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FÖRORD
Sigma Civil har genomfört en forskningsstudie om samspelet mellan gående och cyklister. Studien 
har huvudsakligen genomförts under november 2018 till december 2019. Medverkande i studien har 
varit civ. ek. Anna Pollack och civ. ing. Sofia Lindgren. 

Vi tackar Alexander Hörnquist, Lars Löwenadler och Fredrik Johnson, alla på Sigma Civil, för goda 
råd och stöttning under studien gång. Särskilt tack till Caroline Nilsson, på Sigma Civil, som hjälpt till 
med att ta fram ritningar på berörda korsningar. Vi tackar även Malin Månsson, Annika Nilsson, 
Viveca Karlsson, Björn Berle, Anna Boberg och Sandra Palmqvist, alla på Trafikkontoret i Göteborg, 
för en givande workshop om korsningsutformning för oskyddade trafikanter. Slutligen, stort tack till 
Amritpal Singh som ansvarat för datainsamlingen hos Viscando Traffic Systems.

Studien är framtagen med ekonomiskt stöd från Nordiskt Vägforums svenska avdelning (NVF). 
Ståndpunkter och slutsatser reflekterar författarnas och överensstämmer inte med nödvändighet med 
NVFs ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Göteborg, december 2019

Sigma Civil AB
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund
Att öka andelen resor med gång och cykel är ett viktigt steg för att uppnå ett mer hållbart 
transportsystem och är ett av målen enligt Januariavtalets 73-punktslista. I Göteborg är målet att 12 
procent av resandet ska ske på cykel år 2025, det är nästan en fördubbling jämfört med innevarande 
år. Fler gående och cyklister ställer samtidigt större krav på att gång- och cykelinfrastrukturen håller 
hög standard med god framkomlighet och trafiksäkerhet.

I denna studie studeras samspelet mellan oskyddade trafikanter och hur de rör sig i två gång- och 
cykelkorsningar i centrala Göteborg, som har pekats ut som problematiska av Göteborgs Stad 
Trafikkontoret. Båda korsningspunkterna består av trevägskorsningar med ett överordnat 
pendlingsstråk för cyklister samt en underordnad led som ingår i det övergripande cykelnätet. I båda 
korsningspunkterna har samtliga ben dubbelriktade cykelbanor med gångbana intill och biltrafik är 
inte tillåten. Det ena korsningen är reglerad med väjningsplikt för korsande cyklister och den andra 
är oreglerad med en gemensam yta i korsningens mitt. Båda korsningarna har förbättringspotential 
och enligt Göteborgs Handlingsplan för cykel 2019 är utformningsprinciper vid interaktion mellan 
gående och cyklister en prioriterad fråga. För att utveckla korsningarna och anpassa dem till en allt 
högre trafikmängd är samspelet mellan gång- och cykeltrafikanter viktigt att studera. 

Metod
I denna studie har unika trafikmätningar genomförts av Viscando Traffic Systems, som objektivt och 
kvantitativt mätt hur oskyddade trafikanter rört sig och samspelat i de två korsningspunkterna. 
Mätningarna visar genomsnittligt antal konflikter och hur dessa fördelar sig i mätområdet, antalet 
konflikter/timme och antalet konflikter mellan cyklister respektive gående-cyklister. Dessutom 
inhämtas information om flöden i olika riktningar, hastighetsvariation och svängandelar, vilket 
används för att analysera trafikanternas beteenden och regelefterlevnad.

Resultat och slutsats
En konflikt innebär att två trafikanter passerar varandra så nära att de måste anpassa färdväg 
och/eller hastighet. Mätningarna visar att det är störst risk att råka ut för en konflikt under 
pendlingstid klockan 16:00-17:00 för båda korsningarna. För den reglerade korsningen är 
konfliktsituationer vanligast där den underordnade leden ansluter pendlingsstråket samt där gående 
ska korsa pendlingsstråket. För den oreglerade korsningen uppstår konfliktsituationer både i 
korsningen och strax utanför korsningen, både på pendlingsstråket samt på den underordnade leden. 
Resultatet från analysen visar att även om det finns en viss reglering som ska styra trafikanternas 
rörelsemönster, avviker det mänskliga beteendet från det planerade. Det innebär att 
konfliktsituationer uppstår, framkomligheten sänks och risken för olyckor ökar.

Slutsatsen är att reglering med väjningsplikt där cykelpendlingsstråket får högre prioritet får god 
effekt på framkomligheten eftersom hastigheten är hög genom hela korsningen. Den högre 
hastigheten ökar dock risken för att följderna vid en eventuell kollision blir allvarligare. För att införa 
en prioritering av ett cykelstråk är det viktigt att även tydliggöra var gående ska korsa cykelbanan. 
Förslagsvis placeras en passage på den underordnade leden, som tydliggörs genom exempelvis 
markering av övergångsställe på cykelbanan. Tydligare korsningspunkter ger förutsättningar för ett 
bättre samspel och färre konfliktsituationer mellan oskyddade trafikanter.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Att andelen resor med gång och cykel ökar är ett viktigt medel för att uppnå ett mer hållbart 
transportsystem och är ett av målen enligt Januariavtalets 73-punktlista (Socialdemokraterna, 2019). 
Att gång och cykling ökar är också positivt, inte minst för att främja folkhälsan (Trafikverket, 2015). I 
Göteborg är målet att 12 procent av resandet ska ske på cykel år 2025, det är nästan en fördubbling 
jämfört med innevarande år (Göteborgs Stad, 2019a). Fler gående och cyklister ställer samtidigt större 
krav på att gång- och cykelinfrastrukturen håller hög standard med god framkomlighet och 
trafiksäkerhet för både gående och cyklister. 

I Sverige är gång- och cykelvägnätet ofta sämre än intilliggande körbana vad gäller 
beläggningsstandard, jämnhet och geometri. De är sällan dimensionerade för högre hastighet än 15–
20 km/tim och innebär ofta längre färdväg. Vad gäller gående och cyklister är de dessutom helt olika. 
De rör sig i helt olika hastigheter; gående i 4–5 km/timmen, cyklister ofta i 20–30 km/timmen, 
förutom i