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Sammanfattning
1 september 2014 ändrades Trafiklagstiftningen i Sverige. Förändringen innebar bland
annat att cykelöverfart infördes med regler för väjningsplikt mot cyklande som är ute på
eller just ska färdas ut på cykelöverfarten, nytt vägmärke samt krav på lokal trafikföreskrift.
Dessutom ställdes krav på att trafikmiljön ska utformas så att inte fordon framförs med
hastighet högre än 30 km/tim. För cykelpassage gäller att cyklist har väjningsplikt och att
cykelpassagen kan utformas med eller utan vägmarkering. För vidare information om regler
hänvisas till Transportstyrelsen hemsida.
Trafikverket initierade och finansierade detta projekt – Säkra Tillgängliga Cykelöverfarter –
med målet att ta fram råd och krav enligt TRVR samt TRVK (VGU) för utformning av
cykelöverfarter samt cykelpassager. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i
samarbete med detta projekt tagit fram förslag på utformning för kommuner: ”Kommunal
praxis Cykelöverfarter samt cykelpassage” (publicerad 5 maj 2017).
Det har identifierats ett antal ”otydligheter” i den nya Trafiklagstiftningen. Därför finns det
nu ett förslag – Promemoria Cykelregler – som kommer att förtydliga reglerna som gäller
för utformningen. Projektets utformningsråd bygger på detta förslag vilket beräknas träda i
kraft 1 jan 2018. Exempel på utformning av cykelöverfart se bild nedan:

Bild Cykelöverfart. Exempel på utformning av cykelöverfart och övergångsställe utan
refug. Hastighetssäkrad med förhöjning (gupp). Källa: ”Kommunal praxis
Cykelöverfarter samt cykelpassage”.
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Exempel på utformningen av cykelpassage se bild nedan:

Bild Cykelpassage. Exempel på utformning av cykelpassage och övergångsställe utan
refug. Källa: ”Kommunal praxis Cykelöverfarter samt cykelpassage”.

I arbetet har även gjorts studier för att undersöka cykelöverfarternas effekter på
trafiksäkerhet och framkomlighet. Resultat i sammanfattning:
• Före/efter-studie av polisrapporterade olyckor på ”nya” cykelöverfarter i STRADA
(informationssystem för olyckor och skador i trafiken) från år 2003 fram till maj
2017 på 81 platser i 8 kommuner visar en (ej statistiskt signifikant) minskning från
0,06 till 0,02 olyckor per cykelöverfart och år. Före-perioden är 1 199 månader,
efter-perioden 185 månader. Olyckorna är få samt efter-perioden kort, förändringen
är inte statistiskt säkerställd.
• Studier av väjning visar att en väl utförd cykelöverfart med hastighetssäkring ger
cirka 90 procents väjning hos bilister, att jämföra med cirka 30 procent före – då
ingen väjningsplikt rådde och passagen inte var hastighetssäkrad.
Oron över försämrad trafiksäkerhet på cykelöverfarter har inte blivit bekräftad. I den stad
(Gävle) där man gjort flest cykelöverfarter (drygt 40) ses inte heller någon total ökning av
olyckor på cykelöverfarter eller cykelpassager även om antalet olyckor är få. Det i sin tur
betyder att man inte kan påvisa någon spridningseffekt – att det skulle bli fler olyckor på
andra platser som ej utformats till cykelöverfarter, främst cykelpassager.
Effekterna blir troligen bäst om flera cykelöverfarter görs samtidigt, i sammanhängande
stråk på prioriterade sträckor. En strategi för information – både lokalt och nationellt – bör
också tas fram inför genomförande av cykelöverfarter. Allmänheten har dålig kännedom
om vad en cykelöverfart är, det bekräftas i vägsides-intervjuer.

Sammanfattningsvis ger cykelöverfarter en stor framkomlighetsvinst för cyklister där
utformningen gjorts enligt regelverket och med hastighetssäkring till 30 km/h.
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Summary Bicycle crossings
In the 1st September 2014 the traffic law changed in Sweden. The change meant, among
other things, that the concept of bicycle crossing was introduced and defined, with rules for
the yield towards cyclists who are on or just traveling on a bicycle crossing, a new road sign
and requirements for local traffic regulations. In addition, it was stipulated that the traffic
environment should be designed so it is not possible to drive vehicles at speeds higher than
30 km / h.
The Swedish Transport Administration initiated a project - Secure Bike Crossings - with the
aim of developing advice and requirements for the design of bicycle crossings and bicycle
passages. In cooperation with this project, Sweden's municipalities and county councils
(SKL) have formulated proposals for design for municipalities: "Municipal Practice Cycle
Crossings and Cycle Passage" (published May 5, 2017).
A number of "ambiguities" have been identified in the new traffic law. Therefore, there is
now a proposal which will clarify the rules that apply to the design. The projects design
advice is based on this proposal, which is expected to come into force on 1 January 2018. For
examples of the design see picture below:

Picture: Example of the design of a bicycle crossing with pedestrians crossing and speed
reduction (speed humps).

Work has also been done in the project to investigate the possible impacts of road users on
road safety and accessibility. Summary:
• Before / after study of police reported accidents in STRADA (Accident Information and
Accident Information System) until May 2017 in 81 locations at 8 municipalities, gave a
(non-statistically significant) decrease from 0.06 to 0.02 accidents per place crossing and
year. The before-period is 1199 months, after-period is 185 months. The accidents are
few, and the change is not statistically significant.
• Studies of yielding show that a well-designed speed-reduction on bicycle crossings gives
about 90 percent yielding rate by motorists, compared to about 30 percent before - with
no yielding and no speed-reduction (todays bicycle passages).
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Concerns about the overall total negative effect of road safety on bicycle crossings and
bicycle passages have not been confirmed. In the city (Gävle) where there are most bicycle
crossings in Sweden (more than 40), there is no overall increase in accidents on bicycle
crossings or bicycle passages. This, in turn, means that there is no evidence of “spill over”
effect - that there will be more accidents at other places not designed as bicycle crossings,
mainly cycling passages.
In summary, bicycle crossings provide a high level of accessibility for cyclists where the
design is made according to the regulations and with speed calming to 30 km / h. The effects
are probably best if multiple bicycle crossings are done simultaneously, in continuous
stretches of priority bicycle-stretches. A recommendation from the project is also that a
strategy for information - both locally and nationally - should also be presented. The public
has poor knowledge of what a bicycle crossing is and this is confirmed in road-side
interviews.
WWW:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Trafikant/Bicycle-crossings/
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1.Inledning
Detta projekt, Säkra Tillgängliga Cykelöverfarter, är finansierat av Trafikverkets program för
Forskning och Innovation (FoI). Projektet har som mål att ta fram råd och krav enligt TRVR
samt TRVK (VGU) för utformning av cykelöverfarter och cykelpassager. Projektet startade
hösten 2015. Under hösten 2016 och våren 2017 tog SKL fram en praxis för utformning där
Svante Berg var projektledare. Det arbetet som bedrevs tillsammans med ett antal
kommuner har bidragit till detta projekts resultat. Därför är delar av det arbetet med SKL:s
godkännande del i denna rapport.
Projektgruppen har bestått av Morteza Ghoreishi, Trafikverket (projektledare) och Svante
Berg, Movea Trafikkonsult AB (Uppdragsledare), Tack till Erik Levander, SKL, och
kommunrepresentanter (bla. från Svenska Cykelstäder). Ett extra tack till Gävle kommun
som bidragit och vågat. Dessutom har Lina Ljungqvist och Wilhelmina Wallmark, KTH,
deltagit och bidragit med värdefull kunskap genom sin genomförda Masters-uppsats. Flera
inom branschen har även kommit med värdefull information, kunskap och diskussion, tack
alla för era bidrag till detta projekt samt rapport.

