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Abstract

Abstract
Purpose: An increase in the number of pedelecs on Swedish roads is according to studies
soon reality. This creates a need to adapt the bmp-grid (bike-, moped- and pedestrian-grid) to
pedelecs for them to experience good security, accessibility and comfort while using it. The
guidelines Swedish municipalities follow are VGU(Design of Roads and Streets) and the
GCM-manual(Bike-, moped-, and pedestrian-manual) which currently do not take society’s
future increase of pedelecs into account. VGU and the GCM-manual are tools that are
commonly used during planning and design of roads and streets. The aim of the thesis is to
use current advice and recommendations on how to adapt the bmp-grid to the pedelec and
with this complete current guidelines for bmp-infrastructure.
Method: The document-analysis is made on current federal documents that have an impact
on bmp-design. Scetch-suggestions were then developed from the author’s personal
improvement suggestions and from advice and recommendations gathered during the
document-analysis and the theoretical framework.
Findings: It was discovered that if the bmp-grid’s design allow bikes traveling up to 30km/h
and has a good standard for bicycles according to VGU, then the infrastructure generally
fulfil the needs of the pedelec. Altough there are still areas in VGU that needs complements.
This need to be done on the design-guidelines so they can aid the adaption of the
infrastructure to the pedelec during the planning- and design process. Necessary steps
according to the result is to give clearer notifications on bmp-design, issue guidelines for
choosing DTS, motivate minimal widths on roads, categories bikers and pedestrians into
separate groups, give out more detailed descriptions of when separation of bikers and
pedestrians should be done and also to specify different types of bike-users.
When taking needs and claim of the pedelec into consideration the result shows that: adaption
of the whole bmp-grid to the pedelec is not possible, to simplify priorities the bmp-grid needs
to be divided into different sections, space should be taken from the car-traffic, solutions with
mixed-traffic and bike-fields for pedelecs can be used in low-speed areas, larger opportunities
to connect towns to increase commuting with bicycles appeared with the pedelec.
Implications: After examining current guidelines regarding the design of the bmp-grid and
gathering opinions on this from interviews the conclusion is that several areas in VGU needs
completion. The following are recommendations on how to take the pedelec into
consideration during the design-process:
•
•
•
•

Connect towns and urban-areas with bmp-grids to make use of pedelecs capacity.
Where there is not enough space for both cars and separated pedelec- and bike lanes
the speed for car-traffic can be lowered to 30km/h. This creates opportunities with
mixed-traffic or bike-lanes.
The width of existing roads and streets are often greater than what’s described in
VGU. They can be made smaller to free space on roads for bicycle-infrastructure.
To prioritize which parts of the bmp-grid that needs design to allow pedelecs the bmpgrid can be divided into main- and local grid. The main grid should be design with
consideration to the needs and claim of the pedelecs.

Limitations: The limitation of the study lies in that none of the interviews where done with
employees in any of the bigger municipalities in Sweden. This gives the study a general
application in small- to middle-sized cities but not in bigger cities.
Keywords: elcykel, ebike, pedelec, utformning, cykel, infrastruktur, infrastructure, society,
planering, utformning, säkerhet, fordonstyp
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: En ökning av antalet elcyklister på Sveriges vägnät är enligt studier snart verklighet.
Detta skapar ett behov att dimensionera gcm-nätet för att med god säkerhet, framkomlighet
och komfort möjliggöra elcykelns utbredning i samhället. De riktlinjer Sveriges kommuner
har att tillgå är VGU(Vägar och gators utformning) och GCM-handboken(Gång-, cykel- och
med handboken) vilka i nuläget inte tar hänsyn till elcykelns utbredning i samhället. VGU
och GCM-handboken är framtagna verktyg för att användas vid planering och utformning av
vägar och gator. Examensarbetets mål är att utifrån råd och rekommendationer för anpassning
till elcykeln vid utformningen av gcm-vägnätet komplettera utformningsriktlinjer som i
dagsläget styr planering och utformning av cykelinfrastrukturen.
Metod: Dokumentanalysen är utförd på befintliga styr- och planeringsdokument som rör
utformningen av gcm-nätet. Skissningsförslag har sedan tagits fram utifrån egna synpunkter
på vad som bör förbättras och utifrån råd och rekommendationer som sammanställts ur
dokumentanalysen och teoretiska ramverket. Empirin från dessa har sammanställts och
synpunkter kring dessa har samlats in via intervjuer från projektörer på Värnamo kommun.
Resultat: Det upptäcktes att om gcm-nätet utformas för hastigheter upp till 30 km/h och med
god standard för cykel enligt VGU så uppfyller utformningen generellt elcyklisters behov.
Trots det finns det flera punkter i VGU som bör kompletteras för att utformningsriktlinjerna
ska underlätta planering och projektering med hänsyn till elcykeln. Åtgärder som bör göras
enligt resultatet är att: ge klarare besked, ha riktlinjer för val av DTS, motivera minimimått,
skilja på gående och cyklister som grupp, beskriva när separering av gående och cyklister bör
ske, behandla olika cykeltyper och ändra rekommendationer för när orter och tätort bör
bindas samman med gcm-nät.
Med hänsyn till elcyklisters behov och anspråk visar resultatet att; hela gcm-nätet inte kan
anpassas, uppdelning av gcm-nätet krävs för prioriteringar, utrymme bör tas från biltrafiken,
blandtrafik och cykelfält kan användas vid låga hastigheter, större möjlighet finns att binda
samman orter för att öka arbetspendling med cykel.
Konsekvenser: Genom granskning av styr- och planeringsdokumenten och med respons från
intervjuer kan slutsatsen tas att flera punkter i VGU bör kompletteras och följande
rekommendationer för utformning med hänsyn till elcykeln ges:
•
•
•
•

Bind samman orter och tätort med gcm-nät för att ta vara på elcyklars kapacitet
Där utrymme inte finns för både biltrafik och separerade gc-banor kan hastigheten för
biltrafik sänkas till 30 km/h. Detta möjliggör alternativ med blandtrafik eller cykelfält
Befintliga vägar och gator är ofta överdimensionerade vid jämförelse med VGU.
Dessa kan göras smalare för att frigöra utrymme till cykelinfrastrukturen.
För att kunna prioritera vilka delar av gcm-nätet som bör utformas för elcyklister kan
gcm-nätet delas upp i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet ska då utformas med hänsyn
till elcyklisters behov och anspråk.

Begränsningar: Arbetets begränsning ligger i att ingen intervju gjorts med anställda i större
kommuner vilket gör att arbetet endast kan ses som generellt för små till medelstora
stadsexempel.
Nyckelord: elcykel, ebike, pedelec, utformning, cykel, infrastruktur, infrastructure, society,
planering, utformning, säkerhet, fordonstyp.
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Inledning

1 Inledning
Rapporten
är
ett
examensarbete och
avslutande examinerande
del
för
högskoleingenjörsutbildningen i byggnadsteknik med inriktning på Väg- och
Vattenbyggnadsteknik, bestående av 180 högskolepoäng, vid Tekniska Högskolan i
Jönköping.
Studenterna har kritiskt använt och tillämpat förvärvad kunskap från utbildningen för
vidareutveckling och producering av ny kunskap. Undersökningen är utförd i samarbete med
Värnamo kommun.

1.1 Bakgrund
I Sverige och Europa har en ökad utbredning av elcykeln konstaterats i en undersökning som
gjorts på uppdrag av Trafikverket vid namn "Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av
elcykeln i Sverige"(Trivector Traffic AB, 2014). Elcykeln är en ny typ av transportmedel som
behöver integreras i den befintliga infrastrukturen. Den hjälper till att hålla hastigheten i upp
till 25km/h(Hiselius, L med flera, 2014). Vid jämförelse med traditionell cykel ger det en
ökad hastighet med nya förutsättningar och behov som dagens gcm- nät behöver anpassas till.
Detta är en utveckling som redan syns i flera länder i Europa exempelvis i Tyskland, Holland
och Schweiz.
En studie gjord i Kina i staden Shijiazhuang visar att elcykeln möjliggör längre
transportsträckor när städer expanderar(Weinert, Ma, Yang och Cherry, 2008). Ytterligare
anledningar till varför folk väljer elcykelalternativet är att det minskar färdtid, ökar
lastkapaciteten och är mer komfortabelt än traditionell cykel.
Undersökningen "Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcykeln i Sverige" har
tagit fram råd och rekommendationer som beskriver viktiga faktorer för en bra utformning av
gcm-nätet för elcykelanpassning med trafiksäkerhetsaspekten i fokus(Trivector Traffic AB,
2014a). Kunskap kring hur det befintliga gcm-nätet bör anpassas till elcykeln är i nuläget
relativt obeprövad och vad effekten blir av de nya förslagsåtgärderna är okänd. I Sverige
används i första hand VGU och GCM-handboken som verktyg för planering och utformning
av vägar och gator. Undersökningen behandlar inte VGU och GCM-handboken men pekar på
att de bör ses över för eventuell anpassning till de ny förutsättningar som ges av en ökad
användning av elcyklar i Sverige. Utformningsriktlinjerna i dessa handböcker behandlar i
dagsläget inte elcycklisters behov och anspråk.
Värnamo kommun fungerar som samarbetspartner vars erfarenhet kan bidra med beprövad
kunskap och ett kritiskt perspektiv under arbetets gång. I gengäld ger projektet dem förslag
inför utformning av gcm-nät med hänsyn till elcykeln.

1.2 Problembeskrivning
Utbredningen av elcykeln i samhället gör att ett nytt trafikslag med nya förutsättningar införs.
Ökad hastighet, större olycksrisk och kapacitet att klara av längre transportsträckor samt svår
topografi ställer nya krav och skapar nya möjligheter vid utformning av cykelnätet(Trivector
Traffic AB. 2014).
Enligt den tidigare beskrivna studien i Kina tycker cyklister och elcyklister att elcykeln är för
snabb när den används på cykelbanan(Weinert et al. 2008). Trafikverkets regelverk, i
Sverige, säger att cykel med maxhastighet på 25 km/h måste användas på cykelbana om
sådan finns att tillgå(Transportstyrelsen. 2016). Elcykeln är inräknad i den här
fordonskategorin.
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År 2008 gjordes en utredning i Värnamo kommun där möjligheten och behovet av att med
gcm-vägar knyta samman ett antal mindre orter utanför tätorten i kommunen(Tyréns AB.
2008). Gcm-vägarnas utbyggnad utanför tätorten skulle öka tillgängligheten, förbättra miljön,
folkhälsan samt öka säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Resultatet av
utredningen visade dock att antalet cyklister var för lågt och ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv därmed inte lönsamt. Arbetspendling med traditionell cykel mellan mindre orter
fungerar då avståndet inte överstiger 15 kilometer och är sträckan kortare än 3 kilometer ökar
användningen av rutten ytterligare.
Nya studier visar att elcykeln vid jämförelse med traditionell cykel klarar längre sträckor och
att den ersätter både biltransporter och vanlig cykel(Koucky. Ljungblad. 2012). Minskad
ansträngning och därav lägre risk att bli svettig är en positiv effekt för arbetspendlare. Det
kan medföra att antalet cyklister ökar och att utbyggnaden av gcm-vägar bör studeras
ytterligare. Om Sverige följer samma utveckling som till exempel Nederländerna, Tyskland
och Schweiz kommer andelen elcyklar utgöra fem till tjugo procent av den totala andelen
cyklar på längre sikt(Fietsberaad. 2013).
Trafikverket har i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram regler
för vägar och gators utformning, VGU. Den senaste versionen publicerades den 26:e juni
2015(Trafikverket. 2015a). Publikationen är en uppdatering av tidigare VGU-publikationer.
För Trafikverket är reglerna obligatoriska och för kommunerna är de frivilliga råd och
rekommendationer. Som kompletterande dokument till VGU finns GCM-handboken, även
den framtagen av Trafikverket och SKL. Principlösningar visas i den mer utförligt än bara
exakta mått för gång-, cykel- och mopedtrafik. Dessa handböcker är i dagsläget framtagna
utan hänsyn till att elcykelanvändandet kommer öka i det svenska samhället.

1.3 Mål och frågeställningar
Examensarbetets mål är att utifrån råd och rekommendationer för anpassning till elcykeln vid
utformningen av gcm-vägnätet komplettera utformningsriktlinjer som i dagsläget styr
planering och utformning av cykelinfrastrukturen.
Frågeställningar:
•

Hur kan utformningsriktlinjerna i VGU och GCM-handboken kompletteras för att
anpassas till de nya råd och rekommendationer som framtagits inför den ökade
användningen av elcyklar i Sverige?

•

Hur kan anpassning av gcm-vägnätet för ett ökat antal elcyklister appliceras i en
mindre svensk kommun?

1.4 Avgränsningar
Studien begränsas till de råd och rekommendationer för anpassning av gcm-nätet för elcykeln
som behandlar utformningen. Övriga åtgärder för anpassning av samhället till elcykeln
behandlas inte.
I länder som Tyskland, Holland och Schweiz är användandet av elcykeln större och mer
utbrett än i Sverige. Referenser från dessa länder används i det teoretiska ramverket för
jämförelse och inspiration till åtgärder för att anpassa gcm-nätet till elcykeln. Slutsatser och
rekommendationer som tas fram i arbetet är enbart anpassade för det svenska samhället.

1.5 Disposition
Rapporten är indelad i sex kapitel, inledning, metod och genomförande, teoretiskt ramverk,
empiri, analys och resultat och diskussion och slutsatser.
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Kapitel 1, "Inledning", beskriver arbetets bakgrund, problembeskrivning, mål är och vilka
frågor som ska besvaras för att målet ska uppnås.
Kapitel 2, "Metod och genomförande", redovisar på vilket tillvägagångssätt målet ska uppnås
och hur arbetet kommer genomföras. Metodvalen förklaras och återkopplas till vetenskapligt
beprövade metoder.
Kapitel 3, "Teoretiskt ramverk", listar teorier som styrker studiens resultat och slutsatser.
Kapitel 4, "Empiri", listar all fakta som framtagits under arbetets datainsamlingsfas. Det är
underlag för kapitel 5 och 6.
Kapitel 5, "Analys och resultat", sammanställer resultatet och återkopplar till kapitel 1.
Kapitel 6, "Diskussion och slutsatser", återkopplar resultatet till metodkapitlet för att stärka
dess validitet och reliabilitet. Till sist redovisas arbetets slutsats, rekommendationer och
förslag till framtida forskning.

1.6 Definitioner
De olika förkortningar som används i rapporten förklaras nedan:
Förkortning

Förklaring

DTS:

Dimensionerande Trafiksituation, ”På sträcka, den kombination av
breddmått för trafikanter och sidoavstånd mellan trafikanter samt
mellan trafikant och bankant eller sidohinder som ger en
vägbanans
bredd
eller
den
fria
bredden
mellan
sidohinder”(Trafikverket. 2015a).

