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Abstract 
Region Stockholm recently set a goal to highly increase the bicycle traffic share the coming 

decade. Bicycles as a means of transport has grown in popularity and current trends show 

a steady yearly increase. The ambitiously set goal puts high demands on the current 

pedestrian and bicycle paths in the city. More often than not, pedestrians and cyclists share 

the same space, and thus creating a source for conflicts. Accident statistics show these two 

groups are particularily vulnerable, and as a result there is a considerable need for good 

design of pedestrian and bicycle paths. 

The aims of this study are to examine the current guiding manuals for design; to develop 

and use a method of analysing the interactions between pedestrians and cyclists; and 

finally to explore how the design recommendations from the guiding manuals are followed 

throughout routes in the city. The study’s purpose could be summarised as investigating 

which widths of the pedestrian and bicycle paths result in the smallest amount of conflicts 

between the two groups. The project is split into one part literature study, one part field 

study.  

The literature study scrutinises the guiding manuals for design published by Region 

Stockholm, The Swedish Transport Administration (Trafikverket), The City of Stockholm, 

and The Swedish Authority of Local Authorities and Regions (SKL). Other works, such as 

reports and papers, or guiding design manuals from Denmark, a country in the frontier of 

bicycle planning, are included in the analysis. In the field study, nine suitable locations in 

Stockholm are chosen for data collection. The number of interactions and conflicts 

between pedestrians and cyclists are analysed for each location with intention of finding 

connections between the conflicts and the design of the pedestrian and bicycle paths. 

Ultimately the study concludes that pedestrian paths should have a minimum width of 210 

centimetres. A satisfying interval of 220 - 230 centimetres is shown to be sufficient as the 

width of the bicycle path, which in total adds up to about 4.3 metres.   
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Sammanfattning 
Region Stockholm har som mål att andelen resor med cykel ska öka kraftigt de kommande 

tio åren. Cykeln som transportmedel har blivit allt mer populärt och prognosen visar att 

trenden fortsätter. Detta ställer stora krav på stadens gång- och cykelinfrastruktur. Inte 

sällan delar gående och cyklister utrymme, vilket ger upphov till interaktioner mellan 

trafikslagen. Olycksstatistik visar att dessa trafikanter är en utsatt grupp och därför finns 

stort behov av säker utformning på gång- och cykelbanor.  

Målet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka aktuella vägledande 

författningar för utformning av gång- och cykelbanor, att ta fram en metod för att 

analysera interaktioner mellan gående och cyklister och att slutligen granska hur väl 

rekommendationerna i litteraturen stämmer överens med insamlat data. Syftet är att 

undersöka vilken bredd på gång- och cykelbanor som minimerar antalet interaktioner 

mellan gående och cyklister. Arbetet är uppdelat i en litteraturstudie och en 

observationsstudie.  

Litteraturstudien redogör för handböcker och vägledande föreskrifter kring hur gång- och 

cykelbanor bör utformas, publicerade av Region Stockholm, Trafikverket, Stockholms stad 

och Sveriges Kommuner och Landsting. Även andra studier, rapporter och utländska 

handböcker studeras. I observationsstudien har nio platser i Stockholm valts ut för 

datainsamling. För varje mätplats har antalet observerade interaktioner mellan 

trafikanterna sammanställts och analyserats i syfte att hitta ett samband mellan antal 

konflikter och bredd på gång- och cykelbanan.  

Studiens resultat är att en gångbanebredd på minst 210 cm, samt en cykelbanebredd på 

runt 220 - 230 cm minimerar antalet konflikter mellan trafikanterna och ger 

tillfredsställande utrymme på en dubbelriktad gång- och cykelbana. Detta innebär en total 

bredd på runt 4,3 m.  
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Förord 
Det här arbetet är det avslutande momentet på vår kandidatutbildning inom 

Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning Trafikteknik. Arbetet motsvarar 15 

högskolepoäng och har utförts vid Kungliga Tekniska högskolan.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Strömgren från Movea Trafikkonsult AB, 

som med stort engagemang bidragit med kunskap, tips och utrustning under hela arbetet. 

Vi vill även tacka vår examinator Albania Nissan.  

 

Maj 2019 

Johan Rickardsson 

Josefin Olofsson  
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Begrepp och förkortningar 
 

Cykelbana En cykelbana är avgränsad från övrig trafik, till skillnad från ett 

cykelfält som blandas med övrig trafik. 

Cykelfält Ett fält i blandtrafik där enbart cyklar får köra. Vanligt i 

Stockholms innerstad. 

Dubbelriktad 

cykelbana 

En cykelbana där båda färdriktningar tillåts för cyklister. Är oftast 

bredare än en enkelriktad cykelbana. 

Enkelriktad 

cykelbana 

En cykelbana där enbart en färdriktning tillåts för cyklister. Är 

oftast inte vara lika bred som en dubbelriktad cykelbana. 

Gång- och cykelväg En gång- och cykelbana som är frånskild annan trafik, t.ex. med 

parkmark på båda sidor om sig. 

Gc-bana En gång- och cykelbana är en trafikseparerad bana för gående och 

cyklister, ofta med en avgränsning mellan gående och cyklister, 

t.ex. en vit heldragen linje eller gatusten. 

gckm Gång- och cykelkilometer. Flödet multiplicerat med mätsträckan.  

GCM-handboken Gång-, cykel-, och mopedhandboken, framtagen av Trafikverket 

och SKL (se nedan). 

Konflikt Denna studie bygger till stor del på begreppet “konflikt”. En 

konflikt i detta sammanhang är den interaktion som uppstår då 

t.ex. en cyklist möter eller kör om en annan cyklist på ett sådant 

sätt att hänsyn behöver tas till varandra.  

SKL Sveriges Kommuner och Landsting. 

VGU Vägar och gators utformning, Trafikverket. 

Viktat flöde Då de observerade flödena av cykel och gående i studien skiljer 

sig mycket från plats till plats behövs en metod för att likvärdigt 

analysera platsernas egenskaper. Då används det s.k. viktade 

flödet. 
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1. Inledning 
I denna del av rapporten diskuteras bakgrunden till kandidatexamensarbetet samt målet 

och syftet med studien. Utöver detta redovisas arbetets avgränsningar samt struktur. 

1.1 Bakgrund 

Vikten av att utforma tillgängliga, säkra och tillfredsställande gång- och cykelbanor har fått 

en allt mer central roll inom stads- och trafikplanering, inte minst eftersom dessa hållbara 

färdmedel spelar stor roll i stora hälso- och miljöfrågor. Den befintliga infrastrukturen i 

många svenska städer har till stor del vuxit fram ur ett planeringsperspektiv med bilen i 

fokus som transportmedel. Denna uppbyggnad agerar inte sällan begränsande för att få 

gång och cykel att bli smidiga, attraktiva och säkra resealternativ. Med tanke på den 

utsatthet en cyklist eller en fotgängare känner i förhållande till ett större fordon, 

exempelvis en bil, är det viktigt att tänka på att framtidens infrastruktursatsningar är 

planerade med cyklister och gående i åtanke, för att fler ska välja hållbara transportmedel.  

Enligt den regionala cykelplanen för Stockholms län ska cykelresorna år 2030 utgöra 20 % 

av alla resor, jämfört med dagens 5 % (Trafikverket et al. 2014). Planens vision är att det 

ska vara smidigt, smart och säkert att välja cykel framför andra sätt att resa, vilket bland 

annat ställer krav på vägarnas utformning för att trafikanternas trygghet ska öka och att 

färre skadas. Eftersom cykelbanor ofta kombineras med gångbanor medför det även krav 

på att fotgängare ska känna sig trygga i trafiken. Både cyklisten och den gående, samt 

samspelet mellan dem, är viktiga att beakta vid utformning av gång- och cykelbanor.  

I dagsläget står Sverige, inte minst Stockholm, inför många ombyggnationer av vägar och 

nya infrastruktursatsningar, och för att få en större andel resenärer att välja cykel och gång 

framför mindre hållbara färdmedel krävs en bättre förståelse för dessa trafikanters 

beteende, så att deras behov kan tillfredsställas. Detta kandidatarbete syftar till att 

undersöka hur olika utformning med avseende på breddfördelning mellan gång- och 

cykelbanor påverkar beteendet och antalet interaktioner mellan fotgängare och cyklister. 

Den bakomliggande hypotesen till denna uppsats är att ju mindre risk för interaktion och 

därmed konflikt, desto tryggare och mer attraktiv ressträcka.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med kandidatarbetet är att granska hur utrymmesbegränsade gång- och cykelbanor 

på bland annat broar kan utformas gällande bredd för att minimera antalet konflikter som 

uppstår mellan gående och cyklister.  

Målet är dels att komma fram till om den valda metoden kan användas för syftet, dels att 

kartlägga vilka gång- och cykelbanebredder som ger upphov till lägst antal konflikter, och 

därför kan lämpa sig för nya gång- och cykelbanor. 

För att kunna dra några slutsatser kring detta behövs kunskap kring följande 

frågeställningar : 

- Vilken utformning av gång- och cykelbanor som idag finns på broar runt om i 

Stockholm, 

- Vilka typer av konflikter som uppstår vid olika utformningar, 

- Vilka parametrar som påverkar uppkomsten av konflikter, 

- Vilka samband som finns mellan breddfördelningarna och de uppmätta 

konflikterna 

En övergripande frågeställning för detta kandidatarbete är “Hur påverkar fördelningen av 

en begränsad yta mellan gång- och cykelbana antalet konflikter mellan trafikanterna?”. 

Där den “begränsade ytan” syftar till gång- och cykelbanan på huvudsakligen broar i 

Stockholm. 

1.3 Avgränsningar 

Datainsamlingen sker på gång- och cykelbanor i anslutning till och på broar i Stockholms 

innerstad för att säkerställa höga cykel- och gångflöden, då broar ofta agerar flaskhals i ett 

gång- och cykelnätssystem. Gång- och cykebanorna ska vara separerade, så att 

trafikanternas tilldelade utrymme tydligt går att urskilja. På så sätt är det möjligt att 

avgöra när inskränkningar sker. De valda platserna diskuteras vidare under avsnitten 

Metod och Observationsstudie.  
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1.4 Rapportens struktur 

Rapportens uppbyggnad är av följande struktur: 

- Inledning 

Bakgrund och inledande information för rapportens frågeställningar. 