1.1.Avgränsning
Projektet har avgränsats till att fokusera på effekter på trafiksäkerhet och beteende samt
utformning av cykelpassager och cykelöverfarter efter införandet 2014. I projektet har
därmed följande ej ingått:
• internationell litteraturstudie
• intervju-studier med trafikanter
• effektsamband
Mer information om fältmätningar och även en internationell litteratur inventering finnes i
examensarbete Svenska Cykelöverfarter, KTH (Lina Ljungqvist och Wilhelmina Wallmark,
2016) som rekommenderas.
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2.Bakgrund
I Betänkande av Cyklingsutredningen, Stockholm 2012 (SOU 2012:70) gjordes en översyn
av regler ur ett cyklingsperspektiv där man skrev:
”I sitt betänkande har Cyklingsutredningen analyserat regler inom fyra områden i syfte att
öka cyklingen och göra den säkrare. Delområdena som setts över är: planering,
cykelparkering, cykling och kollektivtrafiken samt trafiklagstiftningen. Översynen har
resulterat i ett antal förslag.”
Ett tydligt förslag var en ny cykelöverfart där man skrev:
”Väjningsreglerna vid cykelöverfarter bör ses över. Vi föreslår att två typer av cykelöverfarter
utreds, en variant där cyklister har hundraprocentig väjningsplikt och motorfordonsförare
aldrig har väjningsplikt samt en variant där det motsatta gäller. Vi föreslår att den första
varianten ska vara grundregel och att väghållare kan välja att använda den andra varianten,
t.ex. längs prioriterade cykelstråk. Reglerna för prioriterade cykelöverfarter bör formuleras
med krav på att cykelöverfarten är bevakad eller är ”trafiksäkert utformad”. Det bör gälla att
väjningspliktsskyltar, eller en ny skylt för cykelöverfart, måste finnas vid prioriterade
cykelöverfarter och vid andra cykelöverfarter får inga väjningspliktsskyltar finnas för
motorfordonstrafiken.”
”Reglerna vid obevakade cykelöverfarter ändras så att en förare får väjningsplikt mot
cyklande och förare av moped klass II som färdats ut på eller just ska färdas ut på
cykelöverfarten. Cyklande eller förare av moped klass II ska innan de färdas ut på en
cykelöverfart sakta ned och ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som
närmar sig överfarten. En viss plats ska kunna förklaras vara cykelöverfart endast om den är
avsedd att användas av cyklande och förare av moped klass II för att korsa en körbana eller
cykelbana och trafikmiljön är utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen eller överfarten är bevakad. Med cykelöverfart ska avses
en plats som enligt lokal trafikföreskrift ska vara cykelöverfart och som anges med
vägmarkering eller vägmärke. Ett vägmärke ska tas fram av Transportstyrelsen. Liksom
tidigare ska med bevakad cykelöverfart förstås en överfart där trafiken regleras med
trafiksignaler eller av en polisman. I annat fall är överfarten liksom tidigare obevakad.
Syftet med ändringen är att göra reglerna vid cykelöverfarter tydligare och mer enhetliga
samt att öka bl.a. cyklisternas framkomlighet genom att övrig fordonstrafik ska lämna dem
företräde. Samtidigt tillses, genom att vissa krav ställs på cykelöverfarternas utformning, att
den ökade framkomligheten inte sker på bekostnad av trafiksäkerheten. Av samma skäl
införs en hänsynsbestämmelse för cyklister och berörda mopedförare.”
Man beskrev syftet med de presenterade regelförändringarna som:
• Väghållare ska veta vad som gäller vid olika utformningar/placering av skyltar, så att
gatan kan utformas så att den bättre understödjer de regler som gäller.
• Trafikanter ska veta hur de ska bete sig och hur de kan förvänta sig att andra ska bete sig
(i syfte att uppnå bättre regelefterlevnad).
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• Cyklisters framkomlighet förbättras (framförallt med Transportstyrelsens förslag).
• Trafiksäkerheten förbättras. Detta gäller dock bara om de positiva effekterna inte äts upp
genom att de trafikanter som erbjuds ökad framkomlighet minskar sin uppmärksamhet
och beredskap att stanna (mer om detta nedan).
De negativa effekter som diskuterades med förslagen var:
•

En grundläggande problematik för reglerna vid cykelöverfarter är att det är svårt att
samtidigt förbättra cykeltrafikens framkomlighet och trafiksäkerheten, eftersom det
finns risk att säkerheten försämras om cyklister ges mer företräde (se avsnitt Ökad
tydlighet är inte bara bra i kapitel 5.2).

•

Ändrade väjningsregler vid cykelöverfarter påverkar också motortrafikens
framkomlighet. Transportstyrelsen förslag bedöms innebära sänkt framkomlighet för
övriga förare vid cykelöverfarter. Transportstyrelsen ser även en risk att antalet
upphinnandeolyckor ökar om väjningsplikt införs för förare som korsar en cykelöverfart

Förslaget var ute på remiss och bl.a. dessa kommentarer kom in:
•
•

•
•
•

Transportstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att reglerna vid obevakade
cykelöverfarter ändras så att en förare får väjningsplikt mot cyklande och förare
moped klass II som färdats ut på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten
SMC (Sveriges motorcyklister): ”…risken är uppenbar att denna regelförändring
bidrar till fler kollisioner. Zebra-lagen har inte fått önskad effekt då fotgängare kan
invaggas i en falsk trygghet, anledningen till att SMC inte anser att
Trafikförordningen ska ändras så att andra trafikanter får väjningsplikt mot
cyklister och förare av moped klass II”
Motormännen ”..är tveksamma om förslaget gynnar trafiksäkerheten”
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) ” Förslaget om ändrade regler vid
obevakade cykelöverfarter ser vi som ett direkt hot mot nollvisionens mål.
Sveriges Trafikskolors Riksförbund ” STR ställer sig positiv till att reglerna vid
obevakade övergångsställen föreslås ändras ...” och vidare ”STR anser att i syfte att
stärka cyklismen och minska olycksrisken, bör kraftfulla insatser göras för att dels
informera såväl cyklister som övriga trafikanter om de föreslagna
regelförändringarna (främst avseende cyklisters och klass 2 mopedisters företräde
vid obevakade övergångsställen), och dels för att stärka de grundläggande
trafikkunskaperna bland främst ungdomar och barn. Detta ämne bör absolut ges en
större dignitet i skolan. ”

Förslaget var tydligt samt via remissen delvis förankrat, trots detta kom regeländringen som
en överraskning då de berörda myndigheterna och organisationerna främst
Transportstyrelsen samt Trafikverket och SKL ej informerades om regeländringen innan
den trädde i kraft.
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2.1.Syfte och projektmål
Syfte med detta projekt är att studera samt ta fram förslag för ”Tillgängliga och trafiksäkra
cykelöverfarter samt cykelpassager”.
Projektmålet är att ta fram råd och krav enligt TRVR samt TRVK (VGU) för utformning av
cykelöverfarter och cykelpassager.

2.2.Vad är Cykelöverfart?
1 september 2014 infördes Cykelöverfart i Sverige. Vid en cykelöverfart har en förare
väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut
på cykelöverfarten. Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en
cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig
överfarten. I den nya lagstiftningen ställdes krav på utmärkning och att ”trafikmiljön
utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i
timmen”. Cykelöverfart skall utmärkas med nytt vägmärke, B8 Cykelöverfart, samt
vägmarkering M16 Cykelpassage eller cykelöverfart, se Figur 1.

Figur 1. Förenklad skiss Cykelöverfart.
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2.2.1.Tidigare lagstiftning (fram till sep 2014)
I lagstiftningen som gällde före 1 sep 2014 definierades Cykelöverfart:
”Enligt 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner är en cykelöverfart en del av en
väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en
körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad
om trafiken regleras med trafiksignaler eller av polisman och i annat fall obevakad. En
cykelöverfart kan inte förekomma längs en cykelbana utan endast för att korsa banan.”
Utmärkning skulle ske med vägmarkering: ”Cykelöverfart anges enligt 4 kap. 8 §
vägmärkesförordningen med vägmarkering M16, cykelöverfart.” Inget vägmärke fanns för
cykelöverfart, se Figur 2.

Figur 2. Förenklad skiss på utmärkning av cykelöverfart före lagändring 1 sep 2014.

