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Sammanfattning 
 
I takt med att svenskarna blir mer miljömedvetna ökar användandet av gröna transporter, 
däribland cyklandet. Det ligger därför i tiden att prioritera utformningen av ett attraktivt och 
hållbart transportsystem. Många svenska städer planerar för att öka cyklandet genom att 
anordna attraktiva cykelstråk och finmaskiga nätverk. På samma sätt som korsningar är en 
naturlig trafikfunktion för motorfordon förekommer cykelöverfarter i cykelstråken. Idag finns 
viss hjälp i planeringen i form av regler och rekommendationer. Det saknas däremot studier 
om beteenden på svenska övergångställen och cykelöverfarter. Då korsningar mellan 
trafikslag ska vara lättöverskådliga och lätta att använda förväntas det uppstå 
interaktionszoner, även mellan fotgängare och cyklande. Problemet är dock att dessa 
interaktioner uppstår i cykelöverfarterna. 
 
För att skapa ökad förståelse för de interaktioner som uppstår och hur man skulle kunna 
avhjälpa dem har denna rapport delats i tre delar. Första delen är en litteraturstudie av svenska 
och internationella planeringsideal, där fokus lagts på att identifiera andra länders lösningar 
av cykelöverfarter. Den andra delen, observationsstudien, syftade till att identifiera vilka typer 
av interaktioner som uppstod och orsaken till att de uppstår. I denna studie har fyra vanligt 
förekommande signalreglerade överfarter i Stockholm studerats. Studien ska vara användbar 
på andra platser än i Stockholm. Den sista delen är en regressionsanalys, där det statistiskt 
undersöktes vilka faktorer hos en cykelöverfart som påverkar dess framkomlighet. I denna 
studie är det avgränsat till cyklisternas hastigheter.  
 
Resultatet visade att brister i utformning delvis var en orsak till att fotgängare använder 
cykelöverfarten istället för övergångstället. En annan orsak var att gång- och cykelbanor inte 
naturligt ansluter till övergångstället och cykelöverfarten. Det fanns ibland flera tillfarter fram 
till väntytorna som skapade förvirring hos användarna. De länderna som studerats har 
planeringsideal som i många fall är helt olik de svenska metoderna. I de studerade länderna 
har man valt att låta cyklisterna vara helt separerade från fotgängare. I vissa fall delade 
cyklisterna korsning med motorfordon och i andra fall var de tydligt separerade från 
fotgängare. Sannolikt skiljer sig upplevelser och beteenden mellan länder, men studier av 
lyckade internationella tendenser är likväl värdefulla i utvecklingen av säkra och effektiva 
svenska cykelöverfarter. Regressionsanalysen resulterade i en modell med två variabler. De 
faktorer som påverkade hastigheterna var upplevelse och gröntid.  
 
Planeringen av cykeltrafik måste ges högre prioritet. Idag har svenska cykeltrafikplanerare få 
rekommendationer och krav till hjälp i planeringen av överfarter, detta är att betrakta som en 
brist. Framkomligheten för cyklande bör prioriteras på samma sätt som andra trafikslag 
tidigare prioriterats. Cykelöverfarterna bör utformas så att regelefterlevnaden blir tydlig för 
alla användare.  
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Abstract 
 
Along with an increase of environmental awareness in Sweden, the usages of green transports 
including cycling are increasing. Therefore the prioritization of the design of an attractive and 
sustainable transport system would be up to date. Many Swedish cities are planning to 
increase cycling by organizing attractive cycle routes, and dense networks. In the same way 
that intersections are a natural part of the motor transport network, cycle crossings are a 
natural part of the cycle routes. Today, there are some tools in the planning process; rules and 
recommendations. However, studies of behavior for Swedish crosswalks and bicycle 
crossings are missing. Intersections between modes of transport should be easy to grasp and 
easy to use. Interaction zones, including pedestrians and cyclists are expected. The 
observations leading to the conclusions and suggestions of this report found that the 
interactions mainly occur at the bicycle crossings, which is unwanted and unplanned due to 
the danger connected to it. 
 
In order to create a higher level of understanding of the interactions that occur and how to 
remedy them, the report has been divided into three parts. The first part is a literature review 
of Swedish and international planning ideals, where the focus was on identifying other 
countries' solutions of bicycle crossings. The second part, an observational study aimed to 
identify the types of interactions that occurred and why they occur. In this study, four 
common signal-controlled crossings in Stockholm were observed. Thereby, the study should 
be useful in places other than in Stockholm. The last part is a regression analysis, i.e a 
statistical investigation of factors affecting bicycle crossings accessibility; in this case it is 
limited to the cyclists' speeds. 
 
The result shows that the deficiencies in the design partly were a cause of pedestrians using 
the crossing instead of the crosswalk. Another reason was that pedestrian and cycle paths are 
not naturally connected to the crosswalk or crossing. Certain crossings offer multiple accesses 
to the waiting surface, creating confusion amongst the users. The planning ideals for the 
studied countries are in many cases quite different from Swedish methods. In some cases the 
cyclists shared intersection with motor vehicles and in other cases they were completely 
separated from pedestrians. The examination and comparison of successful international 
tendencies are valuable when constructing secure and efficient Swedish bicycle crossings, 
even though experiences and behaviors are likely to differ between countries. The regression 
analysis resulted in a model with two variables. The factors that affected the speeds were 
experience (upplevelse) and time of green signal (gröntid). 
 
The planning of cycle transports must be given higher priority. As of today, Swedish planners 
struggle with a major defect when planning bicycle crossings: they have few 
recommendations and regulations to start from, meaning that the execution will vary. 
Accessibility for cyclists should be given priority in the same way as other modes previously 
were prioritized. In order to enforce compliance, the bicycle crossings must be designed in 
such way that they are clear to all users. 
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Definitioner 
 
Enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner (SFS 2014:1037) gäller följande: 
 
Cykelfält 
”Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped 
klass II.” 
 
Cykelbana 
”En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II.” 
 
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.” 
 
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 kan anges med vägmarkering. 
 
En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och 
i annat fall obevakad” 
 
 
Transportstyrelsen (2015) tillämpar lagen och beskriver hur cyklister ska bete sig och finns 
beskrivet nedan: 
 
Cykelöverfart 
”På vissa ställen finns så kallade cykelöverfarter. Vid dessa är trafikmiljön utformad så att 
det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Cykelöverfarten 
är markerad med vita kvadrater i vägbanan. När du färdas ut på en cykelöverfart från en 
cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig 
överfarten.” 
 
Cykelpassage 
”På vissa ställen finns så kallade cykelpassager. Dessa kan vara markerade med vita 
kvadrater i vägbanan. Här måste du som cyklist vara försiktig och bara korsa vägen om det 
kan ske utan fara. När du kommer in på en väg från en cykelbana har du dessutom 
väjningsplikt.” 
 
 
Denna rapport baseras på definitionerna för cykelöverfarter och cykelpassager enligt 2014 års 
lag.   
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Begreppsförklaring 
 
 
Elefantfötter 
En amerikansk tolkning av det som ibland kallas kvadrater eller sockerbitar och avser den 
markering som används för cykelpassage eller cykelöverfart (M16). 
 
GC-överfart 
Det traditionella svenska sättet att passera vägbanan är via en GC-överfart, det vill säga på en 
cykelpassage eller cykelöverfört som placerats parallellt med ett övergångställe.  
 
Interaktion/Möte   
Dessa används synonymt i rapporten. Med interaktion avses de samspel som kan uppstå 
mellan trafikanter. Zon är det område där detta samspel förekommer. 
 
Level-of-Service (LOS) 
Är ett mått på servicenivå som beskrivs i HCM (2000) och översätts bäst till svenska som ett 
mått på framkomlighet. Servicenivåerna är från A till F där A anses vara en mycket väl 
godkänd nivå medan F avser en otillräcklig framkomlighet. 
 
Märke B3 – Skylt för övergångställe 
Skylten avser informera motorfordon om övergångställe då de har 
väjningsplikt mot gående.  
 

 
(Transportstyrelsen, 2015) 

Märke B8 - Skylt för cykelöverfart 
Ska tillsammans med markering M14 och M16 utgöra en 
cykelöverfart. Hastigheten för motorfordon begränsas till 30 km/h 
och andra hastighetsdämpande åtgärder ska finnas. Motorfordon har 
på en cykelöverfart väjningsplikt mot cyklande.  
 

 
(Transportstyrelsen, 2015) 

Markering M14 – Markering för väjningslinje 
Ska tillsammans med markering M16 och märke B8 utgöra en 
cykelöverfart. Markeringen anger att motorfordon har väjningsplikt. 
  

(Transportstyrelsen, 2015) 
Markering M15 - Markering för övergångställe 
Ska tillsammans med märke B3 utgöra ett övergångställe där 
motorfordon har väjningsplikt mot gående. 
  

(Transportstyrelsen, 2015) 
Markering M16 – Markering för cykelpassage eller 
cykelöverfart 
Ska tillsammans med markering M14 och B8 utgöra en 
cykelöverfart. Om märke B8 saknas är det en cykelpassage. 
Cyklande har väjningsplikt mot motorfordon, dock inte vid sväng 
eller utfart från cirkulationsplats.  
 

 
(Transportstyrelsen, 2015) 

Nollnivå 
Är en svensk tillgänglighetsanpassning som avser en nivåfri yta på ett övergångställe i form 
av en ramp. 
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1.  Inledning 
 
I denna del av rapporten redovisas först studiens bakgrund följt av syfte och avgränsning. 
Slutligen presenteras den kompletta rapportens struktur.  

1.1 Bakgrund 
 
Mängden cykeltrafikanter ökar idag i takt med att människor blir mer medvetna om både 
hälsa och miljö. Först när cykeltrafiken erkänns som ett eget trafikslag kan den få riktig 
genomslagskraft (Boverket, 2014). För att få fler människor att välja cykel i tätorterna bör 
Trafikverket verka för att skapa de förutsättningar som krävs för ökad cykling, bland annat 
genom forskning, kommunikation med allmänhet och genom att underlätta planeringen med 
bättre underlag för kommunerna (Trafikverket, 2014).  
 
I GCM-handboken (2010) anges det att vid större flöden kan det finnas behov av att reglera 
med trafiksignaler för att kontrollera flödena. Att tillåta en utformning som prioriterar de 
oskyddade trafikanterna genom att exempelvis hastighetsbegränsning för biltrafiken ger 
möjligen följder för framkomligheten för biltrafikanterna, något som inte alltid är önskvärt 
och bör därför skräddarsys för varje situation. Korsningarna för gång- och cykeltrafiken ska 
vara tillgängliga, trygga och trafiksäkra. Med tillgänglighet menas att passager ska vara 
tillgängliga för alla människor, funktionsnedsatta inkluderade. När det gäller cykeltrafikanter 
är det dock väsentligt att bredden och linjeföringen är tillräcklig då en passage eller överfart 
ska vara en naturlig del i cykelstråket. Tryggheten syftar till att korsningar ska vara lätt 
överskådliga och med trafiksäker innebär att korsningen ska vara dimensionerad utifrån den 
svagaste användarens situation (Trafikverket & SKL, 2010).  
 
För att skapa och upprätthålla ett hållbart transportsystem behöver fokus ligga på de mjuka 
trafikslagen, det vill säga gång- och cykeltrafik, både med avseende på miljö och hälsa. 
Cyklisternas beteenden varierar då de olika cykelgrupperna har olika behov, ett barns behov 
skiljer sig mycket från pendlingscyklistens men utformningen ska tillåta alla cyklister att 
nyttja nätet. Dagens utformning av cykelöverfarter varierar och nya regler började gälla 
september 2014 som innebär att cykelöverfarterna har fått en ny betydelse. Dessa regler 
innebär att cykelöverfarten ska utformas på ett sådant sätt att det är säkert för användning och 
att hastigheten för vägfordon inte är högre än 30 km/h (Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), 2014).  

1.2 Problembeskrivning 
 
Länsstyrelsen har tillsammans med Trafikverket och andra myndigheter beslutat om en 
cykelplan för Stockholm som innebär att möjliggöra en ökning av cykeltrafiken. Planen 
innehåller förslag på bland annat dimensioneringsprinciper för att möjliggöra ett 
välfungerande cykelnät (Trafikverket, 2014), vilket är nödvändigt för ett fungerande 
transportnät. Enligt VGU (2015) ska korsningar vara lätta att förstå med en utformning som 
gör det enkelt att följa trafikreglerna och de eventuella konfliktszoner som kan finnas i 
korsningar ska vara begränsade och lätta att uppfatta. Trots dessa rekommendationer är det 
inte alltid tydligt för trafikanterna hur de ska bete sig i korsningarna vilket möjligen är en 
följd av bristfällig skyltning eller markering.   
 
Denna studie hoppas besvara följande frågor: Vilka interaktioner uppstår? Varför uppstår 
interaktionerna? Hur ska överfarter/passager vara utformade? 
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1.3 Övergripande syfte 
 
Vid överfarter uppstår det ibland interaktioner mellan gång- och cykeltrafikanter då de gör 
anspråk på varandras rörelseytor. Den största anledningen till detta kan vara antingen 
bristfällig skyltning, otydlig vägmarkering eller otillräcklig dimensionering, vilket i detta 
arbete ska undersökas. Syftet med denna studie är därför att skapa förståelse för de beteenden 
som uppstår på överfarter/passager och undersöka varför de uppstår. Det är idag inte tydligt 
hur välfungerande cykelöverfarter ska vara utformade med avseende på bredd och 
vägmarkeringar. Det finns många rekommendationer att använda men syftet är att undersöka 
om de är tillräckliga för att stimulera en ökning av cykeltrafiken.  
 
Den fältstudie som ingår i denna rapport ämnar identifiera och skapa förståelse för 
cykeltrafikanternas beteenden vid överfarter och passager. Studien riktar sig till att undersöka 
de interaktioner och eventuella konflikter som kan uppstå mellan cykeltrafikanter samt 
cykeltrafikanter och gående. 
 
En regressionsanalys kommer att göras i denna studie vilken förhoppningsvis ger en 
förklaring till cykelöverfarternas eller passagernas funktionsduglighet.  
 

1.4 Avgränsning 
 
I den observationsstudie som ingår valdes endast signalreglerade överfarter/passager, då ett 
koncentrerat flöde förväntas visa möten mellan cyklande och gående. 
Cykelöverfarterna/passagerna som valdes är vanligt förekommande i Sverige men varierar 
med avseende på utformning. Vidare beskrivning av respektive plats finns i kapitel 3.1.2.  
 

1.5 Rapportstruktur 
 

 Inledning  
Består av inledande information som anses grundläggande.  
 

 Litteraturstudie 
En djupgående studie om utformning och vägmarkering för cykelöverfarter av både 
svensk och internationell litteratur.  
 

 Observationsstudie 
En undersökning som gjorts på flera cykelöverfarter i Stockholm för att studera 
eventuella interaktioner och beteenden.  
 

 Resultat  
Det slutgiltiga utfallet med väsentliga resultat från både litteratur- och 
observationsstudierna.  
 

 Diskussion 
En diskussion om de iakttagelser som gjorts och hur de kan kopplas till litteraturen. 
 

 Slutsats 
Den slutsats som ämnar vara en riktlinje för att underlätta framtida planering. 
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2.  Litteraturstudie 
 
Denna del består inledningsvis av en litteraturstudie om beteenden på övergångställen och 
cykelöverfarter. Vidare studeras svenska och internationella rekommendationer och krav för 
att sedan ge en sammanfattad jämförelse mellan nationernas metoder.  

2.1 Metod 
 
Många kommuner och länder satsar idag på att göra cykeltrafiknätet attraktivt och strävar 
efter att ha ett fungerande nätverk som kan konkurrera med andra trafikslag. Det finns många 
rekommendationer och strategier att tillstå, trots detta uppstår fortfarande möten med 
fotgängare på cykelöverfarterna. Det anses därför intressant att studera hur andra nationer 
planerar sina överfarter med avseende på bredd och placering av vägmarkeringar. Det är 
därför lämpligt att undersöka om dess strategier går att tillämpa i Sverige.  
 
Litteraturen som använts i detta arbete är styrande för respektive land eller forskningsresultat.  

2.1.1 Syfte med litteraturstudien 
 
De interaktioner som uppstår antas bero på brister i utformningen, därför anses det nödvändigt 
att undersöka hur andra länder planerar och utformar sina cykelöverfarter.  
 
Det finns idag forskning gällande interaktioner mellan cyklande-motorfordon men tillgången 
på studier om interaktioner mellan cyklande-cyklande samt cyklande-fotgängare är bristfällig. 
Det är därför viktigt att undersöka om studier med avseende på människors beteenden finns.  

2.2 Beteenden på övergångställen och cykelöverfarter 
 
Detta delkapitel fokuserar på forskning av beteenden på övergångställen och cykelöverfarter. 
Denna del avslutas med en tolkning av Trafikförordningens 7 kapitel.  