- Litteraturstudie 

Genomgång av artiklar, rapporter och forskning om cykelbanors utformning. 

- Metod 

Metod för datainsamling, sammanställning och analys. Metoden för 

observationsstudien motiveras.  

- Observationsstudie 

Information om mätplatserna samt det insamlade dataunderlaget.  

- Analys 

Analys av studiens datainsamling, samt analys av litteraturstudien. 

- Resultat 

Presentation av analysens resultat. 

- Diskussion 

Diskussion kring vad kandidatexamensarbetet har bidragit till för kunskap, 

iakttagelser om ämnet, samt diskussion kring möjliga kompletteringar till studien. 

- Slutsats 

Slutsats som visar vad arbetet kommit fram till. 

 

2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien är en granskning av olika texter som bearbetar trafikanter på gång- och 

cykelbanor samt banornas utformning. Främst används rapporter från Stockholms stad, 

Stockholms trafikkontor, Region Stockholm, Trafikverket och SKL, men även tidigare 

examensarbeten och rapporter används. Sverige jämförs även med Danmark gällande 

utformning och cykelanvändning.  

Litteraturstudien behandlas i följande huvudrubriker: 

- Vilka är gång- och cykelbanans trafikanter? 

- Olyckor och oskyddade trafikanter 

- Cykeltrafikens utveckling 

- Utformning av gång- och cykelbanor 
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2.1 Vilka är gång- och cykelbanans trafikanter? 

Trafikanterna på gång- och cykelbanor skiljer sig åt i beteende och egenskaper, men har 

flera gemensamma förutsättningar. De är generellt relativt långsamma i jämförelse med 

andra färdmedel, drivs till stor del av muskelkraft, är instabila och oskyddade mot väder, 

vind och kollision (Trafikverket och SKL 2010).  

Enligt Region Stockholms resvaneundersökning från 2015 genomförs majoriteten av 

resorna i Stockholm under vardagar för män med bil och för kvinnor med kollektivtrafik. 

Andelen resor med bil och till fots stiger under helgerna medan kollektivtrafik och cykel 

minskar (Trafikförvaltningen 2016).  

 

Figur 1. Andelen resor av kvinnor respektive män med olika färdmedel, både för vardag 

och helg (Trafikförvaltningen 2016).  

En mer utförlig beskrivning av fotgängare och cyklister beskrivs i avsnitten nedan utifrån 

förutsättningar och egenskaper. I praktiken delar de även utrymmet med mopeder klass 2 

och övriga transportmedel såsom elsparkcyklar, skateboard, rullskidåkare, m.fl 

(Trafikförvaltningen 2016). 
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2.1.1 Fotgängare 

Även om knappt 20 procent av persontransporterna ur ett nationellt perspektiv genomförs 

till fots dominerar gång som färdmedel på korta avstånd. De allra flesta resor börjar och 

slutar till fots, eftersom i princip alla är fotgängare till och från andra färdmedel såsom 

kollektivtrafik och bil. Medelhastigheten för en fotgängare är 5-7 km/h och eftersom tiden 

från start- till slutpunkt är viktig för gående hittar de ofta genvägar. För att tillfredsställa 

den gående ställs krav på trevnad, säkerhet, drift och underhåll. Flödet av gående påverkas 

i huvudsak inte av årstider eller nederbörd, men av kyla och väglag (Trafikverket och SKL 

2010).  

Personer som promenerar är visserligen inte upptagna med att framföra ett fordon, dock 

kan annat än trafiken kan fånga deras uppmärksamhet. Fotgängare kan vara upptagna 

med att exempelvis prata, tänka på annat eller lyssna på musik, och vägarna de går på bör 

därför vara utformade så att flera kan gå i bredd samtidigt och att promenaden inte kräver 

full uppmärksamhet på bil- och cykeltrafiken. Detta är extra viktigt för barn, unga och 

äldre personer, och för att minska olycksrisken (Trafikverket och SKL 2010).  

2.1.2 Cyklister 

Längden på en resa med cykel som enda färdmedel varierar men är i snitt 8-9 km lång i 

storstadsregionen. Åldersgruppen 13-17 år står för störst andel resor som görs med cykel, 

medan personer mellan 25-44 år gör längst resor. En cykel har en genomsnittshastighet 

omkring 15-20 km/h och cykelflödet påverkas i stor utsträckning av årstid, nederbörd och 

väglag. Både Mopeder klass 2 och elcyklar har en högre maxhastighet på 25 km/h 

(Trafikverket och SKL 2010).  

I Sverige har försäljningen av elcyklar ökat de senaste åren och går nu att jämföra med 

marknaden i bland annat Danmark, Holland och Tyskland där cyklandet, liksom i Sverige, 

blivit ett färdmedel och inte bara för motion. I Sverige år 2017 var 12 % av cyklarna till 

nyförsäljning elcyklar. (Trafikverket 2018b). År 2015 hade 62 % av Stockholms invånare 

alltid tillgång till fungerande cykel, med eller utan motor. Ytterligare 10 % hade enligt 

samma resvaneundersökning tillgång till cykel vid vissa tillfällen (Trafikförvaltningen 

2016). 

Mentaliteten hos cyklister varierar, där en del trafikanter prioriterar kortare restid och 

andra säkrare resor. Gemensamt för alla är att cykeln framförs med muskelkraft och 

därmed ställer krav på utformning med avseende på drift och underhåll, vingelutrymme 
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och underlag. Cykelbanan bör innehålla så få omvägar, stopp och nivåskillnader som 

möjligt för att tillfredsställa cyklisten, och banan bör även vara anpassad så gott det går för 

att skydda trafikanterna mot väder och vind (Trafikverket och SKL 2010).  

2.2 Olyckor och oskyddade trafikanter 

Flera transportpolitiska mål syftar till att minska antalet olyckor i trafiken, såsom 

nollvisionen. Detta långsiktiga mål innebär att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma i 

trafiken, och för att uppfylla detta ställs krav på transportsystemets utformning, funktion 

och användning. På samma grunder är ett av Sveriges tre transportpolitiska mål, 

hänsynsmålet, uppbyggt, och syftar utöver det till att transportsystemet ska bidra till att 

uppfylla mål för miljö och ökad hälsa (Näringsdepartermentet 2016).  

Information om trafikskador och -olyckor sammanställs i databasen Strada ( Swedish 

Traffic Accident Data Acquisition). Informationen kommer från två källor, polis och 

sjukvård, vilket syftar till att kunna ge information om både olycksplatsen och 

skadegraden. Med informationen kring var, när och hur olyckor inträffar i 

vägtransportsystemet effektiviseras arbetet med trafiksäkerheten. Strada är därför också 

ett viktigt verktyg i syfte att nå nollvisionen. Inblandade aktörer, såsom väghållare, 

forskare och polis, får genom informationen i Strada en uppfattning om var insatser 

behövs, men också var de ger störst effekt (Transportstyrelsen n.d.).  

År 2010 skadades 80 000 fotgängare, cyklister och mopedister i trafiken. Av alla inom 

vägtransportsystemet som skadas allvarligt varje år står denna grupp för 65 % av 

olyckorna, motsvarande 5000 skadade personer. Majoriteten av olyckorna är 

singelolyckor, både för cyklister och gående. Näst största skadeorsaken är kollision med 

motorfordon och till sist olyckor med flera cyklister inblandade. En singelolycka beror på 

brister både i trafikantens beteende i trafiken och i vägens utformning och underhåll 

(Trafikverket och SKL 2010).  

Generellt gäller att ju högre hastighet, desto större är olycksrisken för cyklisterna. 

Cykeltrafiken ökar och med fler elcyklar öppnas även möjligheten att färdas med högre 

hastigheter (Trafikverket 2018b).  Olika perspektiv ger olika bilder av huruvida 

olycksrisken med elcyklar är större än med vanlig cykel eller ej. En studie i Nederländerna 

år 2010 visar att risken för olycka inte skiljer sig nämnvärt mellan elcyklister och vanliga 

cyklister, men för personer över 75 år ökar skaderisken för elcyklister (Fietsberaad 2013 

(referens i (Clark och Nilsson 2014)). Å andra sidan visar statistik från 2012 i Schweiz att 
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olyckornas svårighetsgrad riskerar att vara högre för trafikanter med elcyklar (Gehlert et 

al. 2012).  

Bland fotgängare är det oftast äldre kvinnor som skadas under vinterhalvåret, och bland 

cyklister skadas fler unga män under sommarhalvåret. I stor utsträckning är fallolyckor för 

fotgängare mer allvarliga, kostsamma och långvariga än de olyckor cyklister råkar ut för 

(Trafikverket och SKL 2010). Enligt data från Strada är cyklister en mycket utsatt grupp i 

trafiken. Antalet allvarliga olyckor för cyklister är i stort sett i klass med antalet för 

trafikanter i personbil, och eftersom andelen cyklar i trafiken är betydligt mindre än 

personbilarna visar det på en stor olycksrisk (Trafikverket 2018a).  

 

Figur 2. Grafen visar hur antalet allvarliga olyckor varierar i antal mellan trafikslag och 

år (Trafikverket 2018a).  

2.3 Cykeltrafikens utveckling 

Enligt en årligt återkommande rapport om gång- och cykeltrafik från Stockholms 

trafikkontor är bedömningen att cykeltrafiken kommer fortsätta öka med några procent 

per år från dagens siffror (Karlsson 2019). Sedan 1990-talet har cykeltrafiken i Stockholm 

ökat med över 200 %. Under samma period har befolkningen i Stockholms tätort bara ökat 

med 60 %, vilket tyder på ökat cykelengagemang.  

För att jämföra hur cyklandet ser ut i olika delar av Stockholm kan staden delas in i olika 

snitt; Innerstadssnittet, Saltsjö-Mälatsnittet och Citysnittet. Dessa snitt presenteras i 

figurerna nedan. Innerstadssnittet utgör den större svarta polygonen på den vänstra 
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bilden, och det röda strecket utgör Saltsjö-Mälarsnittet. Citysnittet syns på högra bilden 

(Karlsson 2019). 

 

Figur 3 a, b. Stockholms Stad indelad i de tre snitten enligt Trafikkontoret. 3a (t.v.) visar 

Innerstadssnittet i svart och Saltsjö-Mälarsnittet i rött. 3b (t.h.) visar Citysnittet 

(Karlsson 2019). 