Regler om väjning samt hänsyn kunde sammanfattas:
•

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

•

”Enligt 3 kap. 61 § trafikförordningen har en förare som närmar sig en obevakad
cykelöverfart, ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och
mopedförare som är ute på cykelöverfarten. En förare, som ska köra ut ur en
cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en
obevakad cykelöverfart, ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av
moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att
passera.”

Se vidare PM Förslag regelandring cykeloverfart cykelbana (TSV 2009:2856).
Ny lagstiftning (efter sep 2014)
Den 1 september 2014 infördes Cykelöverfart med ändringar i trafiklagstiftningen som
Trafikförordningen (1998:1276), Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) och
Vägmärkesförordningen (2007:90).
Det innebar kortfattat att för cykelöverfart gäller (Trafikförordningen (1998:1276):
• Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped
klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
• Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta
hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.
Utformning av Cykelöverfart ges av Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) där
Cykelöverfart:
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• En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II
för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och
vägmärke.
• Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs
med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

i Vägmärkesförordningen (2007:90) om Väjningspliktsmärke ges att:
• B8. Cykelöverfart. Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för
fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped
klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.
och i Vägmärkesförordningen (2007:90) Vägmarkering:
• M16. Cykelpassage eller cykelöverfart. Markeringen anger en cykelpassage eller en
cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart är uppsatt. Om markeringen avser en
cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje.
Se Figur 3 för vägmärke samt vägmarkering.
I den nya Trafiklagstiftningen blev skillnaden tydlig mellan cykelöverfart och cykelpassage.
För cykelpassage gäller (källa Trafikförordningen (1998:1276):
• En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det
inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.
• En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en
vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna
cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle
att passera. Förordning (2014:1035).
• Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka
hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen
endast om det kan ske utan fara.
Det finns inget krav på utmärkning med M16. Cykelpassage eller cykelöverfart, vilket fick till
följd att cykelpassage kan utformas både med och utan vägmarkering, M16.

!
!

!
B8. Cykelöverfart

M16. Cykelpassage eller
cykelöverfart

Figur 3 Vägmärke samt vägmarkering för cykelöverfart.
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M14. Väjningslinje

Diskussion och kritik
Det uppkom en diskussion efter införandet av cykelöverfart. Kritiken gällde främst:
• För snabbt genomförande.
• Ingen information till allmänheten.
• Ingen konsekvensbeskrivning och inventering av befintliga passager för cykel.
• Fara för trafiksäkerheten: förstår trafikanter skillnaden mellan cykelöverfart och
cykelpassage?
• Hur utforma cykelpassager så att de inte förväxlas med cykelöverfarter?
• Oklar utformning, exempelvis saknas medgivande för endast en begränsningslinje samt
krav på utmärkning av cykelpassage.
• Hur utforma så att det ”... säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30
kilometer i timmen”?

Kritiken gällde främst trafiksäkerheten och oro över att framförallt cyklister inte skulle
förstå skillnaden mellan cykelöverfart och cykelpassage. SKL gjorde tidigt en
”utredning” (källa: OH Lars Ahlman, 2014-10-13) och man gick ut med rådet att avvakta
genomförande innan policy för utmärkning var framtagen. Även Transportstyrelsen
rekommenderade att avvakta med att införa cykelöverfarter (källa: OH Per Öhgren, 2014-10-16).

2.3.Diskussion regelverk och utformning
I Sverige har innan den 1 sep 2014 passager för cyklister utformats där cyklister ska ”... ta
hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske
utan fara”. Fordonsförare ska ”... anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för
cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten”. I tätortsmiljöer har ofta passagen
utformats i samband med ett övergångställe, se Figur 4.

Figur 4. Förenklad skiss passage för cyklist (”gamla cykelöverfarten”) vid ett
övergångsställe före 1 sep 2014.

Historiskt har regelverket för cyklister och väjningsregler i korsning gått från ”inga” till
dagens väjningsplikt vid cykelöverfarter. I vägtrafikförordningen (1951:648) reglerades
användningen av cykelbanor enbart utifrån att trafikanten skulle använda cykelbanan till
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höger i färdriktningen och stort ansvar låg på cyklist. Det var först i början av 80-talet som
en ändring i vägtrafikkungörelsen genomfördes där fordonsförare ”... skulle visa särskild
aktsamhet mot cyklande på bevakade och obevakade cykelöverfarter”. Detta hade tidigare
gällt mot gående vid bevakade och obevakade övergångsställen.
Den 1 maj 2000 infördes väjningsplikt för fordonsförare vid övergångsställen i
trafikförordningen, det övervägdes även att ”... ändra bestämmelserna vid cykelöverfarter,
men det ansågs dock från trafiksäkerhetssynpunkt inte lämpligt att införa väjningsplikt mot
cyklande och moped klass II som korsar en väg på en cykelöverfart. Detta främst på grund
av att cyklande och moped klass II färdas med en betydligt högre hastighet än gående” (källa
TSV 2009:2856).
Sammanfattningsvis kan man se regeländringarna i ett historiskt sammanhang där
samhället gett ökad prioritet för cykling samtidigt som ett stort ansvar legat på cyklist.

2.3.1.Diskussion utformning av cykelöverfart
och cykelpassage
Då regeländringen genomfördes utan förarbete förankrat hos väghållare samt
rekommendationer för utformning fick väghållaren själv tolka regelverket. För utformning
kom det framförallt att bli en diskussion om cykelpassager och deras relation till
cykelöverfarter, se Figur 6.
Man kan se de olika varianterna på utformning av cykelpassage som försök/ambitioner att
göra det ”tydligare” för trafikanten vilka regler som gäller. Mot detta vägde även kostnader.
Då merparten av de gamla ”cykelöverfarterna” blivit nya ”cykelpassager” skulle det vara ett
omfattande arbete för många väghållare att genomföra en konsekvent utformning. Vissa
större kommuner beräknades ha tusentals passager.
För utformning av cykelöverfart har diskussionen främst handlat om:
• Behöves 2 begränsningslinjer tillsammans med övergångställe?
• Vad innebär hastighetssäkring till 30 km/h? Är det hastighetsäkring såsom
medelhastighet, eller som andel (percentil)?
• Skyltars placering och inriktning.

Diskussionen om utformning av cykelpassage fokuserade mycket på att utformningen inte
skulle missförstås eller blandas ihop med cykelöverfart. Då utformning av cykelpassage
medges (ev. ändring den 1 jan 2018) utan vägmarkering finns det exempel på sådan
utformning, se Figur 5. I diskussionen fanns det kritik mot en sådan utformning baserat på:
• Svårt hävda ”parkeringsförbud” och andra regler som bygger på avstånd till passagen.
• Svårt för trafikanter att förstå läge och innebörd i ”passagen”.
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• Stort antal befintlig cykelpassager med vägmarkering måste tas bort om man
skall vara konsekvent.

Figur 6. Exempel på utformning av cykelpassage utan vägmarkering tillsammans med
övergångsställe (källa: Policy för cykelöverfarter och cykelpassager i Umeå)

Några väghållare har utformade cykel-passager med väjningsplikt, se Figur 7.

Figur 7. Exempel på cykelpassage med föreskrift ”lämna företräde” (källa: Gävle
kommun)

Man kan se denna utformning som en alternativ ”cykelöverfart” där utformning stöder
väjningsplikt mot genomgående cykelbana men ej hastighetssäkrad till 30 km/h.
Det har även funnits diskussioner om detaljutformning och tolkning av regelverk,
exempelvis:
•

Storleken på vägmarkering Farthinder (M17) vid påfartsramp är idag reglerad till 0,5 x
0,5 m, som upplevs stort och ej möjligt på många platser.

•

Placering av vägmärket, skall det även visas för cyklist?

•

Hur hastighetssäkra cyklister?

•

Bör cykelöverfart märkas ut ”extra”, ex. med färgsatt beläggning.