2.2.1 Forskning  
 
En undersökning som gjorts i Storbritannien syftade till att förstå gåendes beteenden vid 
signalreglerade övergångställen. Fotgängarna fick ett antal frågor som handlade om deras 
beteende vid övergångställena exempelvis om övergångstället är lätt att förstå. Ursprunget till 
denna studie baseras på att gående har anammat ett farligt beteende när de passerat 
övergångstället och att detta problem krävde uppmärksamhet. Delvis riktar sig studien till att 
förstå varför fotgängare väljer att gå mot rött vilket i denna rapport inte är intressant och 
därför studerades andra aspekter av författarnas rapport. I rapportens litteraturstudie 
identifierar författarna några faktorer som tros bidra till ett farligt beteende och det var bland 
annat övergångställets utformning och de personliga förutsättningar som varje fotgängare har 
vid passage, det vill säga med eller utan bagage, handikapp eller dylikt. Studien resulterade i 
att fotgängare kan känna en falsk trygghet om det finns en refug och om det var flera 
fotgängare som passerade samtidigt (Hao et. al, 2008). 
 
Det amerikanska transportdepartementet (2012) gjorde en undersökning som också riktade sig 
mot beteenden men också mot attityder. Denna undersökning har baserats på både cyklandes 
och gåendes upplevelser. En fråga i denna undersökning var exempelvis om cykeltrafikanten 
känt sig otrygg vid sin senaste cykelresa, förutsatt att personen cyklat de senaste 30 dagarna. 
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En av åtta hade upplevt någon situation, under resan som otrygg. En annan fråga var om 
cykeltrafikanterna använder cykelbana och utfallet visas i figur 2.2.1. Som visas där hävdar 
användarna som har tillgång till cykelbanan att de i delvis använder cykelbanan och att andra 
svarar mestadels. Vad detta beror på finns inte med i undersökningen. Figur 2.2.2 visar 
användandet av sidewalks, det vill säga trottoarer. Endast 34% av fotgängarna använder alltid 
trottoaren. Något svar finns dock inte på hur dessa fotgängare och cyklister beter sig när de 
befinner sig i en korsning eller ska passera en väg. Det svenska systemet med överfarter och 
övergångställen är annorlunda men det visar ändå att människor inte alltid väljer att använda 
den utformning som är anpassade bara för dem.  
 

 
Figur 2.2.1-2 Utfallet av hur stor andel som använder cykelbana och gångbana, om det finns (U.S. 

Department of Transportation, 2012). 
 
Den amerikanska undersökningen skiljer sig också genom att färre går och cyklar. 66% av de 
svarande använder aldrig cykel medan 71% går minst en gång i veckan. I detta fall utvecklas 
inte frågan på hur mycket de går eller till vilket syfte. Svaret kan således innebära att svarande 
gått till parkeringen för att hämta bilen. Hur som helst visar det på andra förutsättningar än de 
som finns i Sverige.  
 
I en motion från Kristdemokraterna tillhörande Luleå kommun (2008) föreslogs att separering 
mellan gående och cyklister ska göras med skiljelinje som det idag görs i många svenska 
städer. Motionen avslogs, då det ansågs vara tillräckligt tydlig skillnad mellan gångbanornas 
plattor och cykelbanans asfaltsbeläggning och endast ett fåtal möten mellan de båda 
trafikantgrupperna med denna beläggning. Luleå kommun (2008) anser därför att det inte är 
en fråga om trafiksäkerhet utan en fråga om trygghet. De menar att detta vore 
kontraproduktivt om man bistår cykeltrafikanter med en egen bana då det sannolikt skulle det 
leda till ökade hastigheter och därmed ökad otrygghet och lägre trafiksäkerhet. Denna motion 
gäller heller inte cykel- och gångöverfarter men principen bör vara densamma.  
 
Trafikverket och SKL (2015) kräver att separering av trafikslag ska göras på ett sådant sätt att 
så få konflikter som möjligt uppstår, interaktioner mellan gående och cyklande inkluderade. 
Det understryks också att hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättningar och detta 
kan därför vara en nollnivå för gående. Vidare beskriver Trafikverket och SKL (2015) att det 
ska vara tydligt vilka ytor som är avsedda för respektive trafikslag. Det understryks att 
cykelbanorna ska speciellt vara åtskilda från gångbanorna och detta ska vara lätt att förstå vid 
användning för att förhindra interaktioner. Trafikverket och SKL (2015) kräver också att en 
utjämning till nollnivå ska finnas vid övergångställen. Avsaknad av en sådan kan leda till 
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onödiga möten i cykelpassagen då fotgängare behöver använda cykelbanan på grund av 
höjdskillnad.  
 
Andra faktorer som kan påverkar beteenden vid överfarter är cyklisternas höga hastigheter. 
De höga hastigheterna kan vara en fara för både för den egna trafikanten och för andra 
trafikanter. Luleå kommun (2008) menar att en separering därför kan vara kontraproduktiv 
med avseende på trafiksäkerheten. Om cyklisterna får en exklusiv bana kan det innebära att 
högre hastigheter bidrar till att fotgängare känner sig otrygga. Enligt en rapport utgiven av 
Vägverket (2010) finns vissa aspekter som bör beaktas för att skapa goda vistelsemiljöer så 
som tydlighet med avseende på dess utformning, trafiksäkerhet och trygghet med avseende på 
att ytan ska vara lätt att förstå och använda.  
 
Därför kommer fokus i nästa avsnitt ligga på utformning med avseende på banbredd, 
skyltning och andra användbara tekniker som kan bidra till ökad tydlighet.  
 

2.2.2 Lagens mening 
 
Vad som enligt lagens mening gäller är oklart. Enligt Transportstyrelsen (2015) ska cyklande 
använda cykelbanan om en sådan finns. Det är däremot inte förbjudet att cykla på 
övergångstället men det innebär att cyklande har väjningsplikt mot gående.  
 
För att klargöra vad som gäller på cykelöverfarter/passager har Hans Östh 1  vid 
Transportstyrelsen kontaktats. Östh förklarar först att cykelbanan är det område som leder 
fram till cykelöverfarten/passagen. På frågan om vad det finns för trafikregler på 
överfarten/passagen hänvisar denne till 7 kap.§4 i Trafikförordningen (SFS 1998:1276) som 
säger följande: 

4 § Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och 
hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får 
gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken. 

 
Om en fotgängare ska korsa en väg på ett övergångställe och samtidigt måste gå i 
cykelöverfarten/passagen, så ska det göras utan att besvära annan trafik och utan att utsätta sig 
själv och andra för fara.   

                                                 
1 Östh, Hans; Utredare vid Transportstyrelsen. 2015. Intervju 6 november.   
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2.3 Utformning  
 
Korsningar mellan trafikslag ska enligt VGU (2015) vara lätta att förstå och använda samt 
bidra till trafiksäkra beteenden. Därför ska korsningarna utformas så att interaktionszonerna är 
få till antalet och det ska vara tydligt var det kan uppstå interaktioner. En sista tydlig ambition 
är att överfarter/passager ska kunna användas av alla oavsett funktionsnedsättning.  Därför 
ska övergångställen utformas så att det finns en 0,9-1,0m nivåfri yta för funktionsnedsatta 
fotgängare.  

2.3.1 Krav 

 
Figur 2.3.1 Dimensioneringskrav för cyklande, Sverige (Trafikverket & SKL, 2015). 

 
En ny version av Vägars och gators utformning (VGU) trädde i kraft 26 juni 2015 och saknar 
helt krav på utformning av gång- och cykelöverfarter. Däremot finns krav på tillgänglighet, 
där ambitionen är att överfarter ska vara användbar av alla (Trafikverket & SKL, 2015). 
 

2.3.2 Rekommendationer 
 

Tabell 1. Svenska standarder för cykelbanebredd (Trafikverket & SKL, 2015). 

Rekommenderad banbredd för cyklister 
 Flöde Inga sidohinder Ett sidohinder Flera sidohinder 

Enkelriktad cykelbana 
Låg 1,3m 1,7m 2,1m 

Medel-Hög 2,0m 2,25m 2,5m 

Dubbelriktad cykelbana 
Låg 2,4m 2,7m 3,0m 

Medel 3,3m 3,7m 4,0m 
Hög 4,5m 4,8m 5,1m 

 
I Tabell 1 redovisas de rekommenderade cykelbanebredder som föreslås i VGU (2015). Detta 
är nödvändigtvis inte de bredder som används vid utformning av kombinerat övergångställe 
och cykelpassage eller vid cykelöverfart. Bredden rekommenderas vara minst 4,0m och tillåts 
vid utrymmesbrist vara 3,5m varav cykelöverfarten ska vara 1,75m. Ett annat råd är att ha en 
nollnivå på 0,9-1,0m av övergångstället närmast cykelöverfart som hjälp för bland annat 
rullstolsburna (Trafikverket & SKL, 2015). 
 



 

19 

Vid övergångställe och cykelpassage eller cykelöverfart som är längre än 8,0m 
rekommenderas det att överfarten ska signalregleras och ökas i bredd så att överfarten upplevs 
kortare (Trafikverket & SKL, 2015).  
 
Den fysiska omgivningen vid en cykelöverfart eller passage bör vara utformad så att 
fordonshastigheterna inte överstiger 30 km/h. Detta anses bidra till högre trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för cyklande. Det nämns också att upphöjda passager bör anläggas med 
försiktighet då cyklister kan missuppfatta situationen och därmed utsättas för oönskade möten 
(Trafikverket & SKL, 2010).  
 
En principskiss på en gång- och cykelöverfart visas i figur 2.3.2 som är 
tillgänglighetsanpassad. Vid stora cykelflöden kan refugen flyttas utanför de vita kvadraterna 
(M16). Rullstolsmarkeringen ingår inte i verklig utformning utan illustrerar endast nollnivån 
(Trafikverket & SKL, 2010).  
 

 
Figur 2.3.2 Tillgänglighetsanpassad GC-överfart (Trafikverket & SKL, 2010). 

 
I GCM-handboken (2010) beskrivs att färgläggning av passager används för att 
uppmärksamma passagen för andra trafikslag. Det nämns också att en sådan åtgärd kan 
innebära en felaktig uppfattning för cyklande, de uppfattar det som säkert att passera bara för 
att andra lättare kan se dem, vilket inte behöver vara sant. Vid passager signalregleras 
cykeltrafiken och färgad bana innebär alltså inte företräde (Trafikverket & SKL, 2010).  
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Figur 2.3.3-4 Alternativa GC-överfarter (Trafikverket & SKL, 2010). 

 
GCM- handboken (2010) ger fyra förslag på hur en GC-överfart kan utformas. Det första 
alternativet (Figur 2.3.3) är en gång- och cykelöverfart med upphöjning och refug. 
Upphöjning anses vara säkerhetshöjande för de mjuka trafikslagen samtidigt som det ska 
anläggas med försiktighet då det kan leda till riskfyllda beteenden. Det andra förslaget (Figur 
2.3.4) är en upphöjd överfart med avsmalnande fordonskörfält. Detta minskar dock 
kapaciteten för fordonstrafiken men anses fortfarande vara en säkerhetsåtgärd eftersom 
hastigheten hålls till 30 km/h. Tredje alternativet (Figur 2.3.5) är också en upphöjd överfart 
dock utan gång- och cykelbanemarkering på överfarten. Det sista alternativet (Figur 2.3.6) är 
plan överfart och väjningsplikt ska skyltas (Trafikverket & SKL, 2010).  

 

 
Figur 2.3.5-6 Alternativa GC-överfarter (Trafikverket & SKL, 2010). 

 
Vid planering av fyrvägskorsning behövs särskild hänsyn tas till högersvängande motortrafik 
och vänstersvängande cykeltrafik. Nedan visas förslag på utformning där cyklande passerar 
vägbanan via GC-överfarter (Figur 2.3.7). Det andra alternativet är att, i likhet med bland 
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annat Danmark, låta cyklande trafikera korsningen med motorfordon (Figur 2.3.8). Cyklande 
ges därför grönt signal samtidigt som intilliggande motortrafik (Trafikverket & SKL, 2010).   

 

 
Figur 2.3.7-8 Alternativ på fyrvägskorsning (Trafikverket & SKL, 2010) 

 

2.3.3 Ny lagstiftning gällande Cykelöverfart/passage, 2014 
  
En ny lagstiftning trädde i kraft 1 september 2014 som innebar att alla tidigare cykelöverfarter 
fick en ny titel, cykelpassage. Först i mitten på juni 2015 kom rekommendationer från SKL 
hur de nya cykelöverfarterna ska behandlas och utformas.  Innan dess har både kommun och 
allmänhet varit ovetande om lagstiftningen och vad den nya överfarten rent praktiskt innebär 
(Ahlman, 2014).  

2.3.3.1  Enligt föreskrifter och i praktiken 
 
Lars Ahlman (2014), beskrev redan i oktober 2014 komplikationer med att följa föreskrifterna 
och praxis. Han redovisar ett förslag för att underlätta planering och förståelsen hos resenärer 
genom att föreslå kombinerat märke, ett märke för både cykelöverfart och övergångställe. 
Detta på grund av att de regler som finns för väjningsplikten.  
 
För en cykelöverfart krävs både markering (M14 och M16) och cykelöverfartsmärke (B8). Ett 
övergångställe behöver ha antingen markering (M15) eller märke (B3). Föreskrifterna skiljer 
sig mot hur det planeras i praktiken. Figur 2.3.9 visar hur föreskrifterna kan bidra till 
förvirring hos motorfordonsförare (Ahlman, 2014).  
 
Denna förvirring uppstår på grund av väjningsplikten som övergångstället kräver och att 
förarna senare även har väjningsplikt på grund av cykelöverfarten. Vidare kan det dessutom 
råda stoppförbud för motorfordon i en korsning. Effekten kan uppfattas som kaka på kaka. 
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Figur 2.3.9 Cykelöverfart i praktiken (Ahlman, 2014). 

 
I praktiken är det dock effektivare då båda överfarterna sammanflätas (Figur 2.3.9-10). 
Problemet är dock hur användarna av den kombinerade överfarten ska förstå dess uppdelning, 
uppdelningen mellan cykelöverfart och övergångställe.  
 
Ahlman (2014) föreslår för att underlätta för motorförarna, i likhet med reglerna för 
övergångställe, att ha kombinerade märken på båda sidorna av vägen så att det inte kan 
missuppfattas. Ahlman (2014) ifrågasätter också om det endast är cykelpassager vid 
trafiksignaler (Figur 2.3.11) eller om dessa också är cykelöverfarter. Han beskriver även att 
det i dessa fall krävs vägmärke och vägmarkeringar men att väjningsplikten endast gäller för 
vänstersvängande fordon.  
 

 
Figur 2.3.10-11 Förslag på cykelöverfart samt överfart vid trafiksignal (Ahlman, 2014). 
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2.3.3.2  Förslag till utformning av cykelöverfarter 
 
I mitten på juni 2015 informerade SKL om förslag till utformning av cykelöverfarter. 
Levander (2015) beskriver den nya lagstiftningen som en framkomlighetsökning för 
cykeltrafiken. 
 
Levander (2015) i likhet med Ahlman (2014) identifierar problematiken med kombinerade 
cykel- och gångöverfarter, då motorfordon har väjningsplikt för gående, för att sedan bli 
skyldiga att stanna ytterligare en gång för cyklande på cykelöverfarten (Figur 2.3.9). Vid 
skrivandets stund saknas föreskrifter om hur kombinerad skyltning ska fungera.  
 
Just detta exempel gäller vid obevakade cykelöverfarter där signalreglering saknas och det 
efterlyses att föreskrifterna ska anpassas så att skyltningen för gående och cyklande kan 
placeras tillsammans och inte omedelbart före, som det ska göra i dagsläget. På detta sätt kan 
väjningslinjen flyttas innan övergångstället för att undvika missförstånd för övriga trafikanter. 
Detta är dock inget nytt då Ahlman (2014) beskrivit att detta redan sker i praktiken.  
 
Levander (2015) föreslår att utformningen av cykelöverfarter ska utformas på ett sådant sätt 
att låga hastigheter vidhålls, utformningen som föreslås visas i figur 2.3.12.  
 

  
Figur 2.3.12 Cykelöverfart och övergångställe (Levander, 2015). 

 
Malmö stad har tagit fram ett förslag på utformning av en oreglerad kombinerad överfart 
(Figur 2.3.13). Ändå är det viktigt att understryka att beläggningen på gångbanan och 
cykelbanan är olika men inte på själva överfarten. Hastighetsdämpande åtgärder har vidtagits, 
cykelöverfartens väjningslinje har flyttats fram och kombinerad skyltning tillämpas.  
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Figur 2.3.13 Cykelöverfart från Malmö stad (Levander, 2015). 

 
Beträffande cykelpassager i korsningar (Figur 2.3.14) rekommenderar Levander (2015) att 
vägmarkering (M16) används för att göra trafikanter uppmärksamma. Han nämner också att 
detta ska övervägas noga, så att inte cyklande uppfattar passagen som ofarlig vilket kan leda 
till ett farligt beteende. I korsningar används idag den vägmarkering som nämns ovan. Detta 
bör enligt Levander (2015) fortsätta i kombination med olika slags hastighetssäkringar.  
 

 
Figur 2.3.14 Cykelpassage i signalreglerad korsning (Levander, 2015). 
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2.4 Internationell utformning 
 
I detta kapitel behandlas den internationella litteraturen. Fokus ligger på ländernas 
grundläggande principer för planering av cykeltrafik och utformning av cykelöverfarter.  