GCM-handboken:

Gång-, cykel- och mopedhandboken, används som stöd vid
planering och utformning av infrastruken för nämnda trafik slag.

gcm-nät:

Gång-, cykel- och mopednät, vägnät avsett för nämnda trafikslag.

ÅDT:

Årsdygnstrafik, det trafikflöde som förekommer på en viss sträcka
i genomsnitt per dygn för ett mätår.

SKL:

Sveriges
kommuner
och
landsting,
intresse
och
arbetsgivarorganisation. ”SKL:s uppgift är att stödja och bidra till
att
utveckla
kommuner,
landsting
och
regioners
verksamhet.”(Sveriges Kommuner och Landsting. 2016).

VGU:

Vägar och Gators utformning, krav, råd och grundvärden för olika
trafikslag som t.ex. gångtrafikanter, cyklister eller bilister.
Frivilligt att följa för kommuner. Framtagen av Trafikverket och
Sveriges kommuner och landsting.

VR:

Referenshastighet, VR, ”är ett sammanvägt funktionellt begrepp
för att ange för vilken högsta hastighet en länk eller korsning ur
hastighets- och säkerhetssynpunkt ska utformas”(Trafikverket
2015c).
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2 Metod och genomförande
För att skapa trovärdighet och förståelse för rapporten krävs en tydlig metodbeskrivning.
Kapitlet ger en översikt över de metoder som använts vid framtagning av teori och empiri.

2.1 Undersökningsstrategi
Kvantitativ metod utförs som litteraturstudier och kvalitativa metoder representeras av
dokumentanalys, skissning av förslag och intervjuer.
Litteraturstudier görs på publicerad forskning inom området för att skapa en översikt av
problemområdet. Med hjälp av metoden identifieras de råd och rekommendationer som finns
idag för anpassning av samhällets befintliga gcm-nät för elcykelanvändning.
Dokumentanalys utförs för att besvara arbetets båda frågeställningarna. Till att börja med
granskas VGU och GCM-handboken för att se vilka utformningsriktlinjer som behöver
kompletteras för att inkludera elcykelns behov och anspråk i cykelinfrastrukturen.
Dokumentanalysen ger sedan underlag till intervjufrågor och de skissförslag som tas fram för
hur elcykelanpassning kan ske i en mindre svensk stad. Dokumentanalysen ger även underlag
till frågor som ska ställas vid intervjuer med relevanta projektörer och planerare.
Skissförslag tas fram med granskningen som underlag samt utifrån författarnas egna tankar
kring hur utformningsriktlinjerna kan anpassas för elcykel. Förslagen ska besvara
frågeställningen om hur anpassning av gcm-nätet för elcykel kan appliceras i en mindre
svensk kommun. Synpunkter på förslagen från kunniga projektörer och planerare samlades in
under intervjuprocessen.
Intervjuer görs med relevanta aktörer inom projektering och planering på Värnamo kommun.
Metodiken syftar på att ta fram olika perspektiv från erfarna personer för att få konstruktiv
kritik på framtagna förslag. Intervjuerna är även en kvalitativ metod för att styrka
diskussioner kring granskningen av VGU och GCM-handboken.
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för
datainsamling

Figur 1: Koppling mellan frågeställningar och metoder
•

Hur kan utformningsriktlinjerna i VGU och GCM-handboken kompletteras för
att anpassas till de nya råd och rekommendationer som framtagits inför den
ökade användningen av elcyklar i Sverige?

Litteraturstudie gjordes inledningsvis för att ta reda på elcykelns förutsättningar och anspråk.
Dokumentanalysen granskar VGU och GCM-handboken och används för att besvara
frågeställningen. Den är nödvändig för sammanställning av gällande regler och
rekommendationer. Intervjuer med utövande projektörer och planerare följer upp
dokumentanalysen och samlar in erfarenhetsbaserad empiri. De styrker kompletteringarna av
befintliga utformningsriktlinjer som examensarbetet resulterar i.
•

Hur kan anpassning av gcm-vägnätet för ett ökat antal elcyklister appliceras i en
mindre svensk kommun?

För att besvara frågeställningen tas skissförslag fram med dokumentanalys och
litteraturstudie som underlag. Skissningen är användbar för att sammanställa elcykelns
förutsättningar inför intervjuerna. Förslagen presenteras vid intervjuer för projektörer och
planerare på Värnamo kommun som har erfarenhet inom väg- och gatuprojektering i mindre
kommuner. Intervjuerna bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap från aktörer inom området.

2.3 Valda metoder för datainsamling
2.3.1 Litteraturstudie
I "Samhällsvetenskapliga metoder" säger Bryman(2011): "i litteraturgenomgången visar man
på ett vetenskapligt sätt att man kan välja ut och läsa vad andra har kommit fram till inom
intresseområdet i fråga." Den bevisar också att området som studeras är relevant och
identifierar kunskapsbrister som kan undersökas.
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2.3.2 Dokumentanalys
Dokumentanalysen utfördes utifrån de tillvägagångssätt som beskrivs i samhällsvetenskapliga
metoder(Bryman. 2011). En checklista följdes som beskriver viktiga punkter att tänka på
under bedömning och analys av undersökta dokument.
2.3.3 Intervjuer
De viktigaste klassificeringarna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och
semistrukturerade intervjuer(Bryman, 2011). Ostrukturerade liknar mer ett samtal medan
semistrukturerade följer ett frågeformulär genom intervjun där intervjupersonen får svara fritt
på ställda frågor. Semistrukturerade intervjuer används i arbetet för att intervjupersonen ska
få ge sin egen tolkning. Metoden ger en struktur på intervjufrågorna och är till fördel då flera
personer kommer att intervjuas.
Utformningen av intervjufrågorna gjordes med de råd som finns inom området tagna från
"samhällsvetenskapliga metoder". Boken användes inför de olika intervjuerna.

2.4 Arbetsgång
För sökning av rapporter och annan relevant litteratur användes databaserna Scopus, Science
direct, Gooole scholar och Diva-portal. De nyckelord som använts som sökord är; elcykel,
ebike, pedelec, utformning, cykel, infrastruktur, infrastruvture, society, planering,
utformning, säkerhet, fordonstyp.
Litteraturstudie gjordes för att identifiera problematiken kring elcykelns utbredning i
samhället. Den ligger till grund för påståendet att utformningsriktlinjerna behöver
kompletteras inför elcykelns utbredning.
Dokumentanalys gjordes genom granskning av planeringsdokumenten GCM-handboken och
VGU(Råd och Krav) och punkter med relevans för arbetet sammanställdes. Dessa ligger till
grund för förslagsutformningen och intervjuerna.
Två förbättringsförslag framtogs för utformning av gcm- nätet med hänsyn till elcyklisters
behov och anspråk. Som underlag användes granskningen av VGU och GCM-handboken,
litteraturstudien samt författarnas tankar kring utformning. Synpunkter på förslagen från
kunniga aktörer samlades in senare under intervjuprocessen.
Intervjuerna gjordes med projektörer och planerare på Värnamo kommun. De intervjuade fick
svara fritt på de frågor som ställdes utifrån en förberedd intervjumall. De svar som gavs
följdes upp vid behov och återkoppling gjordes kontinuerligt till tidigare mottagna svar. I
slutet av varje intervju presenterades skissförslagen för de intervjuade som fick komma med
egna synpunkter. Samtliga intervjuer spelades in. Transkriberingen gjordes och sammanfattar
de svar som inhämtades under samtalen. Kommentarer som ansågs irrelevanta för arbetet
togs bort. Efter att transkribering gjorts för varje intervju för sig sammanställdes dessa i ett
gemensamt dokument. Som sista steg sammanställdes svaren gemensamt i rapporttexten i
form av en löpande text.
Utifrån dokumentanalys, skissningsförslag och intervjuer har analys- och resultatkapitlet
sammanställts. Återkoppling har gjorts till teorin för att besvara de frågor vi hade med oss in i
datainsamlingsprocessen. Efter sammanställningen av resultatkapitlet diskuterades arbetets
resultat, metoder och begränsningar i diskussionskapitlet. Här klargörs arbetets relevans
jämfört med tidigare forskning, att korrekta metoder valts och att arbetets resultat går att
tillämpa i andra fall än i arbetets undersökning.
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2.5 Trovärdighet
2.5.1 Validitet
Litteraturstudie används för att besvara frågeställning ett och två. Rapporterna som
undersökningen baseras på är utförda av bland annat Trivector Traffic AB på uppdrag av
Trafikverket(Trivector Traffic AB. 2014). Trivector arbetar med konsult-, forsknings- och
utvecklingsarbete. Kunskapsbasen innefattar också "GoPedelec" som är ett projekt som
utförts av flera parter från Österrike, Tjeckien, Tyskland, Italien och Holland(GoPedelec.
2012). Projektets mål är att öka kunskapen kring elcyklar hos Europas befolkning och
beslutsfattare. Projektets författare är konsultbolaget Energie Consulting GmbH från
Tyskland som arbetar med Energifrågor i Tyskland och flera andra delar av Europa.
Dokumentanalysen har utförts på styrdokument och planeringsdokument för utformningen av
infrastrukturen. Dokument som granskats är GCM-handboken(SKL. 2010) och
VGU(Trafikverket. 2015). De är framtagna av Trafikverket och Sveriges kommuner och
landsting. Trafikverket är en svensk myndighet och SKL är en intresse- och
arbetsgivarorganisation. Dokumenten anses därför relevanta för arbetet.
Intervjupersonerna har yrkeserfarenhet inom området och kan därför ses som en relevant
källa för att besvara arbetets frågeställningar. Samhällsvetenskapliga metoder har undersökts
och använts som förberedelse inför intervjuerna(Bryman, 2011).
Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick läsa en informerande text om
problematiken kring ett ökat antal elcyklar i Sverige baserat på tidigare gjord litteraturstudie.
Detta för att medvetet få respondenterna att beakta just elcyklisters behov och anspråk och
inte bara traditionell cykel.
2.5.2 Reliabilitet
Eftersom intervjufrågorna från en semistrukturerad intervjumetod inbjuder till en fri
svarstolkning kan resultatet variera beroende på vem som intervjuas och när. De olika
tolkningar intervjupersonernas svar gav är dock relevant eftersom personerna har god
kompetens inom området.
Dokumentanalysen utfördes utifrån insamlad teori och egen erfarenhet av planerings- och
styrdokument för projektering. Utan erfarenhet kring dessa dokument vore de svårt att utföra
en analys men då författarna gått kurser där dokumenten studerats och tillämpats så anses
analysen ha god reliabilitet.
Skissförslagen har fungerat som ett sätt att tillämpa och vidareutveckla befintliga
utformningsråd och rekommendationer. Resultat och slutsatser från förslagen sammanställdes
inte direkt efter färdigställande av förslagen utan först efter att respondenternas synpunkter
vägts in. Detta styrker arbetets reliabilitet.
Intervjuerna följde frågeformuläret som redovisas i bilaga 5. Respondenten fick utöver det
svara fritt på frågorna där vissa svar ibland följdes upp med motfrågor som syftade på att
förtydliga eller utveckla svaret. För att dessa frågor ska ha relevans är det viktigt att den som
ställer frågorna är påläst på området. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i
efterhand för att säkerhetsställa att inga feltolkningar av svaren gjorts. Detta styrker arbetets
reliabilitet.
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3 Teoretiskt ramverk
Det finns idag aktuella rapporter om vad man bör tänka på vid utformning och planering för
att anpassa infrastrukturen till elcykeln i form av råd och rekommendationer. Dessa är endast
övergripande och beskriver inte ingående hur utformningen bör gå till.
I detta kapitel beskrivs hur elcykeln förändrar kraven på cykelinfrastrukturen samt de råd och
rekommendationer som finns gällande vad man bör studera för att anpassa befintligt gcmvägnät för elcykelanvändning.
Det teoretiska ramverket blir viktigt för att stärka författarnas kunskap inom ämnet. Det är
viktigt för att öka trovärdigheten i de slutsatser som dras i diskussionskapitlet(Bryman. 2011).

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och teori

3.2 Olika typer av cyklister
Cyklister har historiskt behandlats som en homogen grupp med samma typ av anspråk, behov
och förutsättningar i trafiken(Dahlqvist. Zakrisson. 2014). Detta är långt ifrån hur
verkligheten ser ut då gruppen cyklister är heterogen. Förutom skillnader som kommer med
olika cykelfordon som traditionella cyklar, elcyklar, lastcyklar och racercyklar kan också
stora skillnader i demografi och ändamål finnas med resan.
Med stöd av Trafikverket har Trivector Traffic AB genomfört forskningsuppdraget "Olika
cyklister, samma vägar- trafiksäkerhetsaspekter av en växande och mer varierande skara
cyklister"(Nilsson. Stigell. Wennberg. 2015). Studien belyser olika cykeltypers behov,
anspråk och säkerhetssituation i trafiken. Råd och rekommendationer, som inkluderar olika
cykeltyper och även medtrafikanter som gående, ges för vad som bör tas hänsyn till vid
planering och utformning av cykelinfrastrukturen. Forskningsuppdraget nämner också att när
olika cykeltyper med olika förutsättningar så som hastighet, utrymmesbehov, behov av
ytjämnhet och uthållighet färdas på samma körbana kan det uppstå intressekonflikter.
Konflikter mellan gående och cyklister uppstår mest i tätorter och i stadskärnan. De
vanligaste konflikterna som man bör ta hänsyn till uppstår på grund av utrymmes- och
hastighetsskillnader mellan lastcyklister, snabba långpendlare och elcyklister, traditionella
cyklister och gående. Enligt rapporten är det en brist att VGU, GCM-handboken och andra
planeringshandböcker i dagsläget inte tar upp olika cykelformer.
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Generellt gäller att när hänsyn tas till fordonet med störst beräknad storlek skapas tillräckligt
med utrymme för alla olika trafikanter(Koucky. Ljungblad. 2012). För olika cykeltyper och
trafikanter som färdas på samma ytor bör hastighetsspridningen minimeras vilket gynnar alla
inblandade. Tabell 1 beskriver några cyklistgrupper vars behov och anspråk skiljer sig ifrån
den traditionella cyklistens.
Tabell 1. Olika cykeltypers behov och anspråk på gcm-vägnät(Nilsson. Stigell. Wennberg.
2015).