De olika tolkningarna samt diskussionen hos väghållare skapade osäkerhet hos väghållare
vilket fick många att avvakta införande av cykelöverfart.
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3.Utvärdering Cykelöverfart och
Cykelpassage
I arbetet med att ta fram förslag för ”Tillgängliga och trafiksäkra cykelöverfarter samt
cykelpassager” har följande moment genomförts:
• Fältstudier av cykelöverfart samt cykelpassage
• Olycksfallsstudie
• Seminarier med väghållare, se kap 4.1 Kommunal ”praxis”.
Antalet platser som studerats med cykelöverfart har varit ett fåtal och erfarenheten är än så
länge begränsad hos väghållare i Sverige.
Projektmålet är att ta fram råd och krav enligt TRVR samt TRVK (VGU) för utformning av
cykelöverfarter och cykelpassager.

1. Objekt
Vid projektets start fanns det ett fåtal cykelöverfarter. Efterhand har fler tillkommit och i
studien har följande kommuner med cykelöverfarter ingått:

Tabell 1. Kommuner, antal cykelöverfarter samt datum för första cykelöverfart enligt
LTF. Betraktelsedatum 2016-12-01.
Kommun

Cykelöverfarter

Datum (första)

Östersund

8

2014-09-29

Gävle

44

2014-10-20

Ängelholm

2

2015-07-30

Köping

1

2015-08-21

Karlskrona

3

2015-10-22

Jönköping

2

2014-10-10

Malmö

13

2015-12-03

Lund

8

2016-04-25

Örebro

2

2016-09-15

Helsingborg

5

2016-09-26

Umeå

1

2016-10-28

Eslöv

2

2016-11-07

Sammanställningen utgår från att en lokal trafikföreskrift (LTF) finnes och att den är
registrerad i RDT, Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.
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Fältstudier med mätning har framför allt genomförts i Gävle. Gävle är unikt då man tidigt
genomförde ett stort antal cykelöverfarter, man står fortfarande för nästan hälften av de
genomförda cykelöverfarterna i Sverige vid årsskiftet 2016/17.

2. Fältstudier befintliga cykelöverfarter
I arbetet har en inventering genomförts av befintliga cykelöverfarter, och om möjligt
platsbesök. Generellt har väghållare utformat cykelöverfarter enligt Trafiklagstiftningen
men gjort platsanpassningar. Svårt att bedöma är om hastighetssäkring är genomförd enligt
regelverk. I princip alla väghållare har låtit övergångsställe vara begränsningslinje,
undantag finns då man haft utrymme, se exempel nedan från Malmö.
Tabell 2. Exempel på cykelöverfarter.
Kommun

Platsfoto

Kommentar

Gävle

Cykelöverfart med refug.
Hastighetssäkrat med gupp.

Gävle

Cykelöverfart. Hastighetssäkrat med
gupp.

Helsingborg

Cykelöverfart med refug kombinerat
med övergångsställe.
Hastighetssäkrat med gupp.

Jönköping

Cykelöverfart. Hastighetssäkrat med
gupp samt avsmalning.
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Lund

Cykelöverfart med refug kombinerat
med övergångsställe.
Hastighetssäkrat med gupp.

Örebro

Cykelöverfart utan refug.
Hastighetssäkrat med gupp.

Malmö

Cykelöverfart med refug separerat
med övergångsställe.
Hastighetssäkrat med gupp.

Malmö

Cykelöverfart med refug kombinerat
med övergångsställe.
Hastighetssäkrat med gupp
(busskudde).

Det finns vid betraktelsedatum 2016-11 minst 88 cykelöverfarter i Sverige. Endast ett
mindre antal har studerats i fält (ca 30 stycken). Sammanfattande kommentarer utifrån
platsstudier:
• Platsbrist, framför allt vid kombination av cykelöverfart och övergångsställe.
• Övergångsställe nästan alltid begränsningslinje.
• Stort slitage av vägmarkering, främst M17 Farthinder.
• Stor variation i utformning av ”gupp”, speciellt höjd och vinkel.
• Svår skyltplacering, främst vid sekundärväg.
• Variation i väjningsbeteende, främst (subjektiv bedömning) beroende på hastighet hos
motorfordon.
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Studerar och bedömer man beteende och väjningsplikt subjektivt är hastighetssäkringen och
fordonens hastighet avgörande för beteendet; är utformningen sådan att bilister sänker
hastigheten blir resultatet ett säkert väjningsbeteende. Det finns ett antal cykelöverfarter
utan hastighetssäkring med gupp, dessa ligger i anslutning till korsningar där hastigheten i
korsande sekundärväg bedöms ligga under 30 km/h beroende på geometri och miljö.

I fältstudierna har inga systematiska intervjuer genomförts. De korta kontakter, intervjuer
och diskussioner med trafikanter som skett i projektet kan sammanfattas med att det finns
liten kännedom om den nya utformningen och dess regler. Det är även stora variationer i
människors kännedom om och när lagstiftningen ändrades.
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3. Utvärdering
I projektet genomfördes:
• Olycksstudie via STRADA.
• Fältstudier i Gävle.
Inga andra studier eller mätningar som kartlagt beteende eller olyckor efter införandet av
cykelöverfart är kända.

3.1. Olycksfallsstudie
I projektet har en före/efter-studie av polisrapporterade olyckor på cykelöverfarter i
STRADA (informationssystem för olyckor och skador i trafiken) genomförts.

3.1.1.

Metod

Varje cykelöverfarts läge har identifierats, via GIS har olyckor med cykel från STRADA
knutits till cykelöverfarten med en radie på 15 m. STRADA-materialet sträcker sig från år
2003 till maj 2017.

3.1.2.

Analys

Före/efter-studie av polisrapporterade olyckor på ”nya” cykelöverfarter i STRADA fram till
maj 2017 på 81 platser i 8 kommuner visar en (ej statistiskt signifikant) minskning från 0,06
till 0,02 olyckor per cykelöverfart och år. Före-perioden är 1 199 månader, efter-perioden
185 månader. Olyckorna är få samt efter-perioden kort, förändringen är inte statistiskt
säkerställd.
I materialet finns det fler kommuner och platser än som använts i analysen, totalt 88
jämfört med 81 platser i analysen. Dessa resterande platser, i Örebro och Helsingborg, har ej
ingått i analysen då de har varit cykelöverfarter mindre än 8 månader.
Kommuner och platser i underlaget:
Tabell 3 Antalet olyckor polis samt sjukvård STRADA uppdelat per kommun. Örebro
och Helsingborg ingår inte i analysen av olyckor.
Kommun

Antal

Datum
(första)

STRADA
Före Polis

STRADA
Före Sjv

STRADA
Efter Polis

STRADA
Efter Sjv

Östersund

8

2014-09-29

5

3

0

0

Gävle

44

2014-10-20

58

15

5

1

Ängelholm

2

2015-07-30

0

0

0

0

Köping

1

2015-08-21

0

0

0

0

Karlskrona

3

2015-10-22

5

8

0

0

Jönköping

2

2014-10-10

2

0

0

0

Malmö

13

2015-12-03

24

30

1

3

Lund

8

2016-04-25

6

9

1

1

(Örebro

2

2016-09-15

10

3

1

0)
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(Helsingbor
g

5

Summa

88

2016-09-26

6

8

1

0)

116

76

9

5

Antalet olyckor är generellt få och trots att det är nära 90 platser blir det svårt att dra
slutsatser om olycksutvecklingen. Dessutom saknas flödes-data (både för cykel och
personbil) som påverkar utfallet av olyckor. På några av platserna är det inga fysiska
åtgärder genomförda, utan enbart skylt och vägmarkering, dessa platser har förmodligen en
relevant hastighet för åtgärden. På en plats som utformats som cykelöverfart med olyckor
både före och efter (Malmö) har ingen ny hastighetsdämpande åtgärd genomförts. Där ses
ingen större förändring av antalet olyckor eller olycksbild. Platsen är störd av byggtrafik
under efter-perioden.
I analysen har främst polisrapporterade olyckor använts, främst då i Gävle som anslutit sig
sent under perioden till STRADA. Örebro och Helsingborg har utgått då efter-perioden är så
kort (mindre än 12 mån). För att jämföra olycksutfallet har antalet månader per plats
summerats i en före (före cykelöverfart) med en efter (efter genomförd cykelöverfart).
Månaden då cykelöverfart genomförts har utgått då genomförandetiden osäker. Det är ca
1 200 månader i före-perioden jämfört med knappt 190 månader i efter-perioden.
Beräkningen startar 2003-01-01 då det finns polisrapporterade olyckor i STRADA, se Tabell
4.
Tabell 4. Antal månader med cykelöverfart totalt alla cykelöverfarter per kommun.
Kommun