2.4.1 Nederländerna 
 
Den nederländska informationsplattformen CROW har detaljerat beskrivit hur cykeltrafik bör 
planeras i sin designmanual (2007). CROW beskriver att det i Nederländerna sällan planeras 
för att kombinera cyklande med gående, det förespråkas att separera de båda trafikslagen. Inte 
heller i förorterna används samma banor, gående brukar där vara anvisade till trottoarerna. 
Cykelflödena avgör om cyklisterna har exklusiva banor eller ej. Att separera cykeltrafik från 
övriga trafikslag är i första hand en åtgärd för trafiksäkerheten men också för komforten. Om 
gående och cyklande skulle kombineras ska det vara tydligt med avseende på skyltning och 
vägmålning. Kombinerade banor ska därför planeras så att det är tydligt vilka regler gäller 
och att de därför kan följas av samtliga trafikanter.  

2.4.1.1  Bakgrund 
 

 
Figur 2.4.1 Dimensioneringskrav för cyklande, Nederländerna (CROW, 2007). 

 
Den nödvändiga vidden för en cyklist i Nederländerna är 0,75m (Figur 2.4.1). Ytterligare 
utrymme kan behövas och beroende på vilken typ av hinder som finns på vägen, vid 
trafiksignal behövs 0,325m extra.  
 
CROW (2007) anser att planeringen av ett hållbart cykelnätverk ska utgå från att cyklisterna 
väljer den lättaste vägen. Planeraren bör skräddarsy varje enskilt fall för att underlätta för 
cykeltrafiken. Ytterligare en faktor planeraren bör ta i beaktning är att cyklisternas exklusiva 
utrymme ska vara skapat efter situationen med avseende på flöde, då en cyklist inte ska 
tvingas ta en annan väg. Om en separering är nödvändig ska det därför utgå från gångflöden, 
se tabell 1. 
 
 
 
 



 

26 

 
 
 

Tabell 2. Möjliga kombinationer av gående och cyklande (CROW, 2007). 
Antal gående per timme 
och meter profilvidden2  Rekommenderad lösning 

< 100 Kombination 
100 - 160 Separering, utan höjdskillnad 
160 – 200 Separering, med höjdskillnad 

> 200 Ingen kombination möjlig 
   
I kombination med rekommendationerna i tabell 2 bör ytterligare åtgärder finnas. För 
gångflöden mindre än 100 gående rekommenderas en kombination. För 100-160 gående bör 
separationen vara lätt igenkännlig men inte komplicerad. För större flöden rekommenderas 
tydligare separering mellan trafikantgrupperna. Separationen ska vara tydlig och vid högre 
flöden bör de exklusiva fälten vara av olika färger. Ett cykelfält eller bana ska vara målad i en 
annan färg, vara bredare och ha tillhörande målat cykelmärke (Figur 2.4.2).  
 

 
Figur 2.4.2 Cykelmärkning från Nederländerna (CROW, 2007). 

 
I Nederländerna är det vanligt att cykelbanorna och fälten målas i en röd färg då det anses 
nödvändigt på grund av dess visuella tydlighet. CROW nämner i manualen (2007) att målning 
av banor bör göras med viss försiktighet eftersom en avsaknad av färgade fält riskerar att 
missuppfattas. Vid avsaknad av färgade och exklusiva fält eller banor behöver det däremot 
inte innebära exklusivitet för andra trafikslag så som motorfordon eller gående. Därför är 
skyltning och vägmärken på vägbanan också viktiga.  

2.4.1.2  Korsningar 
 
Cykelöverfarterna ska vara väldefinierade men kan vara utformade på flera sätt (Figur 2.4.3) 
där bredden på den huvudsakliga banan ska vara minst 1,5m för enkelriktad cykeltrafik och 
minst 3,0m för dubbelriktad. Det nämns i manualen (2007) att dessa överfarter kan 
kompletteras med trafiksignaler, vilket i detta fall är mest intressant.  

                                                 
2 Räknas som antal gående som passerar en linje per timme, delat med den totala vidden i meter.  
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Figur 2.4.3 Traditionella cykelöverfarter i Nederländerna (CROW, 2007).  

 
En speciell överfart är den som presenteras i figur 2.4.4 där avståndet mellan cykelbana och 
vägmarkering är minst 3,0m. Vid bilflöden större än 5 000 per dag och hastigheten överstiger 
50 km/h föreslås det att trafiksignal ska användas (CROW, 2007). Ett exempel på hur 
överfarterna kan se ut visas i figur 2.4.5 där gående hänvisats till trottoaren till höger om 
cykelbanan.  
 

 

 
Figur 2.4.4 Cykelöverfart där cykeltrafiken prioriteras (CROW, 2007). 
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Figur 2.4.5 Alternativ på cykelöverfart, Nederländerna (CROW Fietsberaad, 2003). 

2.4.2 Storbritannien 
 
Mängden cyklister har ökat kraftigt i London och anses idag vara en dryg fjärdedel av alla 
trafikanter under rusningstimmarna. Tidigare har cykeltrafikanterna inte haft egna utrymmen 
utan har trafikerat samma körfält som motordrivna fordon (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, 
s. kap.1). Därför har det under 2015 gjorts studier i Storbritannien gällande kombinerade 
cykel- och gångöverfarter, överfarter som inspirerats av bland annat de svenska överfarterna. 
De utformningsförslag som redovisas har däremot ännu inte antagits men beslut om detta 
väntas komma under hösten 2015.  
 
I övrigt finns flera cykelplaner för London där borgmästarens ambition är att skapa ett 
trafiksäkert, snabbt och grönt cykelnätverk. Ambitionen är att skapa gröna och trivsamma 
kilar genom London (U.K, Tfl, Mayor of London, 2013), något som också är populärt för 
Stockholm. För att understryka att dessa kriterier uppfylls använder de sig av guider och 
Level-of-Service (LOS) (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap.1). Det sistnämnda är ett 
mått på hur väl utfallet blivit på grund av en specifik åtgärd. Utfallen av en åtgärd i 
cykelnätverket ska enligt Londons borgmästare (2014, s. kap.1) ge säkerhet och vara snabba, 
trivsamma, sammanhållna och passande för omgivningen.  

2.4.2.1  Bakgrund 
 
Planerarna i Storbritannien har en tabell vid valet av cykelöverfart (Tabell 3). I två av fallen 
finns ingen lösning för fotgängare då de är bara är anpassade för cyklande. Det noteras även 
att platsens specifika karaktär och framkomligheten måste tas hänsyn till vid valet av 
cykelöverfart (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 5). 
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Tabell 3. Förslag på val av överfartstyper (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 5). 

Överfartstyper 

Typ 
Flöde per dygn 

Alla fordon 
(huvudled) 

Cyklister 
(korsande) 

Fotgängare 
(korsande) 

1. Signalregl. Parallel G/C-överfart >8 000 Medium-Hög Medium-Hög 
2. Signalregl. C-överfart >8 000 Medium-Hög - 
3. Delad GC-överfart (tukan) >8 000 Låg-Medium Låg-Medium 
4. Prioriterad parallell GC-överfart 3 000-8 000 Medium Låg-Medium 
5. Prioriterad C-överfart 3 000-8 000 Låg-Medium - 
6. Okontrollerad överfart 3 000-8 000 Låg Låg 

 

 
Figur 2.4.6 Cykelmärkning i Storbritannien (U.K Department for Transport, 2015). 

 
Cykelmarkeringen ska finnas på alla cykelområden och fälten eller banorna är ofta målade i 
en blå färg. Cykelmärket kan målas i tre storlekar 750x1215mm, 1100x1780mm och 
1700x2750mm (Figur2.4.6). Rekommenderad bredd på respektive anläggningstyp redovisas i 
tabell 4. Cykelbanorna i brittiska korsningar är oftast cykelfält och bredderna är baserade på 
cykelflöden om inget annat anges i överfartsförslagen nedan.  
 

Tabell 4. Rekommenderade utformningsbredder (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 4). 

Rekommenderad utformningsbredd 

Cykelfält 

Cykelflöde Enkelriktad Dubbelriktad 
Mycket lågt/lågt 

Mellan 
Högt/mycket högt 

Minst 1,5m 
Minst 2,2m 
Minst 2,5m 

Minst 2,0m 
Minst 3,0m 
Minst 4,0m 

Delat utrymme 

Cykelflöde Delvis delat Delad 
Mycket lågt/lågt 3,0m (cykelbana 1,2-1,5m) 2,2m 

Mellan 4,5m (cykelbana 2,5-2,8m) 3,0m 
Högt/mycket högt 5,9m (cykelbana 2,5-3,5m) 4,5m 

Cykelbana Minst 2,0m 
Matningsfält till cykelbox Minst 1,5m 
Buss/cykelbana Minst 4,5m 

2.4.2.2 Korsningar 
 
Det första förslaget är en signalreglerad parallell gång- eller cykelöverfart (Figur 2.4.7). Detta 
förslag lämpar sig främst vid större flöden. Det nyttjas med fördel om stora cykelflöden 
kommer från en annan riktning än gående. På så sätt minskas risken för interaktioner. Om det 
istället skulle finnas behov av enbart en cykelöverfart lämpar sig en signalreglerad 
cykelöverfart (Figur 2.4.8). Vid sådana cykelöverfarter är ambitionen att förseningar ska 
motverkas genom att ha cykeldetektorer i vägbanan.  
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Figur 2.4.7 Signalreglerad parallell G/C-överfart (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 5). 

 

 
Figur 2.4.8 Signalreglerad C-överfart (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 5). 

 
En annan lösning, som anses mindre önskvärt, är att cyklister och fotgängare delar samma 
utrymme: delad gång- och cykelöverfart. Denna lösning lämpar sig då det inte är möjligt att 
separera de båda trafikslagen och liknar de svenska överfarterna (U.K, Tfl, Mayor of London, 
2014, s. kap.5).  
 
Gångöverfarten rekommenderas vara 2,4-10m bred och ska vara målad med svarta och vita 
ränder. Bredden på cykelöverfarten måste minst vara 1,5m och maximalt 3,8m (Figur 2.4.9). 
Avståndet mellan cykelbanan och stopplinje, som är streckad, ska vara 0,8m. Avståndet 
mellan cykel-och gångfältet ska vara 0,4m och utrymmet för cykelöverfarter ska vara målad 
med så kallade elefantfötter (U.K Department for Transport, 2015). Cykelöverfartsområdet 
kan med fördel vara målat i annan färg för att öka tydligheten för användarna (Figur 2.4.10) 
(U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap.5).  
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Figur 2.4.9 GC-överfart (U.K Department for Transport, 2015). 

 

 
Figur 2.4.10 GC-överfart (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 5). 

 
Skillnaden mellan föregående förslag och det fjärde är att överfarten i detta fall är 
signalprioriterad, vilket liknar typiska överfarter i Sverige (Figur 2.4.11). Detta förslag 
används sällan i Storbritannien på grund av att saknas underlag för planeringen. Det anses 
vara oönskat av cyklister att passera vägen tillsammans med fotgängare. I dagsläget är det 
bara fotgängarnas signaler som är prioriterade och inte cyklisternas (U.K, Tfl, Mayor of 
London, 2014, s. kap.5).  
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Figur 2.4.11 Prioriterad GC-överfart (parallell) (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 5) 

 
Ytterligare en variant som endast gäller cykeltrafikanter är den prioriterade cykelöverfarten. 
Trots att det inte tagits något beslut om detta påpekar Storbritanniens Transportdepartement 
(2008) att cykel- och gångtrafikanter bör ha fält för respektive trafikslag vid överfarter, 
speciellt i områden med större flöden (U.K Department for Transport, 2008). Det nämns i 
samma rapport att färgade banor är att föredra eftersom att det utmärker sig samt att ordentlig 
skyltning är nödvändig. Ett förslag på hur en överfart kan se ut visas i figur 2.4.12. 
 

 
Figur 2.4.12 Prioriterad cykelöverfart (U.K Department for Transport, 2008). 

 
Vid större flöden, där risken för interaktioner är stor, föreslås det användning av cykelboxar. 
Matningen i sådana är flexibla, antingen kan ett cykelfält leda fram till cykelboxen eller inget 
cykelfält alls. I figur 2.4.13 visas det nya förslaget på cykelbox där cykelfält saknas.  
 
En trafiksäker korsning för cyklister redovisas i designguiden (2014, s. kap.5) och visas i 
figur 2.4.14. Tanken med denna typ av korsning är att låta cykelfälten fortsätta genom 
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korsningen då de anser att cyklister ska separeras från gående. För att uppmärksamma 
trafikanter att cyklister har företräde i korsningen och därmed minimera antalet interaktioner 
skyltas det innan korsning och cykelfälten målas i korsningen. Det föreslås ytterligare 
säkerhetshöjande åtgärder vid behov såsom upphöjda cykel- och gångbanor och upphöjda öar 
i korsningen.  
 

 
Figur 2.4.13 Cykelbox i Storbritannien (U.K Department for Transport, 2015).  

 

 
Figur 2.4.14 Säkerhetshöjande åtgärder i en korsning (U.K, Tfl, Mayor of London, 2014, s. kap. 5). 

 

2.4.3 USA 
 
I likhet med Storbritannien och Nederländerna använder cyklisterna korsningar tillsammans 
med andra motorfordon, gångöverfarterna är huvudsakligen till för gående. I USA finns två 
typer av korsningar för cyklister, den första är att använda den vanliga korsningen och den 
andra är att korsa vägbanor där höga fordonshastigheter tillåts tillsammans med andra 
oskyddade trafikanter (AASHTO, 2012, s. kap. 4 & 5). De olika typerna diskuteras nedan.  
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2.4.3.1  Bakgrund 
För planerarna i USA föreslås att cykelbanor skräddarsys efter situation och användare, det 
vill säga att cykelbanor vid skolor måste anpassas efter yngre användare. Det understryks att 
korsningar ska planeras på ett sådant sätt att antalet stopp begränsas. Korsningar ska utformas 
så att de är säkerhetshöjande för de oskyddade trafikanterna men fortfarande anses effektiva 
för användarna (AASHTO, 2012, s. kap. 2).  Den enskilda cyklistens utrymmesbehov är i 
likhet med Storbritannien 0,75m, där minsta tillåtna bredd är 1,2m (Figur 2.4.15).  
 

 
Figur 2.4.15 Dimensioneringskrav för cyklande, USA (AASHTO, 2012, s. kap. 3). 

 
Som nämnts ovan är minsta tillåtna bredd 1,2m, medan minsta rekommenderade bredd är 
1,5m. När parkeringsytor finns rekommenderas en bredd på 1,8-2,1m, om det dessutom är 
stora cykelflöden rekommenderas det en bredd på 1,8-2,4m. Vid höga hastigheter, mer än 70 
km/h, finns inga rekommendationer mer än att cykelbanan ska vara av bredare karaktär, då 
möjligen bredare än rekommendationerna ovan (AASHTO, 2012, s. kap. 4).  
 
I USA föredrar man att låta cykeltrafikanter dela utrymme med motorfordon. Det vill säga att 
låta cykeltrafikanter trafikera den vanliga korsningen. I dagsläget finns ingen typisk 
utformning som gynnar cykeltrafikanterna mer än att det rekommenderas att utforma vägnätet 
på ett sådant sätt att låga hastigheter hålls genom skyltning och körbanebredder (AASHTO, 
2012, s. kap. 4). På ställen där speciella banor för cyklister inte finns men cykling är tillåten 
ska det märkas med en målning (Figur 2.4.16). En annan markering används där cyklister har 
egna banor (Figur 2.4.17) och ska finnas efter varje korsning. 
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Figur 2.4.16. Vägmålning för delat utrymme. (AASHTO, 2012, s. kap. 4). 

 

 
Figur 2.4.17. Vägmålning för cykeltrafik med egen bana. (AASHTO, 2012, s. kap. 4). 

 

2.4.3.2  Korsningar 
 
Korsningar ska vara utformade så att det är enkelt för trafikanter, oavsett trafikslag, att 
använda den. Avsaknad av signalreglering för svängande fordon är något som inte 
rekommenderas men då det tillåts ska det finnas ett cykelfält i korsningen så att samtliga 
trafikanter blir uppmärksammade. Signaler är starkt rekommenderade då cyklister delar 
korsningen med andra trafikslag. Korsningar ska vara effektiva för cyklister genom att 
undvika långa rödtider och korta gröntider för sådana trafikanter. Cykelbanorna ska bidra till 
att korsningen upplevs som logisk och enkel utan att skilja sig för mycket från övrig 
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fordonstrafik. I USA oroar man sig inte cykelbanornas bredd i korsningar, bekymret är hur 
långa grönfaserna ska vara på grund av olika beteenden. De gör skillnad på att vana cyklister 
möjligen känner sig trygga att cykla mot gult medan yngre cyklister och barn istället väljer att 
gå över övergångstället. De vill därför kontrollera detta genom att rekommendera att ha en 
separat cykelsignal i kombination med detektorer i cykelfältet (AASHTO, 2012, s. kap. 4).  
 

 
Figur 2.4.18. Typisk korsning i USA (AASHTO, 2012, s. kap. 4). 

 
I figur 2.4.19 visas en annan typ av överfart. Denna lösning är något som inte rekommenderas 
i andra fall än på kortare sträckor för att leda cyklister in på en exklusiv bana eller vid sidan 
av vägar med höga hastigheter eller stora motorfordonsflöden. Vanligen varierar bredden på 
dessa banor mellan 3,0 till 4,3m. Ibland förekommer en bredd på 2,4m men detta anses 
ovanligt och kan bero på fysiska begränsningar i omgivningen eller låga cykel- eller 
gångflöden (AASHTO, 2012, s. kap. 5).  
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Figur 2.4.19. Annan korsning i USA (AASHTO, 2012, s. kap. 5).  