Hur resandet förändrats de senaste decennierna, samt den tydligt positiva trenden för 

ökad cyklism, syns i figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Grafer över Innerstadssnitt, Saltsjö-Mälarsnitt och Citysnitt för antalet 

cykelpassager från 1980-tal till 2018 (Karlsson 2019). 

Enligt den regionala cykelplanen för Stockholms Län som togs fram 2010-2013 sker 

omkring 5 % av länets resor med cykel. Målet i regionen är att öka denna siffra till 20 % år 
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2030, vilket ställer stora krav på befintlig infrastruktur. För att uppnå målet krävs även 

utbyggnad och ombyggnad av infrastrukturen, med målsättningen att det ska vara säkert 

och tryggt att cykla (Trafikverket et al. 2014).  

2.4 Utformning av gång- och cykelbanor 

Den huvudsakliga litteraturen som analyseras i detta avsnitt är VGU och GCM-handboken 

från Trafikverket och Cykeln i Staden från Stockholms stad. Fler författningar finns för 

andra stora kommuner i Sverige, såsom Göteborg och Malmö, även om de inte tas upp i 

denna studie. Vidare studeras ett par examensarbeten och rapporter som är relevanta för 

studien.  

2.4.1 Vägar och gators utformning 

I VGU antas en cyklist ha ett breddbehov på 0,75 m. En gående sägs ta upp 0,7 m i bredd 

och en rullstolsburen 0,8 m (Trafikverket och SKL 2015b). Gällande gång- och cykelbanor 

anges endast en kortare beskrivning om att en gång- och cykelbana bör vara utformad med 

en gångyta som är minst 2,0 m bred vid måttliga gångflöden samt väl åtskild från 

cykelbanan. Cykelytan i en gång- och cykelbana bör vara minst 2,3 m bred vid låga flöden. 

En dimensioneringsprincip som beskrivs i VGU är den dimensionerande bredden för 

mötande cyklister på en dubbelriktad cykelbana, som inte är en kombinerad gång- och 

cykelbana. I den beskrivs avståndet mellan två cyklister, cyklisternas egen bredd, samt 

avståndet mellan cyklist och kant. Om kanten är ett räcke eller annat högre hinder behövs 

större bredd, se figur 5. 

 

Figur 5. Dimensionerande bredd för mötande cyklister på en cykelbana (Trafikverket och 

SKL 2015a). 
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I bilden är: 

v 0,2 m 

v 0,75 m om kanten är ett räcke eller hinder vid eller utanför cykelbanekant 

a 0,75 m 

Detta innebär att en cykelbanebredd bör uppgå till ett minimum av 2,65 meter för en 

dubbelriktad cykelbana. För en cykelbana med räcke eller hinder är motsvarande bredd 

3,75 m. Cykelbanans bredd grundar sig även i flödesmängden, där flödet av cyklister 

räknas enligt tabell 1 nedan. 

Tabell 1.  Flödestabell enligt VGU för låga, medelhöga, och höga cykelflöden 

(Trafikverket och SKL 2015a). 

Flödesbenämning Innebörd 

Lågt flöde <360 cyklister/timme/riktning 

Medelhögt flöde 360 - 1440 cyklister/timme/riktning 

Högt flöde >1440 cyklister/timme/riktning 

Ju högre cykelflöde desto större vidd på cykelbanan. Den största cykelbanebredden utifrån 

dessa rekommendationer är 5,1 m, då banan är dubbelriktad med sidoräcken och högt 

flöde. Den minsta bredden på cykelbanan är 2,4 m vid lågt dubbelriktat flöde utan 

sidoräcken, och 1,3 m om cykelbanan är enkelriktad med lågt flöde utan sidoräcken 

(Trafikverket och SKL 2015a). Cykelbanebredden 5,1 m, som anges för enbart cykelbanor, 

är sannolikt tillämpbar även för cykelbanor på gc-banor. Med en rekommenderad 

gångbanebredd på 2,0 m skulle detta medföra att VGU rekommenderar en maximal bredd 

för gång- och cykelbana på 7,1 m.  

2.4.2 GCM-handboken 

GCM-handbokens kapitel om gång- och cykelbanor inleds med ett konstaterande kring att 

gc-banor i regel är dubbelriktade. Endast i tätare innerstadsmiljö är enkelriktad trafik ett 

alternativ om flödet av framför allt cyklister är högt nog och det finns tillräckligt stort 

utrymme (Trafikverket och SKL 2010). 

Även i GCM-handboken nämns flödet av gående och cyklister som en viktig parameter för 

vilken bredd som är lämplig på gång- och cykelbana. Separeringsformen mellan gång- och 

cykelbanan, samt hur vägbanan skiljer sig från gång- och cykelbanan påverkar också 
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bredden (Trafikverket och SKL 2010). Tabell 2 nedan beskriver GCM-handbokens 

rekommenderade bredder för gång- och cykelbanor. 

Tabell 2. GCM-handbokens angivna rekommendationer för bredder på gång- och 

cykelbanor (Trafikverket och SKL 2010). 

Typ av bana Litet cykelflöde Stort cykelflöde1 

Separerad enkelriktad 

cykelbana 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana: 1,6 m 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana 2,0 m 

Separerad dubbelriktad 

cykelbana 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana: 2,25 m 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana: >2,5 m 

Oseparerad dubbelriktad 

cykelbana 

3,0 m 4,0 m 

1
Stort cykelflöde: 

Enkelriktad bana >200/maxtimme, eller 1500-2000/dygn 

Dubbelriktad bana >300/maxtimme, eller 2000-3000/dygn 

Det minsta breddmåttet för en dubbelriktad separerad gc-bana blir således 1,8 m + 2,25 m 

= 4,05 m eller ungefär 4 m. För större flöden på gång- och cykelbanan, vilket gäller för 

samtliga av de undersökta platserna i denna studie, behövs minst 4,3 m total bredd, med 

en mer än 2,5 m bred cykelbana (Trafikverket och SKL 2010). 

Enkelriktade cykelbanor bör enligt GCM-handboken vara ännu bredare för att underlätta 

säkrare omkörningar, utan att cyklister ska behöva använda intilliggande ytor. Utöver de 

bredder som anges finns även rekommendationer för säkra sidoområden, där exempelvis 

avståndet till ett sidohinder på en raksträcka bör vara 0,6 m. På trånga områden kan detta 

avstånd minskas till 0,4 m (Trafikverket och SKL 2010). 

2.4.3 Cykeln i Staden 

I rapporten Cykeln i Staden anges att en cykels bredd är cirka 60 cm, men utöver detta 

tillkommer “vingelutrymme” med varierande bredd. Cykeln i Staden fokuserar mycket på 

dimensionering för cykeln, och har därför inte med någon särskild bredd på den 

intilliggande gångbanan. Istället hänvisas mått på gångbanan till Boverkets föreskrifter, 

som föreslår 2,0 m rekommenderad bredd och 1,8 m minimum. Utöver det anges att en 

gång- och cykelväg inte bör göras smalare än 4,0 m, vilket skulle innebära en minimibredd 

för cykelbanan på 2,2 m. Vid större gång- och cykelflöden används måttet 2,5 m på 
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cykelbanan (Eriksson et al. 2009). Bredden på cykelbanan specificeras i Cykeln i Staden 

enligt tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Bredder på cykelbanor beroende på storleken av cykelflödet (Eriksson et al. 

2009).  

Typ av cykelbana Litet flöde Stort flöde 

Enkelriktad cykelbana 1,5 m 2,25 m 

Dubbelriktad cykelbana 2,5 m 3,25 m 

 

Fortsättningsvis är innehållet i Cykeln i Staden till stor del fokuserat på sidoområdet 

mellan cykelbana och körbana. Där anges att minsta vidd bör vara 0,7 m mellan 

cykelbanans slut och kantstenen mot körbanan, men att ett normalmått bär vara 1,05 m 

för att få plats med trafikskyltar, träd eller andra fasta hinder. Cykeln i Staden skiljer även 

gång- och cykel bana från gång- och cykelväg. En gång- och cykelväg är frånskild annan 

trafik och har till exempel parkmark på båda sidor, medan gång- och cykelbana exempelvis 

kan ligga intill annan väg (Eriksson et al. 2009). 
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2.4.4 Stockholms regionala cykelplan 

Cykelplanen för Stockholmsregionen har valt att använda sig av GCM-handboken som 

utformningsprincip för de regionala huvudstråken. En bild av de regionala huvudstråken 

med Stockholms Stad i fokus presenteras nedan i figur 6.  

 

Figur 6. De regionala huvudstråken i Stockholms stad (Cykelkansliet och Region 

Stockholm 2019). 

De bredder som presenteras för gång- och cykelbanor avviker en aning från 

GCM-handboken, trots att den anges som källa för de valda bredderna. Dessa 

rekommendationer presenteras i tabell 4.  

Tabell 4. Bredder på cykelbanor enligt den regionala cykelplanen för 

Stockholmsregionen (Trafikverket et al. 2014).  

Typ av bana Minsta godkända bredd God standard 

Enkelriktad cykelbana 

bredvid gångbana 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana: 2,0 m 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana: 3,0 m 

Dubbelriktad cykelbana 

bredvid gångbana 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana: 2,5 m 

Gångbana: 1,8 m 

Cykelbana: 3,5 m 
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2.4.5 Andra uppsatser och rapporter 

En tidigare studie av bredder på cykelbanor är en avhandling gjord av Johan Egeskog på 

KTH. Metoden för studien var att genomföra ett kontrollerat experiment med olika 

cykelbanebredder, för att se var de deltagande valde att lägga sig i förhållande till kanten. 

Resultatet av Egeskogs undersökning var att en cykelbana med 2,4 m i bredd skulle vara 

tillräcklig för säkra möten mellan två cyklister på cykelbanan. Vidare anmärker Egeskog 

även att ytterligare breddning av cykelbanan inte borde ge några bättre resultat förrän 

skillnaden i bredd är så pass stor att ännu en cyklist får plats i bredd (Egeskog 2019). 