Mån
Före

Mån
Efter

Östersund

141

32

Gävle

142

31

Ängelholm

151

22

Köping

152

21

Karlskrona

154

19

Jönköping

143

30

Malmö

156

17

Lund

160

13

Summa

1199

185

Antalet polisrapporterade olyckor divideras med antalet månader per plats för att få
olyckskvoter, se Tabell 5.
Tabell 5 Kvoter, antalet polisrapporterade olyckor per plats dividerat med antal
månader.
Kommun

Cykelöverfarter

Kvot Polis /
Månader
Före

Kvot Polis /
Månader Efter

Östersund

8

0,004

0,000

Gävle

44

0,009

0,004

Ängelholm

2

0,000

0,000

Köping

1

0,000

0,000
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Karlskrona

3

0,011

0,000

Jönköping

2

0,007

0,000

Malmö

13

0,012

0,005

Lund

8

0,005

0,010

Resultat (summa,
medel, medel)

81

0,006

0,002

Standardavvikelse

0,004

0,003

Konfidensintervall

0,003

0,002

Resultatet ger en ej statistiskt signifikant minskning av antalet från 0,006 till 0,002 olyckor
(polisrapporterade) per plats och månad. Före-perioden är 1 199 månader jämfört med 185
månader efter. Olyckorna är totalt sett få och förändringen är inte statistiskt säkerställd då
konfidensintervallen är överlappande.
Det finns risk för bortfall under perioden, exempelvis har polisinrapporteringens kvalitet
varierat kraftigt över perioden. Dessutom finns inga cykelflöden eller fordons-flöden
tillgängliga vilket gör det omöjligt att beräkna förändringar som beror på flödes-förändring
(exponering).
Den sammanvägda svårighetsgraden i olyckorna är generellt låg eller måttlig, det finns
enstaka olyckor med högre allvarlighetsgrad (Allvarlig olycka (ISS 9- eller sammanvägd
svårhetsgrad lika med eller högre än Svår Olycka) men de är totalt få, 9 före jämfört med 2
efter. De är så få att ingen vidare analys har gjorts av dem, de redovisas i Tabell 6 nedan.
Tabell 6. Sammanställning av alla polisrapporterade olyckor samt delredovisning av
högre svårighetsgrad per kommun.
Kommun

Cykelöverfart
er

Datum
(första)

Östersund

8

Gävle

STRADA
Före Polis

Varav
STRADA
Allvarlig
olycka (ISS 9-)

STRADA
Efter Polis

Varav
STRADA
Allvarlig
olycka (ISS 9-)

2014-09-29 5

2

0

0

44

2014-10-20 58

4

5

1

Ängelholm

2

2015-07-30 0

0

0

0

Köping

1

2015-08-21 0

0

0

0

Karlskrona

3

2015-10-22 5

1

0

0

Jönköping

2

2014-10-10 2

0

0

0

Malmö

13

2015-12-03 24

1

1

0

Lund

8

2016-04-25 6

0

1

1

Summa

81

9

7

2

100

En översiktlig genomgång av alla olycksbeskrivningar ger en bild av att olyckorna på dessa
platser ofta har ouppmärksamhet som förklaring. Hastigheterna är låga och därmed är
allvarlighetsgraden oftast ”lindrig olycka”. I samtliga fall där svårighetsgraden är högre har
cyklist blivit påkörd av bilist.
Studien kan också avgränsas till de inrapporterade olyckor som främst kan antas påverkas
av utformningen, dvs cykel/motorfordon-olyckor. Därmed utesluts främst:
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• Singel
• Cykel / Cykel
• Övrigt (varia).
I materialet har Gävle kommun utgått, det görs i stället en analys av Gävle för sig, se nedan.
Det påvisas ingen större skillnad mellan antalet före /efter-olyckor per plats och månad med
denna avgränsning, se Tabell 7. Antalet olyckor är få och ingen statistisk förändring ses. En
plats står för en stor andel av dessa polisrapporterade olyckor, Exercisgatan i Malmö, där tre
av totalt fyra olyckor skett. I den cykelöverfarten har ingen fysisk förändring skett som
påverkar hastigheten, endast en ren omskyltning har genomförts.
Tabell 7. Enbart polis-rapporterade olyckor mellan cykel/motorfordon, antalet polisrapporterade olyckor per plats dividerat med antal månader.
Kommun

Cykelöverfart
er

Datum (första)

STRADA Före
P

STRADA efter
P

Kvot P
Före

Kvot P
Efter

Östersund

8

2014-09-29

2

0

0,002

0,000

Ängelholm

2

2015-07-30

0

0

0,000

0,000

Köping

1

2015-08-21

0

0

0,000

0,000

Karlskrona

3

2015-10-22

3

0

0,006

0,000

Jönköping

2

2014-10-10

2

0

0,007

0,000

Malmö

13

2015-12-03

20

3

0,010

0,014

Lund

8

2016-04-25

5

1

0,004

0,010

Resultat

37

32

4

0,004

0,003

Standardavvikelse

0,004

0,005

Konfidensintervall

0,003

0,004
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3.1.3.

Gävle

Gävle är unikt då man tidigt utformade totalt 44 cykelöverfarter. Man gjorde samtidigt
åtgärder på cykelpassager och utformade dem med väjningsplikt, se kapitel 2.3.1. I princip
hade man en utbyggnadsplan enligt figur nedan, den har i stort sett genomförts med enstaka
undantag.

Figur 8. Utbyggnadsplan för cykelöverfarter samt cykelpassager år 2015 till 2016 i Gävle
kommun.

Studerar man alla polisrapporterade olyckor med minst en cyklist inblandad i Gävle,
perioden 2003 till och med maj 2017 blir utfallet enligt Tabell 8.
Tabell 8. Polisrapporterade olyckor med minst en cyklist, Gävle 2003-2017 (2017 fram
tom 2017-05-31). Källa STRADA.
Antal döda Polis

Antal SS Polis

Antal LS Polis

5

38

216

Dessa fördelar sig under perioden enligt Figur 9 nedan.

Figur 9. Polisrapporterade olyckor med minst en cyklist, Gävle 2003–2017 (2017 fram
tom 2017-05-31). D=Döda, SS=Svårt skadade, LS=Lindrigt skadade, DSS=D+SS.
Trendlinje för LS, lindrigt skadade. Källa STRADA.

Under perioden har det funnits problematik med inrapportering från polis i hela landet,
främst åren 2013-2015. Det finns lite sjukvårdsrapporterad statistik under perioden då
Gävleborg anslöt sig sent till STRADA. Ingen analys har gjorts av sjukvårsrapporterade
olyckor pga för litet material.
Om man enbart studerar cykelolyckor med olyckstyp cykel / motorfordon i hela Gävle ses en
sjunkande trend över hela perioden, det finns enstaka år både före och efter genomförandet
av cykelöverfarter med högre antal. För svårt skadade är trenden inte lika tydlig men antalet
är litet, totalt 26 st, se Figur 10.

