsa 
sig till sommarcykelväg längs mötesfria vägar. Att lösa problemet genom skyltning och 
friskrivning från ansvar för framkomligheten skulle kunna bli en framkomlig väg om det 
hanteras med stor försiktighet och från fall till fall. Även för pendlande cyklister som nyttjar 
sommarcykelvägar i form av ”genvägar” och liknande är ”Snöröjs och halkbekämpas ej” ett 
problem. För 0-visionen och samhället är det också ett problem med att locka till cykling, men 
bara till viss del möjliggöra den på ett säkert sätt. Med tanke på att alternativet ”ingen åtgärd” 
nästan alltid är sämre finns ändå goda motiv att bygga sommarcykelväg. 

Om sommarcykelvägen utgör en väganordning (d.v.s. är en del av den allmänna vägen) måste 
Vägverket vid fastställelse av arbetsplanen besluta om inskränkt drift enligt 26§ Väglagen. 

Trygghetsaspekter
Med sommarcykelvägens begränsande egenskaper och karaktärsdrag kommer den ibland att 
vara otrygg. Det kan vara osäkerhet om framkomlighet och utformning, men framför allt 
handlar det om att belysning vanligtvis saknas. Brist på belysning kommer att medföra 
ytterligare begränsat utnyttjande för pendling till skola och arbete. Sannolikt är det motiverat 
att skylta ”Belyses ej” i vissa fall och när cyklisten kan förvänta sig belysning. 

För att en sommarcykelväg ska vara attraktiv vid dagsljus är det en fördel om den har en 
varierande sträckning genom landskapet. I många fall kan det också innebära en genare 
sträckning än bilvägen. Problemet kommer när sommarcykelvägen behöver användas vid 
mörker. Av trygghetsskäl bör den då ligga nära vägen.

När, var, hur 
Sommarcykelvägar ska kunna användas främst under barmarkssäsong. I södra delen av landet 
kan sommarcykelvägen trots det komma till användning under praktiskt taget hela året. 
Sommarcykelvägen utökar möjligheten att pendla till skola och arbete under främst 
sommartid, medan det vintertid finns begränsningar i utnyttjandet. När cykelflödet är stort är 
det lättare att motivera sommarcykelvägar till sommaraktiviteter och för rekreation, friluftsliv 
och turism. 

Det finns flera alternativ till var sommarcykelvägar kan anläggas.  
Parallellt med vägar med mycket trafik och utan rejäl vägren för cykling 
Parallellt med smala och hårt trafikerade vägar 
Avskild från vägen men med ett tydligt funktionellt samband 
”Felande länkar” till och mellan allmänna och enskilda vägar 
”Genvägar” av skilda slag 
I för rekreation, friluftsliv och turism attraktiva områden 

När t ex en enskild väg ingår som en del i en cykelförbindelse innebär det att grovt grus eller 
tillfälliga hinder ibland gör det svårt att nyttja vägen. Det är då gemensamhetsanläggningens 
ägare som avgör om och hur vägen snöröjs och halkbekämpas. 

Sommarcykelväg är ett samlingsnamn för någonting som är enklare och billigare än GC-väg. 
Hur sommarcykelvägar utformas måste få variera efter de vitt skilda förutsättningar som 
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kommer att finnas med avseende på markförhållanden, cykelflöde, ägoförhållanden, 
underhållsstandard och de alternativ som finns.  Typexemplen visar några varianter. 

Återvinnings- och biprodukter som slagg, aska, returasfalt, krossad betong mm kan vara 
särskilt lämpligt att använda i sommarcykelvägens konstruktion. Olika alternativ till ytskikt 
som klarar ojämna tjällyftningar och varierande markförhållanden bör belysas i huvudstudien. 

Kostnader
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, anger att anläggningskostnaden för GC-vägar är
1 000 – 3 000 kr/m medan kostnaden för en asfalterad cykelväg på en banvall kostar 175 – 
400 kr/m. Vägverket gör bedömningen att GC-väg kostar cirka 2 000 kr/m medan en 1,8 
meter bred grusad sommarcykelväg med låg bärighet skulle kosta cirka 400 kr/m. Sannolikt är 
variationerna mycket stora, men en sommarcykelväg bör inte kosta mer än 1 000 kr/m för att 
vara motiverad med tanke på begränsad användning och framkomlighet.  

När det gäller sommarcykelväg är det troligt att generellt upphandlade drift- och 
underhållskostnader skulle bli mycket stora med tanke på att det ofta blir korta avskilda delar 
som kan fordra särskild utrustning, och att entreprenörer måste gardera sig för dessa 
”specialarbeten”. Det blir därför troligen lönsamt för Vägverket att efter anläggningsåret göra 
besiktningar i egen regi och bara upphandla och utföra drift- och underhållsarbeten vid behov. 

En beräkning/uppskattning av anläggningskostnader bör göras i huvudstudien utifrån 
typexemplen. Då bör även kostnaderna för drift och underhåll bedömas. 
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6 Övrigt 

Några utredningar som berör sommarcykelvägar 
Av en intervjustudie med 10 projektledare för 2+1-vägar har det framkommit en del som 
berör sommarcykelvägar 

Riktlinjer bör fastställas för gång och cykeltrafik längs och tvärs 2+1-vägar 
Arbetsplan bör göras vid utbyggnad till 2+1-väg – men görs sällan. 
Arbetsplan för att belysa de oskyddade trafikanternas anspråk mm tas bara fram i 
undantagsfall
Lösningar för oskyddade trafikanter längs vägen löses ofta med parallellvägar. 

På uppdrag av Vägverket tas ”Modell för regional inventering och planering av cykelvägar” 
fram. Modellen har redan testats på Östergötland och en första central utbildning ska 
genomföras jan/feb 2007. Syftet är att ge kommuner, län och Vägverkets regioner en 
gemensam modell för att beskriva inventerings- och planeringsarbetet inför 
infrastrukturplaneringen. Kontaktperson för Vägverket är Hossein Alzubaidi, Sted. 
Även om modellen endast avser GC-vägar kan de schabloner modellen bygger på komma till 
användning i huvudstudien. Det handlar då om att dra nytta av allt inventeringsarbete som 
gjorts i Östergötland och eventuellt där göra en begränsad pilotstudie av när 
sommarcykelvägar kan vara ett alternativ till ”ingen åtgärd” eller GC-vägar längs statliga 
vägar (eller skild från vägen men med ett funktionellt samband).  

Verket för näringslivsutveckling, NUTEK, har i uppdrag att i samverkan med Vägverket m fl 
utreda förutsättningarna för cykelturism. Uppdraget, som ska lämna förslag på konkreta 
åtgärder för att främja cykelturism, ska avrapporteras 1 maj 2007. Kontaktperson för 
Vägverket är Hossein Alzubaidi, Sted. 

Vägverket ska, enligt regleringsbrev 21 juni 2006, utveckla den nationella cykelstrategin, 
bland annat utifrån tillgänglighets-, folkhälso- och miljöperspektiv. Målet är att cykeltrafikens 
andel av antalet resor bör öka, särskilt i tätort. Uppdraget ska redovisas till 
Näringsdepartementet 1 maj 2007. Ett utkast till en långsiktig handlingsplan (2007-2010) 
finns där aktiviteter och ansvariga har angivits. Arbetet leds av Hossein Alzubaidi, Sted. 

VTI har ett projekt som syftar till att definiera en attraktiv cykelväg ur ett drift- och 
underhållsperspektiv, med avseende på cyklisters framkomlighet, komfort och säkerhet. Målet 
är att få standardkrav på cykelvägar som är bättre anpassade till cyklisternas behov.
Slutprodukten av projektet väntas bli en handbok med konkreta tips för drift och underhåll av 
cykelvägar, för en ökad standard och ett effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser. 
Handboken väntas bli färdig i december 2008. 

Tänkbara juridiska möjligheter att skapa sommarcykelvägar 

Väglagen
Sommarcykelvägar som fastställs enligt Väglagen blir allmänna. Vägverket blir normalt 
väghållare och får ansvar för skador på trafikanter eller fordon som beror på försumlighet i 
väghållningen.
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Anläggningslagen
Det finns ett remissyttrande från Vägverket om hur Vägverket ska kunna vara andelsägare så 
att anläggningslagen skulle kunna nyttjas istället för väglagen. Vägverkets förslag och 
synpunkter kommer sannolikt att behandlas i en eventuell lagrådsremiss.  

Nyttjanderättsavtal 
Nyttjanderättsavtal (max. 50 år) kan användas när enskild väg ska nyttjas för cykeltrafik. För 
att skydda nyttjanderätten vid överlåtelse av fastigheten ska Vägverket skriva in 
nyttjanderättsavtalet i fastighetsregistret. En avtalsmall som reglerar vägvisning, drift och 
kostnader mm bör tas fram i huvudstudien.  

Vägar som förvaltas av samfällighetsförening 
Om vägen (som ska nyttjas för allmän cykeltrafik) sköts av en gemensamhetsanläggning som 
är inrättad enligt anläggningslagen kan avtal träffas mellan två juridiska personer. Vägverket 
(som väghållningsmyndighet) avtalar då med samfällighetsföreningen (som förvaltar vägen) 
om att nyttja vägen som sommarcykelväg. En avtalsmall som reglerar vägvisning, drift och 
kostnader mm bör tas fram i huvudstudien.  

Arbetsplan enligt väglagen 
Det är inte alltid lätt att avgöra när arbetsplan ska upprättas och fastställas i samband med 
åtgärder som berör cykeltrafiken. Förenklat uttryck gäller följande: 

Arbetsplan behöver inte upprättas när motortrafikled förses med mitträcke (det är 
redan cykelförbud). 
Arbetsplan behövs normalt inte när väg breddas med sommarcykelväg (om den ligger 
inom vägområdet och om allmänna enskilda intressen inte berörs). 
Vid sådan nybyggnad av sommarcykelväg som sker med stöd av Väglagens 
bestämmelser fordras alltid arbetsplan, som också ska fastställas om mark tas i anspråk 
eller enskilda/allmänna intressen kan påverkas. 
När sommarcykelväg byggs ut som en ”genväg” inom det enskilda vägnätet kan 
väglagen användas.

Övrig juridik 
Vägverket (VSjf) kan besluta om inskränkt drift, vilket skulle kunna bli aktuellt vid 
sommarcykelvägar.

Vägverket (VSjc) bör utreda/klargöra om/hur Vägverket kan friskriva sig från ansvar med 
tanke på begränsad framkomlighet och underhåll. Skyltningen av sommarcykelvägen spelar 
nog en stor roll i sammanhanget. Detta är viktigt för både trafikanterna och Vägverket för att 
slippa oklarheter och för att begränsa civilrättsliga skadeståndsanspråk.

Anläggningslagen gör inte skillnad på om en enskild väg har statsbidrag. 

VGU om GC-trafik längs mötesfria landsvägar 
VGU, sektion tätort – gaturum och sektion landsbygd – vägrum, hanterar separation av GC-
trafik på mötesfria landsvägar, MLV. Nuvarande utformningsråd sammanfattas: 

förekomst och behov av att gå och cykla kors och längs vägen ska alltid analyseras 
och redovisas tillsammans med befintligt gång- och cykelsystem och i vilken 
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utsträckning projektet berör övergripande system/utpekade stråk för gång- och 
cykeltrafik.
vid måttliga och stora gång- och cykelflöden, vilket inte bör förekomma vid 90 och 
110, och vid länkar i övergripande nät rekommenderas att gående och cyklister 
separeras från den mötesfria vägen. Detta bör alltid ske om det finns lämpliga enskilda 
eller allmänna vägar i närheten.  
vid stora kostnader kan 1+1-sektion användas för att ge möjlighet till bättre gång- och 
cykellösningar inom befintlig vägbredd. 
vid små flöden med stora kostnader för att separera bör gående och cyklister tillåtas på 
mötesfria landsvägar 
gång- och cykeltrafik kan inte förbjudas på en allmän väg utan att annan parallell 
förbindelse finns.  

Det sägs också att för den långväga turistcyklingen bör regionerna i samarbete med 
kommunerna upprätta cykelledsplaner som innehåller cykelvägvisning, information och 
punktvisa förbättringar. 

På mötesfria 2+1-vägar med bredden 13 m bedöms en typsektion med vägrenar på 0,75 m 
med 0,25 m stödremsa (grusremsan närmast asfaltkanten) vara en "effektiv" eller "skälig" 
utformning vid låga gång- och cykelflöden. Vid 14 m bredd bedöms vägrenar med 1,0 m 
bredd vara "effektivt" eller "skäligt". Motivet är att merkostnaden i detta fall är betydligt 
lägre.

Problem utöver byggande, drift och underhåll 

Allmän samfärdsel 
Var går gränsen för vad Vägverket kan bygga och ansvara för? Troligen är det begreppet 
”allmän samfärdsel” som gäller. Även om det finns goda motiv för att bygga cykelstråk för 
rekreation och turism är det inte helt klartlagt att Vägverket kan bygga sommarcykelvägar 
enbart för dessa ändamål. Men motiv för detta finns. En jämförelse kan göras med vägar för 
biltrafik. De används till stor del även för rekreation och turism med bil. Vägverket bör 
jämställa färdmedlen, eller åtminstone inte försämra möjligheterna till rekreation, friluftsliv 
och turism med cykel, när vi till exempel anlägger mötesfria vägar. Ett synsätt bör vara att vi, 
genom våra väginvesteringar, inte ska försämra konkurrenskraften för de färdsätt som ska 
prioriteras. Om vi bygger sommarcykelvägar även av andra skäl än att lösa cyklisters 
säkerhets- och trygghetsproblem ökar vi cykeltrafikens konkurrenskraft, vilket är 
eftersträvansvärt utifrån transportpolitiska mål, regleringsbrev och styrkort för Vägverket. 

Anpassning till funktionshindrades behov 
Boverkets föreskrift och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder ..... på 
allmänna platser, HIN1, blir inte tillämpbart även om Vägverket bygger sommarcykelvägar 
och skyltar cyklister och gående till enskilda vägar utanför planlagt område. Skälet är att det 
är befintliga allmänna platser som avses.  

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 
för andra anläggningar än byggnader, ALM1. Bör-råd gällande gångytor finns för bredd (2,0 
m), jämnhet, ledstråk, lutningar(1:50) mm. ALM1 gäller även utanför allmän plats (planlagt 
område). ALM1 gäller då på mark som används eller behövs för ett normalt utnyttjande av 
anläggningar som fritidsområden, nöjesparker, djurparker, golfbanor etc. Enligt Boverket 



23

berörs sommarcykelväg utanför planlagt område av ALM1 bara om den ingår som en del i 
sådana anläggningar.

Vägverket ska enligt 2§ förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket särskilt verka 
för att hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsystemet. 
Sommarcykelvägar bör alltså anpassas till funktionshindrade, men med de egenskaper och 
karaktärsdrag vi föreslår blir det i vissa fall undantag från denna ambitionsnivå. Av skyltning 
ska dock framgå vad som gäller med avseende på snöröjning, halkbekämpning mm. 

Framtida krav 
I takt med att sommarcykelvägar byggs ut och cykelstråk skapas kommer sannolikt lokala 
krav på att sommarcykelvägen också ska ha hög standard, hållas öppen året runt, vara 
anpassad för funktionshindrade etc. Det är naturligt och bra, men det kan vara viktigt att ha 
stöd för att ”säga nej” i form av en väl definierad produkt/prestation med låg standard. 

Trafiksäkerhet vid vägkorsningar 
Ansvaret för trafiksäkerheten vid korsning med väg är delat mellan trafikanter och väghållare. 
Sommarcykelväg behöver inte jämställas med GC-väg, utan vi bör kunna behandla korsning 
mellan väg och sommarcykelväg annorlunda. Detta trots att sommarcykelvägen är för allmän 
samfärdsel och att vi skyltar cyklister dit. Krav finns inte på att sommarcykelvägen ska 
snöröjas och halkbekämpas. Därför kan fasta fysiska hinder i form av räcken, vinkeländringar 
och liknande anläggas på sommarcykelvägen före vägkorsningen. Den möjligheten bör nyttjas 
så att sommarcykelvägens korsningar blir säkrare än när småvägar, stigar och liknande korsar 
vägen. Vid korsning med 2+1-väg kan genomsläpp göras i mitträcket. I vissa fall finns också 
hindrande sidoräcken som måste åtgärdas (med bibehållen säkerhet och funktion).

Alternativ prestationsbenämning 
Begreppet sommarcykelväg bör ifrågasättas i detta tidiga skede. De enda goda alternativ som 
synes just nu är cykelstig eller sommarcykelstig. Benämningen -stig skulle indikera en 
generellt låg standard. Det är dock meningen att sommarcykelvägen normalt ska vara fullt 
användbar för cykling under barmarksförhållanden. Begreppet sommar- indikerar att 
begränsningarna i första hand ligger i snöröjning, halkbekämpning och belysning, vilket 
stämmer väl med de egenskaper och karaktärsdrag den har. Begreppet sommarcykelvägar 
beskriver bäst målsättningen – ett bra alternativ för att lösa cyklisternas behov under den 
årstid och under de förhållanden som nästan all cykling sker. 
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7 Typexempel på sommarcykelvägar  
Flexibiliteten måste vara stor med tanke på var och för vilket ändamål sommarcykelväg 
byggs. Lokala omständigheter ska ha stor betydelse för hur en sommarcykelväg utformas. 
Nedanstående ofullständiga exempel är att betrakta som ett resultat av förstudien. De bör 
kompletteras och konkretiseras i huvudstudien, och senare inarbetas i dokument som ATB 
VÄG och VGU. 

Parallellt med mötesfri väg/2+1-väg 
Vägen kompletteras med sidoräcke och sommarcykelvägen (även för gående) byggs utanför 
sidoräcket med bredden 1,5 m. Vid dubbelriktning väljs bredden 2,0 m om inte GC-trafiken 
förväntas bli ringa. Begränsad eller bärande överbyggnad och brantare slänt kan väljas. Inga 
krav på belysning. Funktionskrav på slitlager. Driftstandard avgörs från fall till fall.

Detta överenstämmer inte med VGU och behöver därför behandlas närmare i huvudstudien. 
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Avskild från körbanan eller vägen, ”felande länkar” och ”genvägar” 
Begränsad eller bärande överbyggnad med varierande bredd, 1-3 m. Inga begränsningar av 
lutningar eller radier. Inga krav på belysning. Funktionskrav på slitlager. Begränsning av 
driftstandard ska skyltas liksom destinationshänvisning och avstånd. 
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På enskilt vägnät som en del av ett sammanlänkat stråk för 
cyklister
Befintlig väg nyttjas. Nyttjanderättsavtal kan träffas med enskilda markägare, 
samfällighetsförening eller någon annan som äger eller på annat sätt disponerar marken. 
Avtalet kan reglera hur skyltning och drift ska utföras samt hur det ekonomiskt ska regleras. 

I syfte att skapa sammanlänkade stråk för cykling kan ett enskilt vägnät kompletteras med en 
”felande länk” eller ”genväg” som har samma utformningsstandard som den befintliga 
enskilda vägen. På så vis kan den kanske överlåtas på samfällighetsföreningen som då kan 
nyttja den för biltrafik och sköta driften. 

För rekreation, friluftsliv och turism 
Lokala omständigheter har mycket stor betydelse. Generella råd kring överbyggnad, slitlager, 
utformning, skyltning mm kan därför inte ges. Motiven för belysning, snöröjning och 
sandning är i normalfallet små. Det är istället bra skyltning, jämn beläggning och ringa 
biltrafik som värderas högst av cyklisterna.



27

8 Förslag

Huvudstudie
Förstudien visar att begreppet sommarcykelväg bör kunna införas och tas in i Vägverkets 
prestationsförteckning. Därför föreslås en huvudstudie med följande ungefärliga innehåll. 

Pilotstudie
En pilotstudie utförs av en Vägverksregion i ett väl avgränsat område (exempelvis en liten 
kommun). Pilotstudien ska belysa var sommarcykelvägar kan vara en lösning där åtgärd är 
önskvärd men GC-väg är för kostsam eller inte fullt motiverad. Pilotstudien ska också belysa 
hur cykelnät kan kompletteras och skapas oberoende av väghållaransvar. Brister i 
cykelvägnätet som kan åtgärdas genom att anlägga ”felande länkar” eller ”genvägar” ska 
kartläggas. Problemen ska studeras, liksom juridiska ansvar, drift- och underhållsaspekter, 
nyttor, kostnader mm. Den inventeringsmall som gjorts avseende statliga vägar i Östergötland 
med anledning av ”Modell för regional inventering och planering av cykelvägar” kan nyttjas 
som underlag om pilotstudien genomförs av VSÖ. Pilotstudien sammanställs i en rapport som 
kan inspirera kommuner och vägverksregioner till att, med hjälp av sommarcykelvägar, få 
”mer för pengarna” och därigenom förbättra för cyklisterna. Pilotstudien bör genomföras 
oberoende av om nedanstående förslag till pilotprojekt kommer till stånd eller inte. 

Pilotprojekt
En intressant och vanligt förekommande situation där sommarcykelväg bör vara en bra 
lösning väljs ut till ett pilotprojekt som genomförs av en kommun. Projektet utreds, 
genomförs fullt ut och avslutas med en rapport. Pilotprojektet kan sen vara ett bra exempel 
och en förebild för kommuner och Vägverksregioner som visar hur man, oberoende av 
väghållaransvar, har samarbetat kring sommarcykelväg, tagit vara på möjligheterna och löst 
de problem som uppkommit. Pilotprojektet skulle kunna genomföras oberoende av om 
ovanstående förslag till pilotstudie kommer till stånd eller inte. 

Utredningsbehov mm 
De utredningsbehov, förtydliganden och kontroller som kommit fram i förstudien och bör 
behandlas vidare i huvudstudien är: 

Internationella erfarenheter 
Kostnader för anläggning, drift och underhåll 
Beaktande av vad som kommer fram i pågående utredningar 
Förankring av att Vägverket kan bygga sommarcykelväg för rekreation och turism 
Behov och utförande av vägvisning och skyltning 
Kontroll av om och hur VGU bör revideras för att sommarcykelvägar ska kunna 
byggas intill mötesfria vägar och andra vägar 
Bedömning av om och när sommarcykelväg kan anläggas för pendling till skola och 
arbete
Kontroll av och ställningstagande till om sommarcykelvägar som anläggs utanför 
planlagt område behöver anpassas till funktionshindrades behov 
Kvalitetssäkring av uppgifter och tolkningar i förstudien 
Beaktande av eventuell förändring av anläggningslagen 
Vidareutveckling av typexempel m a p bredder, överbyggnadsalternativ, slitlager mm 
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Avtalsmallar
Avtalsmallar tas fram som underlättar för Vägverket att träffa avtal med enskilda väghållare 
och samfällighetsföreningar. Avtalsmallarna bör bland annat hantera hur vägvisningen ska 
utföras, hur driften ska skötas och hur kostnaderna ska fördelas. 

En avtalsmall tas fram som kan nyttjas vid överenskommelse med kommun eller entreprenör 
om drift av sommarcykelväg. 

Motiven till att ta in avtalsmallar redan i huvudstudien är att det kommer att fungera som en 
kvalitetsgranskning av sommarcykelvägsbegreppet och att avtalsmallar kommer till 
användning oavsett om sommarcykelväg blir en produkt/prestation eller inte.
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9 Bilaga 

Sammanställning av informella remissvar på ett utkast till en förstudie om 
cykelstigar daterad 2006-11-21 

Namn Grundinställning 
(även från tidigare 
kontakter) 

Framförda synpunkter Åtgärd 

Hossein Alzubaidi, 
Sted

   

Anders Boström, 
Ssau

   

Johan Barkelius, 
HKutv

Tror och hoppas att 
anläggningslagen
ändras

Förankring behövs av att 
bygga för rekreation och 
turism 
Vv-ansvar bara statliga 
allmänna vägar? 
Revideringsförslag
Bevaka ev ändringar i 
anläggningslagen

Beaktat

Till huvudstudien 

Beaktat
Till huvudstudien 

Mats Dehlbom, 
VSjf

Positiv (muntligt)   

Kicki Johansson, 
VSjf

Positiv Konkreta 
revideringsförslag. 

Delvis beaktat 

Peter Ribjer, VSjf  Detaljsynpunkter 
Behandla ridning m a p 
upplåtelse, skyltning, 
jämställdhetsmålet mm 

I viss mån beaktat 
I viss mån beaktat 

Anna Hultqvist 
VSiki

 OK Ingen 

Stefan Jonsson, 
Sted

Positiv (muntligt)   

Thomas 
Winnerholt, Stev 

Positiv (muntligt)   

Mulugeta Yilma, 
Ssap

Positiv (muntligt)   

Arne Fasth, Ssas    
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Namn Grundinställning 
(även från tidigare 
kontakter) 

Framförda synpunkter Åtgärd 

Anette Rehnberg, 
Ssau

 Många stora och svåra 
synpunkter och 
ifrågasättanden. 
”Anpassning till 
funktionshindrades
behov” måste skrivas om 
helt.

Samråd 

Delvis beaktat och 
kontroll i 
huvudstudien

Sören Karlsson, 
VSjc

Positiv (muntligt)   

Gudrun Jonsson 
Glans, VSjc 

 Detaljfunderingar på lagar 
och avtal 

Samråd 

Loella Fjällskog, 
Strl

 Föreslår ny text under 
Skyltning

Beaktat

Torsten Bergh, 
HKv

Ifrågasättande 
(muntligt) 

Mattias
Wärnhjelm, Ssau 

   

Anders
Berndtsson, HKutv 

   

Kerstin Åklundh, 
VSKk

Positiv   

Bengt Forsberg, 
VMNsa

   

Lars Nord, VMsa Lite ”djupt vatten”  
m a a litet drift- o 
underhållsansvar.

Uttrycket ”Behöver inte 
snöröjas och sandas” är 
otydligt. 
Benämning: Cykelstigar 

Beaktat

Ingen
Per Lindroth, VMk  Källa bör anges för 

regionala synpunkter. 
Tillägg till tidigare 
synpunkter önskas (”I 
övrigt...)

Beaktat

Beaktat

Jonas Thörnqvist, 
VSTvs

Positiv, men hög 
kvalitet viktigt 
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Namn Grundinställning 
(även från tidigare 
kontakter) 

Framförda synpunkter Åtgärd 

Karolina Haag 
Sjöberg, VNs 

 c-stigar längs landsvägar 
finns i norra Finland - 
hänvisning till Leskinen o 
Heikkinen.
”Små” synpunkter. 
Otryggheten vid obelyst 
c-stig bör belysas 

Till huvudsudien 

Beaktat
Beaktat

Jenny Ekeblad, 
VVÄkg

Positiv – mer för 
pengarna

”Små” synpunkter på 
skyltning och anpassning 
till funktionshindrade 

Beaktat

Gunilla
Ragnarsson, VSÖu 

Positiv – efterfrågat   

Bo Dellensten och 
Klas Elm, Svensk 
Cykling

Avvisande – för låg 
standard

För låg standard för 
pendling.
Fler singelolyckor – 
strider mot 0-visionen 
Genomför ökad säker 
cykling enligt Vv:s 
nationella cykelprogram 
från 2000 istället. 

Ej beaktat 

!

!

Jan- Åke Claesson, 
Cykelfrämjandet  

Positiv Ev. kan kommun driva på 
utbyggnad och Vägverket 
ta över driften. 
Kompletterande text om 
Ulricehamn 

Beaktat

Beaktat

Per Kågeson 
(Föreningen Bilfria 
leder)

 Det framgår inte när 
cykelstig är en lämplig 
åtgärd.
Viktigt med trygghet och 
anpassning till 
funktionshindrade.
Bör betraktas som 
sommarväg.

Beaktat

!

Sommarcykelväg 

Lars Brynolf, 
Svenska
Cykelsällskapet

Positiv till främst 
ökade möjligheter för 
rekreationscykling

Varför utreda? – testa 
direkt
Satsa mer på cykelstigar 
för rekreationcykling 
Namn: Barmarkscykelväg 
eller Sommarcykelväg 

I viss mån beaktat 

Sommarcykelväg 
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Namn Grundinställning 
(även från tidigare 
kontakter) 

Framförda synpunkter Åtgärd 

Anna Niska, VTI Positiv - men ”skynda 
långsamt” 

Bygg cykelstigar för 
turism, rekreation och 
friluftsliv – inte för 
pendling.
Bygg gärna cykelstigar i 
egen sträckning. 
Använd återvinnings- och 
biprodukter.
Cykelstigar får inte ha en 
negativ inverkan på 
utbyggnad av GC-vägar. 