En annan undersökning från KTH är ett kandidatexamensarbete gjort av Simone 

Arvidsson Söderström. Detta kandidatarbete undersöker hur rekommendationer från VGU 

kring gåendes utrymmesbehov stämmer överens med verkligheten. Enligt Söderströms 

arbete stämde inte uppfattningen helt att en gående behöver 0,7 m i bredd, utan att 

behovet för bredare definitioner är stort, upp till över en meter i bredd. Detta beror bland 

annat på att VGU inte tar hänsyn till tillbehör som väskor, paraplyer eller dylikt, eller att 

de rekommendationer som finns för gående med tillbehör är underskattade (Söderström 

2014).  

2.4.6 Sammanfattning av rekommendationer 

De olika texterna presenterar olika rekommendationer och vidder, men alla källor är mer 

eller mindre överens om att utformning kräver hänsyn till flöde, utrymmestillgång, och 

vilken utformningsstandard som ska uppnås. Rekommendationerna och bredderna för en 

dubbelriktad gång- och cykelbana presenteras tillsammans i tabell 5.   
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Tabell 5. Sammanfattning av de olika författningarnas rekommenderade bredder för 

dubbelriktade gång- och cykelbanor beroende på flödet av gående och cyklister.  

Källa Typ av bana Lägre flöde Högre flöde 

VGU Dubbelriktad gång- 

och cykelbana 

 4,3 m
 

-1 

GCM Dubbelriktad gång- 

och cykelbana 

4,05 m 4,5 m 

Cykeln i Staden Dubbelriktad gång- 

och cykelbana 

4,3 m 5,25 m 

Regionala 

cykelplanen 

Dubbelriktad gång- 

och cykelbana 

4,3 m 5,3 m 

1
VGU anger inget tydligt värde för bredd. 

2.4.7 Separering mellan gående och cyklister 

I flertalet av de angivna källorna definieras separationen mellan fotgängare och cyklister 

som viktig för säkerheten. Dessutom anges att kontrast i materialen är av stor betydelse, 

till exempel gatuplattor på gångytan och asfalt på cykelbanan. Den mest välfungerande 

separationsutformningen är tre eller fyra rader smågatusten eller en heldragen linje mellan 

gång- och cykelbanorna. Nivåskillnad mellan gång- och cykelbanan fungerar även väl, men 

ger upphov till snubbelrisk och problem vid exempelvis snöröjning (Eriksson et al. 2009).  

2.4.8 Jämförelser med andra länder 

2.4.8.1 Danmark 

Danmarks rekommendationer för cykelbanors bredder överensstämmer till stor del med 

de mått som framgår av Stockholms regionala cykelplanen och Cykeln i Staden. En del av 

Danmarks cykelstrategi till 2025, PLUSnet, är ett högkapacitetssystem med bredder som 

ska tillåta två cyklister att köra i bredd och kunna bli omkörda av en tredje. Dessa 
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cykelbanor består av tre körfält och standardbredden är 3,0 m. Minsta bredd för 

PLUSnetsystemet är 2,8 m (City of Copenhagen 2013).  

I en region som sträcker sig bland annat mellan Helsingör, Köpenhamn och Roskilde finns 

ett motorvägssystem för cykelbanor som kallas Cycle Superhighways. Bredderna för dessa 

är mellan 2,5-3,5 m. En cykelbana i Köpenhamn bör ha en minsta bredd på 2,2 meter, men 

kan vara så smal som 1,5 meter om det inte finns bilparkering mellan cykel- och körbanan. 

Gångbanan uppges ha en standardbredd på 2,5 m. I Köpenhamn ökar även antalet 

Cargobikes, lådcyklar, vilka ställer högre krav på breda cykelbanebredder än vanliga cyklar 

(City of Copenhagen 2013).  

Andelen resor som görs med cykel i Köpenhamn är 29 %, och målet är att andelen ska öka 

med ytterligare nio procentenheter till 2025, vilket visar i figur 7 nedan (Supercykelstier 

2017). Enligt motsvarande statistik för Stockholm som tidigare nämnts i avsnitt 2.3, är 

skillnaderna stora. Dagens 29 % resor med cykel i Köpenhamn överstiger redan målet för 

Stockholm till 2030 om att andelen cykelresor ska vara 20 %.  

 

Figur 7. Andelen resor med olika färdmedel i Köpenhamn. Till höger visas det totala 

antalet resor medan diagrammet till vänster visar resor endast till jobb eller skola. I 

diagrammen markeras även cykelmålet för 2025 (Supercykelstier 2017).  
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3. Metod 

3.1 Metod för datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med videoinspelning på nio platser i Stockholm. Platserna 

valdes först och främst utifrån följande kriterier:  

- Gång- och cykelbanan ska vara avgränsad med exempelvis ett räcke eller en kant på 

båda sidor.  

- Gång- och cykelbanan ska inte vara höjdseparerade utan endast skiljas av med 

exempelvis linje eller gatusten.  

- Flödet på gång- och cykelbanan ska vara så pass höga vid datainsamlingen att 

mätningen motsvarar framtida höga nivåer samt att det finns möjlighet för cyklister 

och gående att interagera med varandra. 

- Gång- och cykelbanorna bör i största möjliga mån ha olika bredder på de olika 

platserna så att de skiljer sig från varandra. 

För att hitta platser som lämpade sig för studien undersöktes flöden av framför allt 

cyklister, i huvudsak på broar i Stockholm. Flödesdatan är från Trafikkontorets 

automatiska mätstationer och avgränsades till intressanta broar. Bland de gång- och 

cykelbanor med högst flödesdata valdes slutligen mätplatserna så att de matchade och 

uppfyllde ovanstående kriterierna för utformning.  

Platserna filmades i 30 minuter vid ett tillfälle under de tider då flödet beräknades vara 

som högst enligt Trafikkontorets flödesdata. Generellt varade rusningstrafiken ungefär 

mellan 07.30-08.30 på förmiddagen och 16.30-17.30 på eftermiddagen.  

3.2 Metod för sammanställning 

Datainsamlingen sammanställdes därefter manuellt för varje plats. För att göra detta 

gjordes antaganden för vilka typer av konflikter och interaktioner som kan uppstå som är 

relevanta för studien, samt vilka parametrar som kan påverka uppkomsten av dessa. På 

dessa antaganden baseras resultatet och de beskrivs nedan. 

3.2.1 Antagande om konflikter mellan cyklister 

Två eller flera cyklister kan interagera med varandra antingen på cykelbanan eller på 

gångbanan. Förutsättningarna för cyklisternas beteende beror på om de kör i samma eller 

olika riktningar. För att skilja dessa passager åt har följande definierats: 
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- En cyklist som passerar en annan cyklist i samma körriktning gör en omkörning. 

- Två cyklister som passerar varandra i motsatt riktning har ett möte.  

Vid en omkörning gör den passerande cyklisten ett eget val att köra förbi cyklisten framför, 

och kontrollerar passagen mer eller mindre på egen hand. Cyklisten längst fram har inte 

full möjlighet att hålla koll bakåt och får i omkörningen ansvaret att vara passerbar. Vid ett 

möte har cyklisterna bättre möjlighet att placera sig i förhållande till varandra eftersom 

båda kan förbereda och anpassa sig under en längre sträcka.  

Konflikterna kan delas in i olika typer av konflikter i syfte att få ett mått på hur ofta en 

omkörning eller ett möte kan ske på den yta som tillhör cyklisterna, och hur ofta 

gångbanan används. Indelningen av konflikter är i “bra konflikter” och “dåliga konflikter”. 

Dessa definieras enligt följande och illustreras i figur 8:  

- Bra konflikt: En konflikt mellan cyklister som håller sig inom cykelbanan.  

- Dålig konflikt: En konflikt mellan cyklister som inskränker på gångbanans yta.  

 
 

Figur 8. Illustrationen exemplifierar en bra konflikt (t.v.) och dålig konflikt (t.h.) 

mellan cyklister. 

I sammanställningen har konflikter mellan cyklister undersökts gällande riktning och 

huruvida passagen sker i gång eller cykelbanan, se tabell 6 nedan.  
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Tabell 6. Mall för sammanställning av konflikter för cyklister. Konflikterna klassas 

utifrån riktning och på vilket utrymme de sker.  

Cykel - Cykel 

Samma riktning 

Mötet kräver gångbanans utrymme 

Mötet använder bara cykelbanans 

utrymme 

Olika riktning 

Mötet kräver gångbanans utrymme 

Mötet använder bara cykelbanans 

utrymme 

3.2.2 Antagande om konflikter mellan gående 

För gående gäller samma princip för kontroll vid passage som för cykel. Två gående i 

samma riktning har inte samma möjlighet till kommunikation som två mötande 

fotgängare. Skillnaden för gående är att mötet och passagen går långsammare eftersom 

hastigheterna är lägre än för cykel, och att det därför finns möjlighet att anpassa sig till 

andra gående under större del av passagen.  

Precis som för cyklisterna finns bra och dåliga konflikter för gående, som beskrivs enligt 

följande och illusteras i Figur 9. 

- Bra konflikt: En konflikt mellan gående som håller sig inom cykelbanan.  

- Dålig konflikt: En konflikt mellan gående som inskränker på gångbanan.  

  

Figur 9. Illustrationen exemplifierar hur en bra konflikt (t.v.) och en dålig konflikt (t.h.) 

mellan gående kan se ut.  
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För gående i datasammanställningen har riktningarna angetts, samt om passager sker på 

gångbanan eller om de inskränker på cykelbanans yta. Detta visas i tabell 7 nedan.  

Tabell 7. Mall för sammanställning av konflikter för gående. Konflikterna klassas 

utifrån riktning och på vilket utrymme de sker.  

Gående - Gående 

Samma riktning 

Gående inskränker på cykelbanan 

Gående går om i gångbanan 

Olika riktning 

Gående inskränker på cykelbanan 

Gående går förbi i gångbanan 

 

3.2.3 Antagande om konflikter som innefattar gående och cyklister 

När en cyklist och gående interagerar med varandra har en annan typ av konflikt uppstått. 

Ett exempel på detta är om en cykel genomför en omkörning och inskränker på gångbanan 

där en fotgängare befinner sig. Detsamma gäller om en fotgängare inskränker på 

cykelbanan och stör en cyklist. Denna typ av konflikt kan ses som att den ena typen av 

trafikanter hindrar den andra från att röra sig fritt på sin egen yta. Även här har riktningen 

angetts, eftersom den spelar roll för hur bra uppsikt en gående eller cyklist har över 

trafiken framför och bakom.  