Figur 10. Polisrapporterade olyckor med minst en cyklist och olyckstypen = cyklist /
motorfordon, Gävle 2003–2017 (2017 fram tom 2017-05-31). D=Döda, SS=Svårt
skadade, LS=Lindrigt skadade, DSS=D+SS. Trendlinje för LS, lindrigt skadade. Källa
STRADA.
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I Tabell 5 "Kvoter, antalet polisrapporterade olyckor per plats dividerat med antal månader.
ses en ej statistiskt signifikant minskning av antalet olyckor på cykelöverfarter efter
införandet 2014, både totalt och i Gävle. Förändringen enbart i Gävle se Tabell 9.
Tabell 9. Kvoter, antalet polisrapporterade olyckor per cykelöverfart dividerat med
antal månader i Gävle, se även Tabell 5.
Kommun

Genomförda

Kvot P Före

Kvot P Efter

Gävle

44

0,009

0,004

Studerar man polisrapporterade cykelolyckor på cykelöverfarter och cykelpassager som
gjorts om efter införande (start 2014-10-20) över perioden 2003 till 2017-06 får man utfall
enligt Tabell 10.
Tabell 10. Sammanställning antal cykelöverfarter, polisrapporterade och sjukvård (Sjv)
cykelolyckor på cykelöverfart samt på cykelpassage (enbart efter) och antal månader
före samt efter nya cykelöverfarter i Gävle kommun. (källa STRADA).
Kommu
n

Genomförd
a

Datum
(första
)

STRAD
A Före
Polis

STRAD
A Före
Sjv

STRAD
A Efter
Polis

STRAD
A Efter
Sjv

STRADA efter
Polis ”Ny
Cykelpassage
”

Mån
För
e

Mån
Efte
r

Gävle

44

2014-1
0-20

58

15

5

1

6

142

31

Det är svårt att göra en ren före/efter-studie och studera effekter på ”kvarvarande”
cykelpassager i Gävle då även cykelpassager har gjorts om på de prioriterade stråken. Gävle
införde en ”ny” typ av cykelpassage med väjningsplikt, så jämförelsen kan inte göras med
”de gamla cykelpassagerna” som i andra städer. Räknar man ändå in olyckorna på ”nya
cykelpassager” (totalt 6 st) och dividerar med före- och efter-period (ej antalet platser,
antalet är inte känt) blir antalet i princip lika, 0.35 före respektive 0,40 efter,
polisrapporterade olyckor per månad. Även om underlaget är litet och inga förändringar är
statistiskt säkerställda ses ingen större förändring i olyckor på cykelöverfart och
cykelpassage i Gävle. Det ses inte heller någon total ökning av olyckor på cykelöverfarter
eller alla cykelpassager (både med och utan väjningsplikt) även om antalet olyckor är få i
efter-perioden. Det ses inte heller någon ökning av det totala antalet cykelolyckor i Gävle
under perioden, se Figur 8. Det i sin tur betyder att man inte kan påvisa någon
spridningseffekt – att det skulle bli fler olyckor på andra platser som ej utformats till
cykelöverfarter, främst cykelpassager i Gävle.
Även om Gävle har drygt 40 cykelöverfarter krävs det en längre efter-period samt mer
detaljerad analys av olyckor i kvarvarande passager samt de ”nya cykelpassagerna” i Gävle
för att kunna dra mer långtgående slutsatser. Dessutom är cykelflöden och i stort bil-flöden
okända under perioden vilket innebär att ingen riskmodell beroende på flöde kan göras.
Skadegradens utveckling är också viktig att följa upp.

3.1.4.

Fältstudie av cykelöverfart

Gävle var tidigt ute med cykelöverfarter. Sedan tidigare fanns ett beslut om att prioritera
cykling längs med huvudcykelstråket. Förberedelser var redan gjorda när lagändringen kom.
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3.1.4.1.

Beskrivning av objekt

Parkvägen – Spängersleden är en trevägskorsning som ligger i södra delen av Gävle, Figur
11. Passagen är väster om korsningen över Parkvägen. Vägsträckans skyltade hastighet är 50
km/h (både före och efter korsningen, samt på den del av Spängersleden som ligger närmast
korsningen). Parkvägen består av två körfält i vardera riktningen varav det ena körfältet blir
en fil för svängande fordon med riktning mot riksväg 76 som leder till påfart för motorvägen
E 4. I körbanans mitt på Parkvägen finns en mittrefug där korsande trafikanter kan stanna
till innan de korsar andra delen av vägen. Flöde för fordon är ca 8 600 fordon/dygn (källa:
Gävle kommun) och för cykel ca 200 cyklister/dygn (uppskattat utifrån mätningarna).

Figur 11. Foto över Parkvägen, passage med röd pil (källa: Google maps)

3.1.5.

Metod

På platsen har mätning av fordonshastigheten skett med radar, både med mätning av
punkthastighet samt hastighetsprofil. Mätdata har samlats in i fyra omgångar framför allt
för morgon- och eftermiddagstrafik:
• före ombyggnad (24/9 2015),
• 1 månad efter ombyggnad (5/11 2015) samt
• ca 1 år efter ombyggnad (21/9 2016).
Studier av väjning har gjorts okulärt på plats under samma period som mätning. Mätningar
samt metod finns dokumenterade i examensarbetet Svenska Cykelöverfarter, KTH (Lina
Ljungqvist och Wilhelmina Wallmark, 2016).

Sida 27 (40)

Figur 12. Parkvägen – Spängersleden före och efter genomförande av cykelöverfart
(Foto: Svante Berg, skiss: Svenska Cykelöverfarter, KTH)

3.1.6.

Resultat

Före/efter-studie visar en stor förändring av både fordonshastigheter och väjning.
Resultaten i sammanfattning:
• Cirka 90 procents väjning hos bilister som har ”väjningsplikt” mot cyklister efter
förändringen. Att jämföra med cirka 30 procent före – då ingen väjningsplikt rådde och
passagen inte var hastighetssäkrad.
• Medelfördröjning hos cyklister sjönk från 8 sekunder till under 2 sekunder.
• Medelhastighet sjönk från 39 före till 27 direkt efter samt 21 km/h ett år efter införande
av cykelöverfart.
• Resultatet från punkthastighetsradarn visar en statistiskt signifikant hastighetssänkning
till under 30 km/h efter att överfarten byggts.

Hastighetsförändringen är tydlig om man studerar fördelningen av hastigheter. Efter åtgärd
syns mindre spridning av hastigheten (blå graf) jämfört med före åtgärd (röd graf), se Figur
13.

Sida 28 ( 40)

Figur 13. Kumulativ fördelning hastigheter före samt efter, notera skillnaden i flöde. Antal
fordon på y-axel samt hastighet på x-axeln.
På platsen gjordes totalt tre mätningar, en före och två efter åtgärd, uppdelat i två
riktningar. Det gjordes ingen mätning av hastighet nattetid utan mätning skedde mellan kl
06 och 17. Det syns en tydlig skillnad mellan före och efter, den sista mätningen (160921)
ger medelhastigheter runt 20 km/h jämfört med nära 40 km/h före, se Tabell 11. Skillnaden
mellan väster och öster förklaras till stor del av att strax efter öster finns det en korsning där
bilister måste sakta ned om de ska svänga av.
Tabell 11. Hastigheter uppdelat per riktning och klockslag (km/h).
TID

150924
(före)

151105

160921

150924
(före)

151105

160921

Väster

Väster

Väster

Öster

Öster

Öster

06:00:00

43,3

27,8

19,1

44,8

07:00:00

37,8

25,2

22,9

47,8

28,9

19,2

08:00:00

34,3

24,7

21,4

45,2

28,7

21,4

09:00:00

36,4

25,4

20,9

45,5

30,6

20,9

10:00:00

32,7

23,8

20,2

43,1

30,4

20,9

11:00:00

24,6

20,3

29,5

21,1

12:00:00

23,0

20,1

29,4

21,0

21,5

13:00:00

33,7

22,3

20,5

38,5

28,9

20,4

14:00:00

34,0

21,9

19,9

39,1

28,4

20,7

15:00:00

36,2

22,2

20,9

38,0

27,8

20,3

16:00:00

33,3

23,7

20,2

37,7

28,8

19,4

Medel per
riktning

35,7

24,1

20,6

42,2

29,1

20,6

Total medel
(Väster+Öster)

39,0

26,6

20,6

Ser man på hastighetsfördelningarna är förändringen ännu större än för medelhastigheten,
se Figur 14 och Figur 15. Det är tydligt, speciellt i mätningen 20160921, att spridningen i
hastigheter hos fordon minskar kraftigt, något som kan förväntas vid väl utformade
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hastighetsreducerande åtgärder (se exempelvis Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot
cyklister, Eskilstuna kommun 2015, Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966).