 
En undersökning som nämns i NACTO´s design guide (2014) är att 77% av cyklisterna kände 
sig mer säkra när cykelboxar fanns innan korsning. Detta kan bero på att de är mer synliga 
och att cyklisterna samtidigt var signalprioriterade. En cykelbox rekommenderas vara ca.3-5m 
djup, färgad och möjligen kombinerad med en egen signalfas (Figur 2.4.20).  
 

 
Figur 2.4.20. Designförslag från NACTO (2014). 
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Figur 2.4.21. Designförslag från NACTO (2014). 

 
Det första exemplet (Figur 2.4.21) med streckade linjer är ett krav i korsningar medan de 
andra tre exemplen är förslag på förbättringar. Det andra förslaget är att använda symbolen 
för delad bana, detta för att uppmärksamma alla trafikanter på att det kan förekomma cyklister 
i korsningen. Det tredje förslaget är att färga cykelbanan genom hela korsningen, detta också 
för att öka tydligheten i korsningen. Det sista förslaget är att använda så kallade elefantfötter, 
som ett komplement till den annars streckade linjen för att göra trafikanter uppmärksamma. 
Det föreslås att flera av dessa förslag används samtidigt för att göra det så tydligt som möjligt 
och därmed öka trafiksäkerheten för cyklisterna (NACTO, 2014).  
 
Ytterligare något som anses förstärka trafiksäkerheten för cyklister är en kö-box för 
svängande cyklister. En sådan lösning anses passande för vänstersvängande cyklister i en 
signalreglerad korsning med stora fordonsflöden (Figur 2.4.22). Anledningen till att en kö-
box användes är att vänstersvängande säkert och bekvämt kan svänga vänster i 
signalreglerade korsningar. De enda kraven som finns är att det ska finnas en specifik och 
skyddad yta med cykelsymbol och svängande pil för väntande cyklister. Att färga boxen är 
endast en rekommendation men precis som med cykelfälten bidrar det till synlighet (NACTO, 
2014). I NACTO’s guide (2014) finns fler användbara tekniker att nyttja för att underlätta 
korsningar för cyklister, detta tas inte upp ytterligare då det inte anses aktuellt för denna 
studie.  
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Figur 2.4.22 Exempel på box för vänstersvängande cyklister, Portland, Oregon (NACTO, 2014).  

 

2.4.4 Norge 
 
I Norge har myndigheterna valt att separera gående från cykeltrafikanterna. Gående passerar 
körbanan via övergångställe, på samma sätt som i Sverige. Vid signalreglerade korsningar kan 
cyklister ha ett eget körfält med en egen signal och cykelboxar, eller stopplinje 2m innan 
övergångställe (Statens vegvesen, 2014). 
 

2.4.4.1  Bakgrund 
 
Körfältsbredden för motorfordon varierar beroende på hastighet och årsmedeldygnstrafik 
(ÅDT), från 2,75m till 3,25m. Alla gator som har ÅDT > 4000 eller hastigheter mer är 50 
km/h ska ha separata cykelfält och en körfältsbredd på minst 1,25m (Figur 2.4.23) (Statens 
vegvesen, 2014). Hur breda cykelfälten bör vara i korsningen är dock explicit inte bestämt 
men troligen är cykelfälten även där minst 1,25m breda. 
 

 
Figur 2.4.23 Utformningsbredd för cykelfält (Statens vegvesen, 2014).  
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2.4.4.2  Korsningar 
 
För att få använda cykelsignaler i Norge krävs det att det finns exklusiva cykelfält eller 
cykelväg i anslutning till korsningen (Statens vegvesen, 2014). Alternativen för korsningar 
visas nedan (Figur2.4.24-26). I första förslaget (Figur 2.4.24) finns ett speciellt cykelfält för 
cyklister som är målat med så kallade elefantfötter, som också används i USA. Mellan det 
första och andra förslaget skiljer sig också väjningspliktsskyltningen, när signaler är ur drift 
finns det därmed två alternativ, väjningsplikt eller högerregeln. Det rekommenderas att 
cykelboxar eller tillbakaflyttad stopplinje används i signalreglerade korsningar. Stopplinjen 
ska vara minst 2 meter ifrån övergångstället. Stopplinjen för cykelboxarna bör istället vara 
0,5-1,0m från övergångstället (Statens vegvesen, 2014).   
 

 
Figur 2.4.24-25 Cykelkorsningar med och utan exklusivt fält och väjningsplikt (Statens vegvesen, 2014). 

 
I figur 2.4.26 visas ytterligare ett alternativ för korsningar som liknar den amerikanska 
lösningen. Stopplinje är tillbakaflyttad för motorfordon och cykelfältets stopplinje är 0,5m 
från övergångstället. Avståndet mellan motorfordonens körfält och övergångstället eller 
cykelfältets stopplinje ska vara 2,0-5,0m. Det anses att cyklisterna är mer synliga i detta 
intervall (Statens vegvesen, 2014).    
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Figur 2.4.26 Cykelkorsning med tillbakaflyttad stopplinje (Statens vegvesen, 2014). 

 
Cykelboxar kan vara lämpliga vid större cykelflöden då det bidrar till bättre framkomlighet 
och gör cyklister synliga (Figur 2.4.27). Bredden på cykelboxen varierar mellan 4,0-4,8m och 
beror på körfältsbredd för både motorfordon och cyklande. Längden bör vara 4,0-6,0m 
(Statens vegvesen, 2014).  

 

 
Figur 2.4.27 Cykelkorsning med cykelbox (Statens vegvesen, 2014). 

 
När det gäller T-korsningar föredras det i tätort att använda cykelväg med trottoar för gående. 
Figurerna 2.4.28-29 visar förslag på signalreglering då hastighetsbegränsningen är 50 km/h 
och liknar de svenska överfarterna. Det första förslaget är oreglerat om signaler är ur drift 
medan det andra förlaget har väjningsplikt (Statens vegvesen, 2014).  
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Figur 2.4.28-29. Signalreglerad korsning som är oreglerat eller väjningsreglerat när signal är ur drift 

(Statens vegvesen, 2014). 

2.4.5 Danmark 
 
Danmarks flacka topografi gör landet väl lämpat för cykeltrafik och cykeln är ett av de största 
transportmedlen. Vegdirektoratet, som är det styrande transportorganet i Danmark bestämde 
redan år 2000 att cykelfält i korsningar ska vara färgade i en ljusblå färg (U. Jensen, o.a., 
2000). Mycket forskning har bidragit till en väldefinierad utformningsplan. Vegdirektoratet 
(2000) har lagt mycket energi på att marknadsföra cykeln som ett reellt och nyttigt 
transportmedel som tillsammans med tydliga utformningsprinciper gör det enkelt att använda 
cykeln som sin dagliga transport.  

2.4.5.1  Bakgrund 
 
I Danmark anses den enskilda cyklisten generellt vara 0,6m bred. Det nödvändiga utrymmet 
anses vara 1,0m brett. I tabell 5 redovisas de bredder, som anses nödvändiga vid möten och 
omkörning för delade cykel- och gångbanor. Dubbelriktade cykelvägar längs vanlig väg ska 
vara minst 2,5m breda, dubbelriktade gång- och cykelvägar ska vara minst 3,0m i stadsmiljö. 
Vid stora gångflöden ska gående separeras från cyklister och bara gångfältet ska vara 2,5m 
brett. Skillnaden mellan enkelriktade och dubbelriktade cykelvägar är inte stor då en 
enkelriktad cykel- och gångväg bör vara 2,2m men minst 1,7m bred. Om det istället skulle 
anläggas en cykelväg som del av vanlig väg bör den vara 1,7m men minst 1,5m bred, om det 
är en cykelbana ska den vara minst 1,5m (Celis Consult, 2014).  

 
Tabell 5. Fältbredder med hänsyn till möten (Celis Consult, 2014). 

Mötestyp Normal bredd Minsta bredd 
Cyklist/Gående 1,95 1,65 

Cyklist/Barnvagn 2,10 1,80 
Cyklist/Tvillingvagn 2,30 2,00 

Cyklist/Rullstol 2,25 1,85 
Cyklist/Cyklist 2,05 1,85 
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2.4.5.2  Korsningar 
 
I likhet med många andra länder väljer Danmarks planerare att separera gående och cyklande 
i korsningar. Cyklisterna får trafikera korsningen som övrig fordonstrafik men med 
någorlunda exklusiva fält. 
 
Trafiksäkerhet anses vara det största problemet då det gäller samspelet mellan 
högersvängande motortrafik, cyklister och fotgängare. Därför ombeds danska planerare att 
utforma korsningar med interaktionsfria högersvängar (Figur 2.4.30). Detta åstadkoms 
genom att kombinera cykeltrafik med motorfordon i ett körfält för högersvängande fordon 
eller genom en exklusiv cykelväg som slutar innan övergångställe, drygt 5m framför 
stopplinje för svängande fordon (Celis Consult, 2014).  
 

 
Figur 2.4.30. Principskiss på korsning i Danmark (Celis Consult, 2014. modifierad av författaren).  

 
Det första lösningsförslaget som redovisas i den danska cykelhandboken (2014) behandlar 
avkortade cykelvägar innan korsning och på sätt låta cyklisterna samsas med motortrafik 
(Figur 2.4.31). Det andra lösningsförslaget är att låta cykelvägen vara förlängd 5m i 
jämförelse med svängande trafik (Figur 2.4.32). Bredderna på cykelytorna ska vara 
densamma som på sträckor. Enkelriktade ska vara minst 1,5m breda men rekommenderas 
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vara 1,7m. Detta baseras också på hur stora flöden det är både med avseende på motorfordon 
samt mängden cyklister (Celis Consult, 2014).  
 
Idén med att sammanföra motorfordon med cyklisterna som i första förslaget (Figur 2.4.31) 
är att bromsa höga hastigheter hos cykeltrafikanter. Detta körfält rekommenderas vara 
omkring 4,0m brett för att ändå tillåta cyklister och motorfordon att använda samma yta 
samtidigt. Att förlänga cykelvägen och flytta bak stoppstrecket för motorfordon kan göras för 
att cyklisterna ska vara mer synliga för exempelvis lastbilschaufförer och därmed bidra till 
högre trafiksäkerhet. Att ha cykelbana fram till korsningen kan också vara behjälpligt vid 
stora svängande motortrafiksflöden och låga cykelflöden (Figur 2.4.30) (U. Jensen, o.a., 
2000).  
 
Ett exempel på hur en cykelöverfart kan se ut i Danmark finns i figur 2.4.33, där cyklister är 
separerade från gående via en exklusiv blåfärgad bana.  
 

 
Figur 2.4.31-32. Förslag till att skapa trafiksäkra högersvängar i signalreglerade korsningar (Celis 

Consult, 2014). 
 

 
Figur 2.4.33 Korsning längs Amager Blvd. i Köpenhamn (Karta från Google Maps) 
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2.5 Jämförelse mellan nationers metoder 
 
I tabell 6 visas samlad information för de studerade ländernas krav och rekommendationer vid 
planering av cykeltrafik. 
 

Tabell 6. Sammanfattande information om länders krav och rekommendationer. 

Land 
Minsta möjliga banbredd i stadsmiljö [m] 

Övrigt 
Enkelriktad [m] Dubbelriktad [m] 

SE 1,3 2,4 
Möjligt att färga överfarterna röda. Cyklande 
använder cykelöverfarter/passager parallellt 
med fotgängare. 

NL 1,5 3,0 
Cyklande använder främst korsning 
tillsammans med motorfordon. Möjligt att 
färga fält röda. 

GB 1,5 2,0 

Cyklande har i de allra flesta fallen egna 
överfarter. Olika kombinationer av 
gemensamma GC-överfarter finns. Ofta att 
fälten blåfärgade. 

US 1,2 - 
Cyklande använder korsning tillsammans med 
motorfordon. Möjligt att färga fälten gröna. 

N 1,25 - 
Cyklande använder korsning tillsammans med 
motorfordon.  

DK 1,5 2,5 
Cyklande använder korsning tillsammans med 
motorfordon. Ofta att fälten blåfärgade. 

 
De svenska kraven är fåtaliga och fokuserar främst på tillgänglighet, det vill säga att 
överfarter ska kunna användas av alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Vidare krävs 
även att det ska dimensioneras utifrån att det utrymme en cyklist behöver är 0,75m i bredd 
medan minsta tillåtna bredd på en enkelriktad cykelbana utan sidohinder är 1,3m. Däremot 
finns flertalet rekommendationer som svenska planerare kan nyttja. Bredden på gång- och 
cykelöverfarter rekommenderas vara minst 4,0m där det vid utrymmesbrist tillåts vara 3,5m 
varav hälften är till för cykelbanan. I likhet med flera andra länder föredrar man i Sverige att 
färga cykelbanorna i en annan färg än gångbanan och använder då en röd färg. Figur 2.3.2 
visar ett bra förslag på hur man kan tillgänglighetsanpassa och förtydliga funktionen vid 
gång- och cykelöverfarter.  
 
De svenska rekommendationerna baseras på storlek av flöden, men det saknas exempel på hur 
man ska förhålla sig till dess storlek. I samband med att den nya lagstiftningen trädde i kraft i 
september 2014 saknades rekommendationer om hur planerarna skulle anpassa överfarterna 
till den nya lagen. I juni 2015 kom rekommendationer från SKL (2015), vilka egentligen inte 
bidrar till några stora förändringar. 
 
Den nederländska synvinkeln på cykeltrafik skiljer sig på många sätt från den svenska. I 
likhet med det svenska kravet på att en cyklist utrymmesbehov anser CROW (2007) också att 
en cyklande behöver 0,75m i bredd medan minsta bredd på enkelriktade banor är 1,5m. Efter 
det påståendet skiljer sig åsikterna. I Nederländerna hävdar man att varje enskild plats ska 
skräddarsys enligt dess förutsättningar och att separera gående och cyklister är viktigt. I 
nästan alla fall är det helt skilda banor för gående och cyklister. I förorter och på landsbygden 
använder gående trottoar och cyklande vanliga motorkörfält. Tabell 2 är ett verktyg för 
nederländska planerare som hjälper dem välja rätt alternativ för cykeltrafiken i ett tidigt 
skede. I likhet med Sverige färgas cykelbanorna röda. 
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Allt fler människor har börjat cykla i London och fram till nyligen har cyklisterna fått dela 
utrymme med motorfordon. Därför har styrande instanser i London beslutat att anpassa 
vägnätet till det ökande cyklandet med betoning på trafiksäkra lösningar för samtliga 
trafikanter.I London finns tydliga förslag på vilken korsningstyp man kan använda (Tabell 3). 
Däremot definieras gång- och cykelflöden med skalan låg-hög vilket kan anses otydligt, 
motorfordonsflöden definieras däremot enligt antal fordon. En ny gemensam överfart har 
föreslagits under 2015 med inspiration av bland annat de svenska överfarterna som i 
Storbritannien kallas delad GC-överfart (tukan). För stunden används gärna parallella 
överfarter vilket liknar den svenska GC-överfarten, den egentliga skillnaden är att cyklande 
måste korsa gångbanan direkt innan överfart där signalen är placerad innan gångbanan (Figur 
2.4.7). En annan vanlig typ är att cyklande har en exklusiv överfart (Figur 2.4.8). I övrigt 
föredras det att cykelfälten färgas blå för att öka synligheten. 
 
Till skillnad från Sverige och i likhet med Nederländerna väljer de amerikanska 
myndigheterna att separera cyklande från gående. I en vanlig korsning finns därför streckade 
fält för cyklande. Det enda kravet för närvarande är att fältet ska vara streckat medan flera 
andra möjligheter finns såsom att färga hela fältet grönt. För att stimulera ökat cyklande och 
eftersom cyklister delar korsning med motorfordon föredras cykelsignaler, som ska utformas 
så att cykeltrafiken prioriteras. Till skillnad från de europeiska ländernas förhållningssätt till 
cykeltrafiken ligger fokus snarare på fastider i USA och inte på banbredd. Därför förespråkas 
också användning av cykeldetektorer. 
 
Bredden på ett cykelfält i en amerikansk korsning med större cykelflöden kan variera mellan 
drygt 1,8-2,4m. De amerikanska myndigheterna tar även hänsyn till om det finns 
parkeringsytor på sidan om den aktuella vägen och då kan cykelfältets bredd variera mellan 
1,8-2,1m. Amerikanerna är heller inte helt främmande för cykelboxar, där en undersökning 
visade att majoriteten av cyklisterna kände sig mer säkra vid förekomst av cykelbox. Det 
rekommenderas därför att sådana används i kombination med egna signalfaser och att den är 
grönmålad med ett tillhörande cykelmärke. En unik typ av cykelbox som används i USA är 
för vänstersvängande cyklister. Den har fått god respons.  
 
Även i Norge separerar man oftast cyklande från gående och därmed trafikerar cyklande även 
den vanliga korsningen med övriga motorfordon. Till skillnad från de övriga ländernas 
metoder att välja banbredd, väljer Norge istället genom att anpassa sig efter 
fordonshastigheter. I likhet med Sverige och USA används även här så kallade elefantfötter 
för att markera cykelfältets avgränsning. I likhet med en dansk metod används det i Norge 
som åtgärd att antingen flytta bak stopplinjen för motorfordon och låta cykelfilen sluta strax 
innan övergångställe eller att använda cykelbox. I T-korsningar placeras cykelvägen jämsides 
med gående vilket liknar de svenska cykelöverfarterna. Denna korsning utmärker sig då det 
anses vara en cykelbana med trottoar för gående.  
 