Delvis beaktat 

Delvis beaktat 

Beaktat

!
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Bilaga 2  
 

Lägesavstämning för pilotprojekt på Öland, sommarcykelväg mellan 
Lökenäskröken och Rälla (delprojekt 1a) 

Konceptet sommarcykelväg används för att lösa cykelvägsbehovet mellan 
Ölandsbron och Borgholm på Öland. 
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Lägesavstämning för pilotprojekt på Öland, 
sommarcykelväg mellan Lökenäskröken och Rälla  

 
Denna rapport innehåller kortare beskrivningar av befintliga förhållanden, problembeskrivning, möjliga 

åtgärder, konsekvenser, kostnadsuppskattning, tidplan/upplägg samt källor för sträckan mellan 

Färjestaden och Borgholm och/eller sträckan för sommarcykelvägsprojektet.  
 
1. Befintliga förhållanden 

Gående och cyklister är främst hänvisade till vägrenen eller det 

övriga lokala vägnätet i blandtrafik på den största delen av den 

totala sträckan. Som synes på kartan nedan är det i de södra och 

norra delarna av det totala utredningsområdet som avskilda gc - 

vägar finns, och att det därmed saknas ett sammanhållet gc - stråk. 

Under högsäsong ökar trafiken med uppemot 360 % på de värst 

utsatta sträckorna längs väg 136. 90 km/h är till övervägande del 

tillåten hastighet längs väg 136. Möjlighet finns delvis att nyttja 

Ölandsleden (se streckade linjer på kartan till vänster) som främst 

är asfalterad men även grusad bitvis. 

Källa: www.cyklapaoland.se 

2. Problembeskrivning 

Eftersom väg 136 saknar vägren längs långa 

sträckor är trafiksäkerheten för gående och 

cyklister otillfredsställande. Höga hastigheter och 

mycket stor trafikökning sommartid påverkar 

också på ett negativt sätt.  
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3. Möjliga åtgärder  

På stora delar av den totala sträckan saknas gc - 

vägar helt. På de södra delarna av sträckan skulle, 

enligt den förstudie som gjorts, väg 958 kunna 

nyttjas, antingen i blandtrafik, genom separering 

med kantsten eller helt separerad från biltrafiken. 

Mellan Glömminge och Rälla, hela delsträcka 4, 

föreslås befintliga enskilda vägar/markvägar/stigar 

att användas. Här är trafikintensiteten något lägre 

än föregående delsträcka. Längs sträckan finns visst 

upprustningsbehov. Mycket markförhandlingar 

krävs. Sträckan mellan Lökenäskröken och Rälla 

(innefattas i delsträcka 4, se röd markering) anses 

vara ett lämpligt sommarcykelvägsprojekt för 

fritids/turistcykling utifrån de egenskaper och 

karaktärsdrag som beskrivs i ”PM om 

sommarcykelvägar - en ny produkt?”. Lökenäs är 

ett sommarstugeområde med inslag av 

permanentbebyggelse. Från Rälla och norrut 

planeras lämpligen gc - vägen intill väg 136 då det 

saknas en naturlig förbindelse längs kusten och för 

att minimera påverkan i det fornlämningsrika 

området väster om vägen. 

 

 

4. Konsekvenser 

I förstudien omnämns sju åtgärdsförslag enligt 

fyrstegsprincipen för delsträcka 1-5. Ett av dessa 

innefattar gång - och cykelvägar. Alternativet ökar 

tillgängligheten och säkerheten för oskyddade 

trafikanter. Gc - vägarna föreslås främst följa 

befintliga vägar, markvägar och stigar men vid 

behov tas ny mark i anspråk. Viss påverkan på 

kärnområden kan inte helt uteslutas men enligt den 

förstudie som gjorts kan dessa göras relativt 

begränsade eftersom gc - vägens linjeföring och 

profil kan anpassas efter de omgivande 

förhållandena. 
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5. Kostnadsuppskattning 

Mellan Lökenäskröken och Rälla (ca 7 km) finns i dagsläget skogsvägar och skogsstigar som är i behov 

av någon form av ny beläggning. Här är varken asfaltering eller belysning aktuellt. Drifts - och 

underhållsåtgärder i form av exempelvis lövrensning och sopning kommer att behöva göras. Ca vart 

femte år finns bitvis behov (främst i lövskogsområden) av påfyllnadsmaterial för ca 50 kr/löpmeter. 

Enligt de grova kostnadsuppskattningar som gjorts skulle investeringar i en gc - väg här uppgå till en 

kostnad av ca 500 kr/löpmeter. Uppskattningsvis blir kostnaden 3,5 Mkr för sommarcykelvägen. Med 

VGU - standard skulle kostnaden uppgå till ca 10 Mkr (1500 kr/längdmeter). Jämförelsen ger en 

intressant bild som visar på att de potentiella behov som finns kan åtgärdas genom enklare lösningar 

men ändå fullt tillräckliga till en betydligt lägre kostnad.  I den förstudie som gjorts beräknas 

totalkostnaden för gc - vägar längs hela sträckan att uppgå till 22 Mkr baserat på 9 km upprustning a 

1000 kr/m och 8,5 km nybyggnad á 1500 kr/m. 

 

6. Tidplan/upplägg 

Arbetsplan och bygghandling är framtagna för delsträcka 1 och 2. Produktion kommer att ske under 

2008 till en kostnad av ca 4 Mkr. 

 

Enligt beslut taget 2007-10-23 (23§ VVFS 2001:18) i ”Fortsatt inriktning på arbetet efter genomförd 

förstudie” ska Vägverket avtala med kommunerna i Mörbylånga och Borgholm om gc - väg etapp 4. 

Vägutredning behövs men arbetsplan för delsträcka fyra kan i dagsläget inte göras. Länsstyrelsen i 

Kalmar och Regionförbundet kommer, tidigast år 2010, att besluta om cykelväg längs sträckan kommer 

att byggas eller inte. (Eventuellt kommer samfinans att vara aktuellt mellan kommunen och Vägverket. 

Kommunen har ett kommersiellt intresse och Vägverket har möjlighet att göra en satsning på ts - 

åtgärder).  

 

     Vid pennan: Katrin Larsson  

 

7. Källor 

• Förstudie, samrådshandling väg 136 Ottenby-Nabbelund. Objektnummer 83 32 91 och 82 40 20 

 

• Fortsatt inriktning på arbetet efter genomförd förstudie. Beteckning PP20 2005:6776 

 

• PM om sommarcykelvägar, en ny produkt? Publikation 2007:7 

 

• Kostnadsuppskattningar, Lennart Ivarsson, VSÖ 

 

• www.cyklaoland.se  

http://www.cyklaoland.se/


  

 

Bilaga 3  
 

Enkel cykelväg Kniva – Färnviken i Falun (delprojekt 1b) 
Rapporten beskriver hur Vikabygdens intresseförening, med ekonomiskt stöd av 

Falu kommun, initierat och låtit bygga en enkel cykelväg. 
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Enkel cykelväg Kniva-Färnviken i Falun (delprojekt 1b) 

 
Denna rapport innehåller en kort beskrivning av en cirka 5 km lång enkel cykelväg i Falun 
(delen Kniva - Färnviken) som håller på att anläggas. Cykelvägen har initierats av 
Vikabygdens intresseförening som också är huvudman för byggnationen. Kommunen stödjer 
projektet och Vägverket, länsstyrelsen och enskilda är involverade. Sträckningen utgörs av 
befintliga enskilda grusvägar som kompletteras med nybyggda cykelvägsavsnitt. Hela 
sträckningen kan sägas få sommarcykelvägsstandard och ska vara klar att tas i bruk till 
sommaren 2008.  
 
Syftet med rapporten är att visa hur en enkel cykelväg kan initieras, drivas och slutföras på 
enskilt initiativ samt att göra reflektioner utifrån detta.  
 
Motiv för att bygga cykelvägen 
Sträckan Kniva - Färnviken blev en ”felande länk” sedan en cykelväg nyligen byggts från 
Karlslund till Kniva. 
 
Målet med cykelvägsprojektet har varit att skapa ett andningshål för Vikaborna, att gynna 
friluftslivet, att skapa bättre möjligheter till arbetspendling och att stödja arrangemang som t 
ex Runndagarna. Vikabygdens intresseförening har uttryckt det som ”Ett litet lyft för 
mänskligheten – men stort för oss i Vika”. 
 
Att få cykelvägen byggt i Vägverksregi var utsiktslöst för lång tid framåt. 
 
Historik 
Cykelvägen aktualiserades redan 1997, men varken kommunen eller Vägverket var beredda 
att prioritera denna utbyggnad. En enkät bland Vikaborna visade ett stort behov av en säkrare 
cykelväg för såväl barn som andra Vikabor. Sträckan Karlslund – Färnviken har länge varit 
den mest utsatta delen för motions- och fritidscyklister som vill cykla Runn runt på mindre 
och tryggare vägar. Väg 266, som är 7,5 meter bred och utan vägrenar, hade år 2002 4.370 
fordon/dygn varav 10% tung trafik. En cykelväg på denna del har därför länge varit ett 
önskemål.  
 
Kommunen har varit positiv till det lokala engagemanget men inte varit beredda att satsa på 
en utbyggnad. Kommunens politiker har satts under en viss press av Vikabygdens 
intresseförening. EU-bidrag har utgått till en miljökonsekvensbeskrivning (50%) och 
Vägverket har bidragit med 50.000 kr, kunnande och tillmötesgående. 
 
Initiativ 
Vikabygdens intresseförening bildade en obyråkratisk kommitté för cykelvägen med ”kunnigt 
folk” och med den pådrivande kraften som ordförande. Intresseföreningen föreslog och tog 
också på sig att driva på utbyggnaden och handla upp entreprenör under förutsättning att 
kommunen gick i borgen för lånet (utbyggnadskostnaderna). 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
2006 gjorde en konsultfirma en relativt omfattande miljökonsekvensbeskrivning. I känsliga 
lägen studerades flera alternativa sträckningar. Risk och säkerhet, landskapsbild och 
kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv, naturresurser och miljöpåverkan under byggnadstiden 
behandlades. Flera skriftliga samråd företogs varvid samråden med kulturmiljöenheten på 
länsstyrelsen var särskilt viktiga.   
  
Cykelvägen 
Sträckan Kniva – Färnviken är 4,8 km. 2,8 km av dessa är äldre farbar väg som ska rustas. På 
2,2 km av sträckan ska ny cykelväg anläggas på skogsmark och åkermark. Avståndet till väg 
266 varierar från några meter till kanske 100 meter på en kortare sträcka. Profilen är relativt 
flack och belysningen näst intill obefintlig.  
 
Befintliga vägar och stigar ska nyttjas 

       
 
 
Kulturlämningar vid Kniva har inneburit omfattande kontakter med länsstyrelsen och att flera 
alternativa sträckningar har utretts. 
 
Cykelvägens standard 
Bredden på befintliga enskilda grusvägar bibehålls medan de nybyggda cykelvägsavsnitten 
får bredden 2,5 meter. 
 
Överbyggnaden på befintliga enskilda grusvägar förstärks med 5 cm bärlagergrus (0-35 mm) 
och 5 cm slitlagergrus (0-18 mm). De nybyggda cykelvägsavsnitten får en 
överbyggnadstjocklek av 35 cm bestående av 25 cm bärlagergrus (0-100 mm), 5 cm 
bärlagergrus (0-35 mm) och 5 cm slitlagergrus (0-18 mm). Av kostnadsskäl har man valt att 
inte belägga cykelvägen med asfalt. Troligen kommer detta att innebära att cykelmotionärer i 
viss utsträckning även fortsättningsvis kommer att nyttja väg 266. 
 
Någon särskild grundundersökning har inte utförts. En befintlig träbro över Knivaån kommer 
att ersättas av en ny träbro. Behovet av diken och trummor har inte utretts närmare, utan 
kommer att lösas efter hand. Vägverket kommer att sätta upp räcke på en kort sträcka nära 
Knivakorset där cykelvägen går mycket nära väg 266.  
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Anläggningsarbetet pågår 

       
 

       
 
 
Skyltning och vägvisning har ännu inte behandlats. 
 
Snöröjning och sandning kommer att fungera som tidigare på de befintliga enskilda vägarna. 
På de nybyggda cykelvägsavsnitten finns ännu inte reglerat hur snöröjning och sandning ska 
fungera. Troligen kommer drift och underhåll i framtiden att upphandlas av Vikabygdens 
intresseförening som sänt in en ansökan om driftbidrag på 20.000 kr/år till Falu kommun. 
 
Trafiksäkerheten vid cykelvägens korsning med väg 266 vid Färnviken (70-väg med 
begränsad sikt) kommer att behandlas vidare i samråd med Vägverket. 
 
Belysning kommer inte att sättas upp, men en slang läggs ner längs hela sträckan för att 
underlätta ledningsdragning om behovet av belysning blir stort.  
 
Utredning, projektering och byggledning 
Utredningar av skilda slag har i stort sett gjorts på ideell basis. Detaljprojektering i vanlig 
bemärkelse har inte gjorts. Byggledningen kommer att utövas av Vikabygdens 
intresseförening. 
 
Byggande 
Ett entreprenadavtal har tecknats mellan en lokal entreprenör och Vikabygdens 
intresseförening. 
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Avtal 
Nyttjanderättsavtal har tecknats med markägare. 5-49 års giltighetstid förekommer och 
individuella bedömningar och hänsynstaganden har gjorts. Detta var svårt men samtidigt en 
stor framgång för Vikabygdens intresseförening. I normalfallet har åkermark ersatts med 2 
kr/m2, skogsmark med 1 kr/m2 och befintlig väg med 0,10 kr/m2. Vägverket har hjälpt till 
med förslag och råd. 
 
Ekonomi 
Avtal har tecknats mellan Falu kommun och Vikabygdens intresseförening. Falu kommun har 
gått in som borgenär för ett lån på 2.540.000 kr som nyttjas till att betala entreprenaden. 
Kommunen ska (genom Falu fritid) betala räntor och amorteringar på detta lån. 
 
Våren 2008 och arbetet nästan klart 

       
 

       
 

......  
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Reflektioner, slutsatser, lärdomar och erfarenheter 
 
Vägverkets ”definition” av sommarcykelväg (sid 9 i publikation 2007:7) stämmer väl med 
den enkla cykelvägen Kniva – Färnviken. 
 
För att bygga en längre cykelväg enligt denna ”modell”, med många inblandade parter och 
intressenter, fordras ett stort engagemang från en drivande kraft – i detta fall Vikabygdens 
intresseförenings ordförande. 
 
Ett kommunalt stöd fordras från såväl politiskt som tjänstemannahåll. En välvillig inställning 
och viss hjälp från Vägverket (som väghållare av väg 266) har varit värdefullt. För att rätt 
hantera de kulturhistoriska värdena har samråd och överenskommelse med länsstyrelsens 
kulturenhet varit nödvändigt. 
 
Upphandlingsförfarandet skulle inte användas av Vägverket eller kommunen. Eftersom 
cykelvägen är av allmänt intresse gäller då lagen om offentlig upphandling. 
 
Att inte utföra någon detaljprojektering, utan låta entreprenören vara pragmatisk, är udda och 
ett något osäkert förfaringssätt. Huruvida resultatet blir bättre och billigare på detta sätt är 
svårt att avgöra. 
 
Kostnaden tycks bli cirka 900 kr/löpmeter för nyanlagda delar och cirka 200 kr/löpmeter för 
upprustning av befintliga grusvägar. 
 
Cykelvägens överbyggnad kommer troligen att tillåta asfaltering i framtiden. Det är 
Vikabygdens intresseförenings förhoppning att kommunen eller Vägverket i framtiden 
asfalterar, belyser och tar över hela ansvaret för cykelvägen. 
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SAMMANFATTNING  
I detta delprojekt har, utifrån en tidigare genomförd inventering av cykelvägsbehovet i 
Östergötland, en bedömning gjorts av vilka potentiella sommarcykelvägar som har ett 
funktionellt samband med det statliga vägnätet och som skulle kunna anläggas med lägre 
standard.  
 
En lägre standardnivå innebär exempelvis att de inte behöver vara asfalterade, inte förses med 
belysning och inte vinterväghålls. Därmed kan kostnaderna minskas vilket ger möjlighet att 
inom samma ekonomiska ram anlägga fler cykelvägar. Det finns inga tydliga 
bedömningskriterier för när en cykelväg skall anläggas med en lägre standard. Även om 
många faktorer bör beaktas kan det vara svårt att värdera dessa i ekonomiska termer som 
sedan kan ligga till grund för en samhällsekonomisk kalkyl. Faktorer som utgör underlag för 
en bedömning är bl.a. pendlingsbehov, målpunkt och utnyttjande. Detta blir i sin tur 
avgörande för vilken standard som cykelvägen skulle kunna utformas med.  
 
Bedömningen har gjorts för 32 cykelvägar med en total sträcka av 75 kilometer. Längden 
varierar mellan 0,4 och 9,8 km. 19 km av dessa bör kunna nyttjas under hela året, vara 
asfalterade men inte nödvändigtvis belysta. 56 km bedöms i huvudsak bara nyttjas under 
sommarhalvåret och skulle kunna byggas som sommarcykelvägar. 33 km av dessa 56 km bör 
asfalteras, medan 23 km bör kunna utformas som grusvägar med begränsad överbyggnad. 
Den totala kostnaden för denna bedömning uppgår till 105,1 Mkr (se rad 1 i tabell nedan).  
 
Om alla cykelvägar som nästan bara utnyttjas under sommarhalvåret, dvs. 56 km, anläggs 
som grusvägar beräknas den totala kostnaden för alla 75 km cykelvägar med lägre standard 
uppgå till 62,2 Mkr (se rad 2 i tabell nedan).  
 
Om alla 75 km däremot skulle asfalteras innebär detta en kostnad på 135,1 Mkr (se rad 3 i 
tabellen nedan).  
 
Beroende på vilken bedömning som görs kan alltså upp till 72,9 Mkr sparas (135,1 Mkr - 62,2 
Mkr) genom att bygga 56 km grusade sommarcykelvägar men ändå tillfredsställande täcka 
det behov av cykelvägar med anslutning till det statliga vägnätet i Östergötland som 
inventeringen visade.  
 
 
Längd km 

Sommarcykelväg  
Asfalterad  
1.800 kr/m 

Sommarcykelväg  
Grusad 
500 kr/m 

 
Summa kr 

75 km 52 km / 93,6 Mkr 23 km / 11,5 Mkr 105,1 Mkr 
75 km 19 km / 34,2 Mkr 56 km / 28 Mkr 62,2 Mkr 
75 km 75 km / 135,1 Mkr  135,1 Mkr 

(I denna sammanställning är inte kostnaden för eventuell belysning medtagen) 
 
Under antagande att behovet av nya cykelvägar med lägre standard i Östergötlands län är 
representativt för de övriga 20 länen i Sverige (grundat på befolkningsunderlag som visar att 
Östergötland har 4,5 % av Sveriges befolkning) skulle den totala potentialen av nya 
sommarcykelvägar med anslutning till det statliga vägnätet i hela landet uppgå till cirka 1670 
km (75/0.045) . Under förutsättning att alla dessa utformas som sommarcykelvägar skulle det, 
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utifrån en grov uppskattning, kunna innebära en kostnadsbesparing på upp till 1620 Mkr 
(72,9/0,045).  
 
Även om de ovan redovisade kostnaderna för cykelvägar med lägre standard utgår från en 
mycket grov uppskattning visar det, genom de lägre anläggningskostnaderna för 
sommarcykelvägar, att det finns stora möjligheter att bygga fler cykelvägar men fortfarande 
bibehålla en tillfredställande standard. Det finns därför all anledning att ytterligare utveckla 
tanken på att vissa cykelvägar kan anläggas med lägre standard. Ökade kunskaper om vilka 
nyttoeffekter (ökad andel cyklister, hälso- och miljöeffekter, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 
etc) anläggandet av fler cykelvägar kan generera genom att vissa utformas med lägre standard 
bör dock tas fram. Det skulle i sin tur ge bättre underlag för att argumentera och besluta om 
anläggandet av sommarcykelvägar.  
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1 BAKGRUND 
Det finns önskemål, förväntningar och krav på en mer omfattande utbyggnad av cykelvägar 
än vad som sker idag. Av den anledningen har en diskussion initierats om möjligheten att 
bygga ”enklare” typer av cykelvägar. Avsikten är att skapa förutsättningar för att kunna 
anlägga fler cykelvägar men med något lägre standard jämfört med ordinarie cykelvägar. I 
princip är det alltså en fråga om att få ”mer” cykelväg utifrån tillgängliga ekonomiska ramar. 
Det kan vara frågan om att bygga helt nya cykelvägar med enklare standard eller att utnyttja 
befintliga skogsvägar, nedlagda banvallar eller enskilda vägar. Beroende på cykelvägens 
rumsliga placering och dess tidsmässiga utnyttjande kan det vara varierande standard på dessa 
enklare cykelvägar. Standarden i detta sammanhang kan exempelvis vara avsaknaden av 
belysning, grusväg i stället för asfalt, ingen vinterväghållning, etc.  
 
I diskussionerna om utbyggnad av cykelvägnätet förekommer även begreppet 
”sommarcykelväg” som i vissa avseenden även kan karakteriseras som enklare cykelväg. 
Enligt ”PM om sommarcykelvägar – en ny produkt?” (Vägverket, 2007:7a) anges följande 
egenskaper och karaktärsdrag för en sommarcykelväg: 
 
- Öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte för moped 
- Bör vara skyltad ( även avseende destination och eventuellt inskränkt drift) 
- Behöver inte ha en konstruerad överbyggnad för att bära tunga fordon 
- Inget krav på snöröjning och halkbekämpning 
- Betydligt billigare anläggningskostnad än GC-väg 
- Billigare i drift och underhåll än GC-väg 
- Smal och följer terrängen utan specificerade utformningskrav 
- Normalt inte belagd med asfalt 
- Inte fullständiga krav på anpassning till funktionshindrades behov 
- Vanligtvis obelyst 
 
Som framgår av ovanstående är det ingen skarp gräns mellan begreppet sommarcykelväg och 
begreppet enklare cykelväg eftersom ovanstående kriterier även kan ligga till grund för att 
karakterisera enklare cykelvägar.  
 
Det finns flera faktorer som måste beaktas vid ett ställningstagande om någon typ av enklare 
cykelväg skall anläggas. I rapporten ”Modell för regional inventering och planering av 
cykelvägar”, (Vägverket 2007b) redovisas bl.a. följande motiv för en utbyggnad av de 
regionala och lokala cykelvägnäten:   
Förbättrad tillgänglighet, förbättrad säkerhet, minskade utsläpp, förbättrad folkhälsa, det sjätte 
trafikpolitiska målet om ett jämställt transportsystem, rekreation och turism samt lokal 
utveckling.  
 
Som framgår av den påbörjade inventeringen av cykelvägar i Östergötland finns behov av 
kompletterande cykelvägar. Prioriteringar mellan olika objekt kan då göras exempelvis utifrån 
följande parametrar (Vägverket 2007b): 
- Tätorternas storlek och inbördes avstånd 
- Funktionell standard 
- Befolkningsutvecklingen i olika tätorter och tillkomsten av nya större arbetsplatser och  

skolor 
- Antalet pendlare och potential för ökad cykelpendling 
-  Antalet skolelever som kan utnyttja cykelvägen 
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- Akut behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder med utgångspunkt från bl.a. hastighet, 
vägbredd, trafikmängd och korsningar.  

- Anknytning till kollektivtrafik (Hela resan) 
- Förutsättningar för cykelrekreation och cykelturism 
- Behov av att bygga bort (korta) felande länkar 
- Möjligheter att bygga till låg kostnad genom samordning med andra projekt 
- Lokalt intresse av att investeringen kommer till stånd 
 
Beroende på typ och antal parametrar som är relevanta kan olika standardkrav ställs på det 
specifika cykelobjektet och därmed kan även kostnaderna vara möjliga att påverka. 
Exempelvis är standarkraven på en cykelväg för rekreation och turism inte lika höga som för 
en cykelväg avsedd för arbets- och skolpendling.   
  
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta projekt är att analysera och beskriva vilken minsta standard som krävs för så 
kallade ”enklare” cykelvägar utifrån dess funktion och omgivande förutsättningar. Avsikten 
är vidare att beskriva i vilken utsträckning behovet av cykelvägar i Östergötland kan 
tillgodoses genom att anlägga enklare cykelvägar.  
 
 
1.2 Avgränsning 
Projektet utgår från resultatet av den påbörjade inventeringen av cykelvägar som gjorts i 
Östergötland (Kågesson, 2006). Föreliggande projektet beaktar enbart de sträckor där 
inventeringen har pekat på att ett behov av nya cykelvägar som komplement till befintligt nät 
genom nyanlagda vägar eller genom att till vissa delar utnyttja befintliga bilvägar eller 
nedlagda banvallar.  
 
Det skall redan här påpekas att resultatet av den bedömning som redovisas senare i denna 
rapport skall ses som en tankemodell snarare än en objektiv sanning eftersom det är 
bedömningar gjorda i två steg. Första bedömningen av cykelvägsbehovet har gjorts i samband 
med den påbörjade inventeringen (Kågesson, 2006). Den andra bedömningen står 
föreliggande rapportförfattare för själv. Detta innebär att en fördjupad analys av behovet och 
tänkbara cykelvägsstandard kan resultatet bli ett annat. Trots detta ger resultaten från båda 
projekten en uppfattning om behov och kostnader vilket sedan kan ligga till grund för 
prioriteringar och beslut om enklare cykelvägar i Östergötland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 CYKELVÄGENS FUNKTION OCH NYTTA 
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Det finns ett flertal faktorer som karakteriserar cykelvägens funktion och som i sin tur är 
kopplad till vilken minsta standard som krävs för att funktionen skall uppfyllas. I den 
påbörjade inventeringen redovisas behovet av nya eller förbättrade cykelvägar i Östergötland. 
Inventeringen ger även en bild av cykelvägens funktion, dvs. om det är frågan om pendling 
till arbetsplats, skola eller om den skall utnyttjas för cykelturism, etc. Funktionen kan även 
karakteriseras utifrån den tidsperiod, hela året, delar av året eller dygnet, som cykelvägen i 
huvudsak kommer att utnyttjas.  
 
Cykelvägens funktion kan även diskuteras utifrån faktorer som förbättrad: tillgänglighet, 
säkerhet, folkhälsa, minskade utsläpp men också med avseende på exempelvis rekreation och 
lokal utveckling. När det gäller tillgängligheten är det i detta sammanhang frågan om att 
cykelvägen kan ge förbättrade möjligheter att ta sig mellan start- och målpunkt. Exempelvis 
personer som inte har tillgång till bil, rullstolsbundna, personer med barnvagn, etc. 
Säkerhetsaspekten är kopplad till trafikmiljön på den aktuella sträckan vilket i sin tur är 
avgörande för i vilken utsträckning cykelvägen skall separeras från övrig biltrafik.  
 
Vilken nytta som cykelvägen genererar är viktigt att beakta i de fall prioriteringar mellan 
olika alternativ måste göras, ofta av ekonomiska skäl. I många fall kan det dock vara svårt att 
beskriva och analysera vilken nytta cykelvägen genererar. Det krävs dels information om 
förhållandena innan cykelvägen anläggs i form av exempelvis, antalet cyklister, biltrafikens 
omfattning, typ och omfattning av olyckor. Det förväntade resultatet måste sedan utvärderas 
med det faktiska utfallet av cykelvägen. Vissa parametrar t.ex. antalet cyklister och antalet 
olyckor före och efter är enklare än andra faktorer som exempelvis, förbättrad folkhälsa, 
minskade utsläpp. 
 
 
3 BEDÖMNING AV MINSTA STANDARD 
Cykelvägens funktion har en stark koppling till vilken minsta standard som krävs. Den 
generella uppfattningen är att en cykelväg skall ha så hög standard som möjligt för att 
attrahera cyklande, speciellt nya cyklister. På grund av ekonomiska aspekter är det dock inte 
alltid möjligt att bygga alla cykelvägar med högsta standard. Prioriteringar är därför 
nödvändiga att göra med avseende på behov och nytta men också med avseende på 
cykelvägens standard.  
 
En intressant fråga i sammanhanget är hur ”den standard som minst krävs” skall definieras i 
förhållande till cykelvägens funktion. Utgångspunkten är kanske en grusad cykelväg som 
saknar belysning, inte är skyltad och där det inte finns krav på snöröjning eller 
halkbekämpning. Utifrån denna ”enkla” cykelväg kan sedan högre standarnivåer definieras 
beroende vilken funktion cykelvägen skall uppfylla.  
 
I följande avsnitt kommer några parametrar som kan vara av betydelse för bedömning av 
minsta standard att diskuteras.  
 