Denna typ av konflikt kan ses som en dubbel konflikt eftersom den innebär dubbla 

interaktioner, en passage i gång- eller cykelbanan som inskränker på fel yta, och ytterligare 

en interaktion på den bana som inskränks. Till skillnad från konflikterna mellan enbart 

cyklister eller gående räknas den här konflikttypen som enbart dålig, eftersom den alltid 

innebär att en inskränkning gjorts. Figur 10 visar hur denna typ av konflikt kan se ut. 

Tabell 8 visar hur denna konflikt sammanställts.  
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Figur 10. Illustrationen exemplifierar hur en interaktion mellan cyklist och gående kan 

se ut. 

 

Tabell 8. Mall för sammanställningen av interaktioner mellan gående och cykel. 

Konflikterna har klassats utifrån riktning och var den äger rum på gång- och 

cykelbanan.  

Cykel - Gående 

Samma riktning 

Interaktion i gångbanan 

Interaktion i cykelbanan 

Olika riktning 

Interaktion i gångbanan 

Interaktion i cykelbanan 

 

3.2.4 Parametrar som antas påverka konflikternas uppkomst 

Det finns flera parametrar som påverkar att en konflikt uppstår. Utöver faktorer såsom 

beteenden har de viktigaste parametrarna för denna studie antagits vara gång- och 

cykelflöde samt bredd. Flödet på en gång- och cykelbana kan delas in i trafiktyp samt 

riktning. Ju fler trafikanter som befinner sig på en plats, desto fler potentiella interaktioner 

finns. Bredden kan delas in i total bredd, cykelbanebredd och gångbanebredd. Ju bredare 

bana, desto större bör möjligheten vara att trafikslagen ska kunna samsas om deras 

tilldelade utrymme. Detta antagande baseras på hur flödet och bredden tillåter trafikanter 

att interagera med varandra, och bortser helt från att deras beteende kan leda till diverse 

avvikelser i rörelse- och interaktionsmönster.  
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Bredderna mättes på varje plats och sammanställdes därefter i jämförelse med varandra. 

Flödet av cyklister och gående per halvtimme har sammanställts för varje plats i tabell 9 

nedan.  

Tabell 9. Mall för sammanställningen av flödet på mätplatserna. Flödet 

klassades utifrån riktning.  

Flöde Cyklister 
Riktning mot kamera 

Riktning från kamera 

Flöde Gående 
Riktning mot kamera 

Riktning från kamera  

 

3.3 Bakgrund till val av observationsplatser och konfliktindelning 

De antagna och beskrivna konflikttyperna är en kombination av observerade beteenden i 

trafiken mellan cyklister och gående samt tänkbara scenarion som beräknas vara vanligt 

förekommande. Även litteraturstudien har bidragit till val av metod. Dessa olyckstyper 

stämmer överens med de typer som registreras i Strada, där olyckorna anges och 

grupperas efter vilka trafikslag som är inblandade i olyckan. Exempel på dessa grupper är 

fotgängare eller cykel singelolycka, fotgängare-cyklist, cykel-cykel, eller olyckor som även 

innefattar moped och motorfordon med gående eller cyklister. Detta system liknar det som 

används vid datasammanställningen i studien. 

Figur 11 nedan visar en sammanställning av cykel- och gångrelaterade olyckor på gc-banor 

och trottoarer under 2017-2018. Olyckorna är utspridda över hela staden, men på i stort 

sett alla valda mätplatser, som markerats med en cirkel i bilden, förekommer rapporterade 

olyckor. Även i anslutning till de mätta platserna och på andra broar och flaskhalsar 

tenderar att finnas olyckor. Denna sammanställda information visar att de valda platserna 

är relevanta för studien och att de är intressanta i syfte att minska olycksrisk för gående 

och cyklister.  
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Figur 11. GIS-lager med cykel- och gångrelaterade olyckor på GC-vägar samt trottoarer. 

Cirklarna är de utvalda mätplatserna, och diskuteras noggrannare under rubrik 4.1. 

Notera att Danviksbron och Värmdövägen delar inringning, samt att markeringen för 

Västerbron inte inkluderar hela bron. Bilden är en sammanställning av data från Strada 

gjord av Per Strömgren.  
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4. Observationsstudie 
Följande avsnitt redogör för de olika mätplatserna, både i jämförelse med varandra och var 

för sig. Varje mätplats beskrivs utifrån geografiskt läge och utformning, och ett 

sammanfattat resultat för gång- och cykelflöde per halvtimme och konflikter presenteras. 

Under rubriken Bilagor bifogas resultatet för mätplatserna i sin helhet.  

4.1 Mätplatserna 

Samtliga mätplatser som valdes ut presenteras i kartan nedan. De platser som användes 

för studien är gång- och cykelbanor på Danviksbron, Värmdövägen, Kristineberg, 

Liljeholmsbron, Slussen, Skanstullsbron, Tranebergsbron, Vasabron och Västerbron. 

Platserna presenteras i kartan i figur 12. 

 

Figur 12. Karta över de valda observationsplatserna. Bakgrundskarta från eniro.se.  

 Mätplatserna skiljer sig åt i bredder vad gäller gångbanebredd, cykelbanebredd och total 

bredd. Samtliga platsers bredder presenteras i ett sammanställt diagram i figur 13.  
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Figur 13. Samtliga mätplatsers bredd på gång- och cykelbana samt total bredd. Eventuell 

avskiljare som inte är enbart linje utmärks.  

Vasabron är den bro som utformningsmässigt skiljer sig från de andra mätplatserna. 

Istället för räcke mellan cykelbanan och körbana, som de andra platserna har, finns på 

Vasabron endast kantsten. Gång- och cykelbanan separeras även med gatusten, medan de 

andra mätplatserna har heldragen linje.  

Mätplatserna Värmdövägen och Kristineberg ligger i anslutning till Danviksbron 

respektive Tranebergsbron. Eftersom platserna uppfyllde kriterierna för utformning och 

bidrog till studien med nya variationer i bredd valdes de som egna mätplatser.  
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4.2 Danviksbron  

Danviksbron förbinder Henriksdal med östra Södermalm och är högt trafikerad av 

busslinjer och biltrafik. Bron är en viktig förbindelse för både gående och cyklister med 

bland annat skolor på ena sidan och bostadsområde på andra, samtidigt som den även ger 

god möjlighet att smidigt cykla till centrala Stockholm.  

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs med linje.  

Sidoräcken finns på båda sidor.  

Cykelbanan är inte enkelriktad.  

Flöde Stort flöde mot Södermalm. Cykelflödet större än gångflödet.  

Totalt cykelflöde: 635 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 99 st/halvtimme 

Konflikter Mellan gående skedde enbart bra konflikter.  

Interaktioner mellan gående och cyklister skedde enbart i 

gångbanan. Relativt få interaktioner givet flödet.  

Av alla konflikter mellan cyklister inskränkte 40 % av passagerna 

på gångbanan.  

Mötande cyklister inskränkte oftare på gångbanan än cyklister i 

samma riktning. Dessa möten ledde även till flest interaktioner 

med gående på gångbanan.  
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4.3 Kristineberg 

Intill Tranebergsbron i riktning mot Kristinebergs tunnelbanestation på Kungsholmen 

gjordes datainsamling på en sträcka utmed Drottningholmsvägen.  

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med en linje.  

Sidoräcken finns på båda sidor.  

Cykelbanan är inte enkelriktad.  

Flöde Flödet var störst mot Tranebergsbron till Alvik från 

Kungsholmen.  

Totalt cykelflöde: 388 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 30 st/halvtimme 

Konflikter Lågt gångflöde medförde inga interaktioner mellan gående i 

samma riktning. Gående i olika riktningar passerade varandra 

lika ofta i gångbanan som i cykelbnanan, om än antalet passager 

var få.  

Av det totala antalet interaktioner cyklister emellan utgjorde 

mötande cyklister som inskränkte på gångbanan 47 %.  

Endast 30% av antalet interaktioner mellan cyklister höll sig i 

cykelbanan.  

80 % av interaktionerna mellan gående och cyklister skedde i 

gångbanan.  
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4.4 Liljeholmsbron 

Liljeholmsbron är en viktig länk mellan Hornstull på Södermalm på ena sidan och 

Liljeholmen på andra. Bron förbinder stora bostadsområden med både näringsliv och 

arbetsplatser och ger en god möjlighet till kommunikation mellan stadsdelarna.  

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med en linje.  

Sidoräcken finns på båda sidor.  

Cykelbanan är inte reglerat enkelriktad.  

Flöde Störst flöde mot Hornstull för cyklister.  

Relativt jämnt fördelat flöde för gående i de två riktningarna.  

Totalt cykelflöde: 480 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 139 st/halvtimme 

Konflikter Passager fungerar relativt bra både för gående och cyklister.  

Cyklisterna höll sig i 88 % av interaktionerna till cykelbanan.  

För gående var 69 % av passagerna på gångbanans utrymme.  

Flest interaktioner mellan cyklister och gående ägde rum på 

cykelbanan. 
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4.5 Slussen 

Området mellan Slussen och Gamla stan genomgår en hel del förändring och 

infrastrukturarbeten i och med Slussenprojektet, samtidigt som det är ett populärt gång- 

och cykelstråk med stora flöden i båda riktningar. Trots flera vägarbeten och tillfälliga 

lösningar lämpade sig gång- och cykelbanans utformning och höga flöde väl för studien. 

Riktningen valdes från Slussen mot Gamla stan, d.v.s. nordlig riktning.  

Det centrala läget mellan Slussen och Gamla stan innebär en räckvidd till stora delar av 

Stockholms innerstad för både cyklister och gående. Bron har ett stort gång- och cykelflöde 

i stort sett hela dagen och är även en viktig länk mellan Slussen och Djurgårdsfärjan.  

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med en linje.  

En tillfällig vägg och plank/staket omger gång- och cykelbanan.  

Cykelbanan är enkelriktad.  

Flöde Flödet var störst i nordlig riktning mot Gamla stan. Stort flöde av 

både gående och cyklister.  