Även i Danmark separeras ofta gående och cyklande. Till skillnad från de andra länderna 
anses det att en cyklist är 0,6m bred men behöver minst 1,0m för att göra det möjligt att cykla.  
En enkelriktad gång- och cykelväg ska således vara minst 1,7m bred men rekommenderas 
vara 2,2m och en dubbelriktad cykelbana ska vara minst 2,5m bred. Till skillnad från de andra 
länderna finns tydliga rekommendationer på banbredder med hänsyn till möten (Tabell 5).  I 
likhet med Norge förespråkas det vid planering av cykelfält i korsningar att man tillämpar 
bakflyttad stopplinje för motorfordon i kombination med förlängda cykelfält eller avkortade 
cykelfält för att stimulera trafiksäkra beteenden.  
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3.  Observationsstudie 
 
I detta kapitel behandlas observationsstudiens metod och syfte. Avslutningsvis beskrivs de 
fyra platser som använts som mätpunkter.  

3.1 Metod 
 
Till denna studie valdes tre cykelpassager och en cykelöverfart, samtliga med parallella 
övergångställen, som främst ligger till grund för en kvalitativ analys av beteenden. Dessa 
platser inventerades innan mätningarna för att klargöra dess lämplighet.  
 

 
Figur 3.1.1 Platsernas orientering i Stockholm, markerade som X (Karta från Eniro.se, modifierad av 

författaren). 
 
Cykelpassagerna/överfarten studerades en åt gången, tisdag till torsdag i drygt 18 timmar per 
plats under augusti-september. För att mätningar skulle vara möjliga krävdes att platserna 
studeras när det var förhållandevis bra väder eller åtminstone liknande väder vid samtliga 
mätningar för en plats. Måndagar och fredagar är generellt dagar där människor beter sig 
annorlunda och inte alltid efter rutin. Därför bör mätningar undvikas på dessa dagar. Den 
totala observationstiden, drygt 18 timmar per plats anses nödvändig för att resultatet ska vara 
signifikant och trovärdigt. Platserna filmades och fotograferades under två timmar, tre gånger 
per dag, 7:30-9:30, 11:30-13:30 samt 15:30-17:30.  
 
Filmmaterialet användes till att studera de beteenden som uppstår då fotgängare-cyklande 
samt cyklande-cyklande interagerar med varandra. Fotograferingen ämnade komplettera 
studien av trafikantgruppernas mötesbeteenden.  
 
Materialet har också använts till att identifiera storlek på trafikantflöden. Antalet trafikanter 
(både fotgängare och cyklande) har därför beräknats från överfartens båda håll, det vill säga 
potentiella möten. Dessa flöden har använts till ytterligare studier av överskådliga 
flödesriktningar och områdeskaraktärer. 
 
Det omfattande filmmaterialet, innehållandes flöden, användes därefter till en 
regressionsanalys. Metoden för regressionsanalysen förklaras i rapportens fjärde kapitel.  
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3.1.1 Syfte med observationsstudien 
 
Den inventering som detta arbete innehåller genomfördes för att identifiera eventuella 
interaktioner mellan både cyklist/cyklist och fotgängare/cyklist vid cykelöverfarter. En annan 
anledning som gjorde denna studie aktuell var undersökningen av vilka beteenden som 
uppstod när en cykeltrafikant använde en cykelöverfart. För detta syfte valdes fyra platser i 
centrala Stockholm, vilka behandlas nedan. 
 

3.1.2 Identifiering av platser och förinventering av cykelöverfarter 
 
Platserna som ingår i observationsstudien är cykelöverfarter och cykelpassager av vanlig 
karaktär. Detta på grund av att resultaten från studien ska kunna användas på andra platser än 
i Stockholm. Cykelöverfarterna som valts är Hammarbybacken/Hammarbyvägen, 
Ringvägen/Tantogatan, Drottningholmsvägen (väg 275) i anslutning till cirkulationsplatsen 
vid Brommaplan samt Lindhagensgatan/Kellgrensgatan.  
 
Samtliga platser är signalreglerade och har valts då detta ger ett mer koncentrerat flöde. 
Platsernas utformning skiljer sig däremot från varandra. Varje enskild plats beskrivs mer 
ingående i kapitel 3.2.  
 

 

    
Figur 3.1.2-3 Cykelpassage vid Ringvägen/Tantogatan samt Brommaplan (Karta från Eniro.se och 

Stockholm stad, modifierade av författaren). 
 

    
Figur 3.1.4-5 Cykelpassage/överfart vid Hammarbybacken/Hammarbyvägen samt 

Lindhagensgatan/Kellgrensvägen (Karta från Stockholm stad och Eniro.se, modifierade av 
författaren).  
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3.2 Områdesbeskrivning 
 
De fyra platserna som använts i mätningarna beskrivs utifrån dess utformning och 
hastighetbegränsning.  

3.2.1 Ringvägen /Tantogatan 
 
Cykelpassagen strax efter korsningen Ringvägen och Tantogatan saknar helt skyltning för 
passage och övergångställe, vägmarkering för både cykelöverfart (M16) och övergångställe 
(M15) finns. Den drygt 21m långa cykelöverfarten är dubbelriktad med ett 2,5m brett 
cykelfält och ett övergångställe som är drygt 3,5-4,0m brett. Mitt på passagen finns också en 
refug som har ett djup på drygt 1,5m. 
 
Anslutande cykelbana från samma sida som Tantogatan är nedsänkt i jämförelse med 
väntytan för fotgängare vilket gör att cykelfältet är på samma nivå som fordonskörfälten. På 
motsatt sida är anslutande cykelväg på samma nivå men har en diskret färgskillnad. Nollnivå 
saknas helt för gående på Tantogatan-sidan. På den motsatta sidan framgår det inte tydligt om 
den lutande nedsänkningen har som avsikt att öka tillgängligheten.  
 
Området består nästan uteslutande av bostäder och hastighetsbegränsningen är 50km/h.  
 

       
Figur 3.2.1-3 GC-överfartens utformning, Ringvägen/Tantogatan.  

 

    
Figur 3.2.4-5 GC-överfartens utformning, Ringvägen/Tantogatan.  
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3.2.2 Drottningholmsvägen (väg  275) vid Brommaplan 
 
Den dubbelriktade cykelpassagen längs Drottningholmsvägen vid Brommaplan saknar i likhet 
med föregående plats märke för cykelpassage (B8) och övergångställe (B3). Cykelpassagen är 
drygt 20 m lång och cykelfältet på överfarten är drygt 2,5m bred till skillnad från 
övergångstället som är drygt 4,0m brett. Även denna passage har en refug, däremot är denna 
drygt 0,5m djup, vilket gör det svårt för cyklande att vänta vid refugen.  
 
Det är oklart om nollnivå finns på någon av övergångställets sidor. Den tillgängliga nollnivån, 
som skulle kunna vara tänkt för fotgängare, är i sådant fall placerad i direkt anslutning till 
väntytan för cyklande (Figur 3.2.8). En fotgängare som placerar sig där skulle inte bara ta 
cyklisternas väntyta i anspråk utan också förhindra cyklisten att anmäla sin närvaro.  
 
I direkt anslutning till cykelöverfarten finns ett cykelfält med höga cykelflöden som 
fotgängarna måste passera för att komma fram till övergångstället. Unikt för denna plats är att 
vägmarkeringen för övergångställe (M15) är målat 0,5m in i cykelpassagen. Ytterligare en 
observation är att refugen som ska skilja mötande motorfordon är placerat i cykelområdet. 
Därmed blir cykelöverfarten smalare än vad den ter sig vid cykelsignalen.  
 
Området består till stor del av bostäder, en större skola finns i närheten och en stor 
transportnod, Brommaplan. Hastighetsbegränsningen i området är 50km/h.   
 

       
Figur 3.2.6-8 GC-överfartens utformning, Drottningholmsvägen.  
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Figur 3.2.9-10 GC-överfartens utformning, Drottningholmsvägen. 

3.2.3 Hammarbybacken/Hammarbyvägen 
 
Cykelpassagen vid T-korsningen Hammarbybacken och Hammarbyvägen är dubbelriktad och 
saknar märke cykelöverfart (B8) och övergångställe (B3). Passagen är drygt 19 m lång 
inklusive en 1,5-1,7m lång refug. Cykelfältet på överfarten är drygt 2,5m bred och 
övergångstället är drygt 3,5m brett.  
 
Med utgångspunkt från Ödekyrkogården finns det i likhet med föregående plats ett 2,0m brett 
cykelfält placerat i direkt anslutning till passagen med mycket stora cykelflöden som 
fotgängarna måste passera för att komma fram till övergångstället. Gångfältet är drygt 1,0m 
brett. Gångvägen genom Ödekyrkogården är den väg som tycks användas huvudsakligen. Det 
finns ytterligare en väg genom Ödekyrkogården som ansluter till Skanstullsbron, vilken 
huvudsakligen används av cyklister. Vägarna genom Ödeskyrkogården är inte separerade. På 
motsatt sida, i riktning mot Hammarby sjöstad är gång- och cykelbanan planskild.   
 
De närliggande områdena består mestadels av bostäder men också av en större 
gymnasieskola. Den högsta tillåtna hastigheten i området är 50km/h. 
 

      
Figur 3.2.11-13 GC-överfartens utformning, Hammarbybacken/Hammarbyvägen. 
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Figur 3.2.14-15 GC-överfartens utformning, Hammarbybacken/Hammarbyvägen. 

3.2.4 Lindhagensgatan/Kellgrensgatan 
 
Cykelöverfarten intill korsningen mellan Lindhagensgatan och Kellgrensgatan har ett märke 
för övergångställe (B8) i kombination med vägmarkeringar för cykelöverfart (M16) och 
övergångställe (M15). Längden på överfarten är drygt 20m och det finns ett 2,5-3,0m brett 
övergångställe. Cykelöverfarten är drygt 1,3m bred och enkelriktad. Mitt på överfarten finns 
också en refug som är drygt 1,5m djup.  
 
I direkt anslutning till cykelöverfarten finns ett enkelriktat cykelfält med höga cykelflöden 
som fotgängarna måste passera för att komma fram till det lilla väntytan innan 
övergångstället.  
 
I området finns arbetsplatser, bostäder och restauranger, därför är det också stora 
fotgängarflöden. Den högsta tillåtna hastigheten i området är 30km/h.  
 

       
Figur 3.2.16-18 GC-överfartens utformning, Lindhagensgatan/Kellgrensgatan. 
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Figur 3.2.19-20 GC-överfartens utformning, Lindhagensgatan/Kellgrensgatan. 
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4. Framkomlighet (Level-Of-Service) 
 
Detta är rapportens sista del och handlar om en regressionsanalys. I kapitlet beskrivs metoden, 
syftet och den data som användes till regressionsanalysen. Programvaran SPSS från IBM 
användes i studien.   

4.1 Metod 
 
En regressionsanalys, i detta fall en stegvis regressionsanalys, syftar till att undersöka om det 
statistiskt går att förklara hur en eller flera faktorer kan påverka en annan. I detta fall 
undersöktes vilka faktorer som påverkar en överfarts/passage framkomlighet. För att kunna 
göra en stegvis regressionsanalys måste det finnas en variabel som är en svarsvariabel, det 
faktiska utfallet och förklarande variabler som påverkar utfallet. Hastighet antogs vara det 
faktiska utfallet. Denna variabel förklaras nedan.  
 
Ett mått på en överfarts/passage servicenivå är hur stor fördröjning den orsakar för cyklande. 
Följande ekvationer för fördröjning används i den amerikanska planeringsmanualen (2000) 
som ett mått på Level-of-Service (LOS), vilket på svenska motsvarar framkomlighet eller 
servicenivå.  
 

Fördröjning fotgängare: 
, ∙

 

 

Fördröjning cyklande: 
, ∙ ∙

∙ , ,
 

 
där F är fördröjning [s], 

O total cykeltid för trafiksignal [s] 
G gröntid för fotgängare/cyklande [s] 

q cykelflöde [cyklande/timme] 
och cc kapacitet för cykelbana [cyklande/timme] 

 
Med hjälp av dessa ekvationer definieras olika LOS-nivåer där så liten fördröjning som 
möjligt förespråkas. Då fördröjning används som ett mått på servicenivå användes den också i 
regressionsanalysen tillsammans med gröntid och omloppstid.  
 
En undersökning gjordes i Japan (2005) där studiens syfte var att hitta en modell som kunde 
svara på hur övergångställen fungerar enligt de japanska förutsättningarna. De använde 
utrymme, antal svängande bilar och anpassning. I studien beskrevs variabeln Utrymme som 
den totala ytan för både väntyta och passageyta och klassificerades enligt tre nivåer. Nivå 1 
innebär att utrymmet räcker väl för trafikanterna, Nivå 2 innebär att utrymmet precis räcker 
för trafikanterna och slutligen Nivå 3 som innebär att utrymmet inte räcker. Den japanska 
studien (2005) identifierade också en variabel som här kallas Anpassning. Överfartens 
effektivitet och anpassningar till funktionsnedsättningar klassificerades på samma sätt som 
föregående variabel. En överfart eller passage med nollnivå, kontrast och taktilmarkeringar 
och refug tillhör Nivå 1, Nivå 2 innebär att majoriteten av dessa faktorer finns och Nivå 3 
innebär att majoriteten av dessa saknas. Utrymme och Anpassning användes därför i 
regressionsanalysen. 
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Med hjälp av det omfattande videomaterialet som insamlats kunde även flöde, flöde från 
respektive riktning, längd på överfart, bredd, refugbredd och upplevelsen identifieras.  
 
En annan oberoende variabel identifierades, Upplevelsen, det vill säga den generella 
uppfattningen om hur trygg en överfart/passage ansågs vara. Ett videoklipp för vardera 
överfart/passage visades för ett antal personer vars uppgift var att avgöra om den är trygg  att 
använda eller inte. Svarande får möjligheten att klassa bekvämligheten på en skala 1-10 där 
10 står för bekväm att använda och 1 står för obekväm att använda.  
 
Den sista faktorn som tas med är hastighet, vilken också agerar beroendevariabel. En cyklist 
som anländer till och passerar överfarten under gröntiden, utan att interagera med andra 
trafikanter, ansågs hålla den högsta hastigheten då inga stopp krävdes. Tiden det tog för en 
cyklist, mätt från kantsten till kantsten utan interaktioner och inbromsning användes 
tillsammans med överfartens/passagens bredd för beräkning av hastigheten. Hastigheten 
ansågs vara ett viktigt mått på cyklisters framkomlighet och valdes därför till 
beroendevariabel.  
 
En regressionsanalys resulterar i en modell av följande formel: 

. . . . Som ett sista steg gjordes en analys av korrelationer mellan 
de variabler som visar påverka resultatet.  Anledningen till att korrelationen är intressant är att 
den visar vilka samband det finns mellan två valda variabler.  

4.1.1 Syfte 
 
Då denna metod använts i Japan och uppfattas som framgångsrik ska den användas i denna 
studie men istället för cykelöverfarter. Denna analys ämnar bidra till ett nytt hjälpmedel för 
att undersöka en passages/överfarts framkomlighet (Level-of-Service).  

4.2 Indata 
 
Varje plats har filmats vid nio tillfällen; tre förmiddagar, lunchtider och eftermiddagar. Detta 
resulterar i 36 tillfällen, 1 beroende variabel och 20 oberoende variabler. I tabell 7 presenteras 
överskådlig indata som används i regressionsanalysen.  
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Tabell 7. Indata till regressionsanalys 

Plats 
L 

[m] 
B 

[m] 
D 

[m] 
U UL 

v 
[m/s] 

Anpassning Fördröjning [s] 

FG FC 

 
Möten 

Gående Cyklande 
R K T N F G O -> <- -> <- 

T 

FM1 

21 2,5 1,5 1 8,5.. 15,12 1 1 1 0,5 27.. 17 45 

402 113 232 170 80 33 
FM2 292 98 196 96 70 28 
… … … … … … … 
… … … … … … … 

B 

FM1 

21 2,5 0,5 3 7,3.. 18,00 1 1 1 0 54.. 19 49 

185 162 57 128 56 106 
FM2 191 172 51 140 55 117 
… … … … … … … 
… … … … … … … 

H 

FM1 

19 2,5 1,7 3 5.8.. 22,80 1 0,5 0,5 1 134.. 24 74 

361 395 266 95 102 293 
FM2 447 475 368 79 122 353 
… … … … … … … 
… … … … … … … 

L 

FM1 

20 1,3 1,5 3 7,0 18,00 1 1 1 1 118.. 16 106 

543 269 393 150 227 42 
FM2 572 258 407 165 231 27 
… … … … … … … 
… … … … … … … 

T: Tantogatan, B: Brommaplan, H: Hammarby, L: Lindhagen 
L: Längd överfart, B: Bredd överfart, D: Refugdjup, U: Utrymme, UL: Upplevelse, v: Hastighet 

R: Refug, K: Kontrastmarkering, T: Taktilmarkering, N: Nollnivå 
F: Fördröjning (cyklande), G: Gröntid (cyklande), O: Omloppstid, FG: Flöde Fotgängare, FC: Flöde Cyklande  
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5.  Resultat 
 
I detta kapitel redovisas mätningarnas resultat samt en regressionsmodell. Resultatet för 
respektive plats beskriver också områdeskaraktär och överskådliga flödesriktningar.  