 
3.1 Standardkrav på enklare cykelväg 
Begreppen enklare cykelväg respektive sommarcykelväg har i vissa fall en snarlik innebörd 
samtidigt som de inte behöver ha det. Vad som är kännetecknande för båda är dock att de inte 
behöver ha samma höga standard som en ”ordinarie” cykelväg. Vad som är den ”minsta 
standard” som krävs för en enklare cykelväg är dock inte helt självklart. Som framgår av 
tidigare avsnitt finns det en koppling mellan cykelvägens funktion och minsta standard. Rent 
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tekniskt bör det inte vara några större svårigheter att definiera en minsta standard. Problemet 
är nog att kunna bedöma minsta standard utifrån vad cyklisterna anser vara en acceptabel 
standard. Samtidigt finns det en kostnadsaspekt eftersom valet står mellan att bygga färre 
cykelvägar med hög standard eller fler med lägre standard. bedömningen är troligen inte 
”antigen eller” utan en kombination av cykelvägar med låg och hög standard. Den totala 
bedömningen måste dock utgå från vilka förväntade effekter med avseende på förändring och 
omfattning av det totala cyklandet med hänsyn till vilka åtgärder som genomförs.  
 
Bärighet 
Cykelvägens bärighet är beroende på om den skall vinterväghållas eller inte. Skall 
vinterhållning ske krävs en bärighet som klarar denna typ av underhållsfordon. En 
förutsättning för att vinterväghållning skall utföras måste vara att cykelvägen utnyttjas året 
runt. I ett sådant fall kan man anta att det är en cykelväg som har start- och mål i punkter där 
det förekommer aktiviteter under större delen av året exempelvis ridhus, arbetsplatser, skolor, 
etc.  
 
En cykelväg som inte används under hela året utan i huvudsak under barmarksperioden (t.ex. 
april-oktober) kräver inte någon vinterväghållning. Exempel på detta kan vara cykelvägar 
som har sin målpunkt vid friluftsområden, badplatser, sommarstugeområden eller är avsedda 
för cykelturism. Detta betyder i sin tur att vägens bärighet inte behöver dimensioneras för 
laster orsakade av fordon för vinterunderhåll. I vissa fall kan detta även gälla för cykelvägar 
som huvudsakligen används för arbetspendling men där den på grund av t.ex. längd och 
omgivningens karaktär inte utnyttjas under vinterhalvåret.  
 
Drift och underhåll av enklare cykelvägar 
Även om cykelvägen är av enklare slag krävs förr eller senare någon form av underhåll. 
Eventuella skyltar och belysning kräver visst underhåll även om det inte behöver ske speciellt 
ofta. Visst underhåll krävs också på asfalterade cykelvägar även om det inte gäller 
vinterväghållning. Det kan vara uppkomna skador i asfalten som behöver åtgärdas, t.ex. 
tjälskador. Om cykelvägens ytskikt består av grus eller stenmjöl kan det bli aktuellt att efter 
en tid behöva komplettera med ytterligare grus eller stenmjöl.  
 
Ytbeläggning 
Kommer cykelvägen att utnyttjas under hela året och därmed vinterväghållas krävs sannolikt 
att den är asfalteras. Är det frågan om en kortare sträcka (kanske ett par hundra meter?) men 
som ändå skall vinterväghållas är det kanske inte självklart att den behöver vara asfalterad. 
Även en grusväg kan vinterväghållas.  
 
För cykelvägens ytskikt finns flera olika alternativ att välja på. En cykelväg som i huvudsak 
används för turiständamål behöver inte nödvändigtvis vara asfalterad. Samtidigt är en 
asfalterad turistcykelväg mer attraktiv än en som inte är asfalterad eftersom det går lättare att 
cykla på en sådan väg. Å andra sidan kanske inte hastigheten är avgörande när det gäller 
turistcykling utan snarare omgivningen och upplevelsen av att cykla i måttligt tempo. När det 
gäller cykelväg avsedd för arbetspendling blir den sannolikt mer attraktiv om den är 
asfalterad. I detta fall är det frågan om att på ett snabbt och smidigt sätt ta sig mellan bostad 
och arbetsplats.  
 
Om vägen skall asfalteras eller inte är även kopplad till bedömningen av hur cyklande 
kommer att utvecklas på den aktuella vägen. Det är tveksamt om en asfalterad turistcykelväg 
kommer att generera att större antal cyklister jämfört om den inte är asfalterad. En asfalterad 
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cykelväg som i huvudsak utnyttjas för arbetspendling kommer förmodligen att attrahera fler 
cyklister jämfört med en cykelväg som inte är asfalterad. Även om en enklare cykelväg för 
arbetspendling inte kommer att utnyttjas under hela året kommer den ändå att användas under 
längre tid av året än en turistcykelväg. I ett sådant fall kan asfalt vara motiverad. 
Utnyttjandetiden och antalet potentiella cyklister kan ha betydelse vid valet av ytskikt på 
cykelvägen.   
 
Belysning 
Om cykelvägen skall utrustas med belysning är beroende på under vilken tidsperiod som 
cykelvägen utnyttjas. Används inte cykelvägen under vinterhalvåret finns inget behov av 
belysning. Stråk som under hela året används för arbetspendling bör normalt förses med 
belysning både inom och utanför tätort. Avsteg kan möjligen göras om det förväntade flödet 
är så starkt begränsat vintertid att det inte framstår som meningsfullt att snöröja stråket. Under 
perioden 1 april till 1 oktober råder dags- och skymningsljus under den del av dygnet som är 
aktuell för cykelpendling för människor som arbetar dagtid, varför belysning i ett sådant fall 
kan undvaras. I de fall cykelvägen kommer att anläggas i närheten av befintlig bilväg kan 
eventuellt belysningen från bilvägen utnyttjas även för cykelvägen.  
 
Ett alternativ till belysning kan vara att måla en mittlinje i cykelbanan. Reflektionen från 
cykellyset kan då ge tillräcklig vägledning för cyklisten. Ett sådant exempel är cykelvägen 
mellan Linköping och Berg (Slussarna). 
 
I vissa fall kan belysning vara befogat med tanke på trygghetsaspekten. Framförallt gäller 
detta för cykelvägar som i första hand används för arbetspendling.  
 
Behovet av belysning har en koppling till i vilken utsträckning cykelvägen kommer att 
används under den mörka årstiden. Ett alternativ kan då vara att förbereda (dvs. dra fram el-
kabel) för belysning när vägen anläggs för att i ett senare skede komplettera med 
belysningsstolpar om det visar sig att cykelvägen används frekvent under hela året.  
 
Skyltning 
Skyltning av cykelvägar utgör en försumbar del av den totala anläggningskostnaden. Ur den 
aspekten finns det all anledning att vara generös med skyltningen. I vilken omfattning 
skyltningen skall utföras måste dock bedömas i varje enskilt fall. När det gäller 
turistcykelvägar kan det vara aktuellt med tydlig och klargörande vägskyltning, speciellt om 
tveksamheter kan uppstå på grund av att det finns alternativa vägar att cykla på och som 
kanske inte direkt leder till aktuell målpunkt. Även cykelvägar som huvudsakligen används av 
närboende för t.ex. arbets- och cykelpendling bör skyltas tydligt. Det är inte alla cyklister som 
har bra lokalsinne.  
 
Cykelvägar där ingen vinterväghållning förekommer måste skyltas med avseende på inskränkt 
drift.  
 
 
 
 
3.2 Matris för karaktärsdrag 
Det finns ett flertal faktorer som karakteriserar cykelvägens funktion och som i sin tur är 
kopplad till vilken minsta standard som krävs för att funktionen skall uppfyllas. I den 
påbörjade inventeringen redovisas behovet av nya eller förbättrade cykelvägar i Östergötland. 



Bilaga 4, Sommarcykelvägar - huvudstudie                                                                                                                  10

Inventeringen ger även en bild av cykelvägens funktion, dvs. om det är frågan om pendling 
till arbetsplats, skola eller om den skall utnyttjas för cykelturism, etc. Funktionen kan även 
karakteriseras utifrån den tidsperiod, hela året, delar av året eller dygnet, som cykelvägen i 
huvudsak kommer att utnyttjas.  
 
I nedanstående tabell 1 görs en ansats till sammanställning av olika parametrar som kan 
utgöra underlag för beskrivning/definition av funktion och karaktärsdrag för cykelvägar. 
Matrisen kan sedan ligga till grund för bedömning av cykelvägens standard men också för en 
grov kostnadsberäkning.  
 
Tabell 1 Exempel på karaktärsdrag för enklare cykelvägar. 

Objekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Karaktärsdra
g 

          

           
Längd (km) 0,5 1,2 3 2,8 6      
Målpunkt Ridhus Badplat

s 
Skola Industr

i 
Rekreations

-område 
     

Felande länk x  x x       
Genväg  x   x      
Arbetspendling    x       
Skolpendling   x        
Fritidscykling x x   x      
Turistcykling  x   x      
Barmarksperiod  x   x      
Hela året x  x x       
Asfalt x  x x       
Grus  x   x      
Skyltning x x x x x      
Belysning x  x x       
           

 
Utöver de i tabell 1 redovisade parametrarna kan funktionen kan även diskuteras utifrån 
faktorer som förbättrad: tillgänglighet, säkerhet, folkhälsa, minskade utsläpp men också med 
avseende på exempelvis rekreation och lokal utveckling. När det gäller tillgängligheten är det 
i detta sammanhang frågan om att cykelvägen kan ge förbättrade möjligheter att ta sig mellan 
start- och målpunkt. Exempelvis personer som inte har tillgång till bil, rullstolsbundna, 
personer med barnvagn, etc. Säkerhetsaspekten är kopplad till trafikmiljön på den aktuella 
sträckan vilket i sin tur är avgörande för i vilken utsträckning cykelvägen skall separeras från 
övrig biltrafik.  
 
 
 
 
 
4 EKONOMISKA ASPEKTER 
4.1 Allmänt 
Den enklaste kostnaden (även om det finns undantag) att beräkna är själva 
anläggningskostnaden för cykelvägen. Ur den aspekten är det enkelt att värdera nyttan av 



Bilaga 4, Sommarcykelvägar - huvudstudie                                                                                                                  11

enklare cykelvägar eftersom den övergripande tanken är att de skall vara billigare att anlägga 
enklare cykelvägar jämfört med en cykelväg i ”ordinarie” utförande.  
 
Det finns dock andra nyttor med att anlägga enklare cykelvägar men som kan vara svåra att 
värdera i monetära termer. För turistcykling kan attraktivare cykelvägar generera 
”turistintäkter”, t.ex. i form av övernattning, måltider, andra typer av inköp från den lokala 
verksamheten som finns tillgänglig utmed aktuell turistcykelväg.  
 
När det gäller nyttan kan det vara frågan om att biltrafikens olyckskostnader förändras 
(förhoppningsvis minskar) på grund av att cykeltrafiken separeras från biltrafiken i större 
utsträckning. Samtidig finns det en risk för ökade cykelolyckor på grund av att fler cyklar 
vilket kan kopplas till cykelvägens standard. Minsta ojämnhet eller hal fläck kan upplevas 
som obehagligt eller resultera i omkullkörning. Studier (Niska & Sjögren, 2007) indikerar att 
i ungefär hälften av alla singelolyckor, vilka utgör ca 80 procent av alla cykelolyckor, har 
vägmiljöfaktorn haft betydelse för olyckan.  
 
 Det kan även vara frågan om hälsoeffekter (t.ex. färre sjukskrivningar, bättre kondition) på 
grund av fler personer cyklar. Nyttan av ett ökat cyklande kan även generera minskad 
miljöbelastning i form av minskade avgasutsläpp och bullerstörningar. Problemet är att 
beräkna och värdera denna typ av ekonomiska effekter men det bör de ändå diskuteras i den 
slutliga bedömningen av nyttan av enklare cykelvägar.  
 
En annan faktor som kan vara av betydelse är restiden. Arbetspendlig med cykel sker utanför 
arbetstid och därmed ingen tjänsteresa. Tjänsteresor värderas betydligt högre än fritidsresor 
varför det kan vara svårt att värdera restiden utifrån denna aspekt. Vad som kan vara aktuellt 
är att cykling med avseende på restiden kan vara ett alternativ till att åka kollektivt. För den 
enskilda individen kan det innebära en kostnadsbesparing att inte behöva åka med kollektiva 
färdmedel.  
 
Av modellen för regional inventering och planering av cykelvägar (Vägverket 2007b) framgår 
att 38 kr/cyklad timme ett rimligt genomsnittlig schablonvärde på samhällsekonomiska nyttor 
av bilfria cykelvägar och som kan användas i fall där en mer precis bedömning saknas. I detta 
värde inkluderas bl.a. olyckskostnader, det samhällsekonomiska värdet av minskad biltrafik 
från miljösynpunkt, samt hälsoeffekter på grund av ökad cykling.  
Samtidigt räknar man med att en nytillkommen cyklist tillbringar ca 130 timmar per år på 
cykeln vilket motsvarar ca 35 minuter per dag under årets 220 arbetsdagar. Detta skulle ge en 
nyttokostnad på ca 4 900 kr/år och cyklist. 
 
4.2 Kostnader 
Det finns en rad faktorer som påverkar kostnaden för att anlägga en cykelväg (t.ex. väglängd, 
topografi, undergrundens beskaffenhet, etc). När den exakta anläggningskostnaden inte är 
känd kan schablonvärdena i tabell 2 (Vägverket, 2007b) användas. De i tabellen angivna 
värdena baseras på erfarenheter från projekt som genomförts i södra Sverige under senare år.  
 
 
Tabell 2  Schablonkostnader för anläggande av cykelvägar 
Åtgärd Kostnad, milj. kr/km 

eller per korsning 
Ny asfalterad cykelväg, 3 meter bred 1,8 
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Ny asfalterad cykelväg på nedlagd banvall 0,4 
Enkel cykelväg, 1,8 meter bred, grus, låg bärighet 0,5 
Nytt bärlager + 4 cm asfalt på befintlig enskild väg, 4 meter 
bred 

0,4 

Vägbelysning, (stolpavstånd ca 40 meter) 0,4 
  

(Källa: Vägverket, 2007b) 
 
När det gäller ”ny asfalterad cykelväg, 3 meter bred” framgår det inte vilken bärighet den är 
dimensionerad för, men trolig är att bärigheten är dimensionerad för 
vinterväghållningsfordon. Via muntlig information från stadsbyggnadskontoret i Helsingborg 
anges att en normal 2,5 meter bred, asfalterad, belyst cykelväg inkl. projektering kostar 1,5 
miljoner kr/km att anlägga. Enligt schablonvärdet i tabell 2 ligger kostnaden för en enklare 
cykelväg på 0,5 miljoner kr/km. Som framgår av schablonvärdena i tabellen varierar 
kostnaden för cykelvägar beroende på vilken standard som väljs i respektive aktuellt fall.  
 
 
5 BEDÖMNING AV ENKLARE CYKELVÄGAR I ÖSTERGÖTLAND 
I Östergötland har en inventering av cykelvägar genomförts (Kågesson, 2006). I rapporten 
redovisas ett ”förslag till en modell för regional inventering av cykelvägar längs det statliga 
vägnätet och det långsiktiga behovet av ytterligare investeringar. Modellen har under hösten 
prövats på Östergötland.” Den detaljerade inventeringen som redovisas i rapporten indikerar 
enbart behovet av ytterligare cykelvägar i Östergötland.  
 
I föreliggande rapport har materialet från den detaljerade inventeringen bearbetats ytterligare. 
Utifrån det cykelvägsbehov som redovisas i ovan nämnda inventering har ett försök till 
bedömning gjorts med avseende hur behovet av cykelvägar skulle kunna uppfyllas genom att 
anlägga så kallade ”enklare cykelvägar”. Det skall dock påpekas att den bedömning som 
redovisas i föreliggande rapport inte gör anspråk på att vara fullständig. Det skall snarare ses 
som en första ansats till en diskussion och ett tänkesätt angående så kallade ”enklare 
cykelvägar”. De diskussioner och det tänkesätt som legat till grund för bedömning av enklare 
cykelväg finns redovisat i bilaga 1.  
 
 
5.1 Resultat 
För vissa cykelvägar är bedömningen att utnyttjas bara under sommarhalvåret även om det 
förekommer arbetspendling på dessa vägar. En orsak till denna bedömning är kopplad till 
landskapets karaktär och sträckans längd. Är det ett öppet landskap kommer sträckan troligen 
inte att vara speciellt attraktiv att cykla under vinterhalvåret även om det till största delen 
skulle vara barmark och cykelbanan vara upplyst. Trots att de troligen inte används under hela 
året bör denna typ av cykelvägar vara asfalterade för att möjliggöra en attraktiv cykelpendling 
under sommarhalvåret. En intressant fråga i sammanhanget är hur cykeltrafiken skulle 
utveckla sig om vägen var upplyst och att det fanns planteringar som skyddar för blåst.  
 
En annan kategori är cykelvägar avsedda för turistcykling som enbart används under 
sommartid. Dessa vägar har ofta en längre sträckning och går genom natursköna områden. 
För att öka attraktiviteten på dessa vägar bör de vara asfalterade om de har en längre 
sträckning. I andra fall kan det vara tillräckligt med grusvägar. Här finns även en koppling till 
om befintliga grusvägar utnyttjas. De eventuella ”felande” länkar som krävs för att få en 
sammanhängande sträcka kanske inte behöver asfalteras.  
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Hur cykelvägar som går till ridstall skall bedömas är inte självklart. Ridverksamheten pågår i 
stort sett under hela året med undantag för sommarperioden juni till augusti. Frågan är vilken 
med vilken standard denna typ av cykelväg skall anläggas med. Om det inte förekommer 
cykling i någon större omfattning under vinterhalvåret (exempelvis mellan oktober till 
mars/april) krävs inte den högsta standarden. Grusväg utan belysning är kanske fullt 
tillräcklig. Å andra sidan kan en hög standard (asfalt och belysning) innebära att fler 
ridskoleeleverna skulle cykla även under hela vinterhalvåret.  
 
Cykelvägar till badplatser utgörs ofta av korta sträckor och används enbart under sommartid. 
Ibland är det frågan om kompletterande sträckor från befintlig bilväg fram till badplatsen. För 
cyklister till badplatsen kan det kanske fungera med grusväg men tillgängligheten för 
exempelvis barnvagnar kan vara sämre med grusväg. 
 
För att få en uppfattning om vad kostnaden skulle bli för att tillgodose cykelvägsbehovet har 
de i tabell 2 redovisade schablonvärdena utnyttjats för att göra en grov kostnadskalkyl. En 
sammanställning på kostnaderna och cykelvägsbehovet redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3  Sammanställning av cykelvägsbehovet i Östergötland.  
 Antal Längd 

(km) 
Skyltnin
g (antal) 

Belysning 
(antal) 

Kostnad 
belysning 
(milj.kr) 

Kostnad  
cykelväg 
(milj. kr) 

Total 
Kostnad  
(milj. kr) 

Sommar        
Grus 12 23 9 0  11,5 11,5 
Asfalt 10 33 10 1 1,28 59,4 60,68 
        
Helår        
Grus 0 0      
Asfalt 10 18,8 9 9 6,32 33,84 40,16 
        
Summa 32 74,8 28 10 7,6 104,74 112,34 

 
Som framgår av tabell 3 är det totala behovet 32 stycken nya cykelvägar med en total längd 
av ca 75 km. Av dessa kan 22 stycken (med total längd på ca 56 km) karakteriseras som 
enklare cykelvägar eftersom de huvudsakligen används under barmarksperioden och därmed 
inte behöver vinterväghållas. Antalet cykelvägar som bedöms användas under hela året är 10 
stycken med en total längd av ca 19 km. Dessa vägar bedöms kräva en högre standard vilket 
innebär att de bör asfalteras, förses med belysning samt vinterväghållas. Som tidigare nämnts 
kan ett alternativ, när det gäller belysning, vara att enbart förbereda (dvs. dra fram en el 
kabel)  för belysning när cykelvägen anläggs för att i ett senare skede komplettera med 
belysningsstolpar. Ett sådant angreppssätt skulle innebära att kostnaden på 112 miljoner kr 
kan sänkas med ca 7,5 miljoner kr (se tabell 3) vilket innebär en total kostnad på ca 105 
miljoner kr.  
 
Enligt den bedömning som gjorts inom ramen för detta projekt skulle den totala kostnaden 
uppgå till ca 112 miljoner kr. för att tillgodose behovet av nya cykelvägar i Östergötland. Om 
livslängden antas till 20 år blir den årliga kostnaden ca 5,6 miljoner kr. Under antagande att 
nyttan av varje nytillkommen cyklist är 4900 kr/år krävs att ca 1150 ”schabloncyklister” 
utnyttjar cykelvägarna varje år för att investeringen skall ”löna sig”.   
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I denna kostnadskalkyl har endast kostnaden för ny asfalterad cykelväg respektive enkel 
grusad cykelväg utnyttjats. Av bilaga 1 framgår att det finns gamla nedlagda banvallar som 
skulle kunna utnyttjas samt även det faktum att enskilda vägar kan utnyttjas i vissa fall, vilket 
med beaktande av tabell 3 skulle ge en annan kostnadsbild. Det har dock inte varit möjligt att 
inom ramen för detta projekt göra en sådan detaljerad uppdelning.   
 
Om alla cykelvägar som bara används under sommarhalvåret (56 km) utformas som 
grusvägar skulle det innebära att den totala kostnaden för att tillgodose behovet av enklare 
cykelvägar i Östergötland skulle kostnaden kunna sänkas med ca 42 miljoner kronor vilket 
ger en totalkostnad på ca 69 miljoner kr. Detta innebär i sin tur att ca 700 ”schabloncyklister” 
skulle behöva utnyttja cykelvägarna varje år för att investeringen skall ”löna sig”.  
 
När det gäller asfalterade cykelvägar som enbart används under sommarhalvåret har det 
antagits att det inte sker någon vinterväghållning på dessa cykelvägar. Bärigheten behöver då 
inte var lika hög som på en cykelväg som skall vinterväghållas. Kostnaden för en ny, 
asfalterad, 3 meter bred cykelväg (tabell 2) bör vara lägre än 1,8 miljoner kr/km. Enligt 
information från Helsingborgs kommun är anläggningskostnaden 1,5 miljoner kronor för en 
normal, asfalterad, 2,5 meter bred och belyst cykelväg. I detta fall är det sannolikt en 
cykelväg som vinterväghålls. Under antagande att 1,5 miljoner kr/km gäller kommer 
kostnaden för de asfalterade cykelvägarna (33+18,8 km) att istället uppgå till 51,8*1,5 = 77,7 
miljoner kronor, dvs. en sänkning med ca 15,5 miljoner kr ((59,4+33,84)-77,7) jämfört med 
värdet i tabell 3. Vidare skulle kostnaden för belysning (7,6 milj. kr) inte medräknas. Under 
dessa antaganden skulle den totala kostnaden då bli (11,5+77,7), dvs. ca 89 miljoner kr för att 
tillfredsställa cykelvägsbehovet.  
 
I ovanstående kostnadskalkyl har inte kostnaden för drift och underhåll beaktats vilket dock 
måste göras i samband med en slutgiltig kostnadsberäkning.  
 
Som framgår av ovanstående redovisning ligger kostnaden för enklare cykelvägar inom 
intervallet 69 till 112 miljoner kronor för det cykelvägsbehov som redovisas i den gjorda 
inventeringen (Kågesson, 2006). Även om det är en mycket grov kalkyl ger det en viss 
uppfattning om vilka kostnader det kan vara frågan om. Innan eventuella beslut och 
prioriteringar måste dock fördjupade analyser göras. Detta är en nödvändighet eftersom det 
redan på denna nivå kan konstateras att det finns ett flertal faktorer som påverkar 
kostnadsbilden. En faktor som har stor inverkan på kostnadsbilden är ytbeläggningen, dvs. 
skall cykelvägen asfalteras eller anläggas som grusväg. Denna bedömning utgår i sin tur från 
faktorer som när cykelvägen utnyttjas, start och målpunkter, potentiella cyklister, etc.   
 
 
 
 
 
6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Inventeringen av cykelvägsnätet som har genomförts i Östergötland (Kågesson, 2006) visar 
på vilket behov det finns av ytterligare cykelvägar. Eftersom de ekonomiska resurserna ofta är 
begränsade är möjligheterna att tillgodose hela behovet av cykelvägar begränsat. Ett 
angreppssätt kan då vara att bygga så kallade enklare cykelvägar som har en lägre standard 
jämfört med normala cykelvägar. Genom ett sådant angreppssätt kan behovet av ytterligare 
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cykelvägar tillgodoses i större utsträckning. Hur begreppet ”enklare” cykelvägar skall tolkas 
och värderas är dock inte entydigt.   
 
En normal cykelväg är, med få undantag, asfalterad, har ofta belysning och om den utnyttjas 
under hela året så utförs även vinterväghållning. För att cykelvägen skall kunna 
vinterväghållas krävs att den har en viss bärighet för att klara belastningen från 
underhållsfordonen. När det gäller enklare cykelväg är definitionen inte lika tydlig med 
avseende på vilken standard som skall vara gällande. Det enklaste fallet är en grusväg som 
saknar belysning och inte vinterväghålls. Utifrån denna enkla standard kan sedan 
standardnivån höjas i olika steg till en standard som motsvarar en normal cykelväg uppnås. 
Ett tydligt karaktärsdrag på enklare cykelvägar är att de inte skall vinterväghållas och därmed 
inte behöver dimensioneras för hög bärighet.  
 
Resultatet av detta projekt visar att det finns behov 32 nya cykelvägar som varierar mellan 0,4 
km till 9,8 km. Den totala längden uppgår till ca 75 km. Av de 32 objekten bedöms 22 
stycken utnyttjas i huvudsak under sommarhalvåret medan resterande 10 troligen kommer att 
utnyttjas under hela året. Av de 22 cykelvägarna bedöms 12 kunna anläggas som grusvägar 
medan de övriga 10 bör asfalteras. En grov kostnadskalkyl visar att totalkostnaden för de 32 
objekten varierar mellan 69 och 112 miljoner kr utifrån den bedömning som gjorts. Den lägre 
kostnaden gäller i det fall alla cykelvägar som kommer att användas under sommarhalvåret 
anläggs som grusvägar. Om alla identifierade objekt asfalteras skulle detta innebära en 
totalkostnad på ca 135 miljoner kr.  
 
Som framgår är det stor variation i kostnaden för att tillfredsställa behovet av ytterligare 
cykelvägar i Östergötland. Den bedömning och kostnadsberäkning som gjorts bör därför 
hanteras med viss försiktighet. Resultatet indikerar dock att det bör finnas goda möjligheter 
inom tillgängliga ekonomiska ramar få ett utökat cykelvägnät genom att anlägga enklare 
vägar.  
 
Eftersom fler cykelvägar kan anläggas om de utformas med enklare standard ökar möjligheten 
för fler att ta sig till olika målpunkter. Speciellt gäller detta för personer/grupper som inte har 
tillgång till bil eller där det är svårigheter att åka med kollektiva färdmedel. Flera fall av de 
objekt som har analyserats och bedömts i detta projekt rör cykelvägar där målpunkten är 
ridhus, badplats och skola. Med stor sannolikhet är det i första hand barn och ungdomar som 
har nytta av att dessa cykelvägar anläggs. Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhetsmiljö för 
denna grupp är ett tydligt argument för att anlägga enklare cykelvägar.    
 
När det gäller enklare cykelvägar är standardnivån inte lika tydligt definierad som för en 
”normal” cykelväg. Vilken standardnivå en enklare cykelväg skall eller bör ha måste bedömas 
i varje enskilt fall och där resultatet är kopplat till vem som gör bedömningen. Tanken med 
enklare cykelvägar bör därför utvecklas vidare för att därigenom skapa förutsättningar för 
enhetligare bedömningskriterier.  
 
Även om enklare cykelvägar ger möjlighet till ytterligare utbyggnad av cykelvägnätet kan det, 
beroende på de ekonomiska ramarna, bli nödvändigt med prioriteringar som ofta bygger på en 
ekonomisk bedömning. Problemet i detta fall är svårigheten att, i ekonomiska termer, beräkna 
den nytta som ett ökat antal enklare cykelvägar kan generera genom ett ökat cyklande. Nyttan 
kan exemplifieras i termer av ökad tillgänglighet, minskad biltrafik och därmed minskad 
miljöbelastning, etc. En svårighet i sammanhanget är att beräkna antalet potentiella cyklister 
som kommer att använda sig av de cykelvägar som anläggs vilket är en förutsättning för att 
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kunna beräkna nyttan av cykelvägen. Detta är ett generellt problem inom cykeltrafikens 
område. Att utveckla enkla och fungerande metoder och utrustning för att på ett kontinuerligt 
och systematisk sätt räkna cyklister är därför en angelägen uppgift att lösa.  
 