Totalt cykelflöde: 883 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 631 st/halvtimme 

Konflikter Stort flöde av både gående och cyklister medför ett resultat som 

kan upplevas avvikande från övriga mätplatser. Fler trafikanter 

ger upphov till fler möjliga möten och passager. En gående i 

riktning mot strömmen mötte i snitt drygt fem personer, vilket 

gav upphov till över 600 konflikter mellan gående i motsatta 

riktningar.  

Ytterst få trafikanter inskränker på den andres yta. Endast 2 % av 

gående som passerade varandra gjorde det i cykelbanan, och av 

cyklisterna utnyttjade bara 7 % gångbanans yta.  
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4.6 Skanstullsbron 

Skanstullsbron sammanbinder Gullmarsplan med Skanstull på södra Södermalm. Bron 

trafikeras av buss- och biltrafik, tunnelbana samt gående och cyklister, och är en viktig 

förbindelse mellan söderort och Stockholms innerstad. 

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med linje.  

Båda sidorna omges av sidoräcke.  

Cykelbanan är enkelriktad.  

Flöde Flödet var störst mot Södermalm. Stort flöde av cyklister och 

jämförelsevis litet gångflöde. Eftersom cykelbanan är enkelriktad 

var flödet på cyklar enbart i en riktning.  

Totalt cykelflöde: 848 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 30 st/halvtimme 

Konflikter Interaktionerna mellan de gående var få, till följd av att antalet 

gående var relativt få. Ingen dålig konflikt uppstod bland de 

gående.  

Enkelriktad cykelbana medförde enbart konflikter mellan 

cyklister i samma riktning. Majoriteten (83 %) av omkörningarna 

höll sig till cykelbanan.  

Trots få gående i kombination med litet antal inskränkningar av 

cyklister på gångbanan skedde sju konflikter mellan gående och 

cyklister i gångbanan. Detta motsvarar 11 % av det antal 

inskränkningar som cyklisterna gjorde på gångbanan.  
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4.7 Tranebergsbron 

Tranebergsbron sträcker sig från Alvik och Traneberg i väster till Kristineberg på 

Kungsholmen i öster. Bron är en av de bredaste av de mätta platserna i studien, och är 

oproportiornerligt bred i förhållande till det relativt låga gång- och cykelflödet. Det låga 

flödet kan delvis förklaras av att tunnelbanan trafikerar mellan centrala Stockholm och 

exempelvis Alvik.  

En parameter som kan vara relevant för analysen av resultatet är att cyklisterna från Alvik 

cyklade i nedförsbacke, och därmed möjliggjorde högre hastigheteter än för cyklisterna 

från Kungsholmen.  

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med en linje. 

Sidoräcken finns på båda sidor.  

Cykelbanan är inte enkelriktad.  

Flöde Flödet var störst mot Alvik från Kungsholmen, men relativt jämnt 

fördelat mellan riktningarna. 

Totalt cykelflöde: 435 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 30 st/halvtimme 

Konflikter Alla konflikter mellan gående var goda och höll sig inom 

gångbanans utrymme.  

Antalet möten och omkörningar av cyklar som utnyttjade 

gångbanan var stort. Möten mellan cyklister i olika riktningar 

krävde i 77 % av fallen gångbanans utrymme, motsvarande 163 

möten, medan endast 49 möten höll sig inom cykelbanan. 

För cyklister i samma riktning körde 13 % om varandra i 

gångbanan.  

Av det totala antalet inskränkningar på gångbanan ledde 31 

stycken till interaktioner med gående. 
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4.8 Vasabron 

Vasabron är som tidigare nämnt den bro som skiljer sig något från de andra 

utformningsmässigt. Den har inget sidoräcke mot biltrafiken och separerar gång- och 

cykelbanan från varandra med gatusten istället för linje. På cykelbanan finns även 

streckade linjer som hänvisar cyklister i olika riktningar till separata körfält.  

Bron förbinder nordöstra delen av Gamla stan med Norrmalm, vilket är en central 

placering i Stockholms innerstad.  

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med fyra kantstenar placerade i 

bredd.  

Gångbanan har sidoräcke medan cykelbanan endast har en kant 

mot biltrafiken.  

Körriktningen är angiven för cyklister i båda riktningar.  

Flöde Flödet av både cyklister och gående var högt och var till störst del 

riktat söderut mot Gamla stan vid mättillfället.  

Totalt cykelflöde: 887 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 358 st/halvtimme 

Konflikter Trots stort flöde var antalet konflikter och inskränkningar få.  

Endast 2 % av cyklisterna passerade varandra med användning av 

gångbanan. Ungefär lika liten del av passagerna bland gående 

använde cykelbanans yta.  

Liksom resultatet i Slussen skapar det höga flödet även här många 

potentiella konflikter. En cyklist i riktning mot rusningsflödet 

passerade i snitt mellan tre och fyra cyklister i motsatta 

riktningen.  

Antalet interaktioner mellan cyklister och gående var till 63 % i 

cykelbanan.  
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4.9 Värmdövägen 

Vid Danviksbrons fäste mot Henriksdal smalnar gång- och cykelbanan av och fortsätter 

parallellt med Värmdövägen. Denna plats omges av räcke på sidan mot bilvägen och 

gångbanan avgränsas av en bergvägg. Denna bergvägg hade samma funktion som 

sidoräcken på övriga mätplatser, och valdes därför att betraktas som ett vanligt räcke.  

Den lilla bron Hästholmsviadukten som går över Värmdövägen ger gång- och cykelbanan 

en något skymd sikt och krokig väg till följd av brons ena pelare som är placerad vid sidan 

av cykelbanan. Korsningen mellan Kanalvägen och Värmdövägen, söder om mätplatsen, är 

signalreglerad vilket gör att cyklister ofta anländer till mätplatsen i klungor. 

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med en linje. 

Sidoräcke avgränsar cykelbanan från biltrafiken. Gångbanan 

avgränsas av en bergvägg.  

Cykelbanan är inte enkelriktad.  

Flöde Flödet var störst mot Södermalm och centrala Stockholm. 

Majoriteten av trafikanterna var cyklister.  

Totalt cykelflöde: 659 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 58 st/halvtimme 

Konflikter De flesta gående höll sig i gångbanan vid passager. Antalet bra 

konflikter var dubbelt så många som de dåliga för gående.  

57 % av konflikter mellan cyklisterna var sådana som höll sig till 

cykelbanan.  

Olikriktade cyklister i möte använde gångbanan i stor 

utsträckning. Dessa motsvarade ensamt 34 % av det totala antalet 

passager cyklister emellan.  

Inskräkningarna på gångbanan ledde till totalt 21 konflikter 

mellan gående och cyklister. På cykelbanan skedde tre 

interaktioner.  
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4.10 Västerbron 

Västerbron är 600 m lång och förbinder Hornstull på Södermalm med Marieberg på 

Kungsholmen. Gång- och cykelbanor finns på var sida av bron och cykelbanorna är 

reglerat enkelriktade. Västerbrons tillstånd har sedan bron byggdes år 1935 försämrats och 

problem med stålmaterialet har lett till sprickbildning i brons konstruktion. De två möjliga 

åtgärderna som utreds är i första hand renovering och därefter ett utbyte av bron 

(Strandberg and Loberg 2018). Det sistnämnda alternativet skulle kunna innebära en 

möjlighet att se över brons utformning av gång- och cykelbanor.  

I anslutning till Västerbron finns ett flertal signalstyrda korsningar som påverkar 

ankomstmönstret till bron. Detta gör att de flesta cyklister, och gående, anländer gruppvis.  

Utformning Gång- och cykelbanan skiljs åt med en linje.  

Båda sidor omges av sidoräcken.  

Cykelbanan är reglerat enkelriktad.  

Flöde Den enkelriktade cykelbanan medförde enbart cykelflöde i 

norrgående riktning mot Marieberg. Även bland gående var 

denna riktning på flödet störst.  

Totalt cykelflöde: 580 st/halvtimme 

Totalt gångflöde: 63 st/halvtimme 

Konflikter Endast konflikter mellan cyklister i samma riktning eftersom 

ingen under mättillfället cyklade mot enkelriktningen.  

Endast 8 % av antalet konflikter mellan cyklister inskränkte på 

gångbanan.  

Mellan gående förekom konflikter i båda riktningar och av det 

totala antalet konflikter var 56 % inskränkande på cykelbanan.  

Totalt 38 interaktioner mellan gående och cyklister observerades i 

cykelbanan medan ingen sådan konflikt ägde rum i gångbanan.  
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5. Analys 

5.1 Metod för analys 

Den insamlade datan för varje mätplats sammanställdes i tabeller som de som 

presenterades i avsnitt 3.2.1 - 3.2.4 i intervall om fem minuter.  

Eftersom platserna skiljer sig åt vad gäller exempelvis flöde och sträckan för mätning kan 

de direkta resultaten inte jämföras med varandra. Detta eftersom olika antal trafikanter på 

olika långa mätsträckor inte ger samma antal möjliga konflikter. Sannolikheten för att en 

konflikt ska inträffa beror också på vad det finns för möjlighet att röra sig fritt. Ju högre 

gång- och cykelflöde på en sträcka desto större hänsyn behöver tas för andra trafikanter. 

För att kunna utföra analysen och jämföra resultaten med varandra gjordes följande:  

- Antalet trafikanter multipliceras med uppmätta sträckan för att få en faktor som 

anger antalet gång- och cykelkilometer (gckm) för varje plats. Antalet konflikter 

räknas per gckm eftersom både flödet och den observerade sträckan varierar.  

- En faktor som ger ett mått på sannolikheten för att en konflikt kan uppstå togs 

fram, beroende på antalet gående och cyklister.  

 

(F1) 

Där G är flödet för gående och C är flödet för cyklister per halvtimme.  

Sammantaget kan de olika mätplatsernas antal konflikter jämföras med ett viktat flöde, 
genom att alla konflikter omvandlas enligt följande samband:  

 

(F2) 

Där q är flöde per halvtimme och s mätsträckan.  
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Det viktade flödet, det vill säga flödet per halvtimme, mätsträcka och sannolikhetsfaktorn, 

gör det möjligt att hitta samband mellan mätplatsernas antal konflikter och gång- 

respektive cykelbanebredd. Detta görs genom att undersöka bra och dåliga konflikter per 

bredd för trafikslagen var för sig.  