5.1 Cykelpassage - Tantogatan/Ringvägen 
 
Då detta område främst består av bostäder rör det sig många vuxna med barnvagnar och 
cyklande barn i omgivningen. I närområdet finns även flertalet äldreboenden och därför utgör 
den upphöjda väntytan innan övergångstället ett problem, äldre fotgängare med rullator har 
inte något annat val än att vänta i cykelbanan (Figur 5.1.1-2). I övrigt anses området vara 
stillsamt och flöden för motorfordon är heller inte särskilt stora, oavsett tidpunkt.  
 
Gröntiden för cyklande är 17 sekunder och omloppstiden är 45 sekunder, väntetiden är därför 
inte särskilt lång. Då motorfordonsflödena är små tenderar fotgängare och cyklande att 
passera vägen när de får tillfälle.  
 

    
Figur 5.1.1-2 Typiska möten på cykelpassagen.  

 
Endast en fjärdedel av trafikanterna under förmiddagsrusningen är cyklister. Som figurerna 
5.1.3-5 visar rörde sig cyklisterna i huvudsak i riktning mot Stockholms södra. En majoritet 
av fotgängarna rörde sig i samma riktning på morgonen (Figur 5.1.3). Det största 
genomsnittliga flödet per kvart under morgonen var drygt 70 fotgängare och 30 cyklande. Det 
största flödet var drygt 400 fotgängare och 110 cyklande3. 
 
Andelen cyklande vid lunchtid minskade till nästan en sjundedel och majoriteten rörde sig i 
riktning mot Tantogatan (Figur 5.1.4). Samma trend gällde fotgängarna, de flesta gick i 
riktning mot Tantogatan. Det största genomsnittliga flödet per kvart under lunchen var drygt 
60 fotgängare och 10 cyklande. Det största flödet var drygt 410 fotgängare och 60 cyklande3. 
 
Cykelflödena för eftermiddagstimmarna var drygt en fjärdedel och de rörde sig i motsatt 
riktning från förmiddagens flöden, mot Tantogatan eller längs Ringvägen mot Zinkensdamm 
(Figur 5.1.5). Fotgängarna gick i riktning mot bostäderna längs Tantogatan. Det största 

                                                 
3 Mätning förekom på en fredag och avser förmiddags-, lunchtids- och eftermiddagsmätning. Dessa flöden har 
inte tagits med i presentationen. De flöden som presenteras är de flöden som uppkommit på de ordinarie 
observationsdagarna, tisdag till torsdag.  
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genomsnittliga flödet per kvart på eftermiddagen var drygt 70 fotgängare och 20 cyklande. 
Det största flödet var drygt 440 fotgängare och 120 cyklande3. 
 

     
Figur 5.1.3-4 Flödesriktningar förmiddag och lunchtid (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

 

     
Figur 5.1.5 Flödesriktningar eftermiddag (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

 
De största interaktionerna visade sig vara på Tanto-sidan, av den enkla anledningen att 
barnvagnar och rullatorer är omständigt att lyfta upp på fotgängar-ön. De flesta möten mellan 
cyklande och gående skedde därför redan innan trafikanterna tagit sig till respektive väntyta 
(Figur 5.1.6). Interaktionen fortplantade sig en bit in på passagen innan fotgängarna insåg att 
de gick i cykelpassagen. Ett annat typiskt möte var när cyklande genar över övergångstället 
och vägen för att det är den närmaste vägen, mötet mellan fotgängare och cyklande uppstod 
således på mittrefugen.  
 
Interaktioner på Södra stations-sidan varr däremot av en annan karaktär. Fotgängarna valde 
istället att vänta i cykelfältet för att sedan gena över till övergångstället. Från detta håll genade 
cyklister över övergångstället för att ta sig vidare på Ringvägen eller Tantogatan.  
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Figur 5.1.6 Interaktionspunkter på passagen (Karta från Eniro.se, modifierad av författaren). 



 

60 

5.2 Cykelpassage – Drottningholmsvägen (väg  275) vid Brommaplan 
 
Denna passage korsar en vältrafikerad väg och ligger nära en cirkulationsplats. Flöden för 
motorfordon är således stora i jämförelse med föregående plats. I närområdet finns 
Brommaplan, bostadsområden och en större grundskola, därför passerar en del ungdomar 
särskilt under lunchtid. Den utstickande refug som nämnts i Områdesbeskrivningen (Kap. 
3.2) uppfattas inte utgöra stora hinder för cyklisterna. Bredden på överfarten anses tillräckligt 
bred för att två cyklande ska kunna mötas. 
 
Cykelbanan som leder mot Alvik har stora cykelflöden med höga hastigheter i förhållande till 
gåendes hastighet och de flesta cyklisterna passerade förbi passagen. Gröntiden för cyklande 
är 19 sekunder och omloppstiden är 49 sekunder, väntetiden ansågs därför inte särskilt lång. 
Då motorfordonsflödena var stora under förmiddagen och eftermiddagen följde trafikanterna 
trafiksignalerna. 
 

    
Figur 5.2.1-2 Typiska möten på passagen. 

 
Under förmiddagsrusningen var nästan hälften av trafikanterna cyklister och den största delen 
rörde sig mot Alvik och mot Brommaplan. Majoriteten av fotgängarna gick i riktning mot 
Brommaplan (Figur 5.2.3). Det största genomsnittliga kvartsflödet var drygt 45 fotgängare 
och 40 cyklande. Det största flödet var drygt 190 fotgängare och 170 cyklande. 
 
Andelen cyklande vid lunchtid minskar till nästan en sjättedel och majoriteten rörde sig från 
Alvik mot cirkulationsplatsen och den närliggande bensinmacken (Figur 5.2.4). En majoritet 
av fotgängarna gick däremot mot Brommaplan. Det största genomsnittliga flödet per kvart 
under lunchtid var drygt 60 fotgängare och 10 cyklande. Det största flödet var drygt 270 
fotgängare och 80 cyklande. 
 
Cykelflödena för eftermiddagstimmarna var drygt en tredjedel och den här tiden rörde sig 
trafikanterna i riktning mot bostadsområdet och bensinmacken (Figur 5.2.5). Majoriteten av 
fotgängarna gick i riktning mot skolan och bostadsområdet bakom kyrkan men en stor del 
gick även mot Brommaplan. Det största genomsnittliga flödet per kvart på eftermiddagen var 
drygt 50 fotgängare och 35 cyklande. Det största flödet var drygt 390 fotgängare och 220 
cyklande. 
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Figur 5.2.3-4 Flödesriktningar förmiddag och lunchtid (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

 

     
Figur 5.2.5 Flödesriktningar eftermiddag (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

 
De flesta interaktionerna skede på Brommaplans-sidan. Det som var mest problematiskt med 
denna passage var att speciellt ungdomar tycks omedvetna om att de befinner sig i ett 
cykelfält och att avståndet mellan överfarten och cykelfältet är nästintill obefintligt. De flesta 
mötena mellan cyklande och gående skedde därför redan innan trafikanterna tagit sig till 
respektive väntyta (Figur 5.2.6). Interaktionen fortplantade sig en bit in på passagen innan 
fotgängarna inser att de befinner sig i cykelfältet. Inga anmärkningsvärda interaktioner skede 
på motsatt sida. Detta antogs bero på att tillströmningarna ledde direkt på passagens och 
övergångställets väntytor.   
 

 
Figur 5.2.6 Interaktionspunkter på passagen (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 
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5.3 Cykelpassage – Hammarbybacken/Hammarbyvägen 
 
Denna passage korsar en vältrafikerad väg där motorfordonsflöden är relativt stora, de flesta 
motorfordonen kommer från Hammarby sjöstad och svänger i riktning mot Gullmarsplan. I 
närområdet finns bostadsområden, arbetsplatser och en större gymnasieskola. En del 
ungdomar passerade därför både förmiddag och eftermiddag. Cykelbanan som leder mot 
Skanstull via Skanstullsbron har stora cykelflöden och sluttar mot passagen. Därför håller 
cyklande från Skanstull relativt höga hastigheter i jämförelse med fotgängarhastigheterna. Det 
cykelfält som finns i direkt anslutning till passagen har relativt små cykelflöden men trots 
detta placerar sig flertalet cyklister på den lilla väntytan för fotgängare. Bredden på överfarten 
anses tillräckligt bred för att två cyklande ska kunna mötas. 
 
Gröntiden för cyklande är längre än för de andra platserna och är 24 sekunder med en 
omloppstid på 74 sekunder. Väntetiden ansågs vara tillräckligt kort under förmiddagen och 
eftermiddagen för att trafikanterna ska vänta med att passera. Under lunchtimmarna, då 
motorfordonsflödena var relativt låga passerar däremot båda trafikantgrupperna vid flertalet 
tillfällen passagen utan att ha fått grön signal.   
 

    
Figur 5.3.1-2 Typiska möten på passagen. 

 
Vid denna passage var det drygt hälften som cyklade och hälften som gick, på morgonen rör 
sig trafikanterna mot olika destinationer. Under förmiddagsrusningen rörde sig majoriteten av 
cyklisterna mot Skanstull främst via Skanstullbron men annars via vägen under bron. 
Majoriteten av fotgängarna gick i riktning mot Hammarby sjöstad (Figur 5.3.3). Det största 
kvartsflödet var i genomsnitt drygt 50 fotgängare och 90 cyklande. Det största flödet var drygt 
450 fotgängare och 480 cyklande. 
 
Andelen cyklande vid lunchtid minskade till nästan en tredjedel och majoriteten cyklade mot 
Skanstull (Figur 5.3.4). Majoriteten av fotgängarna gick däremot mot Hammarby sjöstad. Det 
största genomsnittliga flödet per kvart under lunchtid var drygt 30 fotgängare och 20 
cyklande. Det största flödet var drygt 190 fotgängare och 100 cyklande4. 
 
Cykelflödena för eftermiddagstimmarna var tillbaka till drygt hälften och även denna gång 
rörde sig trafikanterna i riktning mot Skanstull (Figur 5.3.5). Majoriteten av fotgängarna gick 
i riktning mot Gullmarsplan men en stor del av fotgängare gick också i riktning mot 
                                                 
4 Filmning förekom på en fredag och en lunchtidsmätning. Detta flöde har inte tagits med i presentation ovan. 
Det flöde som presenteras är det som uppkommit på de ordinarie observationsdagarna, tisdag till torsdag. 
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Hammarby sjöstad. Det största genomsnittliga flödet per kvart på eftermiddagen var drygt 50 
fotgängare och 60 cyklande. Det största flödet var drygt 410 fotgängare och 400 cyklande. 
 

        
Figur 5.3.3-4 Flödesriktningar förmiddag och lunchtid (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

   

 
Figur 5.3.5 Flödesriktningar eftermiddag (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

 
I likhet med passagen vid Brommaplan var denna passage problematisk då ungdomar verkade 
omedvetna om att de befann sig på en cykelbana (Figur 5.3.6). De flesta möten mellan 
cyklande och gående skedde därför redan innan trafikanterna tagit sig till respektive väntyta 
på Gullmarsplan-sidan och fortplantade sig in på passagen. Detta antas bero på att i direkt 
anslutning till överfarten uppkommer tillströmningar av fotgängare och cyklande från tre håll: 
från gemensamma cykel- och gångväg som ansluter till Skanstullbron, från Ödekyrkogården 
och från förbipasserande cykel- och gångbana. De interaktioner som uppstår antas främst bero 
på förvirring hos trafikantgrupperna i avseende på vilka regler som gäller för den 
gemensamma vägen mot Skanstullsbron. Dåliga siktförhållanden, olika hastigheter hos 
respektive trafikantgrupper bidrar möjligen också. På Hammarby sjöstad-sidan är cykelbanan 
nivåskild från gångbanan och har färre tillströmningsriktningar vilket leder till färre 
anmärkningsvärda möten.  
 

 
Figur 5.3.6 Interaktionspunkter på passagen (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 
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5.4 Cykelöverfart – Lindhagensgatan/Kellgrensgatan 
 
Denna överfart korsar en relativt lugn väg med medelstora motorfordonsflöden. I närområdet 
finns en tunnelbanestation, bostadsområden, arbetsplatser och en grundskola. Ett cykelfält 
som finns i direkt anslutning till överfarten är smalt och är enkelriktat. Cyklisterna väntade 
istället på en refug eller i en kö i cykelfältet. Under lunchtid är detta en mycket trafikerad 
överfart med avseende på antalet fotgängare.  
 
Gröntiden för cyklande är längre än för de andra platserna och är 16 sekunder med en 
omloppstid på 106 sekunder. Väntetiden, oavsett tidpunkt verkade vara för lång för att båda 
trafikantgrupperna ska invänta grön signal. I många fall passerade trafikanterna överfarten vid 
första bästa tillfälle. Under lunchtimmarna, när det förekommer stora fotgängarflöden, räcker 
inte väntytan till, vilket också ledde till att fotgängarna passerade under röd signal.   
 

   
Figur 5.4.1-2 Typiska möten på överfarten och övergångstället. 

 
På morgonen var det drygt en tredjedel som cyklar, främst i riktning mot Kristineberg. 
Majoriteten av fotgängarna gick också i riktning mot Kristineberg (Figur 5.4.3). Det största 
kvartsflödet var i genomsnitt drygt 110 fotgängare och 50 cyklande. Det största flödet var 
drygt 540 fotgängare och 270 cyklande. 
 
Andelen cyklande vid lunchtid minskade till nästan en tjugondel och majoriteten rörde sig 
återigen mot Kristineberg (Figur 5.4.4). Majoriteten av fotgängarna gick mot Thorildsplan 
men en stor del fotgängare gick också i riktning mot Kristineberg. Det största genomsnittliga 
flödet per kvart under lunchtid var drygt 230 fotgängare och 5 cyklande. Det största flödet var 
drygt 1190 fotgängare och 70 cyklande. 
 
Cykelflödena för eftermiddagstimmarna var en tredjedel och även denna gång rörde sig 
cyklisterna i riktning mot Kristineberg (Figur 5.4.5). Majoriteten av fotgängarna gick mot 
Thorildsplan och mot Stadshagens tunnelbana. Det största genomsnittliga flödet per kvart på 
eftermiddagen var drygt 110 fotgängare och 50 cyklande. Det största flödet var drygt 760 
fotgängare och 300 cyklande5. 
 

                                                 
5 En timme saknas för en eftermiddagsmätning. Detta flöde har inte tagits med i presentation ovan. Det flöde 
som presenteras är det som uppkommit på de ordinarie observationsdagarna, tisdag till torsdag. 
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Figur 5.4.3-4 Flödesriktningar förmiddag och lunchtid (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

 

     
Figur 5.4.5 Flödesriktningar eftermiddag (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 

 
Fotgängarnas väntyta är mycket liten på övergångställets båda sidor, vilket gör att 
fotgängarna antingen väntar på trottoaren eller i cykelfältet, vilket skapar interaktioner redan 
innan överfarten (Figur 5.4.6). Den sparsamma bredden på anslutande cykelfält skapar 
fördröjningar för cyklister som ska cykla upp mot Stadshagens tunnelbana. Den enkelriktade 
cykelöverfarten och dess bredd förhindrar möten mellan cyklister, trots detta sker flertalet 
möten vilket resulterade i att cyklisterna antingen tog vägbanan eller gångbanan i anspråk.  
 
Ytterligare en orsak till interaktioner kan vara mängden fotgängare i kombination med 
fotgängarnas omedvetenhet. Fotgängarna nyttjade cykelöverfarten vilket fortplantade sig 
längs hela överfarten. Vid närvaro av mötande cyklister insåg fotgängaren ofta att de gick i 
cykelöverfarten.  
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Figur 5.4.6 Interaktionspunkter vid överfarten (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 



 

67 

5.6 Regressionsanalys 
 
Regressionsanalysen visar att de faktorer som påverkar hastigheten på en överfart var 
upplevelsen och gröntiden, vilket representerar den andra modellen (Tabell 8-10).  
 

Tabell 8. Summering av modell. 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,976a 0,95166 0,950239 0,623823 

2 ,999b 0,998377 0,998278 0,116043 
a. Predictors: (Constant), Upplevelse 
b. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid 

 
Tabell 9. Variansanalys. 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 260,4839 1 260,4839 669,3567 ,000b 

Residual 13,23129 34 0,389156 

Total 273,7152 35 

2 
Regression 273,2708 2 136,6354 10146,77 ,000c 

Residual 0,444375 33 0,013466 
Total 273,7152 35 
a. Dependent Variable: Hastighet 
b. Predictors: (Constant), Upplevelse 
c. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid 

 
Tabell 10. Modellens koefficienter. 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized  
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 38,19255 0,768989 49,66592 2,53E-33 

Upplevelse -2,74859 0,106238 -0,97553 -25,8719 5,97E-24 

2 
(Constant) 27,65875 0,370561 74,64027 2,22E-38 
Upplevelse -2,05575 0,029934 -0,72963 -68,6756 3,4E-37 

Grontid 0,292888 0,009505 0,327389 30,81521 6,73E-26 
a. Dependent Variable: Hastighet 

 
Variabeln Refug exkluderades och undersöktes inte alls då den saknar variation mellan 
observationerna. Det fullständiga resultatet presenteras i Bilaga A, där återfinns även 
variablerna som inte ansågs påverka hastigheter på cykelöverfarter. Nästa faktor som skulle 
inkluderats var Utformning. Modell 2 valdes för att den var signifikant och modell 3, som 
skulle inkluderat Utformning, saknade variation.  
 