Det har inte varit möjligt inom ramen för detta projekt göra en fullständig beskrivning och 
analys av tanken med enklare cykelvägar. Trots detta kan följande vara värt att notera:  
 
- Det här genomförda projektet skall ses som början till fortsatt diskussion och arbete 

beträffande tanken med enklare cykelvägar, dvs. cykelvägar som har en lägre standard än 
normalt. Inom ramen för de bedömningar som måste göras på standardnivån finns dock ett 
tolkningsutrymme vilket också är fallet för de bedömningar som gjorts i detta projekt. 
Trots detta visar de bedömningar och tankar som redovisas i rapporten att det finns 
argument för att alla cykelvägar inte har högsta standard. Därmed kan kostnaderna hållas 
nere vilket ger utrymme för att anlägga fler cykelvägar. På vilka grunder bedömningarna 
skall göras behöver dock utvecklas vidare för att få en enhetligare och objektivare grund 
för beslut.  

 
- Det finns en stor ekonomisk potential i tanken med enklare cykelvägar. Om alla de 

cykelvägsobjekt i Östergötland (32 st. med totala längden 75 km) som analyserats skulle 
asfalteras innebär det en totalkostnad på ca 135 miljoner kr. Om alla de cykelvägar som 
bedöms utnyttjas under sommarhalvåret anläggs som grusväg skulle totala kostnaden för 
alla objekt uppgå till ca 69 miljoner kr. Även om detta är en grov kostnadskalkyl ger det en 
viss uppfattning om kostnadsstorleken och som kan utgöra underlag för fortsatt diskussion 
och planering.  

 
- Den inventering som genomförts (Kågesson, 2006) utgör ett bra underlag för att bedöma 

behovet av cykelvägar. Det ger en uppfattning om cykelvägnätets omfattning både med 
avseende på längden och hur det är sammanbundet sett över ett större område. För att 
kunna bedöma standarden på aktuella cykelvägar är beskrivningen inte i alla avseende 
tillräcklig. Kompletterande information i form av kartmaterial eller fotografier hade gett en 
tydligare bild redan från början för en senare bedömning av lämplig standardnivå på 
respektive cykelväg. 

 
- Metoder och modeller för att kunna analysera nyttan av cykelvägsobjekt behöver utvecklas 

mer. Ofta finns inte tillräcklig kunskap om hur trafikarbetet ser ut på cykelvägnätet vilket 
är en förutsättning för att kunna beskriva förväntade effekter av förändringar i 
cykelvägnätet. Det finns även ett behov av förbättrade kostnadskalkyler som fokuserar på 
cykelvägnätet.  
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Bilaga 1 
 
Behovet av cykelvägar i Östergötland 
Den påbörjade inventeringen av cykelvägar i Östergötland (Kågesson, 2006) utgör en 
sammanställning av de cykelvägar som har ett funktionellat samband med det statliga 
vägnätet i Östergötland. I rapporten redovisas även det behov som finns på ett utökat 
cykelnät. I en del fall är det frågan om ”ordinare”  cykelvägar som förväntas kunna användas 
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under hela året. I andra fall är det frågan om så kallade sommarcykelvägar som i huvudsak 
används under sommarhalvåret.  
 
Denna bilaga utgör en sammanställning av cykelvägsbehovet enligt ovanstående påbörjade 
inventering. Samtidigt görs ett försök att beskriva vilken minsta standard dessa cykelvägar 
bör ha för att vara attraktiva, både för turister och för arbetspendlare.  
 
En cykelväg som till stora delar går över ett öppet landskap kan utnyttjas för arbetspendling 
under sommarhalvåret. Sannolikt krävs att den är asfalterad för att vara attraktiv för 
arbetspendlare och eventuellt skulle belysning vara önskvärd. Samtidigt finns det skäl att 
misstänka att en cykelväg i öppet landskap inte är attraktiv att cykla på under vinterhalvåret.  
Cykelvägen kan då byggas med en lägre standard (bärighet) eftersom den inte behöver 
vinterväghållas.  
 
I en del fall är det frågan om kompletterande sträckor (ofta ganska korta) till exemeplvis 
friluftsområden. Om befintlig sträcka är asfalterade är bedömningen att även den nya sträckan 
asfalteras.  
 
När cykelvägen leder till ridstall är bedömningen att dessa inte behöver asfalteras. 
Anledningen är att det ofta är korta sträckor och att den ålderskategori som cyklar på dessa 
cykelvägar bör klara att cykla på en grusväg. När det gäller lägre åldrar på ridskoleeleverna 
får de sannolikt skjuts av någon förälder eftersom barnen troligen behöver hjälp i stallet.  
 
Ett alternativ till belysning kan vara målad mittlinje på cykelvägen som ger tillräcklig 
vägledning med hjälp av cykellyset.  
 
De beteckningar för respektive cykelväg stämmer med de som återfinns i materialet från den 
påbörjade inventeringen (Kågesson, 2006). Varje cykelvägsalternativ kommenteras och en 
bedömning görs med avseende på vilken cykelvägsstandard som skulle behövas. 
Bedömningen av de olika objekten som gjorts i detta delprojekt baseras enbart på den 
beskrivning som återfinns i den påbörjade inventeringen (Kågesson, 2006).  Alla objekt  är i 
nedanstående kartmaterial markerade med svart linje.  
De objekt som i nedanstående sammanställning betecknats med bokstäverna B – P motsvarar 
de objekt som redovisas på sidan 10 i Kågesson (2006). 
 
B Förlängning av befintlig cykelväg längs Lv 944 från Vadstena med ytterligare 0.8 km till 

avtagsväg mot golfbana och Rismarkens friluftsområde. 
 
C Ny cykelväg från Hästholmen via badplats till mindre avtagsväg till Omberg och vidare till 

Alvastra Kloster (ca 2.5 km). Sträckan sammanfaller med attraktivt turiststråk. 
 
D Ny cykelväg längs Lv 580 och Lv 134 från större bad och camping samt ridhus och 

golfbana i Pinnarp till infart mot Kisa och vägskäl mot Lv 582 i samhällets utkant (6 km). 
 
E Ny cykelväg 0.4 km längs LV 741 från vägskäl mot RV 35 (där cykelväg finns) till  

avtagsväg till Åtvidabergs Ridklubb. 
 
F Ny cykelväg 0.4 km längs Lv 696 från Gruvgatan i Åtvidaberg till liten väg som korsar 

golfbanan och utgör del av cykel- och vandringsled runt Bysjön. 
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G Ny cykelväg, ca 1 km, längs Lv 1175 från Rejmyre i riktning Simontorp till avfart mot 
badplats. 

 
H Lv 215 från Finspång. Behov från Restadsvägen i Röbrinken (på sträckan finns 

naturreservat + avfart till bad och camping) till västra infarten till Billeruds fabrik, 2.5 km. 
Därifrån befintlig GC 350 m till vägskäl mot Lv 1150. Därifrån behov 0.8 km till 
Resgårdsvägen. Därefter parallellgator på båda sidor och ingen bebyggelse direkt längs 
vägen till dess bebyggelsen slutar i Vickelby. Därifrån 1.3 km till Krokhagen och 3.0 km 
till infart mot Kimstad. I länstransportplanen 1998-2007 föreslås ny GC på hela sträckan 
Skärblacka-Kimstad 4.6 km. 

 
K Från befintlig GC-väg i Västra Husby längs Lv 777 ytterligare 0.2 km till Lv 210 och efter 

korsning med den större länsvägen vidare längs Lv 799 i 1.1 km till Göta Kanal. 
 
L Längs Lv 799 från vägskäl mot Snöveltorp och Luddingsbo (390 åretruntboende och ca 

500 fritidsboende) till Göta Kanal (1.0 km). Förbindelsen utgör också en del av cykelleden 
längs Göta Kanal. 

 
M Ca 0.5 km längs E22 från den norra utfarten från Söderköping till vägskäl mot 

Ramunderbergets friluftsområde. 
 
N Ca 1.5 km mellan Gusums centrum och badplats vid Åketorpsviken av sjön Yxningen, i 

huvudsak längs Lv 738. Större delen av sträckan kan anläggas på överbliven banvall.  
 
O Ca 0.5 km längs Lv 822 från Ridstall i Lilla Åby till Gusums tätort. 
 
P Längs Lv 212 från Valdemarsvik till småbåtshamn, 0.5 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT B  

OBJEKT B 
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Objekt B 
Förlängning av befintlig cykelväg längs Lv 944 från Vadstena med ytterligare 0.8 km till  
avtagsväg mot golfbana och Rismarkens friluftsområde. 
Kommentar: Cykelvägen kommer sannolikt bara att utnyttjas under sommarhalvåret 
eftersom det går till ett friluftsområde. Anläggs som ny cykelväg.  
Standard: Ingen belysning, Grusväg, skyltas  
Längd: 0,8 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT C 
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Objekt C 
Ny cykelväg från Hästholmen via badplats till mindre avtagsväg till Omberg och vidare till  
Alvastra Kloster (ca 2.5 km). Sträckan sammanfaller med attraktivt turiststråk. 
Kommentar: Ny cykelväg. Används sannolikt bara under sommarhalvåret eftersom det är 
frågan om turistväg och väg till badplats. Viss fritidsbebyggelse finns på delar av sträckan.  
Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas  
Längd: 2,5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT D 
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Objekt D 
Ny cykelväg längs Lv 580 och Lv 134 från större bad och camping samt ridhus och golfbana i  
Pinnarp till infart mot Kisa och vägskäl mot Lv 582 i samhällets utkant (6 km). 
Kommentar: Används under sommarhalvåret av turister, ridskoleelever och av personer som 
skall till badplatsen.  
Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas  
Längd: 6 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT E + OBJEKT F 

OBJEKT E
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OBJEKT F 

 
Objekt E 
Ny cykelväg 0.4 km längs LV 741 från vägskäl mot RV 35 (där cykelväg finns) till 
avtagsväg till Åtvidabergs Ridklubb. 
Kommentar: Används under sommarhalvåret av ridskolans elever.  
Standard: Ingen belysning. Grusväg med tanke den korta sträckan.  
Längd: 0,4 km 
 
Objekt F 
Ny cykelväg 0.4 km längs Lv 696 från Gruvgatan i Åtvidaberg till liten (grus)väg som korsar 
golfbanan och utgör del av cykel- och vandringsled runt Bysjön. 
Kommentar: Används i huvudsak under sommarhalvåret.  
Standard: Ingen belysning. Bör kunna vara grusväg.  
Längd: 0,4 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT G 
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Objekt G 
Ny cykelväg, ca 1 km, längs Lv 1175 från Rejmyre i riktning Simontorp till avfart mot 
badplats. 
Kommentar: Används under sommarhalvåret.  
Standard: Ingen belysning. Förutsatt att resten av vägen till badplatsen är asfalterad bör även 
cykelvägen asfalteras. Annars tveksamt. Skyltas 
Längd: 1,0 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT H 
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Objekt H 
Lv 215 från Finspång. Behov från Restadsvägen i Röbrinken (på sträckan finns naturreservat 
+ avfart till bad och camping) till västra infarten till Billeruds fabrik, 2.5 km. Därifrån 
befintlig GC 350 m till vägskäl mot Lv 1150. Därifrån behov 0.8 km till Resgårdsvägen. 
Därefter parallellgator på båda sidor och ingen bebyggelse direkt längs vägen till dess 
bebyggelsen slutar i Vickelby. Därifrån 1.3 km till Krokhagen och 3.0 km till infart mot 
Kimstad. I länstransportplanen 1998-2007 föreslås ny GC på hela sträckan Skärblacka-
Kimstad 4.6 km. 
Kommentar: Kan troligen fungera som cykelväg under hela året för pendling till arbete och 
skola. Finns ett antal fastigheter i slutet av den tänkta cykelvägen från centrum räknat. 
Fungerar även som turistväg. 
Standard: Bör ha belysning och vara asfalterad. Vinterväghållning.  
Längd: 3,3 km  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT K + OBJEKT L 
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Objekt K 
Från befintlig GC-väg i Västra Husby längs Lv 777 ytterligare 0.2 km till Lv 210 och efter 
korsning med den större länsvägen vidare längs Lv 799 i 1.1 km till Göta Kanal. 
Kommentar: Objektet har en koppling till objekt L (nedan). Både objekt K och L kommer 
troligen att i första hand utnyttjas som turistcykelväg. Även om det finns åretruntboende 
kommer det sannolikt inte att vara frågan om arbetspendling med cykel.   
Standard: Används i huvudsak under sommarhalvåret. Kan vara grusad. Ingen belysning. 
Bör skyltas.  
Längd: 1,3 km 
 
Objekt L 
Längs Lv 799 från vägskäl mot Snöveltorp och Luddingsbo (390 åretruntboende och ca 500 
fritidsboende) till Göta Kanal (1.0 km). Förbindelsen utgör också en del av cykelleden längs 
Göta Kanal. 
Kommentar: Se kommentar för objekt K, ovan. 
Standard: Grusväg, Ingen belysning. Bör skyltas. 
Längd: 1 km 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT M 
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Objekt M 
Ca 0.5 km längs E22 från den norra utfarten från Söderköping till vägskäl mot 
Ramunderbergets friluftsområde. 
Kommentar: Används sannolikt bara under sommarhalvåret.   
Standard: Ingen belysning. Bör kunna vara grusväg med tanke på sträckan längd. Om 
resterande del till friluftsområdet är asfalterad bör även cykelvägen asfalteras, vilket ger ökad 
tillgänglighet.  
Längd: 0,5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT N + OBJEKT O 



Bilaga 4, Sommarcykelvägar - huvudstudie                                                                                                                  28

 
 
Objekt N 
Ca 1.5 km mellan Gusums centrum och badplats vid Åketorpsviken av sjön Yxningen, i 
huvudsak längs Lv 738. Större delen av sträckan kan anläggas på överbliven banvall.  
Kommentar: Används bara under sommarhalvåret.  
Standard: Ingen belysning. Befintlig banvall är förmodligen inte asfalterad och behöver 
heller inte göras. Ny cykelväg på resterande sträcka kan också vara grusväg.  
Längd: 1,5 km 
 
Objekt O 
Ca 0.5 km längs Lv 822 från Ridstall i Lilla Åby till Gusums tätort. 
Kommentar: Används sannolikt bara under sommarhalvåret.  
Standard: Ingen belysning. Bör kunna vara grusväg med tanke på sträckans längd.  
Längd: 0,5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT P 
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Objekt P 
Längs Lv 212 från Valdemarsvik till småbåtshamn, 0.5 km. 
Kommentar: Används troligen i huvudsak av småbåtsägare under sommarhalvåret. 
Eventuellt skulle den kunna utnyttjas för arbets- och skolpendling av boende norr om Lv 212. 
detta kräver i så fall en säker korsning över Lv 212. 
Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas 
Längd: 0,5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT  1 
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Objekt Nr 1  
RV 50 mellan Motala och Vadstena omfattas av schablonen för pendelcykelväg. Ut ur Motala 
finns befintlig cykelväg över gamla bron och vidare längs Fabriksgatan till liten väg mot 
Dynudden. Därifrån bör det vara möjligt att dra cykelvägen mellan järnvägen och 
Motalaviken i ca 1.0 km tillbaka till RV 50 vid Birgerslund. Därifrån behövs ny väg i 6.2 km 
till befintlig cykelväg från Vätterviksbadet till vägskäl mot Lv 206 inne i Vadstena. 
Kommentar: Även om vägen omfattas av schablonen för pendelcykelväg är det tveksamt om 
den kommer att utnyttjas under vinterhalvåret med tanke på landskapets karaktär och 
sträckans längd. Under sommarhalvåret kommer den även att utnyttjas av turister och 
cyklister som skall till Vätterviksbadet.  
Standard: Ingen belysning. Bör asfalteras. Målad mittlinje i cykelbanan. 
Längd: 7,2 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 2b + OBJEKT 37 

OBJEKT 37 
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Objekt Nr 2b (samma som nr 36, Vadstena) 
Mellan Vadstena och Nässja bör cykelväg (enligt vad som redovisats ovan) anläggas för att 
knyta fritidshusbebyggelsen och badet till staden. 
Kommentar: Avståndet på denna sträcka finns inte angivet i den genomförda redovisningen. 
Utifrån Eniros karta bedöms sträckan vara ca 3 kilometer lång. Troligen kommer vägen att 
utnyttjas enbart under sommarhalvåret. För att öka tillgängligheten till fritidsbebyggelsen bör 
sträckan ha en relativt bra standard, dvs asfaletars. Om cykelväg anlägg kan det på sikt tänkas 
att det blir bofast befolkning inom området och då kan sträckan fungera som pendelcykelväg. 
Standard: Ingen belysning. Bör asfalteras.  
Längd: 3,0 km 
 
Objekt Nr 37 
Från Eneby behov av cykelturistled till Omberg som till stor del kan bygga på befintliga 
småvägar. På Lv 944 behövs parallella cykelbanor över brant backkrön med dålig sikt vid 
Lyckebacken på båda sidor om vägbanan för att man ska kunna undvika att cyklister byter 
sida i skymt läge strax före krönet. 
Kommentar: Kommer med stor sannolikhet att utnyttjas enbart under sommarhalvåret. För 
fritids- och turistcykling. Ej medräknad i den totala sammanställningen på grund av att det är 
frågan om smärre åtgärder på enstaka ställen.  
Standard: Ingen belysning. Bör kunna anläggas som en grusväg. 
Längd: Ingen information 
 
 
 
OBJEKT 4  
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Objekt Nr 4 (samma som nr 16 Linköpings kommun) 
Från Bergs slussar finns befintlig cykelväg längs Lv 1136 till Hagsvägen (1.3 km efter Vreta 
Kloster) och den bör enligt schablonen förlängas 1.2 km över Motala Ström till Heda 
Ridklubb och Kungsbro naturreservat (se ovan). Därifrån kan man överväga separat cykelväg 
för rekreation och turism samt för utflykter till badplatserna vid Sandvik och Roxenbaden. 
Till Sandvik är avståndet från Kungsbro 8.0 km och det finns ett antal bostadshus längs den 
första halvan av sträckan. Mellan Sandviks bad och camping och Roxenbaden finns liten 
parallellväg som skulle kunna nyttjas (ca 2 km). 
Kommentar: Denna beskrivning har koppling till tidigare redovisat alternativ A. Sträckan 
Kungsbro/Sandvik används troligen bara under sommarhalvåret. För lång sträcka för 
arbetspendling. Med tanke på att det kan vara stor andel turister och cyklister till badet och att 
det är en lång sträcka bör den ha bra standard. Inte osannolikt att vissa kanske cyklar från 
Linköping till Roxenbadet.  
Standard: Ingen belysning. Bör kunna utformas som grusväg.  
Längd: 9,2 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 11 
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OBJEKT 11

 
Objekt 11 
I Sturefors saknas GC-väg från kyrkan längs Lv 700 till Älggräsvägen där bebyggelsen slutar.  
Kommentar:  Används troligen under hela året.   
Standard: Belysning, Asfalteras 
Längd: ca 0,4 km  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 12 
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Objekt 12 
Befintlig GC-väg finns från Linköping till infart mot Ekängen längs Lv 1057. Kommunen 
föreslår förlängning genom samhället på en sträcka av ca 2.3 km. Bör utsträckas till infart till 
Roxtuna (ytterligare 0.9 km) med bostadsbebyggelse och kriminalvårdsanstalt (numera 
nedlagd) med många anställda. Infartsvägen från Lv 1057 har belysning och är skyltad till 30 
km/h. Lv 1057 används också av turister som cyklar Göta kanalleden. 
Kommentar: Cykelvägen kommer förmodligen att i första hand användas som 
pendelcykelväg. Fungerar som turistled under sommarhalvåret. Tveksamt om den används för 
pendling under vinterhalvåret med tanke på öppet landskap på vissa delar av sträckan. Möjligt 
att den används under dagtid på vinterhalvåret. Det finns ingen belysning på befintlig 
cykelväg mellan Ekängen och Linköping.   
Standard:  Belysning på sträckan Ekängen-infartsväg Roxtuna (0,9 km). Asfalteras, Skyltas 
Längd: 3,2 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 14 
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Objekt Nr 14  
Kommunen vill att cykelväg anläggs längs Lv 1123 från Vreta Kloster till rondell vid Lv 
1122 (1.6 km). En alternativ möjlighet som förordas av Kanalbolaget, är att utnyttja den södra 
kanalbanken vilket mer än halverar den sträcka som behöver nyanläggas. Bolaget säger sig 
acceptera att den aktuella sträckan av dragvägen asfalteras. 
Kommentar: Cykelvägen kan fungera för pendling och cykelturism. Innebär att det blir en 
komplett länk från Linköping till Ljungsbro. Befintlig cykelväg från Linköping till Vreta 
Kloster saknar belysning men är försett med målad mittlinje. Sannolikt är det lite cykeltrafik 
under vinterhalvåret.  
Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas 
Längd: 1,6 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 15 
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Objekt Nr 15 
Längs Lv 1044 finns GC på en sträcka av 2.0 km in i Ljungsbro. Saknas på sträcka av 1.0 km 
genom centrum och över Motala ström till vägskäl mot Lv 1115. Därifrån befintlig GC längs 
Lv 1122 till vägskäl mot Lv 1120. På Lv 1115 från vägskälet mot Lv 1122 norr om bron över 
Motala ström behövs ny GC på 1.3 km fram till avfart mot idrottsplats. På Lv 1121 finns 
gatubelysning och trottoar från 50-skylten och parallellgator men vore bra med GC ( 0.7 km). 
Från cykelvägen längs Göta Kanal finns cykelbana mot Ljungsbro centrum fram till vägskälet 
mellan Lv 1121 och Lv 1122. 
Kommentar: Cykelväg till idrottsplats används troligen bara under sommarhalvåret. 
Eventuellt kan det finnas boende längs sträckan som kan utnyttja vägen under hela året.  
Standard: Belysning är tveksamt, Asfalteras, Skyltas 
Längd: 3,0 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 19  
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Objekt Nr 19 
Ett bättre alternativ vore att från Vikingstad använda Lv 1037 via Ånestadlund ca 3 km till 
smal genväg norr om gravfält för vidare dragning till befintlig GC-väg som kommer tillbaka 
till Lv 1037 ca 250 meter för Nobymalmsvägen, varifrån det finns befintlig GC-väg till 
Malmslätt. Till Kåparp och Mjärdevi skulle man i så fall dra ny GC från Lv 1037 efter dess 
passage över Kappelån (skapar behov av ytterligare GC-väg längs ca 0.5 km av Lv 1037). 
Därefter i jungfrulig terräng i en båge söder om flygfältet för anknytning till Lv 636 antingen 
vid Lilla Gålstad eller vid Stora Gålstad. Eventuellt kan en liten väg mellan dessa båda gårdar 
(parallell med Lv 636) utnyttjas på en sträcka av ca 1 km. Om så blir fallet behövs ny GC-väg 
bara på ca 4.5 km räknat från avfarten från Lv 1037 och fram till Mjärdevirondellen. Det 
skulle innebära att man kan knyta Vikingstad till både Malmslätt och Linköping till ungefär 
samma kostnad (8 km ny GC-väg + asfaltering av småvägar ca 2 km) som 9 km ny GC i det 
första alternativet. 
Kommentar: Cykelvägen kommer troligen att användas enbart under sommarhalvåret för 
arbets- och skolpendling. Sannolikt är det lite cykeltrafik under vinterhalvåret på grund av 
landskapets karaktär.  
Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas 
Längd: 4,5 km  
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 21 
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OBJEKT 21

Objekt 21 
Från Sjögestad skulle ny GC-väg kunna följa Lv 627 till avfart till Lunnevads folkhögskola 
(avtagsväg ca 0.5 km) och vidare via avtagsväg till Vallsnäs. Därifrån krävs ny GC-väg till 
Hagsberg varifrån befintlig körväg kan utnyttjas ca 0.5 km i västlig riktning. Därifrån ny GC-
väg via gården Furuträd till bostadsområdet Upparp i Mantorp. Därifrån finns befintlig GC-
väg till Mantorps centrum och väg 636. Total nyanlagd sträcka knappt 4 km. Därtill 
utnyttjande av befintliga småvägar som säkert behöver rustas upp på total sträcka av ca 1 km 
(+ 0.5 km längs vägen mellan Lv 627 och Lunnevads Folkhögskola – ej kollad). 
Kommentar: Cykelvägen kommer troligen att användas enbart under sommarhalvåret för 
arbets- och skolpendling. Sannolikt liten cykeltrafik under vinterhalvåret.  
Standard: Ingen belysning. Nyanlagda delar av sträckan bör asfalteras, Skyltas.  
Längd. 4 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 22 
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Objekt Nr 22 
3.5 km GC saknas mellan Mantorp och GC-banan i Sya. Från den punkt där GC-banan slutar 
till St Grönlund ca 1.7 km. Därifrån parallellväg via Lilla Grönlund tillbaka till Lv 636 strax 
före Alebacken. Därifrån fattas ca 250 m GC-väg fram till befintlig sådan vid infarten till 
Mjölby. Säker korsning behöver anläggas över Lv 636 vid påfarten till E4.03. 
Kommentar: Cykelvägen kommer troligen att användas för arbets- och skolpendling under 
hela året. Visserligen öppet landskap men sträckan torde vara överkomlig att cykla även på 
vintern.  
Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas, Vinterväghållning.  
Längd: 3,5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT Nr 28 



Bilaga 4, Sommarcykelvägar - huvudstudie                                                                                                                  40

 

OBJEKT 28 

 
Objekt Nr 28 
Borensberg. Lv 1006 från söder. Behov från tätortsgräns 1.3 km förbi camping till GC-väg 
som börjar 0.3 km före bron och vägskäl mot Lv 1978. 
Kommentar: Används troligen enbart under sommarhalvåret.  
Standard: Ingen belysning, Grusväg, Skyltas. 
Längd: 1,3 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT Nr 30  
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Objekt 30 
Vägverket har översiktligt studerat ombyggnad av RV 36 mellan Borensberg och Ervastby 
(ny väglängd 9.0 km) till 1+2-väg. Därvid frigörs gamla vägen närmast Ervastby respektive 
Borensberg. Kvar blir ca 3 km mellan Kristberg och Skrukarp som för pendling och turism 
bör få ny GC-väg, bäst söder om RV 36 på litet avstånd från vägen, gärna strandnära. 
Kommentar: Svårt att utifrån beskrivningen och kartmaterial avgöra om det är frågan om 
någon pendlingstrafik i större skala. Förefaller finns begränsat antal boende mellan dessa 
punkter. Med tanke på cykelturister kan det kanske vara aktuellt med bra standard (asfalt?). 
Troligen kommer den dock att bara användas under sommarhalvåret oavsett om det är frågan 
om cykelturism eller pendlingstrafik.  
Standard: Ingen belysning, Grusväg, Skyltas  
Längd: 3 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 41 
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Objekt 41 
Problem norr om Asplången mellan Hulta Sluss och Vik strax väster om Luddingsbro, ca 2 
km, pga vägbommar och ovilliga markägare (enligt Kanalbolaget). Behövs ny separat 
cykelväg (kan vara grusad och skötas av Kanalbolaget). 
Kommentar: Kommer att användas som turistcykelväg. 
Standard: Ingen belysning, Grusväg, Skyltas. 
Längd: 2 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEKT 85 
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Objekt 85 
Behov av ny GC-väg finns också längs Lv 1138 från vägskäl mot Lv 1166 till vägskäl mot 
RV 51 (1.5 km) samt längs Lv 1167 från vägskäl mot Lv 1166 till Näs, 0.6 km (badplats och 
bostadsområde). 
Kommentar: Redovisat cykelbehov längs Lv 1138 förefaller enligt kartan till största delen 
ligga inom tätbebyggt område. Kommer därför sannolikt att kunna utnyttjas under hela året. 
Behovet längs Lv 1167 förefaller bara vara under sommarhalvåret. Frågan är om det finns 
cykelväg längs Lv 1166 mellan Lv 1167 och Lv 1138? Om inte, kanske cykelväg skulle 
behövas på denna sträcka? 
Standard: Belysning längs Lv 1138, Båda sträckorna asfalteras, Skyltas 
Längd: 2,1 km 
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OBJEKT  96 – 101 (Krokek) 
 

OBJEKT 96 

OBJEKT 100 

OBJEKT 99 

OBJEKT 98 

OBJEKT 101 

 
 
Objekt Nr 96 
Strömsfors. Lv 899 från norr behov från avfart till badplats vid Böksjön i 0.2 km till Gamla 
Krokeksvägen där GC-väg finns i 0.4 km till vägskäl mot Lv 904. På södra sidan om 
korsningen behov i 0.3 km. 
Kommentar: Svårt att utifrån kartmaterial avgöra vad det är för typ av cykelväg. Troligen är 
det en cykelväg som skulle kunna användas året om. 
Standard: Belysning. Bör asfalteras. Vinterväghållning.  
Längd: 0,5 km 
 
Objekt Nr 98 
Från Kolmården på Lv 903. Behov 0.4 km från ridanläggning till befintlig (grusad) GC-väg 
från vägskäl mot Lv 909. Den upphör efter 0.7 km vid idrottsplats, camping och bad. 
Kommentar: Se nedan. 
Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 
Längd: ca 0,4 km 
 