3.3 Förändrade krav på cykelinfrastrukturen
Det som framförallt skiljer elcykeln från vanlig traditionell cykel är elmotorns krafttillskott
upp till 25 km/h, den är tyngre, har behov av att laddas och den är mer stöldbegärlig då den
generellt har ett högre pris(Koucky. Ljungblad. 2012). Detta ställer nya krav på utformningen
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av infrastrukturen samtidigt som antalet cyklister förväntas öka. Elcykeln ökar den
demografiska spridningen av cyklister, möjliggör nya typer av resor och förlänger
cykelsäsongen i Sverige.
Det medför att gcm-vägar måste utformas för ett större antal cyklister och för att underlätta
för underhåll för vinterväglag. Stöldrisken ökar efterfrågan på säkrare parkeringsplatser med
möjlighet att låsa fast fordonet.
Krafttillskottet hos elcykeln ger en ökade hastighet, förmåga att transportera tyngre last med
cykeln och möjlighet till att orka cykla längre sträckor. Behov av mer utrymme för
omkörningsmöjligheter och bredare fordon skapas. gcm-nätet måste därför utformas med
bredare körbanor och längre sammanhängande cykelstråk. Tyngden på fordonet gör att hinder
där cykeln behöver lyftas måste undvikas.
3.3.1 Ökat antal cyklister
I området Vorarlberg i Österrike utfördes år 2009 en stor teststudie med syfte att ta reda på
om elcyklar kan ersätta biltransport och i vilken utsträckning(Kairos. 2010). Deltagande
elcyklister dokumenterade sin användning av elcykeln regelbundet för att ge underlag till
studien. Utvalda elcyklar utrustades med GPS-sändare för att ge information om vanor,
räckvidd och hastighet.
Resultatet av studien visade att 35 % av de resor som nu gjordes med elcykel tidigare utförts
med bil. Detta kan enligt Kairos betyda att 230 000 km bilresa byts ut mot elcykelresor varje
år i Vorarlberg. Elcykeln ökar antalet potentiella cykelresor och det totala antalet cyklister när
bilister låter bilen stå och istället använder sig av elcykeln. Det gör att utrymmesbehovet i
cykelinfrastrukturen blir större.
3.3.2 Elcyklisters synpunkter på gcm-vägnätet
Vid Lunds Tekniska Högskola utfördes ett masterexamensarbete med syfte att få ökad
kunskap om användningen av elcyklar i Sverige och att undersöka hur förberedda de svenska
kommunerna är för en ökad användning av elcyklar(Nordh. 2015). Uppsatsen byggde på två
egna studier. En intervjustudie med elcyklister och en webbenkät besvarad av Sveriges 60
största kommuner.
Studien pekade på att ett av de starkaste motiven till att använda elcykel var möjligheten till
att hålla en jämn och högre hastighet än vid vanlig traditionell cykelanvändning. För att det
ska vara möjligt krävs enligt elcyklisterna själva att hinder i form av tvära svängradier, gupp,
trottoarkanter och korsande bilvägar minimeras. Vid befintliga gång- och cykelbanor
upplevde många elcyklister att risken är stor att köra på långsammare cyklister eller gående
varför en del istället valde att cykla på motortrafikerade vägar.
Majoriteten av Sveriges kommuner svarade att de har som mål att utforma breda och jämna
cykelvägar med separering av gående och cyklister för att anpassa infrastrukturen till
elcykelns höga hastighet. Studien visade inte om kommunerna påbörjat detta arbete eller hur
långt de kommit.
3.3.3 Snabbcykelvägar ger ökad framkomlighet
Som en del av EU-projektet Presto(Roetynck. 2010) har en rapport med fokus på
elcykelanvände tagits fram. Enligt rapporten kommer ett ökat antal elcykelanvändare
medföra att nya utformningar av infrastrukturen blir nödvändiga. Bra framkomlighet och hög
hastighet är viktiga faktorer för många elcyklister.
Att bygga snabbcykelvägar är en metod för att öka framkomligheten för cyklister och binda
samman orter och viktiga målpunkter. I Holland arbetar man med att skapa nya nät av
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snabbcykelvägar(GoPedelec. 2012). Målet är att få pendlare som kör sträckor på under 15
kilometer att byta transportmedel från bil till cykel. Elcyklister är den mest självklara
målgruppen för snabbcykelvägar och de som troligt kan välja bort bilen för arbetspendling.
Begreppet snabbcykelväg kan både internationellt och i Sverige vara förvirrande då samma
typ av funktion ofta beskrivs med olika benämning så som supercykelväg, cykelmotorväg,
expressrutt etc(Löwing. Koucky. Kleberg. 2012). Man strävar efter att cyklisterna ska kunna
ha en konstant hastighet på 25 km/h. Snabbcykelvägar kräver hög standard på
cykelinfrastrukturen med breda körbanor, jämnt underlag, belysning, få korsningar och få
hinder som gör att man tvingas sakta ner eller stanna. Snabbcykelvägaran behöver även
integrera med finmaskigare vägnät och omkringliggande områden för uppnå eftersträvad
användning.

3.4 Befintliga råd och rekommendationer för utformning av gcmvägnätet
På uppdrag av Trafikverket har rapporten "Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av
elcykeln i Sverige" tagits fram(Trivector Traffic AB. 2014a). I undersökningen som
baserades på internationell litteraturstudie och diskussioner studeras dagens samt framtidens
användning av elcyklar samt vilka trafiksäkerhetseffekter användningen får. Rapporten
resulterar i råd och rekommendationer för hur olycks- och skaderisken kan minskas vid ett
ökat användande av elcykel.
De råd och rekommendationer som ges i rapporten för utformning och planering av
cykelinfrastrukturen med hänsyn till ökat antal elcyklister i Sverige är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bredare gång- och cykelvägar
Större kurvradier
Separering av gående och cyklister samt av övriga trafikanter med stor
hastighetsvariation
Anpassa korsningspunkter
Införa enkelriktade cykelbanor
Jämna ut hastighetsspridningen i cykelnätet
Förtydliga hastighetsgränser genom utformning
Skapa sammanhängande cykelnät mellan orter
Snabbcykelvägar
Se över utformningsriktlinjer

3.5 Sammanfattning av valda teorier
Teori 3.2 beskriver de nya förutsättningarna som uppkommer när ett nytt trafikslag införs i
infrastrukturen och hur människan använder fordonstyper på olika sätt. Teorin kan kopplas
till övriga teorier, se figur 3.
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Figur 3. Koppling mellan teorier
Teori 3.3 beskriver vilka problem och nya förutsättningar som uppstår när elcykeln läggs till i
fordonskategorin som belastar gcm-vägnätet. Den klargör också att antalet elcyklister som
belastar gcm-nätet ökar och olika aspekter kring en framtida införsel av snabbcykelvägar.
Vilka har koppling till teori 3.4 eftersom råd och rekommendationer utformats utifrån de nya
förutsättningar som uppkommit.
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4 Empiri
I detta kapitel presenteras insamlad empirisk data som ger underlag för att besvara arbetets
frågeställningar och mål. Kapitlet är uppdelat i tre delar efter de metodval som använts:
•
•
•

Dokumentanalys i form av granskning
Intervjuer
Skissförslag

4.1 Granskning av VGU och GCM- handboken
De planeringsdokument som granskats är VGU och GCM-handboken. De delar av
dokumenten som varit aktuella för examensarbetet behandlar i första hand dimensioner och
utformning för cykelinfrastrukturen som påverkas av elcyklister. VGU består av tre olika
dokument:
•
•
•

Krav
Råd
Begrepp och Grundvärden

I bilaga 5 presenteras hela granskningen och nedan visas en kortare sammanfattning indelad i
tre huvudrubriker:
•
•
•

Grundvärden för cykeldimensionering
Allmänt vid utformning
Principlösningar för cykelinfrastruktur

4.1.1 Grundvärden för cykeldimensionering
För dimensionering av gcm-nätet används standardmått för utrymmesbehov, kapacitet och
hastighet(SKL. 2010).
Utrymmesmått- bredder, kurvradier och lutningar
Utrymmesmåtten skiljer sig beroende på vilken cykeltyp som används. I GCM-handboken
finns följande mått illustrerade enligt tabell 2 och i VGU mått enligt figur 4.
Tabell 2. Olika cykeltypers utrymmesmått(SKL, 2010).
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Figur 4. Avståndskrav mellan cyklister(Trafikverket, 2015b)
Generellt för alla typer av infrastrukturlösningar för cykeltrafik så bör lägsta radie och lutning
för horisontal- och vertikalkurvor beaktas enligt VGU. Råden redovisas i tabeller i bilaga 5. I
tabellerna behandlas hastigheter upp till 30 km/h vilket är högre än elcykelns kapacitet på 25
km/h.
4.1.2 Allmänt vid utformning
DTS, Dimensionerande Trafiksituation
DTS står för dimensionerande trafiksituation(Trafikverket. 2015b). I VGU definieras DTS
som: "På sträcka, den kombination av breddmått för trafikanter och sidoavstånd mellan
trafikanter samt mellan trafikant och bankant eller sidohinder som ger en vägbanans bredd
eller den fria bredden mellan sidohinder. I korsning, de utrymmesklasser och kombinationer
av fordon eller enstaka fordon för vilka korsningskurvor, kanalbredder och övriga körytor
utformas." Vid användning av utformningsriktlinjerna i VGU ska den dimensionerande
trafiksituationen beaktas.
Hastigheter
Säkerhetsperspektivet bör beaktas vid val av dimensionerande hastighet för utformning av
gcm-nätet. GCM-handboken säger att en oskyddad trafikant som blir påkörd av en bil
sannolikt överlever detta om bilisten färdas i 30 km/h eller lägre. Detta gäller om cyklisten
följer använder hjälm(SKL. 2010). Vid högre hastigheter ökar risken för skador med dödlig
utgång avsevärt.
Enligt GCM-handboken bör cykelnätet anpassas för 30 km/h om man vill öka antalet
cykelpendlare.
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Självförklarande utformning
VGU beskriver att en väg ska vara självförklarande(VGU. 2015a). Det innebär att en väg
eller gatas utformning är medvetet planerad så att den förtydligar och klargör dess funktion
och tillåtna hastighet.
Lämpliga utformningselement för att uppnå detta är enligt VGU; linjeföring, väg- och
gatubredder
samt
längder,
separationsform,
korsningsavstånd,
korsningstyper,
beläggningsmaterial, planteringar, vägmärken, vägmarkeringar, vägutrustning. Gaturummets
utformning i sig med val av material, färg och form ska planeras så att behovet av vägmärken
och vägmarkeringar är så liten som möjligt.
Restid
För att cykeln ska vara ett tänkbart fordonsalternativ gäller det att skillnaden i restid mellan
cykel och andra transportmedel är tillräckligt låg(SKL. 2010). De två sätt man använder sig
av för att mäta detta är restidskvot och genhetskvot vilka beskrivs enligt nedan i GCMhandboken:
•
•

Restidskvot: färdtid för cykel/färdtid för bil från A-B. Bör vara lägre än 1,5 för god
standard.
Genhetskvot: cyklisters verkliga väg/avståndet fågelvägen. Detta bör inte överstiga
1,25 för att god standard ska uppnås. Ibland godtas dock 1,5.

Metoderna är säkrare ju kortare sträckor det handlar om. Huvudnätet för cykel bör inte leda
till omvägar på mer än 25 %. Risken finns då att trafikanten väljer alternativa transportsätt.
4.1.3 Principlösningar för cykelinfrastruktur
Gång- och cykelbanor kan utformas på flera olika sätt. I detta kapitel behandlas fyra olika
principlösningar för cykeltrafik, hur man kan välja att placera sträckor och val av separering
av gcm-trafikanter. Ytterligare redovisning av riktlinjer för principlösningarna GC-väg,
cykelbana och cykelfält finns i bilaga 5.
•
•
•
•

GC-väg: Cykel- och gångtrafik har ett gemensamt område där de samspelar om ytan.
Samspelet kan ske genom oseparerad- eller separerad trafik, gc-vägen kan följa en
intilliggande väg eller vara friliggande.
Cykelbana: Vid höga cykelflöden i tätorter kan cykelbanor anläggas för bättre
framkomlighet. Här tillåts endast cykel- och mopedtrafik.
Cykelfält: Cykeln förs på samma plan som biltrafiken men har ett eget körfält där
endast cykeltrafik tillåts.
Cykelföring i blandtrafik: Innebär att cykeln förs i samma körbana som biltrafiken
utan separeringsform.

Utseendet på de olika principlösningarna redovisas i figur 5.
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Figur 5. Principlösningar för cyklister(Trafikverket. 2015c)
Hur man använder de olika principlösningarna är upp till varje enskild kommun att
bestämma. GCM-handboken har sammanställt rekommendationer på när lösningarna
vanligtvis bör användas enligt tabell 8.
Tabell 3: Lathund för val av principlösning(SKL. 2010)

Cykelnätet bör delas upp i huvudnät och lokalnät(SKL. 2010). Huvudnätet ska främst vara för
cyklister som färdas längre sträckor inom tätorten och binda samman stadsdelar och viktiga
målpunkter. För att fler ska använda huvudnätet för pendlingsresor är det lämpligt att utforma
det för en hastighet på 30 km/h. Är det möjligt bör branta backar, hinder och snäva kurvradier
undvikas. Lokalnäten kan bestå av både cykelvägar och mindre gator med blandtrafik.
Lokalnätet används för att transportera sig inom en viss stadsdel eller fram till huvudnätet.
Kriterierna i GCM-handboken för när bilfri cykelväg bör anläggas mellan orter sammanställs
i tabell 4.
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Tabell 4. Lathund för att bestämma behovet av bilfri cykelväg mellan orter(SKL. 2010)

Separeringsform för gång- och cykeltrafik från biltrafik inom principlösningarna kan variera.
Hur separering lämpligen utförs beskrivs i VGU enligt tabell 5(Trafikverket. 2015b).
Angående separering mellan oskyddade trafikanter så nämns det i GCM-handboken att
huvudnätet för cykel i så stor mån som möjligt bör bestå av separerade cykelvägar(SKL.
2010). En separerad cykelväg betyder att cyklister och gående separeras från varandra.
Tabell 5. GC-separering vid olika referenshastigheter och ÅDT(SKL. 2010)

4.2 Intervjuer
Intervjuer gjordes med tre personer på Värnamo kommun:
•
•
•

Ove Sjödell, projekteringschef på Tekniska förvaltningen. 64 år
Anders Norén, trafikingenjör på Miljö- och stadsbyggnadskontoret. 37 år
Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör på Tekniska kontoret. 31 år