Modellen som valdes gav följande formel (Tabell 9): 

27,65875 2,05575 ∙ 0,29288 ∙  
 
Koefficienterna visar vilken procentuell inverkan de har på hastigheten, där upplevelsen 
influerar mest. Respektive koefficient anses signifikant då t-värdet hamnar inom den tillåtna 
gränsen 1,96  och 1,96  och signifikansnivån är mindre än standardgränsvärdet 
0,050. Av resultatet att döma verkar upplevelsen ge lägre hastigheter och har till synes stor 
påverkan på utfallet. Gröntiden påverkar inte hastigheten lika mycket som upplevelsen men 
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längre gröntid bidrar till att högre hastigheter hålls. En vidare diskussion om detta tas upp i 
kapitel 6.2.  
 
Sambandet mellan Upplevelse och Gröntid är signifikant på säkerhetsnivån 99% (Tabell 12). 
Det kan därför tolkas som att det med säkerhet finns en korrelation. I detta fall har vi därför 
en korrelation på -0,751, det vill säga en negativ korrelation. Det betyder att låga värden på en 
variabel har ett samband med höga värden på den andra variabeln. Höga värden på 
upplevelse-variabeln innebär att överfarten upplevs som bekväm, då är det sannolikt låga 
värden på gröntiden, det vill säga kort gröntid och vice versa.  
 

Tabell 11. Korrelation mellan Upplevelse och Gröntid. 
Correlations 

Upplevelse Grontid 

Upplevelse Pearson Correlation 1 -,751** 

Sig. (2-tailed) 1,31E-07 

N 36 36 

Grontid Pearson Correlation -,751** 1 

Sig. (2-tailed) 1,31E-07 

N 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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6. Analys 
 
Den stegvisa regressionsmodellen går steg för steg genom att inkludera valda variabler och 
exkluderar de variabler som anses sakna samband med beroende variabeln. För varje sådant 
steg produceras en ny modell. Denna metod är inte lämplig för att testa specifika hypoteser 
utan ska snarare ses som en god metod för att förutspå samband man inte upptäckt eller testat 
innan. Av den anledningen har denna metod använts i denna analys.  
 
Först och främst är det viktigt att kommentera antalet analysenheter i regressionsanalysen som 
var 36 då det endast fyra överfarter undersöktes. Ett större urval ger möjligen andra utfall och 
möjligen finns andra variabler som kan påverka hastigheterna på överfarter/passager. 
Resultatet är signifikant och anses därför tillförlitligt men trots detta kan det givetvis finnas 
andra påverkande faktorer och ett större prov är givetvis eftertraktat.  
 
En annan faktor som bör diskuteras är upplevelsen, där antalet svarande (16st) kan ses som 
lågt. Som nämns i metoden (Kapitel 4.1) har svarande, oberoende av varandra, fått studera 
korta filmklipp och misstolkningar av den faktiska situationen och bekvämligheten 
(tryggheten) är möjlig då de inte svarat direkt efter ett faktiskt användande av överfarten. Det 
bästa utfallet skulle vara att användare av respektive överfart/passage skulle svarat men det 
anses inte ha varit möjligt då man istället skulle stört deras rörelsemönster. Upplevelsen av en 
överfart/passage är dessutom ett subjektivt mått som kan variera mycket med avseende på 
individers preferenser. Detta faktum kan också leda till variationer i resultatet. Då upplevelsen 
är viktigt för regressionsanalysen kunde möjligen fler svarande gett större värde till resultatet. 
 
Resultatet visar på att upplevelsen har stor negativ inverkan på hastigheten. Om människor 
har en bättre upplevelse av området slår man alltså av på farten och är det en obekväm miljö 
vill man helst komma förbi. Som nämnt i resultatet (Kapitel 5.6) är denna koefficient 
signifikant och rent logiskt är det rimligt. Samma gäller för gröntiden, längre gröntider gör att 
man som cyklande kan hålla högre hastigheter och detta verkar också logiskt.   
 
Korrelationen mellan upplevelse och gröntid som presenteras i resultatet (Kapitel 5.6) är        
-0,751. Ju närmare ±1 desto starkare korrelation anses man ha, sådana värden visar på perfekt 
korrelation (SPSS Akuten, 2010). Denna korrelation anses däremot vara relativt stark och 
tillförlitlig då det är relativt nära den perfekta korrelationen.  
 
Även om variabeln Utformning inte ingår i vald modell presenteras korrelationerna i tabell 
13-14 med variablerna Upplevelse och Gröntid. Korrelationen mellan upplevelsen och 
utformningen (Tabell 13) är också negativ men starkare än mellan upplevelse och gröntid. 
Resultatet kan upplevas förvirrande då bättre upplevelser visar samband med lägre värden på 
utformning. Det bör då påminnas att variabeln utformning innehåller klassificerade värden, 
där 1 stod för god utformning. Detta resultat verkar logiskt då bra upplevelserna borde gå i 
linje med god utformning och vice versa.  
 
Den andra korrelationen (Tabell 14) mellan utformning och gröntid anses signifikant men är 
positiv och inte särskilt stark till skillnad från föregående fall. Resultatet visar på att god 
utformning (låga värden) har ett samband med kort gröntid. Om detta är logiskt eller inte är 
svårt att avgöra. Kort gröntid oavsett trafikslag kan anses vara kapacitetsdämpande för en viss 
trafikantgrupp beroende på flödestorlekar. Låt säga att det är stora cykelflöden med att de har 
kort gröntid, överfarten/passagen kommer då sannolikt anses hämmande. Risken finns då att 
man cyklar vid första bästa tillfälle eller att överfarten/passagen undviks. Kort gröntid kan 
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också bidra till bättre omlopp för hela anordningen, det vill säga mer rörelse genom att nyttan 
för samtliga grupper är så stor som möjligt.  
 

Tabell 12. Korrelation mellan Upplevelse och Utformning. 
Correlations 

Upplevelse Utformning 

Upplevelse Pearson Correlation 1 -,820** 

Sig. (2-tailed) 9,11E-10 

N 36 36 

Utformning Pearson Correlation -,820** 1 

Sig. (2-tailed) 9,11E-10 

N 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabell 13. Korrelation mellan Utformning och Gröntid. 

Correlations 

Utformning Grontid 

Utformning Pearson Correlation 1 ,375* 

Sig. (2-tailed) 0,024375 

N 36 36 

Grontid Pearson Correlation ,375* 1 

Sig. (2-tailed) 0,024375 

N 36 36 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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7. Diskussion 
 
Innan den huvudsakliga diskussionen om resultatet presenteras nämns ett antal påverkande 
faktorer och möjliga felkällor.  
 
Under observationsstudien har stort intresse visats för studien av passerande fotgängare och 
cyklister på de flesta platserna då videoutrustningen synts. Vid mätningar på överfarten 
Lindhagensgatan/Kellgrensgatan kunde utrustningen gömmas och endast ett fåtal fotgängare 
uppmärksammade observationen.  Detta kan naturligtvis bidra till medvetna eller omedvetna 
beteendeförändringar som avviker från det normala. Detta ska givetvis tas i beaktning när 
denna rapport studeras.  
 
Som nämnts i resultatet (kap. 5), har vissa mätpunkter skett på fredagar, något som helst ska 
undvikas. Detta beror på att människors beteenden anses skilja sig måndagar och fredagar 
jämfört med de resterande vardagarna. Mätningarna var också helt beroende av att 
väderförhållandena skulle vara lika för alla fall och då det regnat har observationen avbrutits, 
därav anledningen till att några mätningar gjorts på fredagar. Dessa mätningar har visat sig 
variera med avseende på storlek på flöden och inte på fördelning mellan cyklande och gående, 
det vill säga andelen cyklande och fotgängare har inte avvikit utan bara antalet cyklande och 
gående. Dessa mätningar presenteras inte specifikt i resultatet, däremot har de använts i 
regressionsanalysen då stora förändringar inte uppmätts.  
 
Tiderna som valts för inventeringen var 7:30-9:30, 11:30-13:30 samt 15:30-17:30. Valet av 
observationsperioder kan ha påverkat resultatet då ingen särskild bakomliggande studie 
användes. Tanken med första perioden var att studera morgonrusningen, huvudsakligen 
mellan 7:30-9:00. Möjligen skulle annat resultat erhållits om inventeringen istället gjorts 
7:00-9:00. Däremot skulle man möjligen förlora skolungdomars mönster eftersom att de 
passerar oregelbundet. Denna brist och lärdom upptäcktes på några platser såsom överfarten 
vid Brommaplan väl under mätningen. Samma princip gäller eftermiddagsrusningen, studien 
kunde gjorts 16:00-18:00 och därmed möjligen resulterat annorlunda. Syftet här var att 
komma åt beteenden 16:00-17:30 och den huvudsakliga bristen är därför 17:30-18:00.  
 
Valet av platser fick av naturliga skäl bli i Stockholm då Kungliga Tekniska Högskolan och 
Swecos huvudkontor finns där och eftersom observationsstudien omfattade mycket tid av 
denna studie. Därför bör det påpekas att trafikanternas beteenden kan vara annorlunda på 
andra orter. Hänsyns till detta har tagits genom att platserna som använts inte är typiska för 
just Stockholm utan att dess karaktär och därmed utformning är ”vanlig”. De platser som 
använts är alla signalreglerade då ett koncentrerat flöde eftersöktes men andra faktorer som 
nivåskillnad mellan gångbana och cykelbana, mängd anslutande vägar, olika 
områdeskaraktärer och så vidare varierade, vilket ämnar förstärka studiens värde och 
användningsområde.  
 
Det bör även påpekas att erfarenheter från de internationella källorna kan skilja sig mot de 
svenska. Sättet att cykla i Storbritannien behöver inte bara skilja sig med avseende på 
gällande regler utan kan därför också skilja sig i beteenden. Syftet med litteraturstudien är inte 
att föreslå ett skräddarsytt förslag för svenska överfarter/passager med internationella 
principer utan ska snarare ses som inspiration.  
 
Denna inledande diskussion avslutas här och en diskussion om resultatet vidtar nedan.  
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Frågan som alla samhällsplanerare, politiker och kommuner borde ställa sig är ”Åt vilket håll 
ska vi gå?”. Som en framtida samhällsplanerare ställer jag mig frågan om jag ska underlätta 
för biltrafiken eller de gröna trafikslagen. Avtrycket efter flera års studier vid Kungliga 
Tekniska Högskolan är att det ligger i tiden att prioritera de hållbara transporterna. Detta 
innebär givetvis inte att det ska sluta planeras för andra trafikslag men att fler hållbara 
alternativ ska ges mer utrymme på dagordningen.  
 
Att ta till uttrycket ”det finns ingen plats” som ursäkt till att det saknas cykelbanor eller att 
cykelöverfarter/passager inte är tillräckliga för de flöden som förekommer känns förlegat och 
ålderdomligt. Stora flöden kräver av naturliga skäl mer utrymme och det behöver inte vara på 
bekostnad på något annat trafikslag. Att förändra gröntider eller omloppstider är en av de 
faktorer som reducerar andra trafikslags framkomlighet men återigen är då frågan vad vi 
ska/bör/vill prioritera högst. Att bredda en cykelöverfart för att stimulera och förbättra 
framkomligheten för våra cyklister bör däremot inte anses vara en kapacitetsreducerande 
åtgärd för fordonstrafiken. Det kan vara svårt att veta på förhand vilka flödesstorlekar ett 
område kommer att ha men en förstudie bör ändå göras.  
 
Vid nyexploatering kan det därför vara till stor hjälp att veta vilka beteenden, förslagsvis 
trender under rusningstid som kan förekomma i befintliga kringområden och vilka cykelstråk 
som redan finns. Detta kan vara till hjälp även vid upprustning av befintliga överfarter eller 
passager. En annan faktor som bör tas i beaktning är vilken typ av område man planerar för. I 
ett område med arbetsplatser bör man tänka på att människor kommer att röra sig olika under 
dagen. Möjlighet att arbetspendla morgon och eftermiddag samt under lunchen ska finnas.  
 
En faktor som uppmärksammats på några av de observerade platserna är att både cyklister och 
fotgängare tenderar att ibland ta ”fågelvägen”. Sådana trender kan vara bra att veta på förhand 
så att den kunskapen kan användas i planeringen av en särskild överfart/passage. Att detta 
beteende uppstår beror sannolikt på att överfartens placering inte är optimal. Alla dessa 
argument resulterar i att man vid planering bör vara omsorgsfull och eftertänksam om hur 
man vill att fotgängare och cyklister ska bete sig. Observationsstudien av passagen vid 
Tantogatan/Ringvägen visade tydliga tecken på detta beteende. Hela anordningen med 
övergångställe och cykelpassage är till synes väl utformad med nivåskillda väntytorna. Viss 
tillgänglighetsanpassning saknas, vilket gör att trafikanterna tar ”fågelvägen”. 
Flödesriktningarna studerades översiktligt och visar att cyklister som kommer från Tantogatan 
ofta cyklar mot Södra station. Den kortaste vägen är således att gena över övergångstället för 
att sedan komma in på cykelpassagen. Det är till synes besvärligt att vänta på tilldelad plats 
och detta sätt verkar enklare. Fotgängarna har samma beteende på motsatt sida, då de gärna 
väntar på cykelbanan.  
 

 
Figur 6.1 Beteenden, Tantogatan/Ringvägen (Karta från Eniro, modifierad av författaren). 
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Cykelpassagen vid Tantogatan/Ringvägen är en väl utformad anordning med tydlig separering 
mellan gående och cyklande. Däremot finns tydliga brister vad gäller tillgänglighet, 
avsaknaden av nollnivå. Som tidigare nämnts består området till stor del av äldre och 
barnfamiljer och för dem är det till synes enklare att vänta på grönt i cykelbanan än att ta sig 
upp på fotgängar-ön. Det är naturligtvis inte omöjligt att gå upp på fotgängar-ön med en 
barnvagn men det kan vara svårare för en äldre fotgängare med rullator. Av mätningarna att 
tyda så anstränger sig fotgängarna inte att försöka gå upp på ön, då det verkar enklare att 
vänta i cykelbanan trots att det skapar fler interaktioner med cyklister än nödvändigt. 
 
Passagen på Drottningholmsvägen i Bromma fungerar förhållandevis bra då de största 
cykelflödena passerar. Det korta avståndet till cirkulationsplatsen gör att det ibland finns bilar 
och lastbilar som blockerar överfarten. Den utstickande refug som delvis blockerar 
cykelbanan är till synes inget som hindrar cyklisterna. Problemet på denna plats är att 
väntytan för cyklande på Brommaplans-sidan ansluter direkt på en vältrafikerad cykelbana. 
Om ungdomar, som är vanligt förekommande fotgängare i området, måste passera cykelbanan 
så är det till synes omedvetna om det. Detta skapar en förvirring hos fotgängarna och cyklister 
vilket även här skapar onödiga interaktioner.   
 
Det går inte att säga att separeringen för respektive väntyta är otydlig, de har olika beläggning 
(Figur 6.2). Denna separering upplevdes inte fungera som man tänkt, nollnivån för 
fotgängare är placerad i cykelöverfartens väntyta. Om man följer separeringen och väntar vid 
övergångstället saknas därför en nollnivå. Troligen är det så att nollnivån är placerad 
tillsammans med väntytan för cyklande. Cyklande som ska anmäla sin ankomst på 
tryckknappslådan får därför sträcka sig över nollnivån.  
 

 
Figur 6.2 Passagen Drottningholmsvägen, Bromma.  

  
Överfarten vid Hammarbybacken/ Hammarbyvägen är intressant då den fungerar bättre från 
ett håll men sämre från ett annat. På Gullmars-sidan (Figur 6.3) ansluter fler tillfarter i 
jämförelse med motsatt sida vilket i sig orsakar interaktioner och möjligen förvirring. 
Cyklister håller förhållandevis högre hastighet i jämförelse med fotgängare vilken försätter 
dem i en sämre sits då de måste hinna uppfatta situationen snabbare än en fotgängare. Den 
bristande tydlighet gällande det gemensamma utrymme som finns innan överfarten skapar 
därför många möten.  
 
Sjöstads-sidan saknar däremot nästan helt interaktioner mellan trafikantgrupperna och detta 
antas bero på dess väl fungerande utformning (Figur 6.4). Gångbanan är separerad från 
cykelbanan och leder direkt på övergångstället. Som fotgängare kan man också ta en trappa 
upp på gångbanan men detta orsakar inte möten med cyklister. Många cyklande ansluter 
också direkt till cykelöverfarten utan att interaktioner uppstår förutom mellan cyklister. Det 
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vinnande konceptet i detta fall tycks vara den tydliga separeringen mellan gång- och 
cykelbana och dess sparsamma antal tillfarter. Detta leder också till att varje trafikslag får 
bättre ordnade och större magasin.  
 

    
Figur 6.3-4 Passagen Hammarbybacken/Hammarbyvägen. 