Objekt Nr 99 
Krokek. Lv 907  behov 0.6 km till avfart mot Krokeks kyrka. Mötande GC väg finns från Lv 
905 (Rosslavägen) i 0.4 km till skola, därefter smal väg till och förbi kyran till Lv 907. 
Kommentar: Se nedan. 
Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas 
Längd: 0,6 km 
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Objekt Nr 100 
Krokek/Hyttan. Lv 905 behov längs hela sträckan från vägskäl mot 907 till vägskäl mot 904. 
Finns bara dålig trottoar. Skola. 
Kommentar: Se nedan. 
Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 
Längd: 1,2 km 
 
Objekt Nr 101 
Lv 903 från vägskäl med Lv 904 behov i 3.8 km till vägskäl med Lv 899. Bebyggelse hela 
vägen, strandbodar och bad på sjösidan. Trångt i den östra delen av sträckan. 
Kommentar. Se nedan. 
Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 
Längd: 3,8 km 
 
Kommentar Krokek: Enligt beskrivning från den påbörjade inventeringen (Kågesson, 2006) 
förfaller det som om hela cykelvägsbehovet i Krokek är cykelvägar som kommer att användas 
året runt.  
Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas, Vinterväghållning.  
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BILAGA 2 
Sh= sommarhalvår, Hå=hela året 
Objekt Längd 

(km) 
Tids-
period  
 

Belysning Skyltnin
g 

Ytskik
t 

Kostnad 
belysnin
g 
(milj.kr) 

Kostnad  
Väg 
(milj.kr) 

Total-
kostnad 
(milj.kr)

B 0,8 Sh Nej Ja Grus  0,4 0,4
E 0,4 Sh Nej Ja Grus  0,2 0,2
F 0,4 Sh Nej Ja Grus  0,2 0,2
G 1 Sh Nej Ja Grus  0,5 0,5
K 1,3 Sh Nej Ja Grus  0,65 0,65
L 1 Sh Nej Nej Grus  0,5 0,5
N 1,5 Sh Nej Ja Grus  0,75 0,75
O 0,5 Sh Nej Nej Grus  0,25 0,25
4 9,8 Sh Nej Ja Grus  4,9 4,9
28 1,3 Sh Nej Ja Grus  0,65 0,65
30 3 Sh Nej Ja Grus  1,5 1,5
41 2 Sh Nej Ja Grus  1 1
        

Summa 23      11,5 11,5
        

C 2,5 Sh Nej Ja Asfalt  4,5 4,5
D 6 Sh Nej Ja Asfalt  10,8 10,8
M 0,5 Sh Nej Ja Asfalt  0,9 0,9
1 7,2 Sh Nej Ja Asfalt  12,96 12,96
2b 3 Sh Nej Ja Asfalt  5,4 5,4
12 3,2 Sh Ja Ja Asfalt 1,28 5,76 7,04
14 1,6 Sh Nej Ja Asfalt  2,88 2,88
19 4,5 Sh Nej Ja Asfalt  8,1 8,1
21 4 Sh Nej Ja Asfalt  7,2 7,2
96 0,5 Sh Nej Ja Asfalt  0,9 0,9
        

Summa 33     1,28 59,4 60,68
        

H 3,3 Hå Ja Ja Asfalt 1,32 5,94 7,26
P 0,5 Hå Ja Ja Asfalt 0,2 0,9 1,1
11 0,4 Hå Ja Nej Asfalt 0,16 0,72 0,88
15 3,0 Hå Nej Ja Asfalt  5,4 5,4
22 3,5 Hå Ja Ja Asfalt 1,4 6,3 7,7
85 2,1 Hå Ja Ja Asfalt 0,84 3,78 4,62
98 0,4 Hå Ja Ja Asfalt 0,16 0,72 0,88
99 0,6 Hå Ja Ja Asfalt 0,24 1,08 1,32
100 1,2 Hå Ja Ja Asfalt 0,48 2,16 2,64
101 3,8 Hå Ja Ja Asfalt 1,52 6,84 8,36

        
Summa 18,8     6,32 33,84 40,16

        
Totalt 74,8     7,6 104,74 112,34
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SAMMANSTÄLLNING - TOTALT 
 
 Antal Längd 

(km) 
Skyltnin
g (antal) 

Belysning 
(antal) 

Kostnad 
belysning 
(milj.kr) 

Kostnad  
cykelväg 
(milj. kr) 

Total 
Kostnad  
(milj. kr) 

Sommar        
Grus 12 23 9 0  11,5 11,5 
Asfalt 10 33 10 1 1,28 59,4 60,68 
        
Helår        
Grus 0 0      
Asfalt 10 18,8 9 9 6,32 33,84 40,16 
        
Summa 32 74,8 28 10 7,6 104,74 112,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Bilaga 5  
 

Sommarcykelvägar – något att cykla på? (delprojekt 3) 
Rapporten beskriver omfattning och erfarenheter av cykelvägar med lägre 

standard inom kommunalt väghållningsområde. 
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Avsikten med detta delprojekt var att redovisa några kommuners erfarenheter av 
sommarcykelvägar utifrån de karaktärsdrag som redovisas i Vägverkets publikation (2007:7) 
”PM om sommarcykelvägar – en ny produkt? En enkät med 17 frågor skickades ut till 
följande kommuner: Örebro, Malmö, Lund, Norrköping, Stockholm, Kalmar, Helsingborg, 
Jönköping, Ulricehamn, Linköping, Västerås, Gävle och Umeå. De 10 kommuner som 
besvarade enkäten var: Örebro, Malmö, Lund, Norrköping, Kalmar, Helsingborg, Jönköping, 
Linköping, Västerås och Gävle. Av dessa är det fem kommuner, Örebro, Malmö, Norrköping, 
Helsingborg och Linköping som svarat att de har någon form av sommarcykelväg.   
 
Av enkätsvaren att döma är inte begreppet sommarcykelväg något etablerat begrepp i 
kommunernas arbete med cykelfrågor. Detta kan förklara att ingen kommun redovisar några 
sommarcykelvägar som har alla de karaktärsdrag som redovisas i Vägverkets publikation om 
sommarcykelvägar. Vidare är det stor variation med avseende på omfattningen av 
sommarcykelvägar mellan kommunerna, såväl antalet som längden varierar. Även 
kostnaderna för anläggning samt drift och underhåll varierar och det har varit svårt att få 
någon klar bild av kostnaderna för en sommarcykelväg jämfört med en normal cykelväg. En 
anledning till svårigheten när det gäller kostnadsbilden kan vara att det inte verkar ske någon 
tydlig uppdelning mellan sommarcykelvägar och ”normala” cykelvägar.  
 
Kostnaden för en sommarcykelväg enligt uppgift från Malmö ligger på 480 kr/m2. I detta 
ingår inte kostnaden för schakt, dränering, belysning och trafikanordning. Enligt information 
från Örebro uppgår kostnaden för en sommarcykelväg till 115 kr/m2. I Örebro har dock flera 
av de redovisade sommarcykelvägarna genomförts som beredskapsarbete vilket kan förklara 
den låga kostnaden. Samtidigt kan man notera att Helsingborg redovisar en kostnad på ca 600 
kr/m2 för en normal 2,5 meter bred cykelbana som är asfalterad och försedd med belysning.  
 
På en övergripande nivå har både väghållarna och cyklisterna en positiv inställning till 
sommarcykelvägar. Ridning förekommer på vissa cykelvägar vilket enligt cyklisternas 
uppfattning kan innebära vissa problem eftersom hästhovarna orsakar gropar i vägen. Både 
väghållare och cyklister anser i en del fall att underhållet kunde vara bättre. Tanken att 
sommarcykelvägar skall kunna ge ”mer för pengarna” och därmed få ett större 
sammanhängande cykelstråk upplevs som positivt av både cyklister och väghållare.  
 
Den potential som tycks finnas för sommarcykelvägar gör det angeläget skapa förutsättningar 
för ett fortsatt arbetet inom detta område. Som tidigare nämnts är det stora variationer inom 
kommunerna när det gäller sommarcykelvägar. Det bör vara angeläget att genom en mer 
systematisk inventering ta fram underlag för platser/områden där sommarcykelvägar skulle 
kunna vara aktuella. Ett behov finns även av att öka kunskapen om vilka effekter en 
sommarcykelväg kan generera vilket skulle underlätta argumentationen för att verkligen 
anlägga sommarcykelvägar i större utsträckning än vad som sker i dagsläget.  
 
  
 
 
 
 
 
1 Bakgrund och syfte 
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Under senare tid har det blivit mer och mer tydligt att cykel är ett smidigt och attraktivt 
transportmedel, bl.a. för pendling mellan arbete och skola men även för fritidscykling. Detta 
indikeras av alla de cykelkampanjer som förekommer på olika orter runt om i landet. Många 
städer har ett väl utbyggt cykelnät i de centrala delarna och använder ofta begreppet cykelstad 
i sin marknadsföring.  
 
Förutom pendling är cykel ett utmärkt transportmedel i samband med fritidsaktiviteter och 
turistande. I detta fall är cyklisterna många gånger hänvisade till befintligt vägnät på 
landsbygden och måste då dela utrymmet med förekommande biltrafik. Med tanke på att det 
på dessa vägar kan vara frågan om höga hastigheter och/eller tunga fordon kan det innebära 
ökade olycksrisker för cyklisterna. Det kan även vara frågan om smala vägar med litet 
utrymme för både cykel- och biltrafik.  
 
Varje år byggs mellan 10 till 15 mil cykelvägar i Sverige med statliga medel (Vägverket, 
2007). Trots detta finns önskemål och förväntningar på ytterligare utbyggnad av cykelnätet. 
Dels är det önskemål från cyklisterna men också från statsmakterna utifrån transportpolitiska 
(del)mål. Ofta är det höga krav på standarden med avseende på asfaltering belysning och att 
den skall vinterväghållas. Anläggningskostnaden men också kostnaden för drift och underhåll 
blir därför ofta höga.  
 
Önskemål om och förväntningar på en ökad utbyggnad av cykelnätet i kombination med 
kostnaderna för anläggning och drift och underhåll har initierat en diskussion om så kallade 
”sommarcykelvägar” (Vägverket, 2007). Avsikten med denna typ av cykelvägar är att de i 
huvudsak skall användas under barmarksperioden. Sommarcykelvägar kan antingen vara 
befintliga skogsvägar, åkervägar eller utgöras av nyanlagda cykelvägar. Tanken med denna 
typ av cykelvägar är att de kan utformas med lägre standard (behöver inte vinterväghållas, 
inte alltid belysning, kan utformas som grusväg, kan ha låg bärighet) jämfört med en normal 
cykelväg. Därmed blir såväl anläggningskostnaden som drift och underhållskostnaden lägre 
vilket innebär att fler cykelvägar kan anläggas.  
 
Eftersom begreppet sommarcykelvägar är ett nytt begrepp är det viktigt att karaktärsdrag och 
egenskaper kan definieras på ett tydligt sätt och att det förankras hos de aktörer som kan 
komma att beröras av begreppet. Det är även viktigt att införandet av sommarcykelvägar inte 
begränsar utbyggnaden av det ”ordinarie” cykelvägnätet. Hur och i vilken omfattning 
sommarcykelvägar kan utvecklas för att skapa förutsättningar för ett mer omfattande cykelnät 
och därmed ett ökat cyklande är därför en angelägen fråga.  
 
Syftet med detta delprojekt är att utvärdera några kommuners erfarenheter av 
sommarcykelvägar. Avsikten är också att göra en jämförelse med de egenskaper och 
karaktärsdrag som kännetecknar en sommarcykelväg enligt Vägverkets publikation 2007:7 
”PM om sommarcykelvägar – en ny produkt?”  
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Metod och avgränsning  
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För att få en uppfattning om kommunernas erfarenheter av sommarcykelvägar har en enkät 
skickats ut till cykelsamordnare i 13 svenska kommuner. Innan enkäten skickades ut togs 
kontakt med cykelsamordnaren i en kommun för att ”testa” enkätfrågorna. Efter en revidering 
skickades en enkät med 17 frågor ut till 13 kommuner. Enkäten som helhet finns redovisad i 
bilaga 1.  
Totalt besvarades enkäten av 10 kommuner. Av dessa 10 kommuner valdes i sin tur fyra 
kommuner ut där en fördjupad telefonintervju genomfördes.  
Ett problem inför enkätutskicket var att få tag på lämpliga kontaktpersoner, dvs. 
cykelsamordnare i respektive kommun. Valet av kommun utgick från den kontaktlista på 
cykelsamordnare som erhölls från Linköpings kommun.  
 
Underlaget till enkätfrågorna var de frågeställningar som definierats genom uppdraget från 
Vägverket och kan exemplifieras med bl.a. följande:  
- kostnader (byggande, drift och underhåll) jämfört med en normal cykelväg 
- utformning och avsteg från gällande normer 
- ställningstagande och problem som uppkommit av juridisk art 
- om vägen används enbart sommartid eller hela året 
- hur vägen har utnyttjats  
- vad kunderna (cyklisterna) tycker 
- väghållarens synpunkter och (om) vägen har fungerat 
- annat som framkommit med anledning av att vägen är av ”enklare” utförande. 
 
Vidare har en litteratursökning genomförts i databasen IRTD. Litteratursökningen gav dock 
ett magert resultat med avseende på sommarcykelvägar. I den utländska litteraturen var det 
svårt att hitta begreppet sommarcykelvägar eller ett utryck som skulle kunna likna det svenska 
begreppet.  
 
 
2 Begreppet sommarcykelväg 
Sommarcykelväg är ett relativt nytt begrepp och det finns därför ingen entydig definition. I 
vissa sammanhang klassificeras sommarcykelväg som en ”enklare” cykelväg jämfört med en 
”normal” cykelväg. Den övergripande skillnaden ligger i att en sommarcykelväg har en lägre 
standard jämfört med en normal cykelväg. Den lägre standarden för en sommarcykelväg 
motiveras av att den i första hand är avsedd att användas under barmarksperioden och att den 
därför inte skall vinterväghållas.  
 
 
2.1 Karaktärsdrag 
Karaktärsdrag och egenskaper som kännetecknar en sommarcykelväg kan exemplifieras 
enligt följande (Vägverket, 2007): 
- Öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte moped 
- Bör vara skyltad (även avseende destination och eventuellt inskränkt drift) 
- Behöver inte ha en konstruerad överbyggnad för att bära tunga fordon 
- Ej krav på snöröjning och halkbekämpning 
- Betydligt billigare anläggningskostnad än GC-väg 
- Billigare drift och underhåll än GC-väg 
- Smal och följer terrängen utan specificerade utformningskrav 
- Normalt inte belagd med asfalt 
- Inte fullständiga krav på anpassning till funktionshindrades behov 
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- Vanligtvis obelyst 
 
Som framgår av ovanstående är det inga ”tvingande” egenskaper som karakteriserar en 
sommarcykelväg. Vidare gäller att karaktärsdragen varierar beroende på om det är en 
befintlig skogsväg, åkerväg, etc. som utnyttjas som sommarcykelväg eller om det är frågan 
om nyanläggning. Vid en befintlig sommarcykelväg är även karaktärsdragen givna medan en 
sommarcykelväg som nyanläggs utgår från karaktärsdragen. Vilka karaktärsdrag som kan 
eller skall beaktas är i sin tur beroende på för vilket ändamål cykelvägen skall byggas och 
mellan vilka start- och målpunkter cykelvägen skall ha sin sträckning. Den slutliga 
utformningen (vid nyanläggning) av cykelvägen beror även på lokala omständigheter.  
 
 
2.2 Motiv för sommarcykelvägar 
Ett motiv för sommarcykelvägar är att till en rimlig kostnad kunna tillgodose de krav och 
önskemål som finns om ett utökat cykelnät. Därmed skapas förutsättningar för ett ökat 
cyklande både med avseende på pendling och på fritidscykling och cykelturism. Ett annat 
motiv är att sommarcykelvägar skall kunna anläggas i syfte att utgöra ”felande länkar” och 
”genvägar” vilket innebär att längre sammanhängande och trafiksäkrare stråk kan bildas 
vilket kan öka cykelanvändandet. Eftersom sommarcykelvägar förväntas kunna anläggas med 
en lägre standard och därmed lägre anläggningskostnad kan det vara ett bättre alternativ 
jämfört med att inte anlägga någon cykelväg alls, trots begränsningar med avseende på bl.a. 
vinterväghållningen (Vägverket, 2007). 
 
Ytterligare ett motiv för sommarcykelvägar är att ge cyklister som behöver trafikera 2+1 
vägar ett trafiksäkrare och tryggare alternativ. Normalt har det inte ansetts 
samhällsekonomiskt effektivt att bygga separata gång- och cykelvägar i samband med 
anläggandet av 2+1 vägar eftersom cykling i de flesta fall är möjligt på dessa vägar 
(Vägverket, 2007). Trots detta finns en känsla av obehag att cykla på denna typ av väg och 
det finns därför ett behov av enkla och billiga cykellösningar i takt med att antalet vägar med 
mitträcke ökar.  
 
Andra motiv för att anlägga sommarcykelvägar kan ses utifrån (Vägverket, 2007): 
- Transportpolitiska mål 
- Vägverkets vision, verksamhetsidé och kännetecken 
- Regleringsbrev och styrkort för Vägverket 
- Med avseende på nytta, pengar och hälsoeffekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Internationella erfarenheter 
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I Danmark har Vejdirektoratet gett ut en ”Idékatalog för cykeltrafik” (Vejdirektoratet, 2000). 
I denna katalog går cykelvägar som används på landsbygden under benämningen ”Cykelsti”. 
Den byggs relativt smal (minimum 1,5 meter) och med smal skiljeremsa mot körbanan 
(minimum 0,5 m upp till 80 km/h och 1,0 m vid högre hastigheter) detta gäller vejklasse I, III 
och IV.  
 
Statens Vegvesen i Norge har gett ut ”Sykkelhåndboka – utformning av sykkelanlegg” 
(Statens Vegvesen, 2003). Den anger att turvägar ofta är goda och attraktiva alternativ. 
Turvägar kan vara billiga, grusade och användas som skolvägar. Även genvägar behandlas. 
Genvägarna, som fungerar som viktiga anslutningar till huvudnätet, är viktiga för cyklisterna. 
Om genvägarna skall vara en del av det offentliga vägnätet bör det offentliga äga marken. 
Genvägar bör inte vara en del av det offentliga huvudcykelnätet men kan utgöra ett bra 
komplement till huvudnätet.  
För att säkra genvägarna kan det göras en kommundelsplan för det lokala transportnätet. 
Planen bör ses i sammanhang med existerande grönstruktur, en eventuellt grön plan eller en 
cykelplan. Planen bör omfatta både existerande och potentiella genvägar. I rapporten 
diskuteras kommunernas möjlighet att hantera denna typ av cykelfrågor på bl.a. följande sätt:  
 
- Låt en eller flera med lokalkännedom registrera på karta alla genvägar som finns i 

kommunen. Orienteringsklubbar, byalag och idrottsföreningar kan vara behjälpliga i detta 
arbete. 

- Gör en samlad registreringsplan för hela eller delar av kommunen där existerande och 
önskade genvägar ritas in 

- När registreringsplanen är färdig kan den hanteras på flera sätt: 
* Som kommundelsplan för genvägar. Det skall vara naturligt att se grönstruktur och 

genvägar i ett sammanhang. En sådan kommundelsplan bör kunna bestå av en kartdel 
som visar vilka genvägar som är med i planen, samt en planbestämmelse som 
exempelvis ”Om det i framtiden finns planer på att bygga eller anlägga inom detta 
område skall det tas fram planer som säkerställer genvägen i denna plan”. 

* Som översiktsplan för delområden.  Baserat på registreringsplanen läggs genvägen in 
varje gång nya översiktsplaner tas fram eller då gamla planer revideras. Genvägarna bör 
regleras in i nya fältutbyggnader.  

* Som temaplan. Den har då ingen juridisk hållbarhet och kan frångås. Då man verkligen 
vill säkra genvägen är detta inget bra alternativ.  

* Som cykelplan. Genvägen kommer att vara en naturlig del av lokalnätet i en cykelplan.  
 
Det är viktigt att planlägga nya och säkra de existerande genvägarna eftersom pågående 
utveckling tar marken i anspråk för andra ändamål. Genvägar är vägar, stigar, stråk, etc. som 
vanligtvis inte är en del av det offentliga vägnätet men en viktig del av transportsystemet för 
gående och cyklister eftersom det ger snabba vägar till skola, butik och arbete. Trots att de 
används varje dag försvinner den ena efter andra. Användarna är vanligtvis helt utan 
möjlighet att påverka det som sker. Genvägar ger fördelar både för den enskilde och för 
samhället i stort. Några av fördelarna är (Statens Vegvesen, 2003):  
- Ökad trafiksäkerhet eftersom det finns andra vägar än bilvägar att färdas på 
- Kortaste vägen från start till mål 
- Hälsomässiga fördelar eftersom det ger motion samtidigt som det är fritt från avgaser och 

vägbuller.  
- Miljömässiga fördelar eftersom genvägarna innebär reducerade biltrafik 
- Upplevelser och trivsel 
- Kombinerat behov av transport och grönstruktur. 
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I mitten av 1990-talet utvecklades i England en nationell cykelpolicy (Russel, 2003). 
Avsikten var att försöka vända trenden från att se cykeln som ett farligt transportmedel till att 
se cykling som ett attraktivt och hälsosamt lokalt transportmedel. I samband med detta 
startades en process för att via benchmarking ta fram underlag för hur den nya policyn skulle 
implementeras.  Syftet med projektet var att: 
- utveckla ett nätverk av lokala aktörer 
- ta fram mätbara indikatorer 
- identifiera goda exempel med avseende på cykelpolicy 
- analysera och publicera resultaten 
 
I processen medverkade 27 lokala myndigheter (local authorities) där man bl.a. skulle ta fram 
en lista på ”bra exempel”. En del aspekter på cykelpolicy förutsatte fler ”bra exempel” än 
andra. Det visade sig att de flesta bra exemplen gällde cykelinfrastrukturen, utbildning samt 
samverkansprojekt med andra aktörer medan det fanns färre ”goda exempel”  när det gällde 
användarfokus, integrering med kollektivtrafik samt mätning och utvärdering.  
 
I slutet av 1990-talet väcktes idén i den belgiska regionen Wallonia om att utnyttja nedlagda 
banvallar för att skapa ett tänkbart sammanhängande turiststråk (Lacroix, 2001). 
Inledningsvis studerades potentiella stråk. Det var även frågan om att informera 
lokalbefolkningen och att få förslag/idéer från kommuner/regioner och organisationer för 
specifika projekt. 1997 slöts ett avtal med det statliga järnvägsbolaget (SNCB/NMBS) där 
regionen Wallonia fick nyttja 80 nedlagda banvallar under en period av 99 år.  
 
Som framgår av ovanstående finns det i andra länder något som liknar det svenska begreppet 
sommarcykelväg. De internationella aktiviteterna vad gäller cyklande och cykelfrågor verkar 
vara av större omfattning än i Sverige. En bidragande orsak kan vara att 
barmarksförhållanden råder under en större del av året än vad som är fallet i Sverige. En 
annan aspekt kan vara att cyklingen är mer omfattande utomlands och att det satsas mycket på 
bl.a. cykelturism. Även om det finns utländsk erfarenhet av så kallade sommarcykelvägar är 
det inte självklart att dessa erfarenheter kan överföras till svenska förhållanden på grund av 
skillnader i infrastruktur, trafikintensitet, trafikeringsbestämmelser, befolkningstäthet, 
organisatoriska förhållanden (t.ex. ansvarsfördelningen mellan olika organisationer och/eller 
myndigheter) etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Kommunala erfarenheter 
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I detta avsnitt redovisas några kommuners erfarenheter av sommarcykelvägar utifrån den 
enkätundersökning som har skickats ut. Trots inledande kontakter med både Vägverket och 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) var det vissa problem med att få information om 
kommuner där det fanns en cykelsamordnare. Försök att via olika kommuners hemsidor hitta 
information om cykelsamordnare gav ett magert resultat. De kommuner som slutligen valdes 
ut var sådan där kontakt med cykelsamordnare hade skett via cykelsamordnaren i Linköpings 
kommun. Innan enkäten skickades ut förankrades valet av kommuner hos Vägverkets 
kontaktperson för detta delprojekt.  
 
Tillsammans med enkäten bifogades även ett följebrev där delprojektet beskrevs. I följebrevet 
redovisades även de karaktärsdrag som kännetecknar en sommarcykelväg (Vägverket 2007). 
Enkäten skickades ut till följande 13 kommuner: Örebro, Malmö, Lund, Norrköping, 
Stockholm, Kalmar, Helsingborg, Jönköping, Ulricehamn, Linköping, Västerås, Gävle och 
Umeå. 
 
Enkäten besvarades av 10 kommuner men svaren är ganska varierande. Av svaren att döma är 
sommarcykelväg inte ett etablerat begrepp inom kommunernas cykelverksamhet.  
Lund, Kalmar och Gävle har inga sommarcykelvägar.  Jönköping finns enligt uppgift inga 
sommarcykelvägar diskussioner förs om att etablera en cykelväg mellan Jönköping och 
Ulricehamn på en gammal banvall. I Västerås förs livliga diskussioner mellan planerare och 
förvaltare om sommarcykelvägar från tätorten och utåt. De kommuner som svarat att det finns 
någon form av sommarcykelväg är Linköping, Malmö, Örebro, Norrköping och Helsingborg.  
 
 
4.1 Omfattning av sommarcykelvägar 
Det är stor variation med avseende på omfattningen av sommarcykelvägar mellan de olika 
kommunerna, såväl antalet som längden varierar. I Linköping finns en (1) cykelväg som har 
karaktären av sommarcykelväg och som sträcker sig mellan Malmslätt och Glyttingebadet 
över Kärna Mosse (som är ett naturreservat). Dessutom finns ett flertal gamla bilvägar med 
grusbeläggning som idag används som cykelvägar. Dessa cykelvägar är belägna i 
naturområden i ytterkanten av Linköping. Malmö redovisar sex stycken sommarcykelvägar 
med längder som varierar mellan 0,3 och 6,2 kilometer. Dessa vägar förbinder tätorten med 
ytterområden, badplatser eller rekreationsområden. Alla vägarna fungerar helt eller delvis 
som en genväg eller som en felande länk i ett längre sammanhängande stråk. De vägar som 
förbinder ytterområdena med tätorten används i huvudsak för arbetspendling. På fyra av de 
sex vägarna förekommer ingen vinterväghållning medan de övriga två vinterväghålls helt 
eller delvis.  
 
Runt Örebro finns totalt ca 15 km sommarcykelvägar fördelade på fyra vägnät. Dessa är 
lokaliserade i rekreationsområden och i anslutning till det övriga gång- och cykelvägnätet i 
Örebro. Förutom vissa undantag fungerar dessa vägar som genvägar eller som felande länkar i 
ett längre sammanhängande stråk. Vägarna används under hela året för såväl fritidscykling 
som pendling till arbete eller skola.  
 
Norrköping har ungefär 5 kilometer sommarcykelväg i ytterkanten av tätorten och som har 
förbindelse till rekreationslandskap. Till vissa delar utgör dessa sommarcykelvägar genvägar 
inom tätortens cykelvägnät men också som felande länkar i ett längre stråk. I första hand 
utnyttjas cykelvägarna för arbetspendling men fungerar även för fritidscykling i stadens 
utkant och till rekreationsområde. I de fall dessa vägar snöröjs utnyttjas de under hela året.  
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I Helsingborg används inte begreppet sommarcykelväg utan denna typ av cykelväg 
kategoriseras istället som grusväg eller cykelvägar utan vinterunderhåll. Eftersom det för 
närvarande pågår en inventering av cykelvägarnas utbredning och standard finns för tillfället 
inga uppgifter om antalet eller längden på sommarcykelvägar. Uppfattningen är dock att det 
är en mycket liten andel av totala cykelvägnätet som inte är belagd med asfalt.  
 
Som framgår av ovanstående finns det en del kommunala cykelvägar som har karaktärsdrag 
av sommarcykelvägar, dvs. fungerar som genvägar eller utgör felande länkar i ett längre 
sammanhängande stråk. Vägarna används för pendling till arbete eller skola men även för 
fritidscykling. Även om inte några uttalade krav på vinterväghållning redovisas verkar det 
som att vinterunderhåll utförs i flera fall. En intressant aspekt i sammanhanget är hur 
begreppet sommarcykelväg uppfattas. I ett fall definieras begreppet sommarcykelväg som en 
grusväg eller en cykelväg som inte vinterväghålls. I de andra kommunerna verkar det inte 
vara en sådan tydlig definition av sommarcykelväg. Det faktum att vissa cykelvägar 
vinterunderhålls bör betyda att de är konstruerade för att bära tunga fordon vilket inte är ett 
karaktärsdrag för sommarcykelvägar.   
 