För att undersöka hur gång- och cykelbanans bredder eventuellt påverkar antalet 

konflikter gjordes även ett konfidensintervall baserat på antalet bra och dåliga konflikter 

tillsammans med gångbanans respektive cykelbanans andel av den totala bredden.  

5.2 Analys av litteratur och uppmätt resultat 

Ett tydligt första resultat från litteraturstudien och observationerna är att de bredder som 

har blivit uppmätta på mätplatserna i flera fall inte motsvarar de rekommenderade 

bredderna enligt VGU, GCM-handboken, Cykeln i Staden, den Regionala Cykelplanen i 

Stockholms Län eller andra studier.  

Figur 14 nedan visar huruvida varje observerad plats uppfyller rekommendationerna för 

utformning eller ej, utifrån resultatet av litteraturstudien. De platser som uppfyller kraven 

markeras med grönt, och de som inte uppfyller kraven markeras med rött. Eftersom vissa 

platser är på gränsen (±2%) till tillräckligt breda har de markerats med gult. De kraven 

som ska ha uppfyllts är antingen lägsta angivna krav eller krav som motsvarar platsens 

gång- och cykelflöden.  

 

Figur 14. Tabell över vilka observerade platser som uppfyller de angivna 

breddrekommendationerna. G står för gångbana och C står för cykelbana.  
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5.3 Analys av antalet konflikter per mätplats 

För att undersöka hur antalet konflikter varierade mellan mätplatserna gjordes 

diagrammet som redovisas i figur 15. De röda staplarna visar antalet dåliga konflikter per 

viktat flöde och de gröna motsvarar antalet bra konflikter per viktat flöde (se F2). 

Konflikterna är de som redovisades i avsnitten 3.2.1-3.2.3. Västerbron, Skanstullsbron och 

Slussen är alla enkelriktade och eftersom utformningen därmed skiljer dem från 

resterande platser har de markerats som enkelriktade i diagrammet.  

 

Figur 15. Antalet bra respektive dåliga konflikter per viktat flöde på varje observerad 

plats. Enkelriktade cykelbanor har utmärkts med mönstrade staplar.  

Resultatet i figur 15 visar att för samtliga platser är de goda konflikterna fler än de dåliga. 

Västerbron och Skanstullsbron, som till utformningen är ungefär lika breda och fördelade, 

har ett relativt likt antal konflikter. Dessa broar går även att jämföra med resultatet i 

Kristineberg, som med dubbelriktad cykelbana har samma totala bredd som Västerbron, 

och så gott som samma breddförhållanden som Skanstullsbron.  

Trots att Vasabrons utformning skiljer sig från de andra broarna med gatusten som 

separerar trafikslagen från varandra var antalet konflikter i stort sett lika många som på 

Danviksbron. Antalet dåliga konflikter på Vasabron går även att jämföra med antalet 

dåliga i Slussen. Båda platserna hade högt flöde av både gående och cyklister, vilket kan ha 
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bidragit till det relativt låga antalet dåliga konflikter. Anledningen kan vara att ett högt 

flöde av gående samt cyklister skapar sämre möjlighet för dessa dåliga interaktioner att 

uppstå. Det skulle kunna vara så att de som färdas på sträckan blir bundna i sitt flöde, och 

inte ges möjlighet att ta sig över på “fel” sida separationen. Samma effekt ges av en 

svåröverkomlig separation, såsom nivåskillnader eller gatusten, som finns på Vasabron. 

5.4 Analys av antalet konflikter för cyklister 

För att vidare undersöka hur gång- och cykelbanornas bredder påverkade antalet 

konflikter på de olika observerade platserna gjordes grafer för dessa samband. I Figur 16 

visas samband mellan antalet bra respektive dåliga cykelkonflikter per viktat flöde mot 

cykelbanans bredd (se F2). Eftersom både cykel- och gångbanans bredd, samt förhållandet 

mellan dem påverkar trafikanternas beteende visas dessa bredder med varsin graf i samma 

diagram.  

Figur 16. Diagrammet visar antalet bra och dåliga cykelkonflikter per viktat flöde med 

cykelbanebredden på x-axeln. De dåliga konflikterna är dåliga cykelkonflikter och 

konflikter mellan gående och cyklister i gångbanan. De gula och blå graferna syftar till 

att visa bredden på både gång- och cykelbanan samt förhållandet mellan dem.  

Graferna för cykelkonflikter per cykelbanebredd visar att det breddintervall där antalet 

goda konflikter är flest och de dåliga lägst är mellan 219-230 cm. Resultatet visar att en 

större bredd på cykelbanan inte alltid leder till färre antal konflikter.  

Bland de smalare bredderna (183cm - 203cm) är förhållandet mellan gång- och 
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cykelbanan relativt jämnt. Däremot skiljer sig antalet konflikter. Dessa cykelbanebredder 

återfinns på platserna Skanstullsbron (183 cm), Värmdövägen (185 cm) och Kristineberg 

(203 cm). Platserna har en jämlik flödesfördelning mellan trafikslagen och riktningarna. 

På Skanstullsbron är cykelbanan enkelriktad vilket kan förklara att andelen dåliga 

omkörningar är mindre än på de andra två platserna.  

Bredden 258 cm visar visserligen på ytterst få dåliga konflikter, men samtidigt är antalet 

bra konflikter också lågt, vilket tyder på att platsens omständigheter inte ger upphov till 

omkörningar. De breda cykelbanorna i Slussen (250 cm) och Tranebergsbron (258 cm) ger 

båda möjlighet för att åtminstone två cyklister ska kunna möta och köra om varandra 

enbart på cykelbanan, oavsett enkelriktning eller inte. Resultatet visar trots detta att det 

låga flödet av gående på Tranebergsbron ger upphov till betydligt fler dåliga konflikter än 

på Slussen där flödet av gående var mycket högt. Genom att ta gångbanans yta i anspråk 

kan fler cyklar i bredd få plats, men med det höga gångflödet vid Slussen finns inte denna 

möjlighet.  

5.5. Analys av antalet konflikter för gående 

För att undersöka vilken gångbanebredd som medförde lägst antal konflikter för gående 

gjordes motsvarande diagram som det i Figur 16. Figur 17 visar hur antalet bra och dåliga 

gåendekonflikter varierar per gångbanebredd. Gång- och cykelbanans bredd och 

sambandet mellan dem visas med varsin graf i diagrammet.  
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Figur 17. Diagrammet visar antalet bra och dåliga gåendekonflikter per viktat flöde med 

gångbanebredden på x-axeln. De dåliga konflikterna är både dåliga gåendekonflikter 

och interaktioner mellan gående och cyklister i cykelbanan. De gula och blå graferna 

syftar till att visa bredden på både gång- och cykelbanan samt förhållandet mellan dem.  

Resultatet för gåendekonflikter per gångbanebredd visar att bredderna 210-325 cm ledde 

till flest goda konflikter. Detta indikerar att en gång- och cykelbana som ska hantera stora 

gångflöden bör vara minst mellan 147 cm och 210 cm bred. På bredderna 120-136 cm är 

gångbanan tydligt för smal för möten och passager, även om antalet bra konflikter inom 

detta intervall ökar ju bredare gångbanan är.  

Vasabrons och Slussens höga gångflöden medför stort antal bra konflikter, vilket går att se 

för bredderna 210 cm, respektive 274 cm. Skanstullsbron, som har 140 cm bred gångbana 

hade mycket låga gångflöden, vilket reflekterar avsaknaden av konflikter i diagrammet.  

  



48 

5.6 Konfidensintervall för parametrar 

Genom att skapa ett konfidensintervall för hur gångbanebreddens och cykelbanebreddens 

respektive andel av den totala bredden påverkade de goda och de dåliga konflikterna gavs 

diagrammet i Figur 18. 

 

Figur 18. Konfidensintervall på 95 % över gång- och cykelbanebreddernas påverkan på 

konflikter. 

Då konfidensintervallen har betydande överlappning kan inga slutsatser dras från detta 

dataset huruvida cykelbanebreddens andel eller gångbanebreddens andel av den totala 

bredden har någon påverkan på den totala mängden konflikter som sker. 

Konfidensintervallet diskuteras vidare i diskussionen. 
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6. Resultat 
Utifrån litteraturstudien och observationerna är det få broar som uppfyller de 

breddrekommendationer som anges i litteraturen. De broar som anses vara bäst utformade 

enligt de angivna rekommendationerna för både gång- och cykelbanan är Danviksbron, 

Slussen och Tranebergsbron även om de inte når kraven helt, se figur 14. Värmdövägen, 

Liljeholmsbron och Skanstullsbron överensstämmer sämst med rekommendationerna för 

bredder.  

Av de sammanställda konflikterna hade samtliga mätplatser större antal bra konflikter än 

dåliga. Det finns en del samband mellan lika utformade mätplatser och antalet konflikter, 

såsom för enkelriktade cykelbanor eller lika breda mätplatser. Ett resultat av denna 

sammanställning är att ju större flöde av gående och cyklister desto färre dåliga konflikter.  

Studiens resultat visar att följande breddintervall minimerar antalet konflikter mellan 

gående och cyklister, och därmed kan anses optimala utifrån insamlat data:  

- Cykelbanebredden 219-230 cm 

- Gångbanebredden 210-325 cm. 

Breddintervallet för cykelbana på 219-230 cm stämmer väl överens med resultatet i 

Egeskogs rapport från 2019. Resultatet enligt Egeskog är att en cykelbanebredd mellan 2,0 

och 2,4 m tillfredsställer cyklisters utrymmesbehov på en dubbelriktad cykelbana (Egeskog 

2019). Detta intervall är mindre än de som anges i litteraturen, vilket kommenteras i 

diskussionsavsnittet. 

Utifrån de flesta föreskrifter som ingår i litteraturen är gångbanebredder mellan 1,8 m och 

2,0 m tillräckligt. Resultatet i denna studie visar att andelen bra konflikter ökar markant 

vid bredden 2,1 m. Eftersom studien inte har observerat gångbanor med bredder mellan 

147 cm och 210 cm går det inte att dra några slutsatser kring exakt vilket värde på 

gångbanebredden som minimerar de dåliga konflikterna.  
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7. Diskussion 
Resultatet av observationsstudien ger två optimala breddintervall för gång- samt 

cykelbanan som minimerar antalet dåliga konflikter. I praktiken finns fler saker att ta 

hänsyn till vid planering av en gång- och cykelbana än säkerhet, något som även tas upp i 

litteraturen, och det kan påverka den faktiska bredden. Resultatet ger dock en 

uppskattning av vilka breddintervall på gång- och cykelbanor som enligt denna studie är 

tillräckliga i syfte att öka säkerheten. Större bredder än de angivna intervallen behöver inte 

alltid medföra ett lägre antal dåliga konflikter, vilket även framgår av figur 16.  