VÄSTER
60

45

30

15

0
06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

150924 Medelhastighet
151105 Medelhastighet
160921 Medelhastighet
!

12:00

13:00

Övre gräns
Övre gräns
Övre gräns

14:00

15:00

16:00

Undre gräns
Undre gräns
Undre gräns

Figur 14. Hastighetsspridning väster (km/h), före (150924) och efter (151105 samt
160921). Undre och övre gräns 5- samt 95-percentil.

ÖSTER
50

Hastihet [km/h]

37,5

25

12,5

0
06:00

07:00

08:00

09:00

150924 Medelhastighet
151105 Medelhastighet
160921 Medelhastighet
!

10:00

11:00

12:00:00 13:00:00

Övre gräns
Övre gräns
Övre gräns

14:00

Undre gräns
Undre gräns
Undre gräns

Figur 15. Hastighetsspridning öster (km/h), före (150924) och efter (151105 samt
160921). Undre och övre gräns 5- samt 95-percentil.
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15:00

16:00

I mätningarna efter införandet av cykelöverfart med hastighetsreducerande åtgärd – gupp –
finns mätvärden för motorfordon med högre hastighet än 30 km/h. Det är osäkert om det
idag finns en utformning som kan garantera att alla fordon har lika eller lägre hastighet än
30 km/h.

3.2. Sammanfattning resultat
Resultaten av studier i fält samt analys av olycksdata kan sammanfattas enligt följande:
Före/efter-studie av polisrapporterade olyckor på ”nya” cykelöverfarter i STRADA
(informationssystem för olyckor och skador i trafiken) från år 2003 fram till maj 2017 på 81
platser i 8 kommuner visar en (ej statistiskt signifikant) minskning från 0,06 till 0,02
olyckor per cykelöverfart och år. Före-perioden är 1 199 månader, efter-perioden 185
månader. Olyckorna är få och efter-perioden kort, förändringen är inte statistiskt
säkerställd.
Studier av väjning visar att en väl utförd cykelöverfart med hastighetssäkring ger cirka 90
procents väjning hos bilister, att jämföra med cirka 30 procent före – då ingen väjningsplikt
rådde och passagen inte var hastighetssäkrad.
Oron över försämrad trafiksäkerhet på cykelöverfarter har inte blivit bekräftad. I den stad
(Gävle) där man gjort flest cykelöverfarter (drygt 40) ses inte heller någon total ökning av
olyckor på cykelöverfarter eller cykelpassager även om antalet olyckor är få. Det i sin tur
betyder att man inte kan påvisa någon spridningseffekt – att det skulle bli fler olyckor på
andra platser som ej utformats till cykelöverfarter, främst cykelpassager.
Då efter-perioden är kort måste resultaten tolkas med försiktighet. Avgörande för
trafiksäkerheten och beteendet är att hastigheten reduceras till 30 km/h. Det är svårt att tro
att trafiksäkerheten skulle öka om inte hastigheten går ner. Därför är det viktigt att
väghållaren utformar cykelöverfarter enligt regelverk, och särskilt när det gäller hastigheten.
I projektet har ingen samhällsekonomisk värdering av effekterna vid genomförandet av
cykelöverfart gjorts, se exempelvis Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska
analyser (Trafikverket, TDOK 2015:0142). För en sådan analys finns en mängd faktorer att
ta hänsyn till, och alla är inte kända. Det gäller främst:
• Restidsvinster respektive -förluster för cyklister och för motorfordon.
• Emissioner såsom buller och exempelvis CO2.
• Trafiksäkerhetseffekter.
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4.Utformning cykelöverfart och
cykelpassage
I arbetet har två förslag på utformning tagits fram. Arbetet har bedrivits i form av
workshops där förslag har diskuterats och utvecklats. Deltagare i dessa workshops har varit
statliga (Trafikverket) och kommunala väghållare. Utifrån dessa workshops har 2 förslag
tagits fram, dessa är:
I samarbeta med SKL och ett antal kommuner publicerades på SKL hemsida
Förslag till VGU
Skillnaderna mellan förslagen har mest att göra med skillnader i hur dokumenten används.
För kommuner är består förslaget av typritningar med praxis, frivilligt att använda. För
Trafikverket är VGU obligatoriskt och ingår dessutom som underlag i upphandlingar i form
av skall- respektive bör-krav.

4.1.Kommunal praxis Cykelöverfarter samt
cykelpassage
I samarbete med SKL och ett antal kommuner hölls under hösten 2016 samt våren 2017 tre
workshops där utformning av cykelöverfart och cykelpassage prövades. Utifrån detta arbete
togs ”typritningar” fram och publicerades på SKL hemsida med rekommendationer,
Typritningarna är:
• Cykelöverfart och övergångställe med samt utan refug (Nummer 1 samt 1R)
• Cykelöverfart med samt utan refug (Nummer 2 samt 2R)
• Cykelpassage med samt utan övergångställe (Nummer 3 och 4)
• Cykelpassage med samt utan övergångställe med refug (Nummer 3R och 4R)
Exempel på utformning se Figur 15 nedan, se vidare SKL Kommunal praxis Cykelöverfarter
samt cykelpassage.
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Cykelöverfart och övergångställe med refug

Cykelöverfart utan refug

Cykelpassage med övergångställe utan refug

Cykelpassage utan refug

Figur 16. Exempel på cykelöverfart samt cykelpassage (källa: SKL).