 
4.2 Tekniska aspekter 
En viktig teknisk aspekt när det gäller sommarcykelvägar är bärigheten. Enligt ATB VÄG 
(Vägverket, 2007) definieras en sommarcykelväg som:  
”Sommarcykelvägen är en mycket enkel konstruktion som man inte avser att använda under 
vinterförhållanden eller låta tungt fordon använda. Slitlagret behöver inte vara bundet”.  
 
Sommarcykelvägens konstruktion beror på om det är frågan om en befintlig väg (t.ex. en 
skogsväg, åkerväg, nedlagd banvall, etc.) som kan utnyttjas eller om det är en väg som skall 
nyanläggas. En befintlig väg (eller banvall, etc.) har en given konstruktion eftersom den redan 
är byggd. Vad som kan vara aktuellt i ett sådant fall är behovet av eventuella kompletteringar 
i form av annat ytskikt (asfalt istället för grus/stenmjöl) 
 
Den sommarcykelväg i Linköping som går mellan Glyttingenbadet och Kärna Mosse anlades 
för 10-15 år sedan. Därför har det inte varit möjligt att få fram information om konstruktionen 
på denna väg. Övriga sommarcykelvägar som förekommer är som tidigare nämnts tidigare 
bilvägar och har därför sin givna konstruktion. Det sker ingen vinterväghållning på dessa 
vägar, de är inte heller försedda med belysning och de är inte skyltade.  
 
I Malmö är en av vägarna anlagd på en gammal banvall (Tygelsjö) som kompletterades med 
att ett tätande bärlager på 50 mm och 50 mm tjock gruslager (stenmjöl). Övriga 
sommarcykelvägar som är nyanlagda är uppbyggda enligt följande princip: 
Grus (eller stenmjöl som vattnas och vältas), tätande bärlager 50 mm, bärlager 100 mm och 
förstärkningslager 150 mm. Övriga vägar är anlagda enligt gällande normer för bärighet på 
cykelväg. Grusbeläggning (GR1). Cykelvägarna är skyltade. Vissa korsningar med allmänna 
vägar har försetts med fållor och belysning. Buskröjning förekommer vid behov.  
 
I Örebro har flera av sommarcykelvägarna anlagts under de senaste 10 åren. Några är före 
detta bilvägar som har fått annan användning. De vägar som när nyanlagda har en avvikande 
uppbyggnad jämfört med normala cykelvägar. Som tidigare nämnts förekommer 
sommarcykelvägarna inom rekreationsområden (bl.a. våtmarksområden) där det varit svåra 
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markförhållanden. I några fall ligger det en granrisbädd i botten av konstruktionen. Det 
principiella tillvägagångssättet för uppbyggande av sommarcykelvägarna går till enligt 
följande: 
- Först jämnas marken till så att underlaget blir så jämnt som möjligt.  
- Därefter rullas en geotextilmatta ut. Har underlaget en grov textur väljs en kraftig geotextil 

annars fungerar det med en tunnare geotextil.  
- Ovanpå geotextilen läggs att ca 200 mm gruslager med fraktionen 0-35 mm. Detta 

materiallager vältas för att förhindra materialuppträngning i det översta lagret, dvs.  
ytskiktet.  

- Det översta lagret (ytskiktet) består av 50 mm stenmjöl med fraktionen 0-4 mm som vältas 
för att få en jämn överyta.  

 
Bärigheten är anpassad för att klara lättare underhållsfordon. Sommarcykelvägarna anläggs 
med en bredd av 3 meter för att möjliggöra plogning av under vinterperioden och utnyttjas då 
i första hand som gångstråk. En förutsättning för att kunna ploga är att marken är tjälad så att 
bärigheten för underhållsfordonen kan klaras.  
 
I Norrköping är det ofta frågan om gamla markvägar i stadens ytterkant, gammal 
järnvägsbank på vissa sträckor. Norrköping bygger grusvägar med bra uppbyggnad i parker 
och landskapet men inte med asfalt. Kostnaden för asfalt kan då sparas in. Vilka investeringar 
som har gjorts (skyltning belysning etc.) finns ingen uppgift om.  
 
I Helsingborg används ofta befintlig väg, ibland gammal bilväg som fått en ersättare men där 
den gamla vägen finns kvar och har fått cykelfunktion. Sällan eller aldrig är det frågan om 
nyanlagd sommarcykelväg. 
 
 
4.3 Kostnader 
Anläggningskostnader 
Även om frågan ställdes i enkäten har det varit svårt att få någon bra uppfattning om 
anläggningskostnaden för en sommarcykelväg. I något fall har anläggandet utförts som 
beredskapsarbete vilket inte ger en rättvisande kostnadsbild. I andra fall utgörs cykelvägen av 
tidigare bilvägar eller järnvägsbankar vilket innebär att det inte varit frågan om nyanläggning.  
 
Enligt information från Helsingborg ligger kostnaden för en normal cykelväg/bana med 
bredden 2,5 m, asfalterad och med belysning, inkl projektering på ca 1500 kr/m vilket 
motsvarar 600 kr/m2.  
 
Kostnaden för en nyanlagd sommarcykelväg (enligt uppbyggnaden i avsnitt 4.2) beräknas i 
Malmö uppgå till 480 kr/m2. För en tre meter bred cykelväg motsvarar detta 1440 kr/m eller 
ca 1,44 Miljoner kr/km. I detta belopp ingår kostnaden för ett materialavskiljande lager i form 
av geotextil men inte kostnaden för schakt, dränering, belysning och trafikanordning.   
 
Enligt information från Örebro uppgår kostnaden för en sommarcykelväg (enligt den 
konstruktion som redovisas i avsnitt 4.2) till ca 350 kr/löpmeter vilket motsvarar en kostnad 
på ca 115 kr/m2.  
 
Erfarenheter från andra cykelvägsprojekt i södra Sverige redovisar följande kostnader enligt 
tabell 1. 
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Tabell 1  Schablonkostnad för cykelvägar utifrån erfarenheter från projekt i södra Sverige.  
Anläggningstyp Kostnad, miljoner kr/km 
Enkel cykelväg, 1,8 meter bred, grus, låg 
bärighet. 

0,5 

Ny asfalterad cykelväg, 3,0 m bred 
 

1,8 

Ny asfalterad cykelväg på nedlagd banvall 
 

0,4 

Asfaltering av befintlig cykelväg, 3,0 m bred 
 

0,16 

Vägbelysning, stolpavstånd ca 40 m 
 

0,4 

(Källa: Kågesson 2007) 
 
De i tabell 1 redovisade kostnaderna för enkel cykelväg, ny asfalterad cykelväg (3 meter bred) 
respektive ny asfalterad cykelväg på nedlagd banvall inkluderar ett schablonpåslag på 
byggkostnaden med 20 procent för projektering och eventuella markkostnader. I kostnaden 
för övriga anläggningstyper ligger ett påslag med 5 procent för övriga åtgärder eftersom det 
inte är frågan om nyanläggning.  
 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, anger att anläggningskostnaden för GC-vägar är 
1000 – 3000 kr/m medan kostnaden för en asfalterad cykelväg på en banvall kostar 175 – 400 
kr/m. Vägverket gör bedömningen att GC-väg kostar ca 2000 kr/m medan en 1,8 meter bred 
grusad sommarcykelväg med låg bärighet skulle kosta cirka 400 kr/m. En sommarcykelväg 
bör inte kosta mer än 1000 kr/m för att vara motiverad med tanke på begränsad användning 
och framkomlighet (Vägverket, 2007).  
 
Som framgår av ovanstående uppgifter är det stora variationer i kostnadsbilden vilket beror på 
att det är inte entydigt vilka specifika kostnadsposter som ingår eller inte ingår vilket gör det 
vanskligt att dra alltför generella slutsatser. Det förefaller dock som att kostnaden för en 
grusad sommarcykelväg ligger omkring 500 kr/m2. Detta ligger också i linje med den kostnad 
som kan vara motiverad för en sommarcykelväg men klart över Vägverkets 
kostnadsbedömning. Vad som kan vara värt att notera är att kostnaden för en grusbelagd väg i 
Malmö (480 kr/m2) ligger nästan på samma nivå som en asfalterad cykelväg med belysning 
(600 kr/m2) i Helsingborg.   
 
Drift- och underhållskostnader 
Även om avsikten med sommarcykelvägar är att de skall vara av ”enklare” slag kräver de 
ändå en viss form av underhåll. Grusbelagda sommarcykelvägar kan behöva ”slätas till” med 
jämna mellanrum för att inte det inte skall uppstå alltför mycket ojämnheter. Å andra sidan 
kräver denna typ av cykelvägar inte driftåtgärder i form av saltning, sandning eller sopning. 
Det kan dock vara aktuellt med viss form av vegetationsröjning. I vissa kommuner sköts 
underhållet via den egna drift- och underhållsavdelning och i andra kommuner sköts det av 
entreprenörer.  
Det har inte framkommit några entydiga uppgifter om drift- och underhållskostnaderna via 
den enkätundersökning som gjorts. I vissa fall anges en kostnad per m2 cykelväg i andra fall 
anges en total kostnad för hela cykelnätet. För att få en tydligare kostnadsbild krävs mer 
information om cykelvägnätets totala längd men också bredden på cykelvägarna. Även om en 



Bilaga 5, Sommarcykelvägar - huvudstudie                                                                                                                  12

fullständig kostnadsbild inte har gått att få fram ger nedanstående redovisning en viss 
uppfattning om hur kostnadsbilden ser ut.   
 
Linköping uppger att den årliga drift- och underhållskostnaden för sommarcykelvägen uppgår 
till 0,4 kr/m2 om den inte snöröjs och 3 kr/m2 om snöröjs som bilväg. För ordinarie 
cykelvägar ligger drift- och underhållskostnaden i intervallet 4-5 kr/m2 
 
Malmö redovisar en driftskostnad för grusad cykelväg på 3,5 kr/m2 och år och för en 
asfalterad cykelväg 1,75 kr/m2 och år. Vinterhållning genererar ett tillägg på 1,75 kr/m2 och 
år. Underhållet för cykelvägsnätet beräknas uppgå till ca 10-15 kr/m2 och år.  
 
I Örebro kostar underhållet på det ordinarie cykelnätet ca 7 miljoner kr/år. Örebro har 
egentligen endast haft underhåll i någon större utsträckning på de delar som används för 
interna arbetsfordon, ridverksamhet eller i samband med skador på grund av byggnation och 
tunga transporter. Annars har underhållet varit minimalt. Det är nästan tvärt om, dvs. att de 
blir hårdare och bättre. Problemet på sikt kan vara igenväxning från sidorna, mycket lövförna 
och sättningar på grund av dåligt underlag. Skulle en generell prislapp sättas skulle den bli 
mycket låg.   
 
I Norrköping anges drift- och underhållskostnaden uppgå till 100 000 kr/år. För de ordinarie 
cykelvägarna är den årliga kostnaden 3 kr/m2 vilket ger en totalkostnad på ca 1,9 miljoner kr 
exklusive vinterskötsel.  
 
Helsingborg redovisar att den totala drift- och underhållskostnaden för samtliga cykelvägar i 
det ordinarie cykelvägsnätet uppgår till ca 13 miljoner kr för 2006. Av dessa utgör ca 4 
miljoner kr kostnaden för vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning).  
Alla cykelvägar som ingår i stadens huvudcykelnät skall ha en viss underhållsstandard och 
skall bli vägvisat enligt stadens kommande cykelvisningsplan. Cykelvägar utanför 
huvudcykelnätet, t.ex. sommarcykelvägar skall också hållas i trafiksäkert skick. Enda 
undantaget är vinterväghållningen. Cykelvägar utan beläggning anses vara svårskötta vid 
snörika vintrar (plogning) men kräver oftast inte lika mycket underhåll andra delar av året, 
ingen saltning, sandning, sopning. 
 
Som framgår av ovanstående är redovisade kostnadsuppgifter från kommunerna oftast inte 
uppdelade på sommarcykelvägar respektive det ordinarie cykelvägsnätet. En förklaring kan 
vara att det i kommunerna inte görs någon specifik uppdelning med avseende på de olika 
typerna av cykelvägar. Om avsikten med enklare cykelvägar är att ”få mer för pengarna” är 
det dock nödvändigt att i det fortsatta arbetet med enklare cykelvägar gör en tydligare 
uppdelning mellan enklare och ordinarie cykelvägar än vad som sker i dagsläget. Detta är en 
förutsättning för att också kunna analysera det framtida behovet av och kostnaderna för 
enklare cykelvägar.  
 
 
4.4 Väghållarens/kundernas synpunkter 
I Linköping är det väldigt dålig tolerans för grus och håligheter på cykelvägarna. Skulle 
vägen användas i något större utsträckning skulle krav på asfaltering komma.  
 
Enligt Malmö är väghållaren mer negativ ur skötsel/vinterhållningsaspekt jämfört med asfalt. 
Insatserna är mer kostsamma och mer tidsödande. Problem finns med vissa av vägarna på 
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grund av hästridning. Hästhovarna slår upp gropar i gruset, detta upplever cyklisterna som 
negativt. Grusvägar bör egentligen dras av med släpstock två gånger om året, vår och höst. 
Detta görs inte regelbundet, delvis beroende på att det måste göras under korta perioder när 
grusbeläggningen inte är för våt och inte heller för torr. Att hitta just dessa perioder har visat 
sig svårt för den personal som sköter drift- och underhåll.  
 
I Örebro är cyklisterna är mycket nöjda med vägarna, ett lyft för kommunen. Kommunen ser 
det som rekreationsvägar, egentligen som komplement till de ordinarie cykelvägarna. 
Vägtypen passar bra för ändamålet, möter användarnas förväntningar bra.  
I fler fall har dock ridning upplevts som problem av en del cyklister och gående eftersom 
hästhovarna luckrar upp den hårdpackade ytan.  
 
I Norrköping tycker cyklisterna att skötseln är otillräcklig. Väghållaren anser att underhållet 
är eftersatt och cykelvägarna skulle behöva asfalteras om.  
 
Linköping har ingen definition på sommarcykelvägar. Många är bilvägar och parkvägar som 
cyklister använder.  
I Malmö har allmänheten svårigheter att se GC-vägen som ”enkel”, utan anser att standarden 
skall vara lika som på det övriga cykelvägnätet. Sommarcykelvägar bör endast vara av 
karaktären rekreativa, annars fungerar de inte tillfredsställande. 
 
Beträffande juridiska aspekter har det i Norrköping varit strid om cykelvägen mellan 
Sjötullsgatan och Lindö. Hamnchefen har stängt av den och Tekniska kontoret har tagit bort 
den från cykelkartan men mark- och exploateringskontoret har öppnat avstängningen som 
markägare. Det har varit svårt att få till stånd skötsel trots att den är mycket billig eftersom de 
inte redovisas i kartunderlaget. 
 
Enligt Helsingborg kan sommarcykelvägar ha två strategiska syften: 
Ett syfte kan vara att till mindre peng snabbare få till ett heltäckande nät eller stråk av 
cykelvägar och muta in sträckningar och ianspråktagen yta, lite av samma tänk som man kan 
använda cykelfält till (Därmed inte sagt att både sommarcykelväg och cykelfält kan fungera 
helt fristående i olika miljöer) 
Det andra syftet är att skapa tillgänglighet och sammanhängande stråk för cykelturisten, såväl 
långväga med många mil per dag som fritidscyklistens lilla endagstur under tider på året då 
cyklandet är som mest attraktivt. Detta ger förutsättningar för att på sikt skapa fler 
vardagscyklister eftersom steget att fortsätta cykla även till jobbet blir mindre för dem som 
cyklar mer på sin fritid.  
 
Att blanda ihop begreppen cykelväg och gångväg är inte lämpligt. Även om de så kallade GC-
vägarna, eller ibland GCM-vägar, ofta har gemensam sträckning så varierar behoven hos de 
olika trafikanterna mycket. Ibland vore det i så fall på sin plats att tala om CB-vägar för att 
betona att cyklar och bilar delar på utrymmet – men det gör vi ju inte…  
Att säga att ”sommarcykelvägen” är ”öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte 
moped” är för övrigt en annan svepande formulering. Det finns flera olika mopedtyper och 
synen på hur mopeder i klass 1 och klass 2 ska delas upp eller hanteras är ännu inte 
slutdiskuterad vare sig nationellt eller i kommunerna. 
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4.5 Beskrivning av några typfall 
I nedanstående tabell 2 redovisas de sommarcykelvägar som förekommer i Malmö.  
 
Tabell 2  Sammanställning av sommarcykelvägar i Malmö. 
Stråk Tygelsjö Klagsham

n 
Smedstorp Käglinge Bulltofta Segevång 

Längd (km) 6,2 1,95 0,3 2,2 5,0 0,5 
Bredd (m) 2,4 3,0 3,0 3,0 2,6 3,3 
Felande 
länk, 
Genväg 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Delvis 

 
Delvis 

 
Ja 

Vinter-
hållning 

Ja, (P2) 
 

Nej Nej Nej Delvis Nej 

Användning Arb./rekr. Rekr. Arb./rekr. Rekr. Arb./rekr Arb./rekr. 
Beläggning Grus (G1) Grus (G1) Grus (G1) Grus (G1) Grus (G1) Grus (G1) 
Typ Gammal 

banvall 
Nyanlagd Nyanlagd Vet ej Nyanlagd Nyanlagd 

Skyltning Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
        

(arb/rekr: = arbetspendlare/rekreation) 
 
 
Stråket Tygelsjö är ursprungligen en gammal banvall som kompletterats lades bara ett tätande 
bärlager på 50 mm och grus (stenmjöl) 50 mm. Stråket har belysning i alla korsningar med 
allmän väg samt fållor i vissa korsningar där sikten är dålig.  
 
Bulltofta-stråket är belyst till vissa delar.   
Smedstorp anlades i slutet av 1990-talet och är den nyaste anlagda.  
 
De i tabellen nyanlagda sträckorna är uppbyggda enligt följande princip:  
Grus (eller stenmjöl som vattnas och vältas) 50 mm, Tätande bärlager 50 mm, Bärlager 100 
mm och Förstärkningslager 150 mm. Om vägarna skulle byggas nya idag skulle tjockleken på 
det översta lagret vara endast 30 mm grus, eftersom det är svårt att få en hård yta om 
gruslagret är 50 mm tjockt. 
 
Även om inte vinterväghållning förekommer skall bärigheten klara mindre underhållsfordon. 
Grusade banor bör jämnas till två gånger om året, när fuktigheten är den rätta i materialet, 
genom att släpa en stock efter en traktor. Det kan även röra sig om att köra in med fordon för 
att sköta det gröna. 
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5 Avslutande reflektioner och slutsatser 
Även om det har varit ett begränsat antal kommuner som medverkat i den genomförda 
enkätundersökningen ger det ändå en viss uppfattning om hur olika kommuner arbetar med 
och hanterar begreppet sommarcykelväg. Av de 10 kommuner som svarat på enkäten är det 
endast fyra kommuner som redovisar någon form av sommarcykelväg. Resterande kommuner 
anger att de inte har någon form av cykelväg som kan karakteriseras som sommarcykelväg.  
 
Att det i endast ett fåtal kommuner förekommer så kallade sommarcykelvägar kan ha flera 
förklaringar. En aspekt är att begreppet sommarcykelväg är ett relativt nytt begrepp och att 
karaktärsdragen för denna typ av cykelväg inte är bekanta, vilket innebär att det kan vara en 
tolkningsfråga. I en kommun används uttrycket grusväg för det som kan karakteriseras som 
sommarcykelväg. Att begreppsapparaten inte är etablerad kan betyda att det finns fler 
kommuner som har sommarcykelvägar men som per definition inte bedöms vara det. 
 
Även om kommunen redovisar förekomst av sommarcykelvägar är det inte någon tydlig 
uppdelning mellan dessa och de ordinarie cykelvägarna. Av den anledningen har det varit 
svårt att få någon klar uppfattning om anläggningskostnaderna men också kostnaderna för 
drift och underhåll av de cykelvägar som anges vara sommarcykelvägar.  
 
Av de redovisade svaren är det i ett fåtal fall som sommarcykelvägar har nyanlagts och i vissa 
fall har det varit i form av beredskapsarbete vilket inte ger en helt rättvisande kostnadsbild. 
Att inte fler sommarcykelvägar etableras beror även på att det ofta är gamla bilvägar och/eller 
nedlagda banvallar som utnyttjas som sommarcykelvägar. En annan förklaring till att 
sommarcykelvägar inte anläggs i någon större omfattning är kopplad till standardkraven. En 
uppfattning från väghållaren är att standardkraven skulle öka om sommarcykelvägar skulle 
börja användas i någon större utsträckning, speciellt om det blir frågan om arbetspendling. 
Detta understryks av flera studier (Niska & Sjögren, 2007) som visar att vägytans kondition är 
av signifikant betydelse för cyklisternas uppfattning av cykelvänligheten hos en cykellänk. 
Cyklister föredrar en vägyta som är jämn, slät, välrengjord och har tillfredsställande friktion 
och är betydligt känsligare för brister i vägytan än vad en bilist är. Minsta ojämnhet eller hal 
fläck kan upplevas obehaglig eller resultera i en omkullkörning. Studier indikerar att i ungefär 
hälften av alla singelolyckor, vilka utgör ca 80 procent av alla cykelolyckor, har 
vägmiljöfaktorer haft betydelse för olyckan.  
 
I samband med delprojektets genomförande har det varit vissa svårigheter att få information 
om vem inom kommunen som har ansvaret för cykelfrågor. Det är inte självklart att 
kommunerna har resurser avsatta för att enbart hantera kommunens cykelfrågor. Detta faktum 
kan förklara att det är begränsad verksamhet när det gäller sommarcykelvägar och att det i 
första hand är det ordinarie cykelvägnätet som prioriteras. Resursbegränsningar kan även 
innebära begränsningar med avseende på att se helhetsperspektivet.  
 
I de flesta fall verkar både väghållaren och cyklisterna ha en positiv erfarenhet av 
sommarcykelvägar. Eftersom sommarcykelvägar inte är asfalterade kan det bli problem på 
dessa vägar om ridning förekommer. Hästhovarna orsakar nämligen att det blir gropar i 
vägbanan vilket cyklisterna upplever som negativt.  Både väghållare och cyklister har 
uppfattningen att underhållet är otillräckligt och eftersatt. 
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De synpunkter och kommentarer som framkommit genom detta delprojekt tyder på att det 
finns en potential för sommarcykelvägar som bör vara av intresse att utveckla vidare. En 
viktig förutsättning är att anläggningskostnaderna för nyanlagda sommarcykelvägar kan 
hållas på en rimlig nivå samtidigt som det måste vara en acceptabel standardnivå på 
cykelvägen. Vilken standarnivå som kan anses acceptabel beror i sin tur på 
sommarcykelvägens funktion med avseende på vilket sätt den skall nyttjas. Cyklister som 
pendlar till arbete eller skola har troligen högre standardkrav på cykelvägen än fritidscyklister 
och cykelturister.  
 
Potentialen för sommarcykelvägar bygger till stor del på att det kan ske en planering så att 
längre sammanhängande stråk bildas. Sommarcykelvägar för cykelturism sträcker sig många 
gånger över flera kommungränser och kan ha sträckning på både det statliga, kommunal och 
enskilda vägnätet. Det är därför viktigt att en samverkan kan ske mellan olika parter för att en 
så bra totallösning som möjligt skall kunna uppnås.  
 
Även om den genomförda enkätundersökningen inte ger en fullständig bild av förekomsten av 
sommarcykelvägar kan följande vara värt att notera:  
 
- Det är en begränsad förekomst av sommarcykelvägar och uppdelningen mellan 

sommarcykelvägar och ordinarie cykelvägar är otydlig. Kostnadsbilden jämfört med en 
”normal” cykelväg är därmed svår att överblicka.  

 
- Utformningen av nyanlagda sommarcykelvägar verkar inte skilja sig från gällande normer 

för ordinarie cykelvägar i någon större utsträckning bortsett från att de inte asfalteras. De 
sommarcykelvägar som förekommer är ofta gamla bilvägar och nedlagda banvallar vilket 
innebär att dessa cykelvägar redan har sin konstruktion och utformning.  

 
- Cyklisternas och väghållarnas uppfattning till sommarcykelvägar är i stort sett positiv och 

att det finns en potential i att skapa utrymme för fler sommarcykelvägar. Såväl cyklisterna 
som väghållarna anser dock kunna underhållet skulle kunna förbättras. 

 
 
6 Förslag till fortsatt arbete 
För att öka kunskapen och förståelsen om hur sommarcykelvägars egenskaper och potential 
kan utnyttjas i större omfattning är det angeläget med fördjupade studier.  
 
För att undersöka förutsättningarna med sommarcykelvägar bör en inventering göras av 
cykelvägsnätet inom olika regioner och tätorter. Därmed kan information fås av hur 
cykelnätet ser ut (omfattning och standard) och därmed vilket behov som finns för att få 
attraktivare och mer sammanhängande stråk. En modell för detta har utvecklats och prövats i 
Östergötland. Med den som utgångspunkt bör liknande inventeringar göras i andra regioner. 
Modellen behöver dock utvecklas ytterligare. I ett sådant arbete skulle enskilda personer och 
organisationer med lokalkännedom kunna bidra med värdefull information.  
 
För att kunna motivera anläggandet av sommarcykelvägar är det viktigt att ha kunskap om 
vilka effekter som planerade åtgärder förväntas resultera i. Det finns därför behov av att 
utveckla modeller och metoder som på ett bra sätt kan definiera förväntade effekter och hur 
de kan översättas i monetära termer.  
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Fler typexempel och erfarenheter av sommarcykelvägar bör tas fram. Detta kan göras i form 
av en utökad enkätundersökning till ett större antal kommuner än vad som skett i detta 
delprojekt. Ett sådant projekt förväntas ge ytterligare information om i vilken utsträckning 
sommarcykelvägar förekommer i olika kommuner. Detta kan sedan ligga till grund för 
möjligheterna till fortsatt utveckling av sommarcykelvägars egenskaper och potential för ett 
ökat cyklande. Det krävs även mer information och kunskap med avseende på vilka kostnader 
som är förknippade med anläggandet av sommarcykelväg men också med avseende på drift 
och underhåll.  
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Bilaga 1 

ENKÄT OM SOMMARCYKELVÄGAR  
 
Bakgrund 
På VTI pågår ett Vägverks finansierat projekt om utvärdering av så kallade 
”sommarcykelvägar”. Denna typ av cykelvägar har följande egenskaper och karaktärsdrag:  
- Öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte moped 
- Bör vara skyltad (även avseende destination och eventuellt inskränkt drift) 
- Behöver inte ha en konstruerad överbyggnad för att bära tunga fordon 
- Ej krav på snöröjning och halkbekämpning 
- Betydligt billigare anläggningskostnad än GC-väg 
- Billigare drift och underhåll än GC-väg 
- Smal och följer terrängen utan specificerade utformningskrav 
- Normalt inte belagd med asfalt 
- Inte fullständiga krav på anpassning till funktionshindrades behov 
- Vanligtvis obelyst 
 
Syftet och förväntat resultat 
Syftet med detta delprojekt är bl.a. att ta fram och analysera: 
- kostnader för anläggningen 
- drift och underhåll samt utformning 
- juridiska aspekter 
- utnyttjande och kundsynpunkter 
Resultatet kommer sedan att utgöra underlag för Vägverkets fortsatta diskussioner om när 
sommarcykelvägar kan vara ett alternativ till GC-vägar alternativt att ingen åtgärd görs.  
 