Eftersom olika bredder på gång- och cykelbanor tenderar att förändra trafikanternas 

beteende, innebär det att sambandet mellan bredd och antal dåliga konflikter 

nödvändigtvis inte är linjärt. Vid ett lågt gång- och cykelflöde på en bred gång- och 

cykelbana tycks den upplevda risken med inskränkningar minska, och fler tenderar att 

använda sig utav den andres yta. Det är tänkbart att ju oftare utformning på cykelbanor ger 

en cyklist möjlighet att ta risker och göra inskränkningar, desto större risk är det att 

beteendet blir till en dålig vana.  

Hypotetiskt är bredderna som krävs för att minska antalet konflikter diskret fördelade 

givet att en cyklist har ett visst utrymmesbehov (cirka 60-75 cm plus vingelutrymme). 

Exempelvis är en bredd där två cyklister väl får plats att mötas eller passera varandra, men 

inte mer, en säker bredd. Däremot är en bredd där nästan tre cyklister får plats bredvid 

varandra en osäker bredd, då den ger upphov till risker och chansningar, som i sin tur 

kommer kräva gångbanans utrymme för att lösas. Detta är även något som Egeskog tar 

upp i sin studie (Egeskog 2019). Om en cykelbana är bredare än den bredd som två 

cyklister behöver för att cykla bredvid varandra, bör den alltså vara så pass mycket bredare 

att en tredje cyklist får plats.  

Vid observationsstudien uppmärksammades på flera platser att cyklisterna tenderade att 

inskränka på gångbanan till en viss del. Denna del av gångbanan som cyklisterna tog i 

anspråk kan ses som cyklisternas önskade utrymme för att genomföra passagen säkert. 

Fastän gångbanan vid tillfället var fri från gående och cyklisten hade kunnat ta hela 

gångbanan i anspråk, användes bara en liten del för passagen. Vid studier av detta 

beteende skulle en önskad passagevidd kunna fastställas som tillfredsställer cyklisterna. På 

befintliga platser där gångbanans flöde är lågt i förhållande till bredden skulle 
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breddfördelningen vid behov kunna justeras till en som bättre matchar cyklisternas 

beteende.  

Trots att ett mål kring cyklism är att öka säkerheten i trafiken är det också viktigt att 

cykeltransporterna kan vara så effektiva som möjligt. Attraktivitet i cyklism handlar dels 

om att känna sig trygg, dels om att cyklister ska uppleva att framkomligheten är god, 

oavsett mentalitet. Långsammare cyklister ska inte vara ett för stort hinder för de som vill 

ta sig fram snabbt, samtidigt som alla ska få framföra cykeln i önskad hastighet utan att det 

påverkar säkerheten. Antalet bundna cyklister, som begränsas av övriga trafikanter, bör 

vara så lågt som möjligt för att tillfredsställa alla cyklister. Utifrån detta är de bra 

konflikterna viktiga, eftersom de ger ett mått på hur ofta cyklister kan passera varandra 

utan att göra inskränkningar på gångbanan.  

En intressant iakttagelse från litteraturstudien är att den regionala cykelplanen påpekar att 

en cykelbana bredvid en gångbana, alltså en gång- och cykelbana, kan vara något smalare 

än en friliggande cykelbana. Detta motiveras med att cyklisterna då kan använda de 

gåendes utrymme så länge skiljeremsan tillåter enkel passage.  Om författarna anser att 

detta är en positiv inställning till gc-banors utformning eller inte lämnas till läsaren att 

tolka. Den regionala cykelplanen är mycket tydlig i sina rekommendationer, medan VGU 

är betydligt mer oklar och anger flera bredder beroende på olika faktorer. Föreskrifter kan 

med fördel göras tydligare i syfte att åstadkomma en enhetlig planering för gång- och 

cykelbanor.  

Cyklismen i Stockholm väntas öka, och målen är högt satta. Med detta i åtanke bör 

cykelbanor inte planeras efter minimimått, eller med låga flöden som utgångspunkt, utan 

för framtidens behov. Hur det kommer sig att så många av platserna är undermåligt 

utformade är antagligen att de utformades under en period med andra föreskrifter då 

gång- och cyklism inte var lika aktuellt, och att prognosen för framtidens gång- och 

cykelflöden var låga i jämförelse med dagens.  

Huruvida de bredder som finns idag är tillräckliga för framtidens flöden går att diskutera. 

Flertalet av mätplatsernas gång- och cykelbanor har idag inte överskridit sin kapacitet av 

trafikanter, utan är tvärtom sällan högt belastade. Genom att genomföra mindre åtgärder i 

noder, exempelvis vid korsningar, kan flödet på gång- och cykelbanor bli mer konstant och 

kapaciteten utnyttjas mer effektivt vid större flöden. Detta skulle innebära att flera av 

mätplatserna skulle vara fortsatt dugliga även vid ett betydligt större gång- och cykelflöde, 

vilket även gäller för bredderna 219-230 cm. De bredder som rekommenderas i Danmark 



52 

för att tillfredsställa framtidens stora flöden där är dessutom i stort sett desamma som 

rekommendationerna i Sverige och Stockholm idag, vilket tyder på att kapaciteten inte 

kommer att överskridas.  

Ett sätt att minska antalet inskränkningar är, som ett resultat av både observations- och 

litteraturstudien, att använda sig av olika separationsmetoder. Gatustenar mellan gång- 

och cykelbanan går att passera samtidigt som de kan upplevas som en tydligare separation 

än en linje. Även olika beläggningar på gång- och cykelbanans ytor kan förtydliga 

separationen ytterligare. Vid Vasabron observerades även att cyklisterna i stor 

utsträckning höll sig till den yta som var angiven för aktuella riktningen. Väganvisningar 

och markeringar för cyklister kan användas som ett hjälpmedel för att förtydliga 

trafikregler och hur trafikanterna väntas bete sig. Ett bra exempel på det här är från 

cykelbanan vid Gyldenløvesgade i Köpenhamn och visas i figur 19 nedan.  

 

Figur 19. Tydliga väganvisningar på cykelbanor i Köpenhamn, bild från Google 

Streetview. 

Ett annat sätt att minska antalet dåliga konflikter är genom enkelriktade cykelbanor. Ett 

tydligt resultat kring detta från denna studie är att möten kräver mer utrymme än 

omkörningar. Antagligen är den relativa hastigheten mellan två cyklister avgörande i detta, 

samt att båda cyklisterna anpassar sig till varandras läge vid möten. Vid exempelvis 

Kristineberg sker en stor del av omkörningarna på enbart cykelbanans utrymme, men vid 

möten är inskränkningarna på gångbanan allt vanligare. Ett annat exempel är jämförelsen 

mellan Värmdövägen och Skanstullsbron som har likvärdiga utformningar. På 

Värmdövägen, som är dubbelriktad, sker många dåliga konflikter, medan vid 
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Skanstullsbron, som är enkelriktad, sker betydligt färre. 

Utifrån det skapade konfidensintervallet kan inga säkra slutsatser dras, då de jämförbara 

parametrarna har betydande överlappande intervall. Trots detta skulle slutsatser kunna 

dras kring resultat genom övrig analys. Exempelvis indikerar resultatet att enkelriktade 

cykelbanor medför betydligt färre dåliga konflikter mellan cyklister än dubbelriktade. 

Detta då Tranebergsbron och Slussen båda har jämförbara utformningar, men 

Tranebergsbron har dubbelriktat cykelflöde vilket Slussen inte har. Utformningen i 

Slussen gav upphov till mycket få konflikter mellan cyklister, medan utformningen på 

Tranebergsbron gav fler dåliga än bra konflikter.  

7.1 Utvecklingspotential i studien 

För att vidare undersöka gående och cyklisters önskade breddbehov hade denna studie 

med fördel kunnat utvecklas med noggrannare val av observationsplatser för större 

variation av utformning samt fler mättillfällen. En avgränsning kring enkel- och 

dubbelriktade cykelbanor hade gjort resultatet tydligare och analysen enklare. Även antalet 

gående hade med fördel kunnat vara större så att interaktionerna blev fler och 

beteendemönstret tydligare.  

8. Slutsats 
För att återkoppla till kandidatexamensarbetets mål är slutsatsen att denna metod kan 

användas för att granska konflikter på gång- och cykelbanor, samt konflikternas 

egenskaper. Studien har kartlagt vilka gång- och cykelbanebredder som ger upphov till 

lägst antal konflikter, och följande slutsatser kan dras: 

- Indikationer på att en gångbanebredd på minst 210 cm är god bredd. 

- Indikationer på att en cykelbanebredd på 220-230 cm är god bredd. 

På de grundläggande frågeställningarna som ställdes i kapitel 1.2 kan följande slutsatser 

dras: 

- Utformningen som finns idag på platserna runt om i Stockholm är i många fall 

bristfällig till följd av att de förmodligen inte utformats för dagens behov. 

- De konflikter som uppstår vid olika breddförhållanden visar att enkelriktade 

cykelbanor ger upphov till färre konflikter då möten kräver mer utrymme än 

passager. Gångbanor behöver en viss bredd för att garantera att flera personer ska 

kunna vistas på gångytan samtidigt. 
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- De parameterar som tycks1 påverka uppkomsten av dåliga konflikter på gång- och 

cykelbanor är gångbanebredd, cykelbanebredd, gång- respektive cykelflöde, enkel- 

eller dubbelriktad trafik, sidoräcken och närliggande trafiksituationer.
 

1 
Parametrarnas signifikans har inte bevisats statistiskt, utan slutsatsen är enbart baserad 

på övriga studiens resultat. 

  



55 

Bilagor 
Bilaga 1, sammanfattning över alla konflikter uppdelat på plats över den uppmätta 

halvtimmen. 
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Bilaga 2, Sammanställning av mätplatsernas flöde per halvtimme.  
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