 
Anordningen vid Lindhagen är till synes väl utformad och tydlig. Däremot är den 
underdimensionerad med avseende på utrymme för båda trafikantgrupperna. Antalet 
fotgängare under lunchtimmarna är stort i jämförelse med de andra platserna och att som 
cyklist cykla på överfarten denna tid är tålamodsprövande. Det är oklart om den enda väntyta 
som är avsedd för fotgängare är den sparsamma yta som visas i figur 6.5 eller om gångbanan 
mot Stadshagens tunnelbana också innefattar en potentiell väntyta. Många fotgängare 
uppfattar hela området som en väntyta, det inkluderar också cykelbanan av den enkla 
anledningen att fotgängarna inte får plats på den lilla ytan. Detta är anledningen till att 
cyklisternas framkomlighet är kraftigt nedsatt denna tid. Den väntyta som är avsedd för 
cyklister ger plats åt en cyklist på bredden och drygt en halv cyklist på längden. En cyklist 
som väntar på att få passera blockerar därför till viss del cykelbanan längs Kellgrensgatan. 
Det faktum att överfarten dessutom är enkelriktad verkar missuppfattas och det resulterar i att 
cyklisterna cyklar i vägbanan och på övergångstället.     
 

 
Figur 6.5 Överfarten Lindhagensgatan/Kellgrensgatan 

 
Frågan är återigen vad vi egentligen vill. Hur tänker vi när vi utformar vägar för motorfordon? 
Den lärdom jag har med mig är att vi vill utforma direkta vägar som inte leder till några stora 
omvägar. Att gena med ett motorfordon är däremot inte lika enkelt som att gena med en cykel 
men det viktiga är principen bakom. Vid planering av vägar för motorfordon finns tydliga 
krav för hur körspåren ska utformas så att de exempelvis är tillräckligt breda för att kunna 
manövrera ett fordon, har bra sikt och tillräckliga korsningsvinklar (Figur 6.6). VGU (2015) 
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lämnar däremot utrymme för tolkningar hur man ska utforma cykelöverfarter och passager 
(Figur 6.7).  
 

 
Figur 6.6-7 Utdrag från VGU (2015). 

 
Då svenskarna blir alltmer miljömedvetna visar trenden att användandet av gröna 
transportslag också har ökat, åtminstone i storstäderna. Det talas om att Stockholm ska bli en 
hållbar stad och Slussen ska utformas så att den prioriterar gröna transportslag. Cykelstråken 
blir allt fler men överfarter är dessvärre oundvikliga i ett finmaskigt nät och därför borde de 
svenska trafikplanerarna erbjudas samma hjälp som körspårsmallarna bidrar till utformning av 
vägar. En cykel är onekligen lättare att manövrera än ett motorfordon men 
magasinutformningen med tvära anslutningar till cykelbanorna fungerar relativt dåligt. På en 
plats som överfarten i Bromma fick cyklisterna sakta ner på farten redan på överfarten för att 
kunna väja för både fotgängare och cyklister på cykelbanan.  
 
Det verkar finnas en röd tråd genom studiens observationer. Överfarten/Passagerna saknar till 
viss del en tydlig separering mellan trafikantgrupperna och det finns på de fyra platserna 
brister i utformningen.  
 

    
Figur 6.8-9 Magasinsutformning Hammarby och Bromma. 

 
Som nämnts i litteraturstudien (Kapitel 2.4.1) har de nederländska planerarna lyckats 
tämligen bra i planeringen för cyklister. Det förespråkas att man i vissa enskilda fall ska 
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skräddarsy överfarterna för att göra situationen så bra som möjligt för samtliga trafikanter. 
Det är möjligt att fotgängarna i Nederländerna tar mer hänsyn och är mer vana med stora 
cykelflöden. Figurerna 6.10-11 visar en stor skillnad i jämförelse med de svenska 
överfarterna, både med avseende på tydlighet och utrymme. Till att börja med är cykelbanans 
separering från gångbanan distinkt och liknar fallet i Hammarby med en nivåskillnad men 
också med färg. I Sverige används en vägmarkering (M16) och märke (B8) tillsammans med 
en stopplinje för motorfordon för att påvisa överfarter/passager. I Nederländerna verkar även 
fotgängarna anses vara en trafikantgrupp som bör göras uppmärksamma på att det finns en 
cykelöverfart. Det finns en avståndskillnad mellan övergångstället och cykelöverfarten som 
gör de anvisade områdena ännu tydligare. Det är osannolikt att fotgängarna gör sig besvär i 
Nederländerna att gå ner i cykelbanan eller på överfarten då övergångstället också är väl 
utformat för fotgängare oavsett om denne har en funktionsnedsättning.  
 
Även om dessa överfarter inte är signalreglerade talar bilderna sitt tydliga språk (Figur 6.10-
11). Denna lösning är till synes bredare än de överfarter som används i Sverige, som nämns 
ovan borde det inte vara en kapacitetsreducering för motorfordon. Tydlighet för samtliga 
trafikanter borde inte skada dess framkomlighet utan borde istället ses som en 
attraktivitetsåtgärd.  
 
En annan faktor som ökar tydligheten är att cykelöverfarterna är färgade. Färgade banor och 
fält är vanligt förekommande i de studerade länderna. Att färga cykelöverfarterna är en metod 
att öka cyklisternas synlighet då de vanligen delar korsningar med motorfordon. Att applicera 
färgade överfarter i kombination med tydligare utformning och mer utymme. 
 

    
Figur 6.10-11 Nederländsk utformning av cykelöverfart (Fietsberaad Flickr, 2015).  
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8.  Slutsats 
 
Den första slutsatsen är att mer och djupare forskning är nödvändig. I denna studie har vissa 
kriterier resulterat i valet av mätplatser, detta urval skulle behöva förfinas beroende på vilken 
frågeställning som ställts. Fler platser skulle också behöva studeras för att kunna dra fler 
definitiva slutsatser som gäller mer generellt. Det finns flera studier för den som ska studera 
interaktioner mellan fordonstrafik och cyklande men saknas i stort sett när det gäller 
interaktioner mellan cyklande och gående på överfarter och passager.  
 
Det ligger i tiden att börja prioritera de gröna transportsätten och planeringen borde ges 
samma möjligheter som vid planering av fordonstrafik. I Sverige finns körspårsmallar för att 
underlätta och guida planeraren som ska planera en ny bilkorsning eller en väg. 
Samhällsplanerare som ska planera för de mjuka transporterna förtjänar lika stort utbud av 
regler och rekommendationer. De länderna som studerats i detta arbete låter cyklisterna i flera 
fall samsas i korsningar med fordonstrafik något som vi gärna avstår från i Sverige. Det finns 
däremot en röd tråd hos alla de studerade ländernas planeringsideal och det är att man 
separerar gående från cyklande mer än vad som görs i Sverige.  
 
Mätningarna har visat att det uppstår interaktioner mellan cyklister och fotgängare för att det 
inte är tillräckligt tydligt vilka regler som gäller och på grund av bristfällig utformning. 
Avsaknad av nollnivå är en sådan typisk brist i utformningen som bidrar till interaktioner 
mellan fotgängare och cyklande. En annan påverkande faktor är otydligheten när det finns 
många anslutande cykel- och gångbanor som leder fram till cykelöverfarten/passagen och 
övergångstället.  
 
Den observation där passagen fungerade bäst fanns en tydlig separering mellan gående och 
cyklande genom en nivåskillnad mellan gångbanan och cykelbanan. Där skapades inga 
anmärkningsvärda interaktioner utan verkade fungera bra. Det vore orättvist att säga att den 
Nederländska framgången gällande cykeltrafik enkom beror av dess utformning av överfarter. 
Det vore möjligen även fel att säga de prioriterar cykeltrafik, cykeltrafiken har snarare blivit 
en naturlig del av samhällsplaneringen i Nederländerna.  
 
Att ge cyklande och gående de bästa förutsättningarna borde ge en bättre regelefterlevnad och 
bättre upplevelser för trafikanterna. Att ge cyklande och gående det utrymme de behöver 
borde vara grundläggande. Det behöver inte vara på bekostnad av fordonstrafiken utan ska 
snarare ses som en framkomlighetsåtgärd, inte bara genom att förbättra möjligheterna för de 
mjuka transporterna utan också för allas säkerhet. I den framtida planeringen borde 
Nederländerna därför ses som en förebild. 
 
Hand i hand med detta krävs det också att man som samhällsplanerare vet vad det är för 
område man planerar för. Det kan vara till stor hjälp att veta vart viktiga stråk går och en 
överfart/passage ska inte ses som ”ett nödvändigt ont” utan som en befogad del i nätverket 
som ämnar förbättra situationen.  
 
Det rekommenderas därför att gående och cyklande tydligt separeras från varandra och att de 
ges det utrymme de behöver. Tillsammans med regressionsanalysen kan det, åtminstone i 
detta fall, sägas att upplevelsen av en överfart är den viktigaste. Det verkar logiskt. Om 
överfarten inte fungerar som den borde, varför använda den? 
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Bilaga A 
 

Tabell A-1. Sammanfattning av samtliga modeller. 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,976a 0,951660371 0,950238617 0,62382339 
2 ,999b 0,998376507 0,998278113 0,116042674 
3 1,000c 1 1 0 
4 1,000d 1 1 0 
5 1,000e 1 1 0 
6 1,000f 1 1 0 
7 1,000g 1 1 0 

a. Predictors: (Constant), Upplevelse 
b. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid 
c. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning 
d. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1 
e. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1 
f. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1, RiktningG2 
g. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1, RiktningG2, 
RiktningC2 

 
Tabell A-2.Variansanalys av samtliga modeller. 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 260,4839088 1 260,4839088 669,3566635 ,000b 
Residual 13,23129115 34 0,389155622 

Total 273,7152 35 
2 Regression 273,2708252 2 136,6354126 10146,77004 ,000c 

Residual 0,444374771 33 0,013465902 
Total 273,7152 35 

3 Regression 273,7152 3 91,2384 .d 
Residual 0 32 0 

Total 273,7152 35 
4 Regression 273,7152 4 68,4288 .e 

Residual 0 31 0 
Total 273,7152 35 

5 Regression 273,7152 5 54,74304 .f 
Residual 0 30 0 

Total 273,7152 35 
6 Regression 273,7152 6 45,6192 .g 

Residual 0 29 0 
Total 273,7152 35 

7 Regression 273,7152 7 39,10217143 .h 
Residual 0 28 0 

Total 273,7152 35 
a. Dependent Variable: Hastighet 
b. Predictors: (Constant), Upplevelse 
c. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid 
d. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning 
e. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1 
f. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1 
g. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1, RiktningG2 
h. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1, RiktningG2, 
RiktningC2 
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Tabell A-3. Modellernas koefficienter. 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized  
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 38,19254652 0,768989051 49,66591717 2,53454E-33 

Upplevelse -2,748590365 0,106238327 -0,975530815 -25,8719281 5,97465E-24 
2 (Constant) 27,65874596 0,370560645 74,64026826 2,21639E-38 

Upplevelse -2,055753994 0,029934255 -0,729629047 -68,67563684 3,40289E-37 
Grontid 0,292887617 0,009504643 0,327389393 30,8152138 6,72682E-26 

3 (Constant) 31,54391753 0 
Upplevelse -2,375257732 0 -0,843027445 

Grontid 0,24742268 0 0,276568747 
Utformning -0,291958763 0 -0,091696749 

4 (Constant) 31,54391753 0 
Upplevelse -2,375257732 0 -0,843027445 

Grontid 0,24742268 0 0,276568747 
Utformning -0,291958763 0 -0,091696749 
RiktningG1 -9,45353E-17 0 -4,6456E-15 

5 (Constant) 31,54391753 0 
Upplevelse -2,375257732 0 -0,843027445 

Grontid 0,24742268 0 0,276568747 
Utformning -0,291958763 0 -0,091696749 
RiktningG1 -9,17278E-17 0 -4,50763E-15 
RiktningC1 -5,40062E-17 0 -1,25492E-15 

6 (Constant) 31,54391753 0 
Upplevelse -2,375257732 0 -0,843027445 

Grontid 0,24742268 0 0,276568747 
Utformning -0,291958763 0 -0,091696749 
RiktningG1 -6,67903E-17 0 -3,28217E-15 
RiktningC1 -1,00728E-16 0 -2,34058E-15 
RiktningG2 -4,96172E-17 0 -2,82968E-15 

7 (Constant) 31,54391753 0 
Upplevelse -2,375257732 0 -0,843027445 

Grontid 0,24742268 0 0,276568747 
Utformning -0,291958763 0 -0,091696749 
RiktningG1 -8,18128E-17 0 -4,0204E-15 
RiktningC1 -1,3175E-16 0 -3,06142E-15 
RiktningG2 -5,09284E-17 0 -2,90446E-15 
RiktningC2 7,58819E-17 0 2,41748E-15 

a. Dependent Variable: Hastighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

 
Tabell A-4. Exkluderade variabler. 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 
Collinearity Statistics 

Tolerance 
1 Langd -,114b -1,388399147 0,174317125 -0,23492522 0,206891757 

Bredd ,201b 12,74860356 2,67683E-14 0,91171556 0,989718753 
Refugdjup ,043b 1,109641347 0,275174562 0,189657888 0,949528422 

Utformning -,296b -6,930104208 6,42612E-08 -0,76988639 0,326960659 
Kontrast -,342b -14,58293501 6,07736E-16 -0,930413395 0,356869743 

Taktil -,342b -14,58293501 6,07736E-16 -0,930413395 0,356869743 
Nollniva -,041b -0,929559855 0,35934929 -0,159737804 0,734688202 

Fordrojning -,321b -4,417277629 0,000101515 -0,609570587 0,173815259 
Grontid ,327b 30,8152138 6,72682E-26 0,983064016 0,435850651 

Omloppstid -,212b -8,322384325 1,29855E-09 -0,822982224 0,731724575 
Flode C -,128b -4,087894374 0,000261984 -0,579794296 0,997528624 
Flode G ,039b 0,867676166 0,391837723 0,149349016 0,725406239 

RiktningG1 -,109b -3,296193139 0,002349585 -0,49768452 0,99999893 
RiktningG2 -,121b -3,756777254 0,000667279 -0,547322543 0,992855479 
RiktningC1 -,090b -2,519966337 0,01675574 -0,401717822 0,959956627 
RiktningC2 ,146b 3,791592805 0,000605428 0,550860572 0,69014395 

2 Langd -,089c -1 0,206314694 
Bredd -,171c -1 0,055488862 

Refugdjup ,041c 1 0,949488187 
Utformning -,092c -1 0,193082361 

Kontrast -,127c -1 0,100553042 
Taktil -,127c -1 0,100553042 

Nollniva ,050c 1 0,65078339 
Fordrojning ,145c 1 0,077466446 
Omloppstid ,116c 1 0,121581743 

Flode C ,023c 2,706020542 0,0108267 0,431529279 0,574960529 
Flode G ,009c 1,054625942 0,299494457 0,183275409 0,715306625 

RiktningG1 ,023c 3,015967059 0,004986993 0,470464128 0,666102452 
RiktningG2 ,014c 1,617782086 0,11552598 0,274962796 0,637994904 
RiktningC1 ,005c 0,566990904 0,574676432 0,099731071 0,786185915 
RiktningC2 ,012c 1,173924674 0,249088386 0,203193322 0,497607045 

3 Langd .d 0 
Bredd .d 0 

Refugdjup .d 0 
Kontrast .d 0 

Taktil .d 0 
Nollniva .d 0 

Fordrojning .d 0 
Omloppstid .d 0 

Flode C ,000d 0,467892806 
Flode G ,000d 0,691279565 

RiktningG1 ,000d 0,51866967 
RiktningG2 ,000d 0,589759593 
RiktningC1 ,000d 0,778366284 
RiktningC2 ,000d 0,477062081 

4 Langd .e 0 
Bredd .e 0 

Refugdjup .e 0 
Kontrast .e 0 

Taktil .e 0 
Nollniva .e 0 

Fordrojning .e 0 
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Omloppstid .e 0 
Flode C ,000e 0,180374257 
Flode G ,000e 0,637827095 

RiktningG2 ,000e 0,510507643 
RiktningC1 ,000e 0,772097346 
RiktningC2 ,000e 0,413436886 

5 Langd .f 0 
Bredd .f 0 

Refugdjup .f 0 
Kontrast .f 0 

Taktil .f 0 
Nollniva .f 0 

Fordrojning .f 0 
Omloppstid .f 0 

Flode C ,000f 0,140217244 
Flode G ,000f 0,194770545 

RiktningG2 ,000f 0,396852502 
RiktningC2 ,000f 0,350146274 

6 Langd .g 0 
Bredd .g 0 

Refugdjup .g 0 
Kontrast .g 0 

Taktil .g 0 
Nollniva .g 0 

Fordrojning .g 0 
Omloppstid .g 0 

Flode C .g 0 
Flode G ,000g 0,194559314 

RiktningC2 ,000g 0,349766535 
7 Langd .h 0 

Bredd .h 0 
Refugdjup .h 0 

Kontrast .h 0 
Taktil .h 0 

Nollniva .h 0 
Fordrojning .h 0 
Omloppstid .h 0 

Flode C .h 0 
Flode G .h 0 

a. Dependent Variable: Hastighet 
b. Predictors: (Constant), Upplevelse 
c. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid 
d. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning 
e. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1 
f. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1 
g. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1, RiktningG2 
h. Predictors: (Constant), Upplevelse, Grontid, Utformning, RiktningG1, RiktningC1, RiktningG2, 
RiktningC2 

 