Genomförande: 
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning ”enklare” cykelvägar (sommarcykelvägar) 
anläggs och utnyttjas i Er kommun skulle det vara till stor hjälp att få frågorna i följande 
enkät besvarade.  Vore därför tacksam om Ni så långt möjligt besvarar nedanstående frågor 
och därefter returnera dokumentet till mig. Är det några oklarheter får Ni gärna höra av er: 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ragnar Hedström  
(projektledare) 
VTI  
581 95 Linköping 
 
Tel:  013 - 20 40 44 
e-post: ragnar.hedstrom@vti.se 
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ENKÄTFRÅGOR ANGÅENDE SOMMARCYKELVÄGAR 
 
Fråga 1: Finns det i Er kommun så kallade sommarcykelvägar (dvs. ”enklare” cykelvägar 
enligt de karaktärsdrag som redovisats ovan). 
Svar:  
 
Om nej gå vidare till fråga 2 
Om ja gå vidare till fråga 3 
 
Fråga 2: 
Förs diskussioner om att anlägga sådana?  
Svar: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Följande frågor besvara endast om fråga 1 besvarats med Ja! 
Fråga 3: 
Hur många kilometer sommarcykelväg finns och hur långa är var och en?  
Svar: 
 
Fråga 4: 
Mellan vilka start och målpunkter förekommer dessa sommarcykelvägar (T.ex. 
tätort/arbetsplats, tätort/badplats, tätort/friluftsområde, etc)?  
Svar:  
 
Fråga 5: 
Ingår sommarcykelvägarna som en ”genväg” eller ”felande länk” i ett längre 
sammanhängande stråk 
Svar: 
 
Fråga 6: 
Används vägen enbart sommartid eller hela året 
Svar:  
 
Fråga 7: 
Vilka utnyttjar sommarcykelvägarna: (t.ex. turister, skolungsommar, arbetspendlare, vet ej). 
Svar:  
 
Fråga 8: 
Är vägen nyanlagd eller är det en befintlig väg (skogsväg, åkerväg, etc) 
Svar:  
 
a) Om nyanlagd: vägens uppbyggnad jämfört med gällande normer 
Svar:  
 
b) Anläggningskostnad jämför med ”normal” cykelväg: 
Svar:  
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Fråga 9: 
Vilka investeringar har gjorts: (t.ex. skyltning, buskröjning, räcken, åtgärder före korsning, 
etc.) 
Svar: 
 
Fråga 10: 
Årliga drift- och underhållskostnader för sommarcykelvägar (om möjlig specificera på olika 
åtgärder):  
Svar: 
 
Fråga 11: 
Årliga drift- och underhållskostnader för ordinarie cykelvägar: 
Svar:  
 
Fråga 12: 
Vem utför drift- och underhållsåtgärder: (t.ex.Vägverket, entreprenör, samfällighetsförening, 
etc) 
Svar:  
 
Fråga 13: 
Vad tycker kunderna (cyklisterna) om vägen 
Svar:  
 
Fråga 14: 
Väghållarens synpunkter på hur vägen fungerar 
Svar: 
 
Fråga 15: 
Har det varit några problem av juridisk art med sommarcykelvägar  
Svar: 
 
Fråga 16: 
Andra aspekter som framkommit med anledning av att vägen är av ”enklare” slag: 
Svar:  
 
Fråga 17: 
Övriga synpunkter/kommentarer av intresse och som inte är belyst i ovanstående frågor? 
Svar: 
 
Tack för din medverkan ! 
 
Dina kontaktuppgifter: 
Kommun: 
Namn:  
Adress: 
Telefon: 
E-post:  



  

 

Bilaga 6  
 

Rapporten Genomförda utredningar, förtydliganden och kontroller 
(delprojekt 4) 

Rapporten redovisar frågeställningar från förstudien. 
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1

Anders Arvelius, Ssau 2008-05-21 
 
 
 
 

Genomförda utredningar, förtydliganden och kontroller (delprojekt 4) 
 

• Punkterna nedan står för de utredningsbehov som 
framkom av förstudien (bilaga 1) samt två 
tillkommande utredningsbehov. Här anges också 
sidhänvisning till förstudien och kontaktpersoner. 
Minnesanteckningar från dessa kontakter har 
redovisats med initial och datum. 

 
Resultatet av dessa kontakter, andra kontakter samt 
egna kunskaper och bedömningar har redovisats med 
fet stil. 
 

• Internationella erfarenheter, sid 14 
Kontakter: Per Strömgren Ssau 
 
Vi har, i detta delprojekt, inte funnit några andra internationella erfarenheter som vi 
kan dra nytta av än de som redovisas i förstudien (bilaga 1). Ett skäl är att våra problem 
till stor del har att göra med bärighet och tjällossning.   
 

• Kostnader för anläggning, drift och underhåll, sid 6, 9, 16, 17, 19 
Kontakter: Tomas Winnerholt Stev, Stefan Jonsson Sted 
 
SJ 24/9 

- Billigare DU med bra överbyggnad 
- Driftkostnad för grusväg är 5 kr/m o år 
- Drift- o underhållskostnad för grusväg är 15-22 kr/m o år. 
- Små maskiner och korta sträckor ger högre DU-kostnad för SCV 
- Grus dyrare i DU än asfalt 
- Livscykelkostnad viktigt 
- SCV kan användas som provisorisk lösning 
- Lättfyllning (som stabiliseras) är etablerat 
- Det verkar klokt att inordna SCV under GC-vägar 
- Ytskikt: Stenmjöl, grusslitlager 0-18 mm, Y1G (ex. på tunnskiktsbeläggning), 

massabeläggningar. Vid vissa kortare passager skulle gummiduk kunna vara ett 
alternativ 

- DU skulle kunna utföras med 4-hjulingar 
- 6 olika typsektioner skulle kunna beskrivas 
- 1. På befintlig överbyggnad 
- 2. Öb 20-40   
- 3. Öb 30-60 i anslutning till befintlig väg. X m skiljeremsa 
- 4. I slänt/dike intill befintlig mötesfri väg 
- 5. Enkel bro 
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- 6. Trumma, dike och vattenlösningar  

 
Drift- och underhållskostnaden för en obelagd sommarcykelväg kan jämföras med 
grusväg, vilket betyder cirka 20 kronor/meter och år. Som översta skikt (slitlager) kan 
stenmjöl, grusslitlager 0-6 mm, Y1G (ex. på tunnskiktsbeläggning) och 
massabeläggningar vara bra alternativ för att begränsa drift- och 
underhållskostnaderna. Driftkostnaderna är normalt lägre för en massabeläggning. 
Lättfyllning (som stabiliseras) bör nyttjas ibland för att förstärka överbyggnaden. Vid 
vissa svåra korta passager kan gummiduk eller lätt träkostruktion kan vara ett 
alternativ. Där bredden är begränsad eller överbyggnaden svag är 4-hjulingar ett bra 
alternativ vid drift- och underhållsåtgärder.  

 
Kostnaderna för anläggning, drift och underhåll av åtta typfall av sommarcykelväg 
redovisas under Förslag och i bilaga 8. De har bedömts/beräknats utifrån samma enkla 
förutsättningar. Kostnadsuppgifterna bör i första hand nyttjas för jämförelse mellan 
olika typfall – inte för att beräkna totalkostnaden för sommarcykelvägsprojekt. 

 
• Beaktande av vad som kommer fram i pågående utredningar, sid 20 

Kontakter: Arne Fasth Ssas, Hossein Alzubaidi Ssau 
 
Genomläsning av skrivelser och förslag 11/1 2008  

- Vägverket, Banverket och NUTEK har i ett regeringsuppdrag föreslagit en ökad och 
riktad satsning på infrastruktur och andra cykelfrämjande åtgärder.  

- Vägverket bedömer att det långsiktiga investeringsbehovet för arbets- och 
skolpendling längs statliga vägarna uppgår till 8 miljarder kronor. Vägverket bedömer 
också att staten initialt bör stödja en satsning i ett 30-tal större tätorter med 75 miljoner 
kronor årligen. I det behov på förbättrad infrastruktur som Vägverket beskriver i den 
utvecklade cykelstrategin ingår att pröva alternativet Sommarcykelväg. Det förväntade 
resultatet är att det är möjligt och ger nytta. Annat som föreslås och som har bäring på 
Sommarcykelvägar är översyn av regler, riktlinjer för utformning, översyn av 
statsbidrag till cykelåtgärder och en idéskrift för gång-, cykel- och mopedinfrastruktur. 

- NUTEK / cykelturism  
 
Vägverket, Banverket och NUTEK har i ett regeringsuppdrag föreslagit en ökad och 
riktad satsning på infrastruktur och andra cykelfrämjande åtgärder.  
Vägverket bedömer att det långsiktiga investeringsbehovet för arbets- och skolpendling 
längs statliga vägarna uppgår till 8 miljarder kronor. Hur stor del av dessa som skulle 
kunna vara sommarcykelvägar har inte nämnts, men de bör ha en plats här för att vi 
ska få ut ”mer för pengatrna”. Vägverket bedömer också att staten initialt bör stödja en 
satsning i ett 30-tal större tätorter med 75 miljoner kronor årligen. I det behov på 
förbättrad infrastruktur som Vägverket beskriver i den utvecklade cykelstrategin ingår 
att pröva alternativet Sommarcykelväg. Det förväntade resultatet är att det är möjligt 
och ger nytta. Annat som föreslås och som har bäring på Sommarcykelvägar är översyn 
av regler, översyn av riktlinjer för utformning, översyn av statsbidrag till cykelåtgärder 
samt en idéskrift för gång-, cykel- och mopedinfrastruktur. 
 

• Förankring av att Vägverket kan bygga sommarcykelväg för 
rekreation och turism, sid 8, 9, 14, 18, 22, 26 

Kontakter: Mats Dehlbom VSjf, Johan Barkelius VSjc 
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Johan Barkelius (i samråd med Mats Dehlbom) 16/11 

- En sommarcykelväg som har ett funktionellt samband med en allmän väg kan byggas 
som en allmän väg med väglagens regelsystem. En arbetsplan ger oss då möjlighet att 
ta mark i anspråk. 

- En sommarcykelväg som inte har ett funktionellt samband med en allmän väg blir 
ingen allmän väg och hamnar utanför väglagens regelsystem. För att få bygga sådana 
(för t ex rekreation och turism) bör vi få klartecken från departementet genom särskilt 
beslut eller i regleringsbrev. Hur processen för projektering/anläggning skulle se ut i 
detta fall behöver utredas och klarläggas.  

 
En sommarcykelväg för t ex rekreation och turism, och som har ett funktionellt 
samband med en allmän väg kan byggas som en allmän väg med väglagens regelsystem 
– alltså oberoende av hur den nyttjas. En arbetsplan ger oss då möjlighet att ta mark i 
anspråk. 
 
För att få bygga sommarcykelvägar för rekreation och turism som inte har ett 
funktionellt samband med en allmän väg saknas stöd i Väglagens regelsystem. Vi bör 
därför få ett generellt klartecken från departementet genom särskilt beslut eller i 
regleringsbrev. Hur processen för projektering/anläggning skulle se ut i detta fall 
behöver utredas och klarläggas. 
 

• Behov och utförande av vägvisning och skyltning, sid 6, 16 
Kontakter: Niclas Nilsson Smt, Kerstin Åklundh VSK 
 
Niclas Nilsson 1/10 

Vägvisning: 
- 1.6.3 (F34) Vägvisare används bara för allmän väg (även GC-väg) och enskild väg 

idag. Den bör även kunna användas för ”Färdled” (vedertaget begrepp) i terräng (hit 
hör många sommarcykelvägar), men det ska kontrolleras av Niclas med jurister. 

- Vägvisare, orienteringstavlor och avståndstavlor kommer att kunna användas på fler 
och varierande sätt, t ex gult/grönt som vid tillfälliga arrangemang. 

- 1.6.7 (F38) Cykelledsmärke (får ha olika färger och tilläggstavla) används vid allmän 
väg (även GC-väg) och enskild väg. Cykelledsmärket kan användas parallellt med 
vägvisarmärket där det finns behov. (t ex turistcykelvägar) 

- Ett nytt cykelledsmärke behövs inte för att hänvisa till cykling i terräng. Det bör räcka 
med en ”hemmagjord skylt” där behov föreligger. 

- Onödigt omfattande vägvisning bör undvikas. Vi kan rekommendera att information 
om sommarcykelvägar går ut via kommunens cykelkartor och liknande. 

Skyltning: 
- Påbjuden GC-väg bör användas. Sommarcykelvägen blir då även upplåten för 

rullskidor, skidor, inlines, permobiler och moped klass 2. Förbud för snöscoter, 
ridning?????????, fyrhjulingar och moped klass 1 (EU-moped) gäller. Förslag finns att 
man genom tilläggstavla ska kunna tillåta moped klass 1 (välkommet för 
sommarcykelvägar längs t ex mötesfria vägar). 

- Vid sommarcykelväg i terräng minskar behovet av skyltning. Det är ändå förbjudet 
med fyrhjulingar och moped klass 1 (EU-moped). 

- Om vägvisning finns är motivet för att skylta påbjuden GC-väg litet. Bilister lockas 
inte in och ”hemmagjorda förbudsskyltar” gällande ridning, snöscoter mm kan sättas 
upp vid behov.  
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- Påbjuden GC-bana innebär att man inte får cykla på intilliggande väg. När GC-väg 

inte är snöröjd måste man ändå få göra det? om det inte är cykelförbud (beaktas vid 
2+1-vägar). 

Ingen vägvisning/skyltning: 
- Då gäller samma regler som för övrig terräng, d v s normalt upplåtet för gång, cykling, 

ridning etc., men inte för fyrhjulingar och bil. 
Förslag: 
- En sommarcykelväg måste inte ha vägvisning och skyltning. 
- Befintliga cykelledsmärken får vara kvar. Gult/svart rekommenderas om behov 

föreligger vid nyuppsättning. Cykelledens namn bör anges. Cykelled via 
sommarcykelväg som är ”färdled” i terräng bör vägvisningsskyltas med ”hemmagjord 
skylt” om behov föreligger. 

- Vid behov av vägvisning av sommarcykelvägen används vägvisarskyltar med 
avståndsangivelse (1.6.3 / F34 m fl). 

- Sommarcykelväg bör vid behov skyltas som påbjuden GC-väg och vid behov 
dessutom kompletteras med tilläggstavla om den även är upplåten för moped klass 1 
(EU-moped) eller om den saknar vinterunderhåll. 

 
Vägvisning: 
Vägvisare (F34 och F35) och avståndstavlor (F37) för sommarcykelvägar kommer att 
kunna användas på fler och varierande sätt. Gul/grön färgsättning rekommenderas för 
sommarcykelvägar i hela landet för att få enhetlighet och god förståelse.  
 
Cykelledsmärket (F38) får ha olika färgsättning och kan användas för t ex 
turistcykelvägar som då också kan namnges på tilläggstavla. 
 
Onödigt omfattande vägvisning till sommarcykelvägar bör undvikas.  
 
Skyltning: 
När sommarcykelväg i lagens mening är allmän väg kan påbudsmärke för cykel och 
gångtrafik sättas upp (kräver inte lokal trakikföreskrift), vilket innebär att gående, 
cyklande och moped klass II får färdas där. Däremot blir den inte öppen för ridning, 
snöskoterkörning och moped klass I (EU-moped). Vägverket har föreslagit att det även 
ska vara möjligt att tillåta moped klass I att färdas på GC-väg intill 2+1-väg eller 
högtrafikerade vägar. Tilläggstavla ”Snöröjes och sandas ej” bör i förekommande fall 
sättas för att informera trafikanterna. 
 
När enskild väg nyttjas som sommarcykelväg har vägens ägare möjlighet att förbjuda 
vissa motorfordon om fordonen skadar vägen. 
 
Sommarcykelväg i terräng (all naturmark) utan skyltning innebär att exempelvis 
mopedåkning är förbjuden, ridning är tillåten och snöskoter är tillåten om marken är 
snötäckt. 
 
Övrigt: 
VSK föreslår att uppmärkning av GC-vägar (alltså inte bara sommarcykelvägar) 
prövas i ett nationellt projekt som ska mynna ut i någon sorts rekommendation kring 
både vägvisning och skyltning. 
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Se vidare bilaga 9 (arbetsmaterial) från Niklas Nilsson, sektion Trafik daterat 2007-10-
01 med benämningen ”Sommarcykelvägar”, trafikreglering och vägvisning. 
 

• Kontroll av om och hur VGU bör revideras för att 
sommarcykelvägar ska kunna byggas intill mötesfria vägar och 
andra vägar, sid 8, 18, 21 

Kontakter: Per Strömgren Ssau, Torsten Bergh HKv 
 
TB 23/8 

- SCV bör inte bli en egen prestation. Det blir för stor detaljeringsgrad i jämförelse med 
vad som redan finns. Motivet ”resultatuppföljning” (kostnader, utbyggda km etc.) 
håller inte i praktiken. Inte ens GC-väg bokförs ”rätt”, utan på 2+1-projektet etc. Nya 
rutiner skulle behöva skapas – till vilken nytta? 

- GC-väg planeras bli en egen företeelse i NVDB. Hur skulle SCV hanteras? 
- Det finns inet skäl att fastställa SCV. Arbetsplan upprättas alltid för GC-väg men den 

fastställs bara ibland. 
- VGU: Tyvärr finns inget separat GC-avsnitt där SCV skulle kunna ingå. GC-väg är 

ingen egen vägtyp i VGU. SCV skulle kunna inkluders i GC-väg (hanteras som en 
särskild typ av GC-väg). I VGU finns inga ska-krav (gällande lutning, bredd, 
beläggning etc.) på GC-väg. Om SCV blir en egen prestation kan VGU komma att 
behöva revideras/kompletteras på många ställen.   

 
Sommarcykelväg kan inte bilda ett eget avsnitt i VGU utan bör ingå på samma sätt som 
GC-väg (på skilda ställen utifrån behov) och då hanteras som en särskild typ av GC-
väg. Det är främst delarna ”Sektion landsbygd – vägrum” och ”Sektion tätort – 
gaturum” som berörs. 
 

• Bedömning av om och när sommarcykelväg kan anläggas för 
pendling till skola och arbete, sid 8, 18 

Kontakter: Tomas Winnerholt Stev, Anna Ward VSÖ 
 
TW 19/9 

- Pendlinsstråk bör vara snöröjda och halkbekämpade. Alltså normalt GC-väg. 
 
Pendlingstråk bör vara snöröjda och halkbekämpade. Det blir alltså ofta en fullt 
utbyggd GC-väg, men undantag kan göras när det finns alternativa stråk och där 
vinterväglag hör till ovanligheterna.  Dessa undantag kan mycket väl bestå av enklare 
Sommarcykelvägar – typ ”Cykelstigar” (se typfallen nedan). 
 

• Kontroll av och ställningstagande till om sommarcykelvägar som 
anläggs utanför planlagt område behöver anpassas till 
funktionshindrades behov, sid 22 

Kontakter: Anette Rehnberg Ssau, Mathias Wärnhjelm Ssau, Anders Berndtsson HKutv 
 
Boverket (Agnes Jensen-Carlén) 28/9 

- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder 
..... på allmänna platser, HIN 2003:19, blir inte tillämpbara vid nyanläggning av 
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sommarcykelvägar. Om nyanläggning sker på allmän plats eller inte saknar därför 
betydelse.  

- Boverket har även gett ut föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på allmänna 
platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM 2004:15. 
Allmänna råd som anger hur föreskrifterna kan uppfyllas finns för gångytors bredd 
(2,0 m), jämnhet, ledstråk, lutning (1:50) mm. ALM gäller på mark som används eller 
behövs för ett normalt utnyttjande av anläggningar som t ex fritidsområden, 
nöjesparker, djurparker, golfbanor, campingplatser, småbåtshamnar och friluftsbad. 
Sommarcykelväg utanför planlagt område omfattas av ALM om den ingår som en del 
i sådana anläggningar. 

 
Resultat av Boverkets föreskrifter: 
- Sommarcykelväg på allmän plats (inom planlagt område) som ska användas av gående 

ska normalt vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 
om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. 

- Sommarcykelväg utanför planlagt område, som ingår som en del i t ex fritidsområden, 
nöjesparker, djurparker, golfbanor, campingplatser, småbåtshamnar och friluftsbad, 
ska normalt vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

 
Resultat av Vägverkets ställningstagande: 
- Sommarcykelväg på allmän plats (inom planlagt område) som ska användas av gående 

ska normalt vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 
om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. 

- Sommarcykelväg utanför planlagt område ska normalt vara tillgänglig för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga när dessa enligt bedömning kommer att 
nyttja sommarcykelvägen.  

 
Sommarcykelväg på allmän plats (inom planlagt område) som ska användas av gående 
ska normalt vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 
om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. 
 
Sommarcykelväg utanför planlagt område ska normalt vara tillgänglig för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga när dessa enligt bedömning kommer att 
nyttja sommarcykelvägen.  
 

• Kvalitetssäkring av uppgifter och tolkningar i förstudien 
Kontakter: Kerstin Åklundh VSK, Anna Ward VSÖ 
 
Inga felaktigheter har framkommit i förstudien som föranleder påpekanden eller 
förändrade förutsättningar för huvudstudien. 
 

• Beaktande av eventuell förändring av anläggningslagen, sid 21 
Kontakter: Peter Ribjer VSjf, Johan Barkelius VSjc 
 
Vägverkets remissyttrande kring hur Vägverket bör kunna vara andelsägare i en 
vägförening så att anläggningslagen ska kunna nyttjas istället för väglagen har ännu 
inte behandlats. 
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• Vidareutveckling av typexempel m a p bredder, 

överbyggnadsalternativ, slitlager mm, sid 6, 8, 9, 16, 18, 24 
Kontakter: Tomas Winnerholt Stev 
 
TW och RF 19/9 

- ATB VÄG tar upp cykelstig (kan ändras till sommarcykelväg) och tillåter ”vad som 
helst” men ytan ska inte försvåra användningen. 

- Finns det motiv till att visa typexempel? 
- Det finns inga krav på max tjällyftning om den inte ska snöröjas. 
- Överbyggnad: Ibland duk. Gärna högre än omgivning. 20-40 cm ofta lämpligt vid 

friliggande SCV. Gärna återvinnings- och biprodukter. 
- Beläggning: Minst grusslitlager 0-6mm. Gummiasfalt bra (svart och mer snöfri). 

MJAG (mjukgjord asfalt) bra. MJOG (mjukgjort oljegrus) bra. Y1G fordrar trafik för 
att binda och är olämplig att cykla på.   

- Inom tätbebyggt område är ofta beläggning väl motiverad (pendling och rullstolar). Då 
blir det gärna GC-väg. 

- Belysning är nog viktigast på friliggande SCV och i tätort (där det ofta redan finns). 
- Vägvisning är nog viktigast för turism och till särskilt välbesökta platser. 
- Snöröjning och halkbekämpning viktigast vid pendling i och nära tätort. 
- Vatten: Trädäck (halt?), halvtrumma (med orörd bäck), grovmakadamm 50-100 och 

träbro med räcke (Erlandsforsgården / foto) kan vara bra åtgärder. 
- Varna gärna för vattenproblem på ev. typsektioner. 
- Beakta olika regler för olika mopeder. 
- Stockholm stad och andra kan ha användbara regler och skrifter. 
- Ett kapitel skulle kunna innehålla foton med rådgivande kommentarer. Att man följer 

ATB VÄG men gör avsteg från VGU bör nämnas. 
 
ATBväg beskriver en Cykelstig – som lätt kan tolkas som eller ändras till 
sommarcykelväg – utan att ställa anläggningskrav, men ytan ska inte försvåra 
användningen. 
 
Det finns inga krav på maximal tjällyftning av sommarcykelväg om den inte ska 
snöröjas. 
 
Bredden på en sommarcykelväg måste få variera fritt utifrån behov, förutsättningar och 
kostnader. I de åtta typfallen har vi därför även angett kostnaden för en meter smalare 
respektive en meter bredare sommarcykelväg. 
 
Överbyggnaden bör normalt förseglas med duk, vara 10-35 cm och gärna till stor del av 
återvinnings- och biprodukter. 
 
Slitlagret/beläggningen kan t ex bestå av grusslitlager 0-6mm, gummiasfalt (svart och 
snöfri i större utsträckning), MJAG (mjukgjord asfalt), MJOG (mjukgjort oljegrus) 
eller Y1G. Y1G fordrar trafik för att binda och är minst lämplig att cykla på.   
Inom tätbebyggt område är ofta en massabeläggning väl motiverad för att underlätta 
vid pendling och för rullstolar och rullatorer. Steget till kraftigare överbyggnad och 
GC-väg blir då inte stort. 
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Belysning är viktigast på friliggande SCV (av främst trygghetsskäl) och i tätort (där det 
ofta redan finns eller är billigt att komplettera). 
 
Vägvisning är viktigast för turism och till särskilt välbesökta platser. 
 
Snöröjning och halkbekämpning är viktigast på sommarcykelvägar som nyttjas för 
pendling och ligger i och nära tätort. 
 
Vattensamlingar och ishalka kan bli problem när inte diken och trummor utformas 
ordentligt. Trädäck blir lätt hala, halvtrumma kan vara bra vid bäckpassage, 
grovmakadamm 50-100 och träbro med räcke kan vara en bra åtgärd. 
 
VGU behandlar inte sommarcykelvägar och ger därför ingen vägledning när det gäller 
bredd, linjeföring, lutningar och siktavstånd. Om sommarcykelvägar införs kan VGU 
komma att kompletteras och även ange vissa minimivärden. Även ATBväg kan då 
komma att kompletteras. 
  

Tillkommande utredningsbehov 

• Friskrivning från ansvar till följd av begränsning i framkomlighet 
och underhåll, sid 6, 21 

Kontakter: Sören Karlsson VSjc 
 
De sommarcykelvägar som inte kommer att snöröjas och halkbekämpas måste skyltas 
”Snöröjes och sandas ej”. Detta oberoende av om den är skyltad med påbudsmärke för 
gång- och cykeltrafik eller inte. Skälet är att vi, utifrån ett kundperspektiv, måste 
klargöra förutsättningarna och för att vi inte ska bli ansvariga för t ex halkolyckor 
vintertid. 
 

• Trafiksäkerhet vid korsningar och i övrigt, sid 6, 8, 18, 23 
Kontakter: Erik Håkansson Ssat 
 
EH och Östen Johansson 6/9 

- Största ts-problemet är korsning med 2+1-väg. Bedöms som betydligt farligare än 
korsning med 13-metersväg. 

- Det bör alltid vara räcke när SCV går nära väg (extra viktigt när den ligger i diket. 
- SCV bör inte vara upplåten för moped och hästar. 
- Singelolyckor i låg fart (med hjälm) inget 0-visionsproblem för just SCV 
- Belysning är främst viktigt för kvinnor (trygghetsskäl). 
- Beläggningen oviktig för trafiksäkerheten. 
- Snöröjning. Viktigt att informera om inskränkt drift. 
- Allmänt är cykling farligt för gamla. 
- Pendling till skola och arbete kräver ofta GC-väg. 
- SCV i södra Sverige kan fungera året om. 
- Fördelarna överväger nackdelarna. 
- Namnet SCV är nog OK men cykelstig är kanske också bra. 

 
Det största trafiksäkerhetsproblemet är när sommarcykelvägen korsar en hårt 
trafikerad mötesfri väg (t ex 2+1-väg).  
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Det bör alltid vara räcke när sommarcykelvägen går nära intill en mötesfri väg (extra 
viktigt om den ligger i diket. 
 
En sommarcykelväg bör normalt inte vara upplåten för moped och hästar. Undantag 
kan göras när alternativet är farligare (t ex hårt trafikerad mötesfri väg) 
 
Singelolyckor i låg fart (förhoppningsvis med hjälm) är inget 0-visionsproblem för just 
sommarcykelvägar. 
 
Belysning längs en sommarcykelväg är mer motiverat av trygghetsskäl än av 
trafiksäkerhetsskäl. 
 
Slitlagret/beläggningen är inte avgörande för trafiksäkerheten. 
 
Det är av både trafiksäkerhetsskäl och trygghetsskäl viktigt att informera om inskränkt 
drift. 
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Tjänste- och produktbeskrivning av sommarcykelväg 
Förslag till beskrivning av sommarcykelväg som en ny produkt 



Bilaga 7, Sommarcykelvägar – huvudstudie 
 

1

Anders Arvelius, Ssau 2008-05-21 

  

  

 Tjänste-/produktbeskrivning av 
Sommarcykelväg 

 

1. Tjänst/produkt  
Sommarcykelväg är ett samlingsnamn för GC-vägar av lägre standard än GC-väg enligt 2233. 
Alternativet sommarcykelväg utreds där behov av att separera cyklister finns, men där GC-
väg inte är fullt motiverad. Sommarcykelväg är också ett alternativ till ”ingen åtgärd”. Lokala 
omständigheter och beräknat utnyttjande avgör vilken typ av sommarcykelväg som ska väljas. 
Till hjälp finns en bedömningslista.  

2. Kund 
I första hand gående, cyklande och moped klass II. När sommarcykelväg utformas som 
cykelstig upplåtes den normalt för gående, cyklande och ridning.  

3. Syfte med tjänsten/produkten 
3.1 Kundbehov 
Ökad trafiksäkerhet och genare sträckning för cyklister. Pendling till skola och arbete under 
främst sommartid. Även behovet av cykling som fritidssyssla, för rekreation och turism kan 
tillfredställas. 

3.2 Samhällsnyttor 
Ökar valmöjligheterna att använda cykeln som transportmedel vilket ger bättre hälsa och 
mindre utsläpp. 

4. Serviceåtagande 
Ej relevant 

5. Leveranssätt 
Leverans sker varje gång en sommarcykelväg upplåtes eller byggs. 

6. Leveransformat  
Färdig anläggning. 

7. Leveransvillkor 
Sommarcykelväg behöver inte snöröjas eller sandas, vilket då också ska skyltas. 
Sommarcykelväg kan därför främst nyttjas under sommartid.   