Typritningarna är måttsatta utifrån ”god” standard. Cykelöverfart är utformad med
förhöjning, påfartsramp, enligt praxis. I arbetet med dessa typritningar har det främst
framförts synpunkter på detaljutformning utifrån den nya trafiklagstiftningen. Det gäller:
• Cykelöverfart med övergångställe, utformning av begränsningslinje vid övergångstället.
o I dessa typritningar presenterar lösning utan ”dubbla” begränsningslinjer.
• Cykelpassage, utformning med eller utan vägmarkering (M16).
o I dessa typritningar presenteras utformning med vägmarkering dock med en
hastighetsrestriktion.
Vidare lyftes det frågor på workshopen som projektet ej tagit ställning till, de sammanfattas:
• Skall extra uppmärksamhet ges till cykelöverfart med exempelvis färg (rött).
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• Krav på högsta hastighet 30 vid cykelöverfart.
• Mindre variant av vägmarkering M17 Farthinder.
• Skyltning till/mot cyklist.
• Markering av cykelbana i anslutning till cykelöverfart, exempelvis med cykelsymbol.
• Hastighetsdämpande åtgärder för cyklister.
• Olika varianter på hastighetsdämpande åtgärder, exempelvis ”busskuddar”.
• Hur hantera ”kvarvarande” cykelpassager i vägnätet.
Till typritningarna hör två texter, en för cykelöverfart och en för cykelpassage, med
information om val som väghållare bör ta ställning till samt utformning. Det finns utrymme
för väghållare att skriva in sina egna krav och råd här. Nedan följer dessa texter med
kommentarer (kursiv text).
CYKELÖVERFART MED OCH UTAN ÖVERGÅNGSTÄLLE
Kommentar: Denna text hör till typritningar för cykelöverfart med och utan
övergångställe samt med och utan refug. Väghållare kan här skriva in sina råd och krav.
Där XX står i texten skall det ersättas med väghållarens krav/råd eller om inga sådana
finns skall texten strykas.
ALLMÄNT
Minsta önskvärd standard är minimimått.
Kommentar: enligt VGU.
MÅTT
Önskvärd standard
Cykelpassage 3 m
Övergångställe 2,5 m (upp till max 60 km/h) annars 4 m
Minsta godtagbara standard
Cykelpassage 2 m
Övergångställe 2 m
Kommentar: inga nya mått har tagits fram för cykelöverfart.
PLACERING
Cykelöverfart placeras så att stoppsikt uppnås enligt VGU (TRVK 2015:086).
Förhöjd cykelöverfart får ej placeras XX.
Kommentar: väghållare kan ha restriktioner på hastighetssäkring med gupp på delar av
vägnät.
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PÅFARTSRAMP
Platåtyta bör vara > 6 m (minst 7m vid kollektivtrafik).
Påfartsrampslutning = 6% (max XX%).
Lutning räknas relativt gatans lutning.
Avfartsramp avslutas i nivå med gata med 2% vid refug.
Tvärfall 0-2%.
Kommentar: rampens utformning utifrån praxis i kommuner, det skiljer mellan
väghållare. Finns även rekommendationer i VGU.
VÄGMÄRKEN
Cykelöverfart (B8) samt vid övergångställe (B3 eller B3-2) vända mot fordonstrafik.
Om vägmärke för cykelöverfart och övergångställe samordnas bör passage längst bort
skyltas överst.
Varning för farthinder (A9) och markeringsskärm X3 vid XX km/h.
Varning för farthinder (A9) placeras XX m före väjningslinje.
Vägmärke B8 samt B3 sättes upp på båda sidor av körbanan (dubbelsidigt eller enskilt) om
inte övergångställe/cykelöverfart är beläget i anslutning till en korsning. Är körbanan
uppdelad med en refug eller motsvarande får märket sättas upp på denna om det är
lämpligt. Om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten behöver märket i sådana fall inte
sättas upp på vänster sida av vägen.
Kommentar: diskurs om vägmärkens placering slutade i version med enbart vägmärken
riktade mot motorfordon. Praxis om placering vid samordning. A9 är ej obligatorisk men
finns på typritning.
VÄGMARKERING
Väghållare beslutar om komplettering med vägmarkering Farthinder (M17) vid påfartsramp,
0,5 x 0,5 m.
Avfartsramp markeras ej vid refug.
Kommentar: M17 ej obligatoriskt, jmf med A9.
ÖVRIGT
För väghållare att ta hänsyn till.
Dagvatten
Anordning för dagvatten bör anordnas.
Kantstöd
Kantstöd sättes till K XX
Materialval
Inmätning
Kommentar: under ÖVRIGT ”lista” med åtgärder som väghållare bör ta ställning till
utifrån lokala förutsättningar.
Kontroll
Gupp kontrolleras med klossmetoden, se ”Kontroll av farthinder/gupp” (TRV 2013:007)
Kommentar: rekommendation att kontrollera gupp utifrån metod ”godkänd” av branschen.
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Motsvarande text för cykelpassage:
CYKELPASSAGE ÖVERGÅNGSTÄLLE
Kommentar: Denna text hör till typritningar för cykelpassage med och utan
övergångställe samt med och utan refug. Väghållare kan här skriva in sina råd och krav.
Där XX står i texten skall det ersättas med väghållarens krav/råd eller om inga sådana
finns skall texten strykas.
ALLMÄNT
Minsta önskvärd standard är minimimått.
MÅTT
Önskvärd standard
Cykelpassage 3 m
Övergångställe 2,5 m (upp till max 60 km/h) annars 4 m
Minsta godtagbara standard
Cykelpassage 2 m
Övergångställe 2 m
Kommentar: inga nya mått har tagits fram för cykelöverfart.
PLACERING
Cykelpassage bör placeras så att stoppsikt uppnås enligt VGU (TRVK 2015:086).
VÄGMÄRKEN
Övergångställe (B3 eller B3-2) vända mot fordonstrafik.
VÄGMARKERING
Vägmarkering M16 Cykelpassage bör inte användas vid hastigheter över XX km/h.
Eventuell komplettering med M14. Väjningslinje ”mot” cykelbana vid platser där det svårare
för cyklist anpassa hastighet (ex, sikt, lutning).
Kommentar: inget ”skarpt” förslag på högsta lämpliga hastighet för cykelpassage,
diskussion om 40 till 60 km/h beroende på miljö. Komplettering M14 vid enstaka platser
enligt rekommendation.
ÖVRIGT
För väghållare att ta hänsyn till.
Dagvatten
Kantstöd
Materialval
Inmätning
Kontroll
Kommentar: under ÖVRIGT ”lista” med åtgärder som väghållare bör tya ställning till
utifrån lokala förutsättningar.
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4.2.Förslag TRVK samt TRVR (VGU)
Förslaget för utformning av cykelöverfart samt cykelpassage bygger på SKL:s ”praxis” men
med tillägg och hänvisningar som enbart gäller statlig väghållare. VGU är uppdelat i 2 delar
med krav respektive råd. Krav är i princip obligatoriskt att följa och kräver en rutin för
avsteg. Då förslag skall förankras med Trafikverket hänvisas till bilaga Förslag VGU
Cykelöverfart samt cykelpassage. Slutgiltigt förslag kommer att publiceras i VGU.

4.2.1.Begrepp i VGU
I begreppsdelen VGU 2015:90 föreslås ändring så att begreppen stämmer med
trafiklagstiftningen, förslaget är:

Begrepp

Betydelse

Cykelpassage

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped
klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med
vägmarkering.

Cykelöverfart

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped
klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med
vägmarkering och vägmärke.
Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte
förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Cykelöverfart kräver lokal
trafikföreskrift.

Passage

En del av en väg som är avsedd att användas av gående, cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som ej anges med
vägmarkering eller vägmärken.

Kommentar: För cykelpassage samt cykelöverfart är begrepp och utformning ”reglerad”, för
passager utan denna reglering behöves ett ord. Förslaget är Passage.
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5.Diskussion, slutsatser och
fortsatt arbete
1 september 2014 ändrades Trafiklagstiftningen i Sverige. Förändringen innebar bland
annat att cykelöverfart infördes med regler för väjningsplikt mot cyklande. Ändringen kom
utan någon större förankring hos väghållare och allmänhet. Det snabba införandet innebar
att väghållarna var osäkra om utformning, effekter med mera. Detta projekt har som en del i
arbetet syftat till att minska osäkerheten kring cykelöverfarter och cykelpassager.
När det gäller cykelöverfarternas effekter på trafiksäkerhet är förändringarna inte statistiskt
säkerställda, det kommer att ta flera år innan det finns underlag för det. Men projektet kan
konstatera att införandet av cykelöverfarter inte lett till någon dramatisk ökning av olyckor,
utan snarare en minskning, även om den inte är statistiskt säkerställd. Det går inte heller att
påvisa någon spridningseffekt – att det skulle bli fler olyckor på andra platser som ej
utformats till cykelöverfarter, främst cykelpassager.
Väghållare uppmanas att noga planera införande och utformning av cykelöverfart.
Trafiksäkerheten sitter inte i ”skylten”, utan det är hastigheten som är avgörande för att det
inte ska ske fler allvarliga olyckor. En rekommendation är att göra hastighetsmätningar för
att säkerställa kravet på max 30 km/h.
Det är viktigt att planera informationsinsatser till trafikanter. I skrivande stund finns ingen
centralt organiserad kampanj, utan enskilda väghållare måste själva stå för den insatsen. En
strategi för information – både lokalt och nationellt – bör tas fram inför genomförande av
cykelöverfarter. Allmänheten har dålig kännedom om vad en cykelöverfart är.
Framkomlighetsvinsterna är stora för cyklister på cykelöverfarter jämfört med passager.
Effekten blir troligen bäst om flera cykelöverfarter görs samtidigt, i sammanhängande stråk
på prioriterade sträckor. Det kan även underlätta informationsinsatserna med
genomförande längs med stråk och på flera platser i vägnätet.
Det har identifierats ett antal ”otydligheter” i den nya Trafiklagstiftningen. Därför finns det
nu ett förslag – Promemoria Cykelregler – som kommer att förtydliga de regler som gäller
för utformningen. Projektets utformningsråd bygger på detta förslag vilket beräknas träda i
kraft 1 jan 2018.
Sammanfattningsvis ger cykelöverfarter en stor framkomlighetsvinst för cyklister där
utformningen gjorts enligt regelverket och med hastighetssäkring till 30 km/h.

5.1.Fortsatt arbete
I projektet har följande identifierats som viktigt i det fortsatta arbetet för cykelöverfarter och
cykelpassager:
• Fortsatt analys av olycks-utvecklingen med speciellt fokus på skadegrad.
• Hur bäst utforma hastighetssäkring på ett effektivt hållbart sätt?
• Informationskampanj centralt och lokalt för att höja medvetandet om cykelöverfarter.
• Uppföljning av regelverk och detaljutformning av cykelöverfarter och cykelpassager.
• Samhällsekonomiska effekter och konsekvenser för alla trafikanter.
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