4.2.1 Förändringar som tillkommer vid el-cykelns införsel
De tre intervjupersonerna delade uppfattningen om att det svåraste med att tillämpa de
rekommendationer som tagits fram blir att bredda gc-banorna och därmed hela gatusektionen.
Problematiken är mindre vid nybyggnation medan det är mycket svårt att frigöra utrymme i
befintlig bebyggelse. Samtliga intervjupersoner tror att det är möjligt att ta mer plats i gcmnätet för elcykeln men påpekar att det kommer bli ekonomiskt kostsamt, framförallt för
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mindre städer. Det handlar om att ta utrymme från bilarnas yta vilket är en fråga om politik
och normer vilket kräver stora kraftansträngningar för att kunna påverka och förändra.
Ingen av respondenterna anser att det är en bra idé att införa hastighetsbegränsningar på
cykelstråk. Att föredra är istället att utforma nätet med en förtydligande utformning. För att
minska hastigheten kan man till exempel skapa en krångligare utformning att ta sig igenom.
Ett alternativ kan vara att dela upp stråken i "fri fart" eller lågfartsområde. Det krävs dock en
kontinuitet kring hur nätet utformas för att trafikanterna ska följa reglerna. En av
intervjupersonerna påpekar att det kommer bli viktigt att sprida information om elcyklar till
alla trafikanter. Detta för att skapa en medvetenhet kring elcyklisters beteende och
förutsättningar.
Elcyklister accepterar omvägar bättre än traditionella cyklister. En av respondenterna anser
att det ger goda möjligheter till att leda om cykelbanor från konflikt punkter med hög
belastning men det då krävs att sträckan har en bekvämare utformning. En annan idé är att
anlägga separata cykelfält längst större vägar som elcyklisten kan utnyttja. Övriga
respondenter ansåg att gcm-nätet fortfarande bör utformas så gent som möjligt eftersom
trafikanterna troligtvis väljer den genare sträckan även om det är krångligare att ta sig fram.
4.2.2 Förändrad utformning av backar
Två intervjupersoner tyckte att det var viktigt att tillgodose möjligheter till omkörning även i
backar vilket innebär att man måste bredda vägen med 0,8 meter enligt VGU. Detta bör dock
inte vara ett krav utan snarare ett råd som ska stå med i VGU. En sträcka bör utformas
enhetligt och efter vald DTS baserat på ÅDT (Johansson Kullman. S, personlig
kommunikation, 15 april, 2016) vilket innebär att om omkörningsmöjlighet ska vara möjligt i
backar ska det även vara det på resterande sträcka. Även här bör ÅDT användas och de
bredder som bör läggas till vid olika lutningar bör stå med i VGU.
Att backar kan utformas brantare när elcykeln tillkommer bekräftade samtliga
intervjupersoner. Dock var den gemensamma åsikten att det måste finnas alternativa vägar
som tillgodoser gc-trafikanters behov som inte har kapacitet att klara brantare backar.
4.2.3 Tillämpning av befintliga lösningsprinciper för elcykeln
På frågan om blandtrafik kan vara en lösning för elcykeln svarade två av de intervjuade att
det fungerar såvida inte hastigheten överstiger 30 km/h. Det krävs att man är villig att sänka
bilarnas hastighet för att detta ska kunna fungera.
Cykelfälten såg samtliga intervjupersoner som en lösning som fungerar tillfälligt. Det blir ett
steg mot en bättre separation av cyklister från biltrafik. Jämfört med blandtrafik fungerar
cykelfälten som en bättre lösning vid fler cyklister.
På frågan om en breddning av cykelfälten behövs för att möjliggöra omkörning på ett säkert
sätt trodde två av intervjupersonerna att det är möjligt. Först bör behovet bedömas beroende
på vilken ÅDT sträckan har. En respondent ogillade idén med bredare cykelfält och ansåg att
en vanlig lokalgata på 7,0 meter inte har utrymme för det. Möjlighet finns endast i särskilda
fall då gatorna är bredare. Samtliga respondenter anser att det är bra att utforma cykelfält med
färglagd beläggning.
4.2.4 Breddmått för elcyklar
På frågan om det är rimligt med möjlighet till omkörning och möte på landsväg med syfte att
öka antalet arbetspendlare svarade intervjupersonerna olika. Ett svar var att det beror på ÅDT
och DTS, vilket måste bli tydligare i VGU. Det andra var att det är rimligt att öka bredden
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med 0,75 meter på landsväg. Det tredje svaret stod sig kritiskt till om möjlighet för tillgänglig
mark kan fås för breddningen.
För att få tillgång till den mark som behövs för bredare cykelstråk krävs det enligt
intervjupersonerna att man tar utrymme från bilisterna och inte från gående. Att blanda
elcyklister med gående anses inte lämpligt eftersom hastighetsvariationen dem emellan är
stor.
Angående hur gcm-nätet i tätorten bör utformas för elcyklister svarade samtliga
intervjupersoner att man bör bredda cykelbanorna för elcykeln. En av intervjupersonerna lade
till att det blir extra viktigt ”där flera cykelbanor möts eller strålar samman(S. Johansson
Kullman, personlig kommunikation, 15 april, 2016). Två av intervjupersonerna spådde att
ÅDT och ekonomiska förutsättningar kommer att begränsa möjligheter till att anpassa gcmnätet för elcyklister i mindre städer.
4.2.5 Möjliga nya regler i VGU eller GCM-handboken
På frågan ”Tycker du det saknas någon punkt för elcyklar i VGU eller GCM-handboken?”
gav två av intervjupersonerna varsin synpunkt:
•
•

”Det borde uppmärksammas i någon av handböckerna att elcyklar finns och att de
medger en högre medelhastighet under en längre period”(A. Norén, personlig
kommunikation, 11 april, 2016).
Enligt Sjödell bör reglerna bli mer enhetliga i nationen för gcm-nätet. Framförallt så
bör man jobba över gränserna i sin egen kommun tillsammans med grannkommuner.

4.2.6 Problem om hänsyn inte tas till elcykeln vid utformning av gcm-nät
Sjödell pekade på att utformningen kommer se ut på olika sätt beroende på vilken stad man
befinner sig i om inte tydliga riktlinjer finns(O. Sjödell, personlig kommunikation, 11 april,
2016). Det gör att man inte får kontinuitet i gcm-näten. Städer med god ekonomi och resurser
kommer utöka gcm-nätet mer.
Två av intervjupersonerna trodde att olycksrisken ökar när elcykeln måste färdas på
traditionella gc-banor där det är svårt för långsamma och snabba cyklister att samsas om
utrymmet.

4.3 Utformningsförslag för Värnamo kommun
Två skissförslag togs fram med litteraturstudien och dokumentanalysen som underlag samt
utifrån författarnas tankar kring hur utformningsriktlinjerna kan anpassas för elcykel.
Förslagen ska besvara frågeställningen om hur anpassning av gcm-nätets utformning vid ett
ökat antal elcyklister kan appliceras i en mindre svensk kommun. Synpunkter på förslagen
från erfarna projektörer och planerare samlades in under intervjuprocessen.
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4.3.1 Förslag 1: Snabbcykelväg mellan Värnamo-Kärda-Forsheda-Bredaryd
och mellan Värnamo-Bor
Syfte
Syftet med förslag 1 är att utforma ett sammanhängande cykelnät som knyter samman mindre
orter och tätort i kommunen vilket möjliggör cykelpendling. Nätet utformas som
snabbcykelväg anpassat för höga hastigheter vilket passar bra för resor med elcykel.
Elcylkeln underlättar cykelresor och beräknas öka antalet cyklister samt möjligheten till att
cykla längre sträckor.

Bredaryd

Värnamo

Forsheda

Bor

Figur 6: Karta över Värnamo med eventuella sträckningar för snabbcykelväg.
Utformning
Nätet mellan orterna utformas som ett snabbcykelnät för att göra det möjligt att hålla en hög
och jämn hastighet, förutsättningar för detta är bla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DTS med kapacitet för fyra cyklister i bredd samt separerad gångbana
God sikt för att minska risken för olyckor mellan oskyddade trafikanter
Jämt underlag, asfalt väljs till beläggning.
Så få korsningar och hinder som möjligt
Friliggande placering från motortrafikled
Med fördel placering längs med motortrafikled, placeras på den sida av
motortrafikleden som har flest målpunkter för att undvika korsningar.
Genhetskvot som är minst lika god som för motortrafiken
Separering av gående och cyklister
Stora kurvradier

Dimensionerande trafiksituation för den föreslagna snabbcykelvägen redovisas i figur 7 och
körfältsmarkeringar och körriktningar redovisas i figur 8. En motivering till förslagets
utformning finns i bilaga 1.
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Figur 7: Dimensionerande trafiksituation

Figur 8: Översikt på utseende av vägmarkering/körfält
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4.3.2 Förslag 2: Uppdelning av cykelnätet i huvudnät och lokalnät
Syfte
Detta förslag delar upp stadens cykelnät i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet utformas med
en högre standard än lokalnätet. Det innebär hög framkomlighet för att attrahera snabba
cyklister(elcyklister) och de som cyklar längre sträckor(pendlare). Huvudnätet binder ihop
staden och sträcker sig mellan viktiga målpunkter medan lokalnätet anpassas för lägre
hastigheter och kan integreras mer med gående. Hur huvudnätets föreslås se ut i Värnamo
tätort redovisas i figur 9.
Snabba cyklister i nätet leds bort från trängre utrymmen i stadskärnan där konflikter mellan
olika typer av cyklister, gångare samt motorfordon kan uppstå. Oönskad genomfartstrafik
minskas och nätet blir attraktivare och mer ändamålsstyrt vilket kan förväntas öka antalet
cyklister. Hur omledningen ska ske i Värnamo tätort utläses i figur 10.

Figur 9: Översikt av Värnamo tätort med förslag på sträckning av huvudnätet för gcm- trafik
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Figur 10: Omledning av genomfartstrafik från Värnamo centrum
Utformning
Huvudnätet utformas med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubbelriktade gång och cykelbananor: De har fördelen att de är genare än
enkelriktade eftersom att gator och barriärer inte behöver passeras flera gånger.
Omkörningsmöjligheter: För att lösa den eventuella hastighetsspridningen i nätet
görs körfälten tillräckligt breda så att man kan köra om utan att tvingas ut i mötande
trafikanters körfält
Separering av gående och cyklister: Separering görs för att garantera gåendes och
cyklisters säkerhet och trygghet samt för att förbättra cyklisternas framkomlighet.
Cykelpassager: I korsningar anordnas cykelpassager vilket innebär att cyklisterna har
företräde
1 m fritt sidoområde: För att säkra cyklistens säkerhet
God vinterväghållning: Nätet ska ha hög prioritet för vinterväghållning
Genhetsperspektiv: Nätet bör ha minst lika god genhet som biltrafik
Målpunkter: Nätet ska täcka viktiga målpunkter och knyta samman stadens olika
delar.
Stora kurvradier: Nätet bör ha tillräckligt stora kurvradier för man ska kunna hålla
hastigheten 25 km/h

Den dimensionerande trafiksituationen som föreslås för utformningen redovisas i figur 11.
Motivering till vald DTS finns i bilaga 2.
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Figur 11: Dimensionerande trafiksituation

4.3.3 Respons från utförda intervjuer
Förslag 1
Två av tre respondenter delade åsikten att utformningsförslagets gatusektion är för bred för
en kommun i Värnamos storlek. Argumentet är att det är för få cyklister som kommer utnyttja
sträckan i Värnamos exempel och att det kommer vara svårt att få pengar och tillgänglig
mark till byggnationen. Sjödell såg dessutom kostnaden för vinterväghållning och möjlig
utebliven användning av sträckan vid dålig väderlek som ett problem(O. Sjödell, personlig
kommunikation, 11 april, 2016). Norén delade inte detta synsätt utan gillade förslaget. Trots
att behovet inte finns i nuläget så är sträckan dimensionerad för en framtida ökning av
cyklister(A. Norén, personlig kommunikation, 11 april, 2016). Hans kritik mot förslaget var
istället att de nuvarande separeringslinjerna bör bytas ut mot en ensam streckad mittlinje
mellan de olika körriktningarna.
Förslag 2
Samtliga respondenter delade åsikten att en utformning med de bredder som förslaget visar
inte är möjlig i hela staden. Detta beror på utrymmesbrist och för liten mängd cyklister i
behov av bredare cykelbanor. Framförallt så tyckte Johansson Kullman att det föreslagna
breddmåttet för gatusektionen var för brett i stadens utkanter (S. Johansson Kullman,
personlig kommunikation, 15 april, 2016). Det blir istället viktigare enligt respondenterna att
man utgår från en DTS som baseras på ÅDT och att sträckorna dimensioneras från fall till
fall. Norén var tydlig med att det handlar om olika typer av god standard snarare än låg eller
hög standard(A. Norén, personlig kommunikation, 11 april, 2016). Sjödell tillade att det
kommer bli viktigt att utforma nätet så att man kan urskilja vad som är huvud- respektive
lokalnät(O. Sjödell, personlig kommunikation, 11 april, 2016).

28

Empiri

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri
Efter sammanställning av dokumentanalys och intervjuer anses intervjupersonerna utan
svårighet kunnat koppla intervjufrågorna till dokumenten.
Skissförslagen har fungerat som en tillämpning av vad som sammanställts genom
dokumentanalysen. Intervjupersonerna har sedan bidragit med svar på frågor, konstruktiv
kritik och diskussion.
Dokumentanalysen och intervjusvaren har båda pekat på att det i nuläget finns goda
möjligheter att tillämpa svenska regler och därigenom säkerhetsställa en god kvalitét på gcmnätet med hänsyn till elcykeln.
Intervjupersonernas synpunkter på VGU och GCM-handbokens utformningsriktlinjer ska
användas för att besvara examensarbetets båda frågeställningar.
Responsen på skissningsförslagen gav en indikation på hur mindre kommuner uppfattar de
nya förutsättningar som elcykeln genererar. Detta kommer analyseras för att svara på
frågeställning
2.
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5 Analys och resultat
I detta kapitel presenteras analys av insamlad empiri och arbetets teoretiska ramverk.
Koppling däremellan samt mot frågeställningarna görs i figur 12. Det följs av resultat från
arbetets frågeställningar som sedan kopplas till målet.

Figur 12. Koppling mellan empiri, frågeställningar och teori

5.1 Analys
5.1.1 Separering av gående och cyklister samt av övriga trafikanter med stor
hastighetsvariation
När olika cykeltyper med olika förutsättningar så som hastighet, uthållighet, utrymmesbehov
och behov av ytjämnhet färdas på samma körbana kan det uppstå
intressekonflikter(Wennberg, 2014). Konflikter mellan gående och cyklister uppstår mest i
tätort och i stadskärnan. De vanligaste konflikterna uppstår på grund av utrymmes- och
hastighetsskillnader mellan lastcyklister, snabba långpendlare, elcyklister, traditionella
cyklister och gående.
På grund av elcyklisters kapacitet är det extra viktigt att separera gående och cyklister samt
övriga trafikanter med stor hastighetsvariation(Trivector Traffic AB, 2014a). Vid befintliga
gc-vägar upplever många elcyklister att det finns risk för att köra på långsammare trafikanter
så som gående(Nordh. 2015).
Vikten av separering av gående och cyklisters bekräftas av samtliga intervjupersoner.
Johansson Kullman anser att det är bra att i förslag två utforma huvudnätet med separat
gångbana(S. Johansson Kullman, personlig kommunikation, 15 april, 2016). Hon anser att det
är ett måste för säkerheten då cyklisterna kommer att hålla höga hastigheter. Norén anser att
huvudnätet ur ett säkerhetsperspektiv uteslutande ska bestå av enkelriktade och separerade
cykelbanor på vardera sida om biltrafiken(A. Norén, personlig kommunikation, 11 april,
2016). Det är enligt honom viktigare än att en dubbelriktad cykelbana ger bättre genhet.
Viktigt att nämna är att lagen säger att en cykelbana är dubbelriktad om inte vägmärke,
målning och lokal trafikföreskrift finns som säger annat(SKL. 2010). I VGU behandlas vid
vilka hastigheter som gående och cyklister bör separeras från biltrafik men inte när gående
och cyklister bör separeras från varandra. Gående och cyklister behandlas ofta som en
gemensam grupp i VGU.
I VGU står det att om hastigheten är högre än 30 km/h för biltrafiken ska gångbana vara väl
åtskild från körbana och vid 40 km/h med ÅDT större än 2000 f/d ska cykelbana vara väl
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åtskild från körbanan. Vid diskussion om cykelfält och utformning med blandtrafik hade
intervjupersonerna åsikten att blandtrafik kan vara lösningen vid låga flöden och cykelfält vid
något högre flöden om plats inte finns för cykelbana i gatuutrymmet. Enligt Norén bör
blandtrafik enbart användas vid 30km/h eller lägre hastigheter på grund av säkerhetsrisken
(A. Norén, personlig kommunikation, 11 april, 2016). Cykelfält och blandtrafik bör därför
enbart användas på vägar med låg hastighet för anpassning till elcykeln. Vid högre
hastigheter bör separerade cykelbanor finnas. Det stämmer med GCM-handbokens
resonemang som säger att en fotgängare eller cyklist som blir påkörd av en bil sannolikt
överlever detta om bilisten färdas i 30km/h eller lägre. Vid högre hastigheter ökar risken för
dödsolyckor avsevärt.
5.1.2 Utformningsriktlinjer tar hänsyn till dimensionerande trafiksituation
Generellt gäller att när hänsyn tas till fordonen med störst storlek skapas tillräckligt med
utrymme för alla olika trafikanter(Koucky. Ljungblad. 2012). För olika cykeltyper och
trafikanter som färdas på samma ytor bör hastighetspridningen minimeras vilket gynnar alla
inblandade. Det framgår av dokumentanalysen att vid användning av utformningsriktlinjerna
i VGU ska värden och mått väljas enligt den dimensionerande trafiksituationen,
DTS(Trafikverket. 2015b).
Norén framhåller vid intervjun att om utformningsriktlinjerna i VGU följs vid
dimensionering och hänsyn tas till elcykelns behov och förutsättningar vid bestämning av
DTS så bör det vara tillräckligt för att få en utformning med god standard(A. Norén,
personlig kommunikation, 11 april, 2016). Detta visar på vikten av rätt bestämning av DTS.
Dokumentanalysen visar att VGU inte behandlar olika typer av cyklister. Oavsett demografi,
ändamål med resa eller cykeltyp så behandlas cyklister som en grupp med samma
grundvärden. GCM-handboken däremot illustrerar mått som skiljer sig för fyra olika
cykeltyper; cykel, trehjuling, liggcykel och cykelkärra.
Johansson Kullman framhåller vid flera frågor kring utformning av cykelinfrastrukturen att
VGU enbart gäller generellt(S. Johansson Kullman, personlig kommunikation, 11 april,
2016). Utformning behandlas övergripande och man får inga klara besked. Hon föreslår att
VGU borde förtydliga hur olika dimensionerande trafiksituationer kan se ut och framförallt
hur stort trafikflöde som den dimensionerande trafiksituationen är anpassad för. Det stämmer
väl med dokumentanalysen där granskning av VGU visat på generella rekommendationer av
bredder för bland annat gång- och cykelväg utan motivering.
Ingen av intervjupersonerna ansåg att hastighetsbegränsningar på cykelbanor bör införas.
Deras svar var att man ska utforma nätet med en tydlig utformning istället. Samma
resonemang fördes fram i rapporten "Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av
elcykeln i Sverige"(Trivector Traffic AB. 2014a). Svaren och resonemanget stämmer väl
överens med hur VGU beskriver att en väg ska vara självförklarande(Trafikverket. 2015a).
Det innebär att en väg eller gatas utformning är medvetet planerad så att den förtydligar och
klargör dess funktion och tillåtna hastighet samt är anpassad för en medvetet bestämd DTS.
5.1.3 Bredder i VGU
I VGU Krav står det att en dubbelriktad gc-väg väg ska vara minst 2.5 meter bred när det
handlar om landsväg med gång- och cykeltrafik. VGU RÅD utvecklar det och säger att en
sträcka med syftet att öka antalet arbetspendlare bör vara minst 3 meter bred. ÅDT,
principlösning och DTS nämns inte för dessa minimi bredder. Tabeller i VGU Råd som
studerades vid dokumentanalysen behandlar inte vilken DTS som gäller, syfte med sträckan,
vilken principlösning som kan användas, om det är i tätort eller landsbygd, och inte vilken
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storlek staden eller kommunen har. Bredden på cykelbanan baseras enligt VGU Råd på
antalet cyklister som nyttjar cykelbanan per timme och riktning(Trafikverket. 2015b).
5.1.4 Behov av bredare gång- och cykelvägar
Studier som gjorts i Österrike har visat att elcykeln skapar nya typer av resor och kan ersätta
en viss del av resor som tidigare gjorts med traditionell cykel eller bil(Kairos, 2009). Därmed
ökar det totala antalet potentiella cykelresor samtidigt som trafikanter låter bilen stå och
istället använder sig av elcykeln. Det gör att utrymmesbehovet för gcm-nätet ökar.
För att ge gcm-nätet mer utrymme för anpassning till elcykeln hävdar samtliga
intervjudeltagare att det är bilens utrymme som kommer att behöva minskas. Samtliga
intervjupersoner tror att det är möjligt att ta mer plats i gcm-nätet för elcykeln men de säger
att det kommer bli ekonomiskt kostsamt, framförallt för små till medelstora kommuner. Det
handlar om att ta utrymme från bilarnas yta vilket är en fråga om politik och normer. Två av
intervjupersonerna tillägger att i dagsläget är många motortrafikerade vägar i städer ofta äldre
och överdimensionerad vid jämförelse med VGU. Därför kan det med fördel vara lämpligt att
smala ner dessa gator till förmån för elcyklisterna och samtidigt få en utformning som sänker
hastigheten för bilisterna.
5.1.5 Uppdelning av gcm-nätet för anpassning till elcyklisters behov och
anspråk
Sjödell anser att hänsyn till elcykelns behov av framkomlighet och höga hastighet inte kan
prioriteras överallt(O. Sjödell, personlig kommunikation, 11 april, 2016). För en mindre till
medelstor stad skulle det vara väldigt resurskrävande och ohållbart ekonomiskt att utforma
hela gcm-nätet med möjlighet till möte och omkörning i båda riktningar för att kunna hålla en
hög och jämn hastighet.
Enligt GCM-handboken är det lämpligt att dela upp städers cykelnät i huvudnät och
lokalnät(SKL. 2010). Huvudnätet ska främst vara för cyklister som färdas längre sträckor
inom tätorten och binda samman stadsdelar och viktiga målpunkter. Lokalnätet används för
att transportera sig inom en viss stadsdel eller fram till huvudnätet. För att fler ska använda
huvudnätet för pendlingsresor är det lämpligt att utforma det för en hastighet på 30 km/h. Är
det möjligt bör branta backar, hinder och snäva kurvradier undvikas. Granskningen visade att
VGU talar om vilka mått som bör användas vid 30 km/h respektive 20 km/h för kurvradier i
horisontal- och vertikalled samt lutningar, se bilaga 5.
En uppdelning av nätet kan vara till fördel för att kunna anpassa städer för elcyklisters behov.
Beskrivningen av hur ett huvudnät bör vara utformat för en hastighet på 30 km/h stämmer väl
överens med råd och rekommendationer för planering och utformning av cykelinfrastrukturen
med hänsyn till ökat antal elcyklister. Samtidigt kan ett tydligt utformat huvudnät göra att
dessa sträckor prioriteras vilket underlättar fördelningen av resurser vid planering och
projektering. På så vis kan resurser sparas genom att inte hela gcm-nätet anpassas för
elcyklister.
Grundtanken i förslag två var att dela upp gcm-nätet i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet
utformades för elcyklisters behov av att kunna hålla en högre och jämn hastighet.
Intervjupersonerna ansåg att det är bra med en uppdelning av gcm-nätet och att det
underlättar för att anpassa cykelinfrastrukturen för elcykeln. Gatusektionen ansågs dock vara
för bred för flera delar av Värnamo. I en mindre stad finns det inte tillräckligt med invånare
som ger ekonomiskt underlag och behov för ett så omfattande gcm-nät. Johansson Kullman
föreslog att huvudnätet bör vara smalare i städers utkanter och endast dimensioneras med
omkörnings och mötesmöjligheter där olika delar av nätet möts eller korsas och i centrala
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delar där hög ÅDT kan förväntas(S. Johansson Kullman, personlig kommunikation, 15 april,
2016).
Förslag ett föreslår att snabbcykelvägar ska byggas för att binda samman olika orter i
kommunen. Elcyklister är den mest självklara målgruppen för snabbcykelvägar och de som
troligt kan välja bort bilen för arbetspendling(Gopedelec. 2012). För att elcyklisters fulla
kapacitet ska kunna utnyttjas i kommunen bör ett sammanhängande cykelnät mellan orter
utformas(Trivector Traffic AB, 2014a). Norén anser att det är ett bra förslag och att man bör
bygga för det flödet som man vill ha på cykelvägarna och inte efter hur behovet ser ut idag(A.
Norén, personlig kommunikation, 11 april, 2016). Samtliga är överens om att en så bred
gatusektion med möjlighet till möte och omkörning i båda riktningar är överdimensionerad
för Värnamo kommuns befintliga behov och storlek. Förslag ges på att hänsyn ska tas till
antalet invånare i de olika orterna för att kunna uppskatta hur bred gatusektionen bör vara.
Enligt Sjödell kommer ÅDT:n troligen vara för låg för att det ska vara ekonomiskt
försvarbart att ha underhåll för vinterväghållning(O. Sjödell, personlig kommunikation, 11
april, 2016). Kriterier som nämns i GCM-handboken för när bilfri cykelväg bör anläggas
mellan orter visas i tabell 4. Vid ett ökat antal elcyklister som klarar av längre sträckor än
traditionella cyklister bör storlekar på orter och längd på sträckor ses över.
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5.2 Resultat av frågeställning 1

Hur kan utformningsriktlinjerna i VGU och GCM- handboken kompletteras för att anpassas till de nya
råd och rekommendationer som framtagits inför den ökade användningen av elcyklar i Sverige?

Litteraturstudie användes för att kartlägga problemområdet. Sedan har dokumentanalys,
bearbetning av skissförslag och intervjuer resulterat i en klarare bild av vad som behöver
kompletteras i VGU och GCM-handboken inför en ökad användning av elcyklar i Sverige.
Det upptäcktes att om gcm-nätet utformas för hastigheter upp till 30 km/h och med god
standard för cykel enligt VGU så uppfyller utformningen generellt elcyklisters behov. Trots
det finns det flera punkter i VGU som bör kompletteras för att utformningsriktlinjerna ska
underlätta planering och projektering med hänsyn till elcykeln. Resultatet visas i tabell 6.
Tabell 6. Resultat av frågeställning 1
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5.3 Resultat av frågeställning 2

Hur kan anpassning av gcm-nätet för ett ökat antal elcyklister appliceras i en mindre svensk
kommun?

Framtagna skissförslag och genomförda intervjuer visar att anpassningen av gcm-nätet för
elcyklister kommer att bli mycket resurskrävande för små- till medelstora städer. Utifrån
studiens resultat rekommenderas följande lösningar för att möjliggöra anpassning för
elcyklister i mindre städer:
Tabell 7. Resultat av frågeställning 2
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5.5 Koppling till målet
Studien har kartlagt vilka råd och rekommendationer som finns idag för att ta hänsyn till
elcyklisters behov och anspråk vid utformning av infrastrukturen och vad som skiljer
elcyklister från traditionella cyklister.
Studien har visat att VGU behandlar hastigheter på upp till 30 km/h för cyklister och att om
utformning görs utefter VGU:s principer kan det vara fullt möjligt att få en god standard på
cykelinfrastrukturen som även tar hänsyn till elcyklister i stort. Det kräver dock en stor
medvetenhet hos projektörer och planerare då VGU inte beskriver olika cykeltypers
förutsättningar och inte ger klara besked kring de utformningsalternativ som presenteras.
Åtgärder som bör göras enligt resultatet redovisas i tabell 8:
Tabell 8. Åtgärdsförslag

Studien har utförts i samarbete med Värnamo kommun. Detta bidrar med perspektiv på hur
en mindre svensk stad kan använda sig av VGU och GCM-handboken för att anpassa
cykelinfrastrukturen för ett ökat antal elcyklister. Med hänsyn till elcyklisters behov och
anspråk visas resultatets olika lösningar i tabell 9.
Tabell 9. Åtgärder för mindre städer
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Studien resulterar i rekommendationer om hur och vad i VGU och GCM-handboken som
behöver kompletteras för att underlätta vid planering och utformning av cykelinfrastrukturen.
Rekommendationerna syftar främst till att tillgodose elcyklisters behov men förbättrar även
cykelinfrastrukturen i stort. Därmed uppnås målet som är att "utifrån råd och
rekommendationer för utformningen av gcm-vägnätet för elcykeln komplettera
utformningsriktlinjer som i dagsläget styr planering och utformning av cykelinfrastrukturen."
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6 Diskussion och slutsatser
I kapitlet förs diskussion kring arbetets validitet och reliabilitet hos resultat, metodval och
begränsningar. Till sist redovisas studiens slutsats, rekommendationer och förslag på hur
studien kan användas för vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Resultatet kan med fördel kopplas mot den utredning som gjorts av Trivector Traffic AB
angående de rekommenderade förändringar av gcm-nätet som behövs när elcykelns
utbredning ökar i samhället. Genom detta styrks arbetets validitet.
Då studien till största del är av kvalitativ karaktär är det svårt att få fram ett konkret svar
angående vad som är rätt och fel. Vad som uppfattas som god utformning är dessutom något
som kan uppfattas på olika sätt beroende på ålder, lokalisering och erfarenhet. Det gör att
resultatet kommer variera beroende på vart och med vem utredningen utförs. Respondenterna
har dock tillräcklig erfarenhet för att arbetets resultat ska anses trovärdiga och det faktum att
flera personers åsikter vägts in styrker detta. Reliabiliteten för arbetet kan därför anses god.
Genom första frågeställningen har förslag på kompletterande åtgärder tagits fram som sedan
analyserats utifrån en mindre stads perspektiv för att besvara andra frågeställningen.
Respondenter med erfarenhet inom området har bekräftat och klargjort vilka förändringar
som kan vara aktuella i en mindre svensk stad och vilka som är mer avsedda för större städers
förutsättningar. Befintliga utformningsriktlinjer har på så vis kompletterats vid behov och
förslag på anpassning till mindre städer har gjorts. Målet med arbetet har därmed uppnåtts
genom att besvara arbetets frågeställningar.
Vikten av separering mellan gående och cyklister är något som samtliga respondenter anser
öka när elcykeln tillkommer. Teorin "olika typer av cyklister" i kapitel 3.2 styrker detta
resultatet vilket ökar arbetets validitet. Inget i dokumentanalysen tyder på att det tagits
hänsyn till elcyklar i VGU vilket överensstämmer med respondenternas svar och ger arbetet
en god validitet. Ett liknande problem hittades med beskrivning av DTS i VGU under
dokumentanalysen. Där saknas utförande beskrivning för hur olika dimensionerande
trafiksituationer kan se ut och bör behandlas samtidigt som VGU pekar på att det är viktigt att
utgå från DTS. Två av respondenterna anmärker att stor vikt ligger i framtagning av DTS
vilket visar att DTS bör förbättras i VGU. Genom enighet i resultat från olika metoder styrks
validiteten.
Studien hade kunnat förbättras om även personer med kunskap från projektering i större
städer intervjuats. Det hade skapat en helhetsbild som är generell för alla städer och inte bara
specificerad på små- till medelstora städer. Resultatet hade givit ett mer fullständigt svar på
arbetets målformulering.
Om fler respondenter från andra mindre städer deltagit i arbetet skulle ett bredare perspektiv
fåtts med fler synvinklar kring gcm-nätsprojektering än den man har i Värnamo kommun.
Vilket skulle ökat undersökningens reliabilitet.
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6.2 Metoddiskussion
Studien är en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Valda metoder anses
lämpliga eftersom de efter insamling och analys bidragit med kompletteringar och synpunkter
på de råd och rekommendationer som finns idag.
•
•
•

Den kvantitativa delen har bestått av en litteraturstudie.
Dokumentanalys har använts som kvalitativ metod genom granskning av planeringsoch styrdokument för utformningen av gcm-nät.
Metodvalen intervju och skissning av förslag är kvalitativa med syfte att analysera,
bedöma och komplettera nuvarande utformningsriktlinjer

Den kvantitativa delen har bestått av en omfattande litteraturstudie för att skapa en översikt
av problemområdet. Metoden har varit nödvändig för att ge författarna fördjupad kunskap
inom problemområdet. Referenser från andra länder har använts och angivna sökord anses
tillräckliga för arbetet. Det finns dock risk att utländska exempel som inte är översatta till
engelska finns att tillgå som missats vid litteraturgenomgången.
Intervjuer med semistrukturerad karaktär har använts för att samla in synpunkter på befintliga
råd från personer med erfarenhet från att arbeta i mindre kommuner. Dokumentanalysen och
skissning av förslag har fungerat som underlag inför intervjuerna och anses nödvändiga för
att kunna ställa frågor med hög validitet. För att besvara frågeställningen kring
utformningsriktlinjerna i VGU och GCM-handboken anses metoderna ha relevans. De tre
undersökningsmetoderna anses också som väl valda för att besvara arbetets andra
frågeställning kring hur de nya riktlinjerna kan tillämpas i en mindre svensk kommun.
Omfattningen av dokumentanalysen visade sig vara större än väntad. Med tidigare vetskap
om det hade arbetets fokus kunnat minskas till en mer begränsad del i VGU och GCMhandboken. Då hade mer tid kunnat ägnas åt fler intervjuer för att stärka arbetets reliabilitet.

6.3 Begränsningar
Studien begränsas till de råd och rekommendationer som behandlar gcm-nätets utformning.
Dessa råd och rekommendationer är generellt framtagna för städer i Sverige och arbetets
resultat är därför generellt giltigt och kan tillämpas i svenska städer. Arbetet undersöker
enbart utformning av gcm-nätet som ett verktyg för anpassning till elcyklister. Andra metoder
har inte undersökts och skulle därför kunna vara lämpligare.
Utländska referenser som använts i arbetet har jämförts genom metoder där svenska
förutsättningar klargjorts varför arbetets resultat kan anses giltigt för svenska städers
förutsättningar.
Undersökning hade behövt göras på fler och större städer som till exempel Stockholm,
Göteborg eller Malmö för att skapa ett generellt resultat för städer i olika storlekar. Resurser,
marktillgångar och behov skiljer sig mellan små och stora städer i Sverige. Respondenterna
anses ha tillräcklig erfarenhet inom området för att resultatet ska gälla generellt i små till
medelstora svenska kommuner.
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6.4 Slutsatser och rekommendationer
Arbetets problembeskrivning redogör hur utbredningen av elcykeln i samhället gör att ett nytt
trafikslag med nya förutsättningar införs. Ökad hastighet, större olycksrisk och kapacitet att
klara av längre transportsträckor samt svår topografi ställer nya krav och skapar nya
möjligheter vid utformning av cykelnätet(Trivector Traffic AB, 2014). Problematiken ligger i
att befintliga styr- och planeringsdokument som behandlar utformning av
cykelinfrastrukturen är framtagna utan hänsyn till att elcykelanvändningen kommer att öka i
det svenska samhället.
Arbetet har tagit stöd i tidigare forskning för att identifiera vilka områden inom utformning
som behöver anpassas för elcyklister. Under arbetets gång upptäcktes att om gcm-nätet
utformas för cykelhastigheter upp till 30 km/h och med god standard för cykel enligt VGU så
uppfyller utformningen generellt elcyklisters behov. Trots det finns det flera punkter i VGU
som bör kompletteras för att utformningsriktlinjerna ska underlätta planering och projektering
med hänsyn till elcykeln. Genom granskning av styr- och planeringsdokumenten och respons
från intervjuer har arbetets resultat sammanställts och följande slutsatser och
rekommendationer kan presenteras:
Slutsatser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VGU och GCM-handboken ger generellt inte klara besked för utformning av gcmnätet.
Riktlinjer för hur man väljer lämplig DTS saknas i VGU och GCM-handboken.
Gående och cyklister behandlas oftast som en gemensam grupp i VGU.
När separering av gående och cyklister bör ske behandlas inte i VGU.
VGU behandlar inte olika typer av cyklar och därmed inte elcyklar.
Utformningsalternativ med blandtrafik och cykelfält är lämpliga att använda vid låga
hastigheter och låg ÅDT.
Att anpassa hela gcm-nätet för elcyklister i mindre städer är inte möjligt ur ett
ekonomiskt perspektiv.
Rekommendationer i VGU för när orter bör bindas samman med ett gcm-nät måste
kompletteras med hänsyn till elcykelns kapacitet.
Huvudnätet för cyklister ska utformas för elcyklisters behov och anspråk och ledas
bort från konfliktpunkter.
Rekommendationer i VGU för när orter bör bindas samman med tätort måste
kompletteras med hänsyn till elcyklars kapacitet.

Rekommendationer
•
•
•
•

Bind samman orter och tätort med gcm-nät för att ta vara på elcyklisters kapacitet för
att på så vis öka antalet arbetspendlande cyklister.
I befintlig bebyggelse där utrymme inte finns för både biltrafik och separerade gångoch cykelbanor kan hastigheten för biltrafik sänkas till 30km/h för att möjliggöra
alternativ med blandtrafik eller cykelfält.
Befintliga vägar och gator för biltrafik är ofta överdimensionerade vid jämförelse med
VGU. Dessa kan göras smalare för att frigöra utrymme till cykelinfrastrukturen.
För att kunna prioritera vilka delar av gcm-nätet som bör utformas för elcyklister kan
gcm-nätet delas upp i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet ska då utformas med hänsyn
till elcyklisters behov och anspråk.
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6.5 Förslag till vidare forskning
För att uppnå en ny nivå i undersökningen hade dokumentanalys på planerings- och
styrdokument från internationella exempel behövt göras. En analys på den nuvarande
situationen i en utländsk stad som redan anpassat nätet för elcykeln hade kunnat användas för
att anpassa befintliga regler i VGU inför ett ökat elcykelanvändande.
Litteraturstudien och intervjuerna pekar på att snabbcykelvägar är en bra lösning för elcykeln.
En av intervjupersonerna meddelade att den första snabbcykelvägen i Sverige nu byggs
mellan Malmö och Lund. Förutsättningar och problem kring sådana byggnationer är något
som skulle kunna undersökas ytterligare.
Då respondenterna ofta pekat på begränsningar rörande ekonomi så vore det intressant med
en undersökning kring kostnader som uppkommer när man anpassar gcm-nätet för elcykeln.
Bilen verkar vara det fordon som prioriteras i samhället. Vidare forskningen skulle kunna
undersöka varför bilen prioriteras framför cykelinfrastrukturen och hur man kan påverka för
att förbättra möjligheterna för cyklister.
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Bilaga 3: Intervjufrågor
BAKGRUNDFAKTA
Namn:
Ålder:
Nuvarande arbetsplats:
Tidigare arbetslivserfarenhet:
Position i organisationen:
El-cykeln generellt i samhället
Det finns rapporter som styrker en pågående ökning av el-cyklar i samhället. I undersökningen antar
vi att en ökning kommer att ske till att ca 20 % av alla cyklar är el-cyklar.
Nya förutsättningarna för utformning av cykelinfrastrukturen som tillkommer då el-cykeln integreras
i gcm-nätet har sammanställts i en rapport av Trivector på uppdrag av Trafikverket.
Rekommendationerna för utformning är följande:

1. Bredare gång- och cykelvägar
2. Större kurvradier
3. Separering av gående och cyklister samt av övriga trafikanter med stor
hastighetsvariation
4. Anpassa korsningspunkter
5. Införa enkelriktade cykelbanor
6. Jämna ut hastighetsspridningen i cykelnätet
7. Förtydliga hastighetsgränser genom utformning
8. Skapa sammanhängande cykelnät mellan orter
9. Snabbcykelvägar
10. Se över utformningsriktlinjer
Dessa rekommendationer har tillkommit då el-cykeln bidrar med ett krafttillskott som gör att den
genomsnittliga hastigheten är högre. Det gör att en elcyklist har kapacitet till att klarar brantare
terräng, sämre väderförhållanden och kan cykla längre sträckor än en traditionell cyklist.
En cyklist har enligt VGU grundmåttet 0,75 m (c)och ett krav på avstånd mellan två cyklister i rörelse
på 0,75 m (a). Sidoavståndet mellan en cyklist och vägbanekant är 0,2 m (v).

Följande frågor är tänkta att besvara frågeställningen:
"Hur kan utformningsriktlinjerna i VGU och GCM- handboken kompletteras för att anpassas
till de nya råd och rekommendationer som framtagits inför den ökade användningen av
elcyklar i Sverige."
1. Vilka svårigheter ser du för utformning av gcm- nätet vid införsel av rekommendationer
för el-cykelanvändning?
2. Bör gcm- nätet delas upp i hastighetsbegränsande stråk eller är det tillräckligt med
förtydligande utformning?
3. Hur kan följande lösningar användas för att anpassa cykelnätet för el-cykeln:
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a. Blandtrafik
b. Cykelfält
4. VGU Råd säger att en GC-väg utmed landsväg med syftet att öka antalet arbetspendlare bör
vara 3m bred. Väljer vi måtten som VGU föreskriver för cyklister kommer vi fram till
0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=3,75m. Då kan möte ske samtidigt som omkörning
sker i en riktning.
a. Är det rimligt att ha möjlighet till möte+omkörning på gc-väg med hänsyn till
utrymmesmöjligheter?
5. I nuläget kan inte omkörning ske inom cykelfält.
a. Kan man tänka sig en breddning av cykelfältet för en anpassning till
omkörningsmöjlighet? Det skulle innebära 0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=2,65m.

6. Nu rekommenderas inte bredare cykelfält än 1,8m då det vid bredare fält kan misstas för
körbana för bilister.
a) Kan man ändra utseende på fältet för att förhindra detta?

7. Finns det möjlighet till brantare utformning av backar i städer med kuperad terräng som är
anpassade för enbart el-cykeln?

8. En ökning av vägbanan med 0,8m bör göras enligt GCM-handboken för att ta hänsyn till
cyklister som vinglar i uppförsbackar och försvårar för omkörning. Behöver man öka
cykelbanorna ytterligare för att möjliggöra omkörning med el-cykel i backe?

Följande frågor är tänkta att besvara frågeställningen:
"Hur kan framtagna riktlinjer för GCM-nätets anpassning till elcyklen appliceras i en mindre
svensk kommun?

9. Vid ökat användande av el-cykeln i samhället krävs större utrymme med hänsyn till
omkörningar och ökad hastighet:
a) Hur ska plats ges för gcm-nätet?
b) Vilken transporttyp blir då lidande?
c) Kan man införa gator med gångförbud?

10. I GCM-handboken nämns begreppen "genhetskvot" (cyklisters verkliga väg/avståndet

fågelvägen) och "restidskvot" (färdtid för cykel/färdtid för bil från A-B). Vanlig cykeltrafik
är känslig för omvägar medan el-cyklister har högre acceptans.
a) Vilka möjligheter ser ni med hänsyn till detta?

11. Bör man välja bredare vägbredder som leder till ökat cykelanvändande och snabbare
cyklister även i tätort/stadskärna? Är det rimligt att anpassa hela GCM-nätet för
elcyklister?
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a) Nu förespråkas 2,5m för enkelriktad cykelbana med sidohinder och medel-högt
flöde – beräkning ger 0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=2,65 för omkörning av cyklist.

b) Dubbelriktad cykelbana med högt flöde och sidohinder har nu 5,1m - beräkning
ger =0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,75a+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=5,65m

Övrigt:

12. Tycker du att det saknas någon punkt för el-cyklar i VGU eller GCM-handboken? Bör detta
läggas in som Krav eller Råd?

13. Vad tror ni sker om man inte anpassar utformningsriktlinjerna för el-cykeln?
Utformningsförslag
1. Vad tycker du om utformningsförslag 1?
2. Vad tycker du om utformningsförslagförslag 2?
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Sammanställning av intervjusvar
Fråga 1: Vilka svårigheter ser du för utformning av gcm-nätet vid införsel av
rekommendationer för el-cykelanvändning?
På denna fråga tyckte Anders att svårigheterna kommer vara att man behöver ta utrymme från
bilarna, vilket också är anledningen till varför de rekommendationer som nämns i punktlistan
inte blir gjorda. Han tycker också att det behövs en större medvetenhet hos alla aktörer
(högskolor, planhandläggare, trafikplanerare och projektörer bl.a.) om att cyklisters utrymme
ska tas på allvar. Man måste frångå prinicpen att göra som man alltid gjort.
Ove hade uppfattningen att problem vid breddning av GC-banan är ekonomi och
marktillgänglighet. Handlar det om stadsmiljö är det trångt om utrymme och på landsbygden
ägs inte alltid marken. Han tog också upp att man gör som man tidigare gjort angående att
Värnamo kommun har oseparerade GC-banor. Inget av dessa ämnen berörde el-cykeln
endast. Enkelriktade cykelbanor nämndes också samt korsningspunkter där Ove tyckte
Cykelpassager borde börja införas i större utsträckning.
Sabina tyckte som Ove att det är ekonomin som är det stora problemet vid breddningen av
gcm-nätet. Hon tyckte sedan inte det fanns några hinder för tillämpning av Trivectors råd och
rekommendationer vid nybyggnation. Däremot vid ombyggnad av befintlig bebyggelse så
kunde problem uppstå.
Fråga 2: Bör gcm- nätet delas upp i hastighetsbegränsande stråk eller är det tillräckligt
med förtydligande utformning?
Anders tyckte inte det fanns någon möjlighet till hastighetsbegränsande stråk i den
bemärkelsen utan tyckte det räckte med en tydlig utformning. Utformningen bör vara "fri
fart" eller "lågfartsområde". Vid cykelbanor med fri fart blir det viktigt att göra tydliga
separeringar så att gående och cyklister håller sig på sin körbana. Problemet här är att det
krävs en kontinuitet för att folk ska hålla sig till detta.
Ove tyckte på denna fråga att det är bättre att utforma cykelnätet och cykelbanorna så att man
delar på trafiken, gång och cyklar. Tydlig utformning är alltid bättre än begränsningar.
Sabinas åsikt var också att det räckte med en tydlig utformning. Ingen kommer ändå hålla sig
till hastighetsbegränsningen då det blir för mycket att hålla reda på. Vill man begränsa
hastigheten ska man istället göra en krångligare utformning!
Fråga 3: Hur kan följande lösningar användas för att anpassa cykelnätet för el-cykeln:
a. Blandtrafik
Anders tyckte el-cykeln trivs alldeles utmärkt här sålänge hastigheten är runt 30km/h. Man
kan även här enligt Anders utforma nätet så att cyklister och bilar håller en lägre hastighet.
Alltså är blandtrafik en bra lösning då det är ont om plats och där man är beredd att sänka
bilisternas hastighet.
Sabinas åsikt var att det är ett bra alternativ då det separerar cyklister från gående. Man kunde
istället ha vissa krav som måste uppfyllas för att vägen ska få en cykelbana.
Ove var tveksam på lösningen och tolkade det som att el-cykeln skulle få samma standard
som EU-mopeden när den förs i vägnätet.
b. Cykelfält
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Det är en snabb och enkel åtgärd men uppfattas ofta som otrygg och som extra
parkeringsplats av bilförare tyckte Anders. På frågan om han trodde man kunde få in en
kontinuitet kring att folk använder cykelfält på samma sätt som att folk börjar bli medvetna
om separering mellan gående och cyklister svarade Anders ja. Man vill ha trafiksystem som
funkar fastän några alltid gör fel i dem. Han tyckte inte man behövde ha parkeringsförbud
men däremot måste nätet göras brett nog så att folk inte blir skadade av bildörrar som öppnas.
Här tyckte Sabina att cykelfält snarare är ett bättre alternativ än blandtrafik om det är frågan
om många cyklister. Bilister och cyklister kommer då inte lika ofta i konflikter.
Ove tyckte att cykelfältet inte kändes lika säkert som ren separering av cyklister från biltrafik
men att det definitivt är ett första steg mot en separation.
Fråga 4: VGU Råd säger att en GC-väg utmed landsväg med syftet att öka antalet
arbetspendlare bör vara 3m bred.
Väljer vi måtten som VGU föreskriver för cyklister kommer vi fram till
0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=3,75m. Då kan möte ske samtidigt som
omkörning sker i en riktning.
Är det rimligt att ha möjlighet till möte+omkörning på gc-väg med hänsyn till
utrymmesmöjligheter?
Det beror helt på ÅDTn tyckte Sabina. Hon tyckte också att tydligare beskrivning mellan
DTS och flöde och principlösning bör göras i VGU. Hon tyckte detta snarare borde baseras
på hur många invånare som bor i områdena som berör sträckan och på hur många fler som
kan tänkas cykla vid olika typer av utformningar. Städer däremot bör troligtvis dimensioneras
med möjlighet till omkörning+möte.
Ove tyckte detta var helt rimligt och såg inga svårigheter med att bredda vägen med 0,75m.
Anders tyckte som Ove men var kritisk till om man har möjligheten att få tag på mark för
denna typ av exploatering. Han nämnde också att lösningen också medger 1 gående + 2
cyklister i möte.
Fråga 5: I nuläget kan inte omkörning ske inom cykelfält. Kan man tänka sig en
breddning av cykelfältet för en anpassning till omkörningsmöjlighet? Det skulle
innebära 0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=2,65m.
Med Värnamo kommun som exempel med en vanlig gata på 7m skulle detta inte vara möjligt
då det blir alldeles för brett med fält i båda färdriktningarna. Möjligheten finns däremot då
vägarna är bredare, t.ex. för de gamla gatorna som är 14m i Värnamo.
Sabina hänvisade även här till ÅDTn. Är det många trafikanter så visst men om det inte är det
räcker det med fält utan kantsten där omkörning kan göras i körbanan för bilister.
Anders tyckte inte det fanns några hinder förutom det faktum att fältet kan misstas för körfält.
Fråga 6: Nu rekommenderas inte bredare cykelfält än 1,8m då det vid bredare fält kan
misstas för körbana för bilister.
Kan man ändra utseende på fältet för att förhindra detta?
Ove sa att man gör det i t.ex. Danmark där man har röda eller blå cykelfält. Det gäller att vara
tydlig i utformningen. En fysisk spärr kan också vara möjligt som gör att bilarna märker om
de kör in i fel fält plus att man inte vill riskera att bilens fälgar tar skada t.ex..
Anders höll med om dessa möjligheter men tyckte inte det förhindrar något. Ända lösningen
är enligt honom att bötfälla folk tills de lär sig hur de ska bete sig. Han höll också med om att
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det kan vara en idé med färglagd beläggning och tyckte också VGU borde ha nedskrivet. Han
trodde dock det kunde bli för dyrt då kommunerna sällan har färglagd asfalt på lager.
Sabina höll med om färgläggningen av asfalt och lade till att det dessutom borde göras i
korsningar. Hon höll också med om Anders resonemang om att folk ändå inte kommer hålla
sig i sin körbana.
Fråga 7: Finns det möjlighet till brantare utformning av backar i städer med kuperad
terräng som är anpassade för enbart el-cykeln?
Detta tyckte Sabina var en bra idé om behovet finns, framförallt vid nybyggnation. Det ska då
skyltas som enbart en cykelbana!
Anders åsikt var att man ska bygga en cykelstad som funkar för alla men att man kanske
kunde tänka sig brantare utformning på vissa ställen när el-cykeln finns med. Däremot var
han rädd för problem vid för snabb hastighet nedför och halkrisk vid löv, grus eller is.
Ove höll med Sabina om att det är en bra idé, framförallt om el-cykeln tillkommer men sa
också att detta redan finns i t.ex. Värnamo. Han påpekade dock att det är viktigt att det finns
flackare alternativ som tillgodoser andra trafikanters behov.
Fråga 8: En ökning av vägbanan med 0,8m bör göras enligt GCM-handboken för att ta
hänsyn till cyklister som vinglar i uppförsbackar och försvårar för omkörning. Behöver
man öka cykelbanorna ytterligare för att möjliggöra omkörning med el-cykel i backe?
Ove tyckte detta snarare är en riktlinje som ska beaktas vid dimensionering. Det bör göras i
speciella områden, t.ex. branta backar som är någorlunda långa. Sådana här riktlinjer bör man
tänka på när man bygger.
Sabina tycker detta redan tillgodoses om vägarna är 3m breda. Hon hänvisade också till
ÅDT:n där man hänvisar till flödet för olika delar av sträckan förutom om backen är riktigt
brant. Hon tyckte VGU borde lägga till vid vilka lutningar breddning av backe bör göras.
Anders resonemang var att det var en bra idé och att man då bör dimensionera för 3 cyklister
i backe om det är medräknat med 2 cyklister på resten av nätet.
Fråga 9: Vid ökat användande av el-cykeln i samhället krävs större utrymme med
hänsyn till omkörningar och ökad hastighet:
a) Hur ska plats ges för gcm-nätet?
Anders: Man måste reservera yta för cykling vid nybyggnation och ombyggnation av
befintligt nät.
Sabina: Antingen tar man väg i anspråk från biltrafiken då den nu ofta är överdimensionerad.
Går inte detta bör man tänka till om man kan leda om trafiken till en sträcka med mer
utrymme.
Ove: Man kan ändra detaljplaner eller köpa in mark, ibland med tvång. Tvång kan tänkas
behöva nyttjas om vi vill ändra infrastrukturen.
b) Vilken transporttyp blir då lidande?
Sabina: Bilen. De får de trängre och tvingas sänka hastigheten vilket leder till bättre säkerhet.
Ove: Personbilen och vanlig fordonstrafik.
Anders: Biltrafiken och gående när el-cykeln med den ökade hastigheten beblandas med
gående. Direkt olämpligt att blanda cyklar med gångtrafik. Personliga åsikten är att det är
bättre att tumma på bilistens framkomlighet än på gc-trafikanters.
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c) Kan man införa gator med gångförbud?
Ove: Det är bättre med alternativa gator som uppfattas som bättre för gående. Påbjuda vägar
är bättre än att förbjuda vissa vägar. Han kan också tänka sig att börja bötfälla folk om de inte
använder avsedda vägar som ses som goda alternativ om de istället väljer trafikerad gata.
Anders: Nej, det kommer nog inte fungera.
Sabina: Ja men gångarna kommer kanske inte rätta sig efter dem. På större vägar är det större
chans till detta än i villaområden. Folk går normalt inte på genomfartsleder. Bättre med
separat gångbana än att förbjuda gångtrafiken.
d) Fungerar det i praktiken?
Anders: Ja det är det, handlar om politik, tradition och normer. Handlar om att ta bort
överdimensioneringen av bilnätet från VGU och utnyttja detta för t.ex. cyklister.
Sabina: Ja i de flesta situationer, undantagsvis i vissa ombyggnationer. Små- eller mellanstora
kommuner har ekonomiska begränsningar. Det handlar dock både om resurser och pengar.
Ove: Det gör det men det kräver tid och omfattande arbete. Blir viktigt att bli bättre på att
sprida information kring fördelarna med alternativa rutter och för- och nackdelar med elcyklarna. Detta bör spridas till trafikanter, föräldrar till skolbarn och kommuninvånare.
Fråga 10: I GCM-handboken nämns begreppen "genhetskvot" (cyklisters verkliga
väg/avståndet fågelvägen) och "restidskvot" (färdtid för cykel/färdtid för bil från A-B).
Vanlig cykeltrafik är känslig för omvägar medan el-cyklister har högre acceptans.
Vilka möjligheter ser ni med hänsyn till detta?
Anders tyckte här att ett stopp i korsning blir ett mindre problem för el-cyklister eftersom
man kommer igång direkt. Vi bör dock inte dimensionera ett cykelnät med mer krokar utan
nätet ska ha god framkomlighet och gent med få stopp. Anders säger att ett sätt att tolka detta
är att nätet hellre kan ha några stopp än göras med omvägar.
Oves åsikt är att man som el-cyklist, trots att man är mer tålig för omvägar, hellre väljer den
genare vägen. Även om ökade möjligheter finns till att välja omvägar med färre stopp t.ex.
Här tyckte Sabina att man kan göra separata fält vid de större vägarna som el-cyklarna kan
använda. Hon såg goda möjligheter att ta omvägar som gör att det är så bekvämt som möjligt.
Fråga 11: Bör man välja bredare vägbredder som leder till ökat cykelanvändande och
snabbare cyklister även i tätort/stadskärna? Är det rimligt att anpassa hela GCM-nätet
för elcyklister?
Nu förespråkas 2,5m för enkelriktad cykelbana med sidohinder och medel-högt flöde –
beräkning ger 0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=2,65 för omkörning av cyklist.
Dubbelriktad cykelbana med högt flöde och sidohinder har nu 5,1m - beräkning ger
=0,2v+0,75C+0,75a+0,75C+0,75a+0,75C+0,75a+0,75C+0,2v=5,65m
Sabinas åsikt är att huvudstråken ska anpassas för el-cykeln. 5,1m tyckte hon kändes brett
men att det ändå kunde användas där t.ex. flera cykelbanor möts eller strålar samman.
Framförallt där det är många cyklister! Känns dock brett för en mindre stad...
Ove tyckte det var rimligt men att det mestadels handlar om ifall vi har ett behov till detta nu
eller inom en snar framtid. Det är givet att dimensionera nybyggnationer för el-cykeln men
inte ombyggnationer (här är undantaget det område som är avsett för fordon i detaljplanen,
det kan behandlas hur som helst). Ett exempel på hur gaturummet kunde ändras är genom
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enkelriktning av körbanan så att mer plats ges för gcm-nätet. Mestadels tyckte Ove dock det
handlade om ekonomin.
Anders synpunkt var att det är underligt att det skiljer mellan lathunden och
dimensioneringsmåtten i VGU. Han tyckte sen att man ska bredda cykelbanorna för att få fler
folk att cykla. Åsikten var till sist att det handlade om att dimensionera för alla cyklar vilket
då leder till att el-cykeln också får plats och att man bör använda DTS mer.
Fråga 12: Tycker du att det saknas någon punkt för el-cyklar i VGU eller GCMhandboken? Bör detta läggas in som Krav eller Råd?
Det blir viktigare att tydliggöra att både långsamma och snabba cyklister ska rymmas i GCnätet. Anders tror inte på krav för kommuner då det kommer bli svårt att kontrollera att detta
följs.
Ove hade inte någon konkret punkt att tillägga förutom att han tyckte att det är viktigt med
enhetliga regler i nationen. I alla fall så borde man jobba i sin egen kommun och titta på
närområdet.
Sabinas åsikt var att hon tyckte att man skulle sikta på att ha olika utformningslösningar
beroende på vilken ÅDT man har. Det borde också vara lättare att urskilja i detalj vilken typ
av utformning man sen ska göra när man bestämt flödet. Hon ville också ha fler råd att gå
efter vid bestämning av DTS. Detta är dock generellt och inte bara för el-cykeln.
Fråga 13: Vad tror ni sker om man inte anpassar utformningsriktlinjerna för elcykeln?
Ove tror att största risken är att utformningen skiljer sig väldigt mycket från stad till stad och
att man då inte kommer få någon kontinuitet alls. De städer med mycket pengar och resurser
kommer utöka nätet mer än de mindre med färre resurser och vi kommer då få en stor
skillnad i nätets utformning.
Anders pekade på 3 möjliga scenarier:
Det lindriga scenariot: Folk skaffar inte el-cykeln för de tycker inte det är värt att betala extra
för cykeln när man ändå inte kommer fram snabbare.
Mellan scenariot: Folk skaffar el-cyklar vilket skapar irritation i trafiken eftersom nätet inte
är utformat för at snabba och långsamma trafikanter kan samsas.
Det allvarliga scenariot är irritation + olyckor. Då blir det samhällsekonomiskt kostsamt.
Här tror Sabina att el-cyklisterna kommer cykla på vanliga gc-banor istället för på körbanan
för biltrafik. Det kommer då bli väldigt trångt och olycksrisken kommer öka.
Utformningsförslag
Utformningsförslag 1
Sabina tyckte förslag 1 var bra men att det var lite väl brett i Värnamos exempel. Större
kommuner kommer detta kunna fungera på. I Värnamos exempel är det bättre med endast 2st
cyklister i bredd där gc-banan kan nyttjas för omkörning. Detta då det inte är så många
trafikanter på sträckan. Är det fler trafikanter kan bredden tänkas att öka. Hon är tveksam på
att gående kommer nyttja hela ytan.
Anders åsikt var att separat gångbana är en överdimensionering samt att behovet av att
dimensionera för cykelkärra också är det. Dock tyckte han det var bra att två kan cykla i
bredd då han refererade till att cykling är ett socialt transportmedel. Han tyckte inte heller att
alla streck behövdes utan att det räcker med streckad mittlinje. Han gillade att nätet är brett
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då det är dimensionerat för en framtida ökning. Det ska vara som att åka ut på motorvägen
med bil.
Oves åsikt är att nätet var väldigt brett, kommer vara svårt att få ekonomi och mark till att
bygga nätet. Dock kan han också tänka sig att ha ett bredare nät på vissa delar av sträckan.
Han tror också ett problem kan vara kostnader för vinterväghållning + att folk inte kommer
nyttja sträckan vid dåligt väder.
Utformningsförslagförslag 2
Bra överlag men lite väl bred utformning i utkanten av staden tyckte Sabina. Där kanske det
räckt med 2 cyklister i bredd. För el-cyklar blir det viktigt med bra sikt och färre krokiga
vägar. Kommer förmodligen inte kunna anpassa hela nätet för el-cykeln. VGU behöver ha
tydliga bredder utifrån vilken ÅDT man har.
Anders tyckte också att bredderna skulle variera beroende på vilken ÅDT och DTS man har.
Man ska inte ha strikta riktlinjer utan måste låta det variera från fall till fall. Det handlar dock
inte om låg standard på vissa ställen utan olika typer av hög standard på alla ställen! Hans
åsikt i detta fall var till skillnad från förslag 1 att det är bra att dimensionera med en lastcykel
istället för vanlig cykel. Han tyckte också att det skulle vara enkelriktade cykelbanor.
Ove sa att han tyckte det skulle bli viktigt att kunna urskilja huvudnät och lokalnät från
varandra. Han trodde också att bredderna skulle bli svåra att få till och att det skulle vara
svårt att utföra enkelriktade banor då det inte finns motiv till det för att folk inte följer dem +
att det inte behövs då det inte är så mycket folk där i värnamos fall.
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Granskning av VGU och GCM-handboken
Grundvärden för cykeldimensionering
För dimensionering av gcm-nätet används standardmått för utrymmesbehov, kapacitet och
hastighet(SKL. 2010).
Utrymmesmått- bredder, kurvradier och lutningar
Utrymmesmåtten skiljer sig beroende på vilken cykeltyp som används. I GCM-handboken
finns följande mått illustrerade enligt tabell 1.(SKL. 2010):
Tabell 1. Olika cykeltypers utrymmesmått

Utöver grundbredden för cykelfordonet ska en tilläggsbredd för vingelmån adderas. Denna är
normalt 0,5 meter och i de fall då hastigheten understiger 12 km/h behövs 0,8 meter.
Cyklister färdas normalt kring 12 km/h genom en kurva med radien 5 meter. Enligt GCMhandboken nämns detta därför som det minsta måttet på en kurvradie inom cykelnätet.
Angående mopedförares förhållande till cykelnätet så tillåts moped klass 2 i cykelnätet
medan moped klass 1 inte är tillåtet(SKL. 2010). Är mopedtrafiken dessutom omfattande ska
bredden ökas med 0,2 meter vid dubbelriktad cykelväg och 0,1 meter vid enkelriktad. VGU
sammanställer avstånd mellan mötande cyklister på gc-vägar, se figur 1.
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Figur 1. Avståndskrav mellan cyklister(Trafikverket, 2015b)

Generellt för alla typer av infrastrukturlösningar för cykeltrafik så bör lägsta radie och lutning
för horisontal- och vertikalkurvor beaktas enligt VGU. Råden redovisas i tabell 2-5. I
tabellerna behandlas hastigheter upp till 30 km/h vilket är högre än elcykelns kapacitet på 25
km/h.
Tabell 2. Minsta radiestorlek på horisontalkurvor(Trafikverket. 2015a).

Tabell 3. Minsta radiestorlek på konvexa vertikalkurvor(Trafikverket. 2015a).
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Tabell 4. Minsta radiestorlek på
dimensionerande(Trafikverket. 2015a).

konkava

vertikalkurvor

Tabell 5. Största lutning på cykelvägar(Trafikverket. 2015a).
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Cykelföring i Blandtrafik
I VGU sammanställs avstånd mellan olika fordonstyper på lokalnätsgata enligt tabell 6. Här
innefattas även cyklister och gående. Tabellen förklaras i figur 2.
Tabell 6. VR: dimensionerande hastighet, Utrymmesklass: A är god- och C är låg
standard(Trafikverket. 2015b)

Figur 2. Sidoavståndsmått vid bestämning av dimensionerande trafiksituation(Trafikverket. 2015b)
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Allmänt vid utformning
DTS, Dimensionerande Trafiksituation
DTS står för dimensionerande trafiksituation(Trafikverket. 2015b). I VGU definieras DTS
som: "På sträcka, den kombination av breddmått för trafikanter och sidoavstånd mellan
trafikanter samt mellan trafikant och bankant eller sidohinder som ger en vägbanans bredd
eller den fria bredden mellan sidohinder. I korsning, de utrymmesklasser och kombinationer
av fordon eller enstaka fordon för vilka korsningskurvor, kanalbredder och övriga körytor
utformas." Vid användning av utformningsriktlinjerna i VGU ska den dimensionerande
trafiksituationen beaktas.
Hastigheter
Säkerhetsperspektivet bör beaktas vid val av dimensionerande hastighet för utformning av
gcm-nätet. GCM-handboken säger att en oskyddad trafikant som blir påkörd av en bil
sannolikt överlever detta om bilisten färdas i 30 km/h eller lägre. Detta gäller om cyklisten
följer använder hjälm(SKL. 2010). Vid högre hastigheter ökar risken för skador med dödlig
utgång avsevärt.
Den faktiska hastigheten som en cyklist använder är i genomsnitt 16 km/h men kan uppgå till
40 km/h i vissa fall. Hastigheten varierar dock från fall till fall och hastighetsspridningen är
som störst vid uppförs- och nedförsbackar.
Enligt GCM-handboken bör cykelnätet anpassas för 30 km/h om man vill öka antalet
cykelpendlare.
Självförklarande utformning
VGU beskriver att en väg ska vara självförklarande(VGU. 2015a). Det innebär att en väg
eller gatas utformning är medvetet planerad så att den förtydligar och klargör dess funktion
och tillåtna hastighet.
Lämpliga utformningselement för att uppnå detta är enligt VGU; linjeföring, väg- och
gatubredder
samt
längder,
separationsform,
korsningsavstånd,
korsningstyper,
beläggningsmaterial, planteringar, vägmärken, vägmarkeringar, vägutrustning. Gaturummets
utformning i sig med val av material, färg och form ska planeras så att behovet av vägmärken
och vägmarkeringar är så liten som möjligt.
Restid
För att cykeln ska vara ett tänkbart fordonsalternativ gäller det att skillnaden i restid mellan
cykel och andra transportmedel är tillräckligt låg(SKL. 2010). De två sätt man använder sig
av för att mäta detta är restidskvot och genhetskvot vilka beskrivs enligt nedan i GCMhandboken:
Restidskvot: färdtid för cykel/färdtid för bil från A-B. Bör vara lägre än 1,5 för god standard.
Genhetskvot: cyklisters verkliga väg/avståndet fågelvägen. Detta bör inte överstiga 1,25 för
att god standard ska uppnås. Ibland godtas dock 1,5.
Metoderna är säkrare ju kortare sträckor det handlar om. Huvudnätet för cykel bör inte leda
till omvägar på mer än 25 %. Risken finns då att trafikanten väljer alternativa transportsätt.
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Principlösningar för cykelinfrastruktur
Gång- och cykelbanor kan utformas på flera olika sätt. I detta kapitel behandlas fyra olika
principlösningar för cykeltrafik, hur man kan välja att placera sträckor och val av separering
av gcm-trafikanter:
GC-väg: Cykel- och gångtrafik har ett gemensamt område där de samspelar om ytan.
Samspelet kan ske genom oseparerad- eller separerad trafik, gc-vägen kan följa en
intilliggande väg eller vara friliggande.
Cykelbana: Vid höga cykelflöden i tätorter kan cykelbanor anläggas för bättre
framkomlighet. Här tillåts endast cykel- och mopedtrafik.
Cykelfält: Cykeln förs på samma plan som biltrafiken men har ett eget körfält där endast
cykeltrafik tillåts.
Cykelföring i blandtrafik: Innebär att cykeln förs i samma körbana som biltrafiken utan
separeringsform.
Utseendet på de olika principlösningarna redovisas i figur 3.

Figur 3. Principlösningar för cyklister(Trafikverket. 2015c)

Hur man använder de olika principlösningarna är upp till varje enskild kommun att
bestämma. GCM-handboken har sammanställt rekommendationer på när lösningarna
vanligtvis bör användas enligt tabell 7.
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Tabell 7. Lathund för val av principlösning(SKL. 2010)

Cykelnätet bör delas upp i huvudnät och lokalnät(SKL. 2010). Huvudnätet ska främst vara för
cyklister som färdas längre sträckor inom tätorten och binda samman stadsdelar och viktiga
målpunkter. För att fler ska använda huvudnätet för pendlingsresor är det lämpligt att utforma
det för en hastighet på 30 km/h. Är det möjligt bör branta backar, hinder och snäva kurvradier
undvikas. Lokalnäten kan bestå av både cykelvägar och mindre gator med blandtrafik.
Lokalnätet används för att transportera sig inom en viss stadsdel eller fram till huvudnätet.
Kriterierna i GCM-handboken för när bilfri cykelväg bör anläggas mellan orter sammanställs
i tabell 8.
Tabell 8. Lathund för att bestämma behovet av bilfri cykelväg mellan orter(SKL. 2010)

Separeringsform för gång- och cykeltrafik från biltrafik inom principlösningarna kan variera.
Hur separering lämpligen utförs beskrivs i VGU enligt tabell 9(Trafikverket. 2015b).
Angående separering mellan oskyddade trafikanter så nämns det i GCM-handboken att
huvudnätet för cykel i så stor mån som möjligt bör bestå av separerade cykelvägar(SKL.
2010). En separerad cykelväg betyder att cyklister och gående separeras från varandra.
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Tabell 9. GC-separering vid olika referenshastigheter och ÅDT(SKL. 2010)

GC-väg
I VGU Krav står det att en dubbelriktad gång- och cykelväg ska vara minst 2,5 meter bred när
det handlar om en landsväg med gång- och cykeltrafik(Trafikverket. 2015a). VGU Råd
utvecklar detta mått och anger att en sträcka med syftet att öka antalet arbetspendlare bör vara
minst 3 meter(Trafikverket. 2015b).
VGU Råd beskriver gc-väg på följande vis: "Gångytan bör vara väl åtskild från cykelbanan
och 2,0 meter bred eller minst 1,8 meter bred och ha vändzoner med jämna
mellanrum."(Trafikverket. 2015b). Är gång- och cykelvägen är dubbelriktad med måttliga
flöden bör gångbanan vara 2 meter bred och cykelbanan 2,3. Rekommenderade bredder på
gång- och cykelbanan redovisas i tabell 10.
Tabell 10. Breddkrav enligt GCM-handboken(SKL. 2010).

Kommentarer till tabell 10.
Omkörning kan inte ske vid möte då cykelbanan är dubbelriktad och 2,25 m bred.
Oseparerade gc-banor bör vara 4 m breda. GC-banor i det lokala nätet eller som har låga
flöden kan minskas till 3 m.
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Vid GC-bana på landsbygd kan bredden minskas till 2,25- 2,5 m.
Cykelbana
Bredden på cykelbanan baseras enligt VGU Råd på antalet cyklister som nyttjar cykelbanan
per timme och riktning(Trafikverket. 2015b). Flödesklassificeringen som gäller enligt VGU
visas i tabell 11.
Tabell 11. Definition av flöde i VGU

Bredden på cykelbanan bör följa breddhänvisningarna enligt tabell 12. Där redovisas
lösningar med enkel- och dubbelriktade cykelbanor. Måtten för lågt flöde är även minsta
tillåtna bredd.
Tabell 12. Rekommenderad bredd baserat på cykelflöde(Trafikverket. 2015b)

Lagen säger att en cykelbana är dubbelriktad om inte vägmärke och lokal trafikföreskrift
säger annat(SKL. 2010). Fördelarna med enkel- respektive dubbelriktad cykelbana är att den
enkelriktade har en högre trafiksäkerhet medan den dubbelriktade skapar genare
vägmöjligheter mellan målpunkter.
Cykelfält
I GCM-handboken är cykelfält rekommenderat för sträckor längs med biltrafikens huvudnät
om det är avsett för arbetspendling. En väg med cykelfält har utformningen enligt figur 4.
Barn och äldre känner obehag om inte bilflödet är lågt och håller låg hastighet(SKL. 2010).
Det vanligaste är att biltrafiken längs sträckor med cykelfält är 40- 50 km/h men de tillåts så
länge hastigheten på vägen är 80 km/h eller lägre(Trafikverket. 2015a).
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Figur 4. Typsektion för cykelfält(Trafikverket. 2015a)

Bredden på cykelfältet bör inte understiga 1,25 meter men 1,5- 1,75 meter är önskvärt(VGU.
2015b). GCM-handboken trycker på att 1,7 meters bredd krävs om omkörning ska kunna ske
med god standard(SKL. 2010). Utöver dessa bredder som är baserade på utrymmesbehov så
ska fältet inte vara bredare än 1,8 meter eftersom det då kan misstas för ett körfält av
bilisterna.
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