8. Samarbetspart 
Kommun eller vägförening kan vara samarbetspartners. 
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9. Hur tar kunden kontakt  
Vägverkets regionkontor. 

10. Kostnader för att hålla tjänsten/produkten 
Sommarcykelväg har prestationsnummer XXXX. (GC-väg har prestationsnummer 2233). 

11. Krav på tjänsten/produkten - leveransen  
En sommarcykelväg är en enkel anläggning som är billig i ett livscykelperspektiv 
(anläggningskostnad + drift + underhåll). Den ska fungera för de allra flesta under snöfria 
normala förhållanden men har, i jämförelse med en fullt utbyggd GC-väg, lägre standard. 
Begränsningar i form av brant lutning, svag överbyggnad, enkel beläggning och ingen eller 
begränsad belysning och skyltning kan begränsa tillgänglighet och framkomlighet. 
Sommarcykelvägen kan också ha brister i framkomligheten när den inte snöröjs och 
halkbekämpas. Sommarcykelvägen utformas från fall till fall och har därför inga generella 
minimikrav. Av de åtta typer av sommarcykelväg som finns beskrivna har ”cykelstig” (3) och 
friliggande sommarcykelväg (4) störst potential att tillfredställande täcka behovet av 
cykelvägar utifrån samhällsnytta och kostnadseffektivitet.  
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Sommarcykelvägar. Åtta typfall samt GC-väg 
Åtta typfall samt GC-väg beskrivs och jämförs. 





Sommarcykelvägar (1-8) och GC-väg (9)

Nr. Kod Beskrivning Enhet Mängd Kap. Kostnad Kostn/m

1 På banvall. Bredd 2,5 m m 1 000 71,4 81 200 81,2

1 337 Grusslitlager, 50 mm m2 2 500 208,3 57 200 22,9

1 901 Tillkommande, 10 % m2 2 500 312,5 6 000 2,4
1 902 Omkostnader, 20 % m2 2 500 312,5 12 000 4,8
1 903 Vinst, 10 % m2 2 500 312,5 6 000 2,4

2 På befintlig grusväg. Bredd 3,5 m m 1 000 50 155 644 155,6

2 331 Obundet bärlager, 50 mm m2 3 500 437,5 54 850 15,7
2 337 Grusslitlager, 50 mm m2 3 500 437,5 56 794 16,2

2 901 Tillkommande, 10 % m2 2 500 312,5 11 000 4,4
2 902 Omkostnader, 20 % m2 2 500 312,5 22 000 8,8
2 903 Vinst, 10 % m2 2 500 312,5 11 000 4,4

3 Friliggande "Cykelstig". Bredd 2,0 m m 1 000 29,1 149 533 149,5

3 171 Avjämning av vegetation m3 500 31,5 24 873 49,8

3 252 Trumma av plast 300 mm. Två st. m 14 7 6 960 497,1

3 331 Obundet bärlager, 50 mm m2 2 000 166,7 38 500 19,3
3 337 Grusslitlager, 50 mm m2 2 000 166,7 39 200 19,6

3 901 Tillkommande, 10 % m2 2 000 312,5 10 000 5,0
3 902 Omkostnader, 20 % m2 2 000 312,5 20 000 10,0
3 903 Vinst, 10 % m2 2 000 312,5 10 000 5,0

4 Friliggande sommarcykelväg. Bredd 3,0 m m 1 000 9,7 833 203 833,2

4 171 Avjämning av vegetation, (enkel terrass) m3 1 500 30,3 77 728 51,8

252 Trumma av plast 300 mm. Två st. m 14 7 6 960 497,1

4 311 Förstärkningslager, 250 mm m3 975 30,5 216 516 222,1
4 331 Obundet bärlager, 50 mm m2 3 000 250 51 500 17,2
4 337 Grusslitlager, 30 mm m2 3 000 375 32 000 10,7
4 352 Vägmärken st 4 0,5 6 000 1 500,0
4 371 Belysning st 13 0,7 97 500 7 500,0

4 442 Y1G m2 3 000 375 105 000 35,0

4 901 Tillkommande, 10 % m2 3 000 312,5 60 000 20,0
4 902 Omkostnader, 20 % m2 3 000 312,5 120 000 40,0
4 903 Vinst, 10 % m2 3 000 312,5 60 000 20,0



5 Längs väg/gata. Bredd 2,0 m m 1 000 7 1 904 060 1 904,1

5 171 Dike och terrass m3 1 000 30,3 114 600 114,6

5 252 Trumma av plast 300 mm. Två st. m 14 7 6 960 497,1

5 216 Dränledning m 1 000 20 100 000 100,0
5 241 Dräneringsbrunnar st 2 0,5 8 000 4 000,0

5 310 F-lager till terrass m3 700 50 138 700 198,1
5 311 Förstärkningslager, 350 mm m3 700 50 145 900 208,4
5 331 Obundet bärlager, 120 mm m2 2 000 200 65 900 33,0

5 341 Kantstensättning m 1 000 14 600 000 600,0

5 441 Bundet slitlager, 3 cm. m2 2 000 257,2 180 000 90,0

5 901 Tillkommande, 10 % m2 2 000 250 136 000 68,0
5 902 Omkostnader, 20 % m2 2 000 250 272 000 136,0
5 903 Vinst, 10 % m2 2 000 250 136 000 68,0

6 Längs mötesfri väg. Nära/intill Br. 2,0 m m 1 000 9,6 1 059 632 1 059,6

6 171 Ny dikesschakt m3 1 000 30,3 114 600 114,6

6 252 Trumma av plast 300 mm. Två st. m 14 7 6 960 497,1

6 216 Dränledning m 1 000 20 100 000 100,0
6 241 Dräneringsbrunnar st 2 0,5 8 000 4 000,0

6 310 F-lager till terrass m3 500 50 134 272 268,5
6 311 Förstärkningslager, 350 mm m3 700 50 145 900 208,4
6 331 Obundet bärlager, 120 mm m2 2 000 200 65 900 33,0

6 441 Bundet slitlager, 3 cm. m2 2 000 257,2 180 000 90,0

6 901 Tillkommande, 10 % m2 2 000 250 76 000 38,0
6 902 Omkostnader, 20 % m2 2 000 250 152 000 76,0
6 903 Vinst, 10 % m2 2 000 250 76 000 38,0



7 Längs mötesfri väg. I dike /slänt. B. 2,0 m m 1 000 11,8 626 479 626,5

7 171 Släntschakt m3 800 30,3 91 800 114,8

7 252 Trumma av plast 300 mm. Två st. m 14 7 6 960 497,1

7 216 Dränledning m 1 000 20 100 000 100,0
7 241 Dräneringsbrunnar st 2 0,5 8 000 4 000,0

7 311 Förstärkningslager, 250 mm m3 500 50 108 786 217,6
7 331 Obundet bärlager, 50 mm m2 2 000 200 36 200 18,1
7 337 Grusslitlager, 30 mm m2 2 000 250 24 733 12,4

7 442 Y1G m2 2 000 250 70 000 35,0

7 901 Tillkommande, 10 % m2 2 000 250 45 000 22,5
7 902 Omkostnader, 20 % m2 2 000 250 90 000 45,0
7 903 Vinst, 10 % m2 2 000 250 45 000 22,5

8 Längs mötesfri väg. Friliggande. Br. 2,0 m m 1 000 13,5 501 279 501,3

8 171 Släntschakt m3 1 000 30,3 114 600 114,6

8 252 Trumma av plast 300 mm. Två st. m 14 7 6 960 497,1

8 311 Förstärkningslager, 250 mm m3 500 50 108 786 217,6
8 331 Obundet bärlager, 50 mm m2 2 000 200 36 200 18,1
8 337 Grusslitlager, 30 mm m2 2 000 250 24 733 12,4

8 442 Y1G m2 2 000 250 70 000 35,0

8 901 Tillkommande, 10 % m2 2 000 250 35 000 17,5
8 902 Omkostnader, 20 % m2 2 000 250 70 000 35,0
8 903 Vinst, 10 % m2 2 000 250 35 000 17,5

9 Friliggande GC-väg. Bredd 3,0 m m 1 000 7,5 1 455 767 1 455,8

9 171 Avjämning av vegetation, (enkel terrass) m3 1 500 30,3 77 728 51,8

9 252 Trumma av plast 300 mm. Två st. m 14 7 6 960 497,1

9 311 Förstärkningslager, 350 mm m3 1 500 26,9 329 879 219,9
9 331 Obundet bärlager, 120 mm m2 3 000 125 111 701 37,2
9 352 Vägmärken st 8 0,5 12 000 1 500,0
9 371 Belysning st 33 0,7 247 500 7 500,0

9 441 Bundet slitlager, 3 cm. m2 3 000 257,1 270 000 90,0

9 901 Tillkommande, 10 % m2 3 000 312,5 100 000 33,3
9 902 Omkostnader, 20 % m2 3 000 312,5 200 000 66,7
9 903 Vinst, 10 % m2 3 000 312,5 100 000 33,3
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”Sommarcykelvägar” Trafikreglering och vägvisning 
Sammanställningen beskriver ”vad som gäller” mm. 
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Förordning om vägtrafikdefinitioner SFS 2001:651 
 
Väg  1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt 
 används för trafik med motorfordon, 
 2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och 
 3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2 
 
Terräng  Ett område som inte är väg 
 
Enskild väg Väg som inte är allmän 
 
Cykelbana  En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik 
 med mopedklass II 
 
Färdled  En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för 
 samfärdsel men inte är en väg 
 
”Allmänt används” är som krav satt mycket lågt och betyder generellt att så fort det 
förekommer motorfordonstrafik där så är det utifrån trafikförordningens mening en 
väg. 

Trafikreglering 
Med stöd av trafikförordningen och med visst vägmärke kan vissa fordonsslag 
förbjudas eller reserveras på respektive väg 
 
 Allmän väg Enskild 

väg 
Cykel- och 
gångbana 

Terräng Färdled  

Gående Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet 
Cyklande  Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet 
Moped klass II Tillåtet Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Tillåtet 
Ridning Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Tillåtet Tillåtet 
Bilar Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet* Ej tillåtet* 
Terrängskoter Ej tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet* Ej tillåtet* 
Motorcykel Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet* Ej tillåtet* 
Moped klass I Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet* Ej tillåtet* 
Traktor Tillåtet Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet* Ej tillåtet* 
Snöskoter Ej tillåtet** Tillåtet Ej tillåtet Ej tillåtet* Ej tillåtet* 
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* Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk 
eller skogsbruk är förbjuden i hela landet 
1. på barmark, 
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att 
körningen kan ske utan risk för skada på skogen. 
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan 
risk för skada på marken. 
Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng 
med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i 
första stycket. (1 § Terrängkörningslagen SFS 1975:1313) 
 
** Snöskoterkörning är förbjuden på allmän väg förutom för att korsa körbanan. 

ALLMÄN VÄG  
Cykelbana 
För att reglera vägen eller del av vägen för nedanstående trafikantgrupper krävs att 
vägmärke D6 påbjuden gång- och cykelbana sätts upp. 

• Cykel, moped klass II och gående får föras där 
• Ridning ej tillåten 
• Snöskoterkörning ej tillåten 

 
Vägverket har skickat in ett förslag till regeringen om att det skall vara möjligt 
genom lokala trafikföreskrifter att tillåta moped klass 1 att föras på cykelbanor i 
vissa fall. 
- Exempelvis på medlöpande gc-väg intill 2+1 väg eller högtrafikerade vägar. 
 
Påbudsmärke D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led anger att påbudet 
upphör. Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet 
upphör. Symbol för trafikantgrupp eller fordonsslag är infogad i märket. 
 
Förbud mot motorfordonstrafik 
Det är möjligt att med märke C3 förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än 
moped klass II förbjuda trafik med trafik med motordrivna fordon. Detta innebär att  

• Cykel, moped klass II och gående får föras där 
• Ridning tillåten 
• Snöskoterkörning ej tillåten 

 
Ansvar 
Vägvisning och vägmärken sätts upp av den som svarar för väg- och gatuhållningen. 
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Påbudsmärket för gång- och cykeltrafik kräver ingen lokal trafikföreskrift 
Förbud mot motorfordonstrafik kräver lokal trafikföreskrift. 

ENSKILD VÄG 
Vägens ägare har möjlighet att förbjuda vissa motorfordon, bland annat om fordonen 
skadar vägen. Förbudet skall utmärkas med vägmärke eller annat tydligt sätt. Ridning 
och körning med häst är som huvudregel tillåten på såväl allmän som enskild väg. 
Gå, rida eller cykla på enskild väg anses ingå i allemansrätten under förutsättning att 
vägen inte tar skada. I mycket sällsynta fall kan ridning förbjudas. 
 
Reglering  
För att reglera vägen eller del av vägen för nedanstående trafikantgrupper krävs att 
vägmärke D6 påbjuden gång- och cykelbana sätts upp. 

• Cykel, moped klass II och gående får föras där 
• Ridning ej tillåten 
• Snöskoterkörning ej tillåten 

 
Förbud mot motorfordonstrafik 

• Cykel, moped klass II och gående får föras där 
• Ridning tillåten 
• Snöskoterkörning ej tillåten 
 

Ansvar 
Vägvisning och vägmärken sätts upp av den som svarar för väg- och gatuhållningen. 
Påbudsmärket för gång- och cykeltrafik kräver ingen lokal trafikföreskrift 
Förbjuder den enskilda vägens ägare trafik med motordrivna fordon eller vissa 
sådana fordon krävs inte lokal trafikföreskrift. 

TERRÄNG ELLER FÄRDLED 
Reglering  
Terräng i trafikförordningens mening är allt som inte är väg. Detta innebär i stort sett 
all naturmark, inte bara "skog och mark". Parkmark, gräsmattor, stigar, motionsspår 
och vandringsleder räknas också som terräng. Därför behövs inga förbudsskyltar för 
att förbjuda exempelvis mopedkörning på motionsspår eller vandringsleder.  
 
Motordrivna fordon är generellt inte tillåtna att föras i terräng 
 
Motordrivna fordon" är ett samlingsbegrepp för alla slags fordon som drivs med 
motor. Det omfattar alltså bil, motorcykel, moped, traktor, motorredskap och 
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terrängskotrar, det vill säga snöskotrar och terränghjulingar. Begreppet 
"motorfordon" omfattar endast bil, motorcykel och moped.  
 
Cykling är tillåten i terräng. Förbud mot detta sker med vägmärke C10 Förbud mot 
trafik med cykel eller moped klass II.  
 
I terräng får även ridning ske. Förbud mot detta sker med hjälp av förbudsmärke C14 
förbud mot ridning. Förbudsmärke mot ridning aktualiseras ofta av annat än 
trafiksäkerhetsskäl, t. ex för att förebygga skador på väg eller i terräng. Men i sådana 
fall är det viktigt att göra en samlad bedömning av effekterna ex. kan ridande tvingas 
välja andra vägar där säkerheten är sämre. 
 
Snöskoter får man köra på snötäckt terräng. Förbud mot detta sker genom 
förbudsmärke C13 förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp. 
Förbudsmärke mot skoterkörning aktualiseras av trafiksäkerhetsskäl och för att 
förebygga skador i terrängen. Detta märke kan även infogas i zontavla. 
 
När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 § 
första stycket 1 terrängkörningslagen (1975:1313) motordrivna fordon användas; 
 
1. av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende, 
2. av läkare distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning 
och 
3. av fjällräddningen samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller 
kommunal organisation för räddningstjänst. 
Fordonen får användas av alla dem som utför 
1. projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller 
avloppsledningar samt radio- eller teleanläggningar, 
2. projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar, 
3. transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra 
jämförliga trängande fall, 
4. underhåll av renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid 
bevakning av renar och vid drivning och samling av renar inför omedelbart 
förestående märkning, slakt eller flyttning samt för renskötarnas försörjning 
med livsmedel och andra dagligvaror i direkt samband med renskötseln, 
5. hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast belägna bilväg 
samt vid arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart 
för vilket hägnet är avsett och 
6. skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden. 
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Fordonen får därutöver användas 
1. på enskilda utfartsleder eller andra sådana enskilda färdleder i terrängen 
som är avsedda för motorfordonstrafik och 
2. inom tomter, järnvägs- eller fabriksområden eller andra arbetsplatser, särskilt 
anordnade tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden. 
 
Ovan nämnda undantag för enskilda färdleder i terrängen som är avsedda för 
motorfordonstrafik bör inte anses omfatta leder eller spårbildningar som skapats av 
motordrivna fordon i samband med transporter eller i samband med annan körning 
inom exempelvis skogsbruk, jordbruk, anläggningsarbeten eller rennäring. 
Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningslagen (TKL) och 
terrängkörningsförordningen (TKF) (NFS 2005:1) 

Vägmärkesförordningen (2007:90) 
Denna förordning trädde ikraft 1 juli 2007 och i den har hänsyn tagits till olika 
önskemål om cykelvägvisning som tidigare funnits. Förordning innehåller 
bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng.  
 
Enligt 18 § används lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik för 
vägvisning av gång- och cykeltrafik på gång- och cykelbanor. Märkena används även 
vid andra vägar om det finns särskilda skäl att upplysa om färdväg för gående eller 
cyklande. En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38, cykelled. 
Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha annan färg och 
utformning än vad som anges i 20 §. Märken med vit versal och gemen text och 
symboler på brun botten används endast vid vägvisning för turistiskt intressanta mål. 
 
20§ beskriver följande vägvisning 
Märke Närmare föreskrifter 
 
F34 Vägvisare 

 
 

 
Märket anger väg till en ort, 
plats, anläggning eller 
liknande.  

Avstånd i kilometer kan 
anges.  

F35 Tabellvägvisare 
 
 
 

 

Märket anger väg till orter, 
platser, anläggningar eller 
liknande.  

Avståndet anges i kilometer. 
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F36 Platsmärke 

 
 

 

Märket anger en ort eller annan 
plats av betydelse för 
orienteringen. 
 

F37 Avståndstavla 
 

 
 

Märket anger avståndet till 
angivna orter, platser, 
anläggningar eller liknande.  

Avståndet anges i kilometer. 
 

F38 Cykelled 
 
 

Märket anger särskilt anordnad 
cykelled.  

Märkets färgsättning kan 
variera. 

Utformningen av denna vägvisning skall följa Vägverkets föreskrifter. 
 
Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar (exempelvis symboler 
för akutsjukhus eller busstation) samt serviceanläggningar (exempelvis symboler för 
badplats eller restaurang) får infogas i lokaliseringsmärke för vägvisning av gång- 
och cykeltrafik. Namn på en inrättning eller en anläggning kan vara infogat i märket. 
 

    
Badplats Restaurang Busstation Akutsjukhus 
 
Vägvisning av gång- och cykeltrafik i det ordinarie cykelvägnätet skall i grunden ske 
med mörkblå botten och vita tecken. 
 
Vad gäller möjlighet att valfritt välja färg på den ordinarie cykelvägvisningen är 
Vägverket av den uppfattningen att cykelvägvisning skall vara enkel, tydlig och 
enhetlig över landet. En av de viktigaste anledningarna till detta är att den cyklande 
skall känna igen vägvisningen även på vägar där framtida samtrafik (cykel-bil) 
vägvisas. 
 
Utöver det ordinarie cykelvägnätet kan särskilt utpekade cykelleder finnas som 
sammanbinder mål utefter längre sträckor, jämför Sverigeleden. Märket får utföras i 
valfri färg, dock inte ljusblå botten med vita tecken eller orange botten med svarta 
tecken. (Sverigeleden är till exempel grön med vita tecken)  
 
Märket får inte heller utföras på annat sätt än vad illustrationerna i 
vägmärkesförordningen eller Trafiksäkerhetsverkets ritningar fastställer. Det är 
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således inte tillåtet att infoga orter eller liknande utan de skall tillfogas under märket 
som tilläggstavla (se bifogad ritning). Ledens namn kan anges på märket.  

 
Bilaga till Trafiksäkerhetsverkets ritning av vägmärke 1.6.7 cykelled. Där framgår 
hur vägmärken längs en särskild anordnad cykelled ska utformas. Tilläggstavlorna 
följer då färgsättningen av cykelledsmärket. 

VÄGVERKETS FÖRESKRIFTER 
Förslag till Vägverkets föreskrifter 2007:XX  
 
9 kap. Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik 
 
Kriterier 
1 § På märke F34, vägvisare, F35, tabellvägvisare och F37, avståndstavla, får endast 
symbolerna S8, cykel och moped klass II, S10, gående och S11, rörelsehindrad, 
användas. 
 
Symbol får utelämnas i lokaliseringsmärket om det sätts upp så det ändå klart 
framgår vilken trafikantkategori som avses. 
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2 § På plats där annan trafik än gång- och cykeltrafik förekommer får 
lokaliseringsmärke för vägvisning till gång- och cykeltrafik inte ha ljusblå botten. 
Orange botten får inte användas annat än vid tillfällig omledning. 
 
Tillämpningsområden 
 
Märke F35 tabellvägvisare 
3 § På märke F35, tabellvägvisare, ska färdmål rakt fram anges överst och underst 
färdmål åt höger.  
 
Märke F38 cykelled  
4 § På märke F38, cykelled, får ledens namn anges. 

VÄGAR OCH GATORS UTFORMNING (VGU) 
Texten är något uppdaterad jämfört med nuvarande text i VGU 
 
För att ge cyklister möjlighet att föras på ett trafiksäkert och bekvämt sätt är det 
viktigt, förutom att god standard skapas för cykelbanan eller cykelleden, att också 
vägvisning för cyklister sker i den omfattning som kan behövas. Cyklister som är i 
behov av vägvisning föras som regel med låg hastighet vilket är av betydelse vid 
utformning och placering av vägmärkena. Vissa förenklingar kan därför accepteras 
vad avser lokaliseringsmärkenas placering och utformning. Exempelvis kan i en 
korsning mellan cykelleder, samtliga märken anbringas på samma stolpe.  
 
I nedförsbacke eller på andra ställen där det finns behov av vägvisning i god tid före 
vägvalspunkten kan märke F35 Tabellvägvisare användas. Eventuellt kan då också 
komplettering med vägvisare i själva korsningen behövas.  
För att få en fullgod vägvisning bör en vägvisningsplan upprättas. Att välja rätt 
vägvisningsmål vid upprättandet av planen är ofta förenat med svårigheter. Som 
grundläggande princip måste alltid gälla att de målpunkter som skall anges är allmänt 
vedertagna och har en bred förankring bland kommunens innevånare. Konstruerade 
målangivelser skall undvikas. Såväl geografiska som icke geografiska målangivelser 
kan användas.  
 
Tre huvudmodeller för cykelvägvisning används, nämligen fjärrortsmodellen, 
närortsmodellen och cykelledsmodellen.  
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Fjärrortsmodellen  
Vissa huvudcykelleder väljs ut. Vägvisningsmålen utgörs av respektive leders 
ändpunkter. Från ledens anslutande förbindelser vägvisas sedan till andra 
målpunkter. Utmärkningen sker med lokaliseringsmärken för GC-trafik.  Fördelen 
med denna modell är att tekniken är sedan gammalt känd och prövad. Den används i 
vägvisningen längs det allmänna vägnätet. Modellen lämpar sig bäst när cykellederna 
är radiellt utbyggda från tätortens centrum.  
Nackdelen med modellen är att ledens slutpunkt anges redan vid startpunkten, trots 
att målpunkter längs leden kan framstå som mera angelägna och betydelsefulla. Det 
är också svårt att hitta start- respektive slutpunkter på tangentiellt orienterade 
cykelleder. Utmärkningen blir ofta omfattande och därmed kostsam eftersom 
vägnummer inte kan användas för cykelvägvisning.  
 
Närortsmodellen  
Denna modell innebär att vägvisning sker längs cykelleden och alltid till närmaste 
framförliggande mål. Detta mål kan ligga antingen i direkt anslutning till cykelleden 
eller också på sidan om, men med tillfart från leden.  
Fördelen med denna princip är att valet av vägvisningsmål blir enkelt och antalet 
vägvisare blir litet. Möjligheterna till kompletteringar och ändringar är goda. 
Modellen kräver inte att cykelleder är sammanhängande.  
Nackdelen med modellen är att det krävs förhållandevis god lokalkännedom av 
användarna. Genom att endast närmaste mål anges, krävs att trafikanten känner till 
hur denna modell är uppbyggd. En karta kan erfordras för att finna vägvisningsmål 
som skall väljas. Genom att vägvisningsmålen hela tiden växlar längs en led kan 
trafikanten således träffa på olika vägvisningsmål beroende på var han eller hon 
kommer in på leden.  
 
Cykelledsmodellen  
Enligt denna modell får en cykelled identitet genom att den ges ett namn och/eller en 
färgkod.  
Namnsättning av leder bör knytas till begrepp som är allmänt vedertagna, vilket kan 
innebära såväl geografiska som icke geografiska namn. Från leden görs sedan 
vägvisning till målpunkter belägna på sidan om leden allt eftersom dessa passeras. 
Leden ges samma identitet i båda riktningarna. Utmärkning av cykellederna bör ske 
med märke F38 Cykelled.  
Då en cykelled färgkodas ges cykelledsmärket en bottenfärg som motsvarar ledens 
färg. Symbol, bård och eventuell text på märket utförs svart eller vit beroende på val 
av bottenfärg. Märket ska vara läsbart och lätt att upptäcka. Kombinationen 
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orange/svart, ljusblå/vit, brun/vit får inte användas eftersom de kan förekomma i 
andra sammanhang (tillfällig vägvisning, påbjuden bana, turistiskt intressanta mål). 
 
Märket behöver inte vara reflekterande. Det kan vara anbringat på plåt eller också 
utfört som självhäftande dekal för att kunna anbringas på belysningsstolpar eller 
dylikt. Märke med pil bör inte utföras så att det lätt kan flyttas. Exempelvis bör inte 
dekal förses med riktningspil.  
 
Sammanfattningsvis kan noteras att såväl fjärrorts- som närortsmodellen är väl 
beprövad. Den vägvisningsteknik som inbegrips i cykelledsmodellen är också väl 
beprövad. Någon principiell skillnad finns inte mellan utmärkning av cykelled inom 
en tätort med någon kilometers längd och en turistled med en längd av flera mil.  
 
Vid motorvägar och andra vägar med förbud mot gång-, cykel- och mopedtrafik är 
det speciellt viktigt att vägvisa alternativa färdvägar som tillåter sådan trafik.  
 
Gemensamt för alla tre vägvisningsmodellerna är att ortnamnsmärke kan behöva 
sättas upp som bekräftelse på mål som angetts med vägvisare. Sådana mål kan vara 
orter, stadsdelar, friluftsområden och liknande.  
 
Informationskartor  
Vid samtliga vägvisningsmodeller för cykeltrafik kan informationskartor, utplacerade 
på lämpliga ställen, vara värdefulla. Särskilt uttalat är detta vid vägvisning enligt 
cykelledsmodellen.  
På informationskartorna kan anges allt ifrån flera cykelleder inom ett område, en viss 
leds totala utbredning, till en viss cykelled. Det kan också vara lämpligt att på kartan 
redovisa sevärdheter och annat som kan vara av intresse från orienterings- och 
informationssynpunkt.  
Informationskartan bör placeras så att en cyklist eller fotgängare på ett bekvämt och 
trafiksäkert sätt kan stanna och läsa kartan.  
Om det är praktiskt genomförbart är det värdefullt om en handkarta kan 
tillhandahållas vid informationsstället, som visar samma bild som 
informationskartan.  
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Förslag till vägvisning av sommarcykelvägar 
 
Utgångspunkter: 
Cykelstråk som går längs allmän- och enskild väg, i terräng eller på olika färdleder 
används idag av cyklande under stor del av året utan vägvisning.  
 
Skall dessa stråk ingå som länkar i ett cykelvägnät bör vägvisningen ske på samma 
sätt som på det ordinarie cykelvägnätet och märkas ut med gång- och cykelbana. Det 
ger en tydlig information om vilka trafikantgrupper som får färdas där och vilka som 
inte får det. Under den tid på året då delar av dessa länkar inte är farbara eller inte 
underhålls bör det på informationstavlor framgå att dessa vägar inte plogas eller 
sandas. Vägvisningen kan i vissa fall behöva täckas över eller tas bort. De som berörs 
av att länken inte är farbar eller underhålls under denna tid bör också informeras på 
annat sätt. 
 
Att införa ett särskilt vägmärke med egen färg och symbol för cykelstråk/länkar som 
är ”sommarcykelvägar” bedöms inte medföra några fördelar för cyklande generellt. 
Det är också svårt att nå ut med information om en sådan förändring och det kan vara 
svårt att trafikanter att förstå denna vägvisning jämfört med ordinarie vägvisning.  
 
 



Vägverket
781 87 Borlänge 

www.vv.se.   vagverket@vv.se.
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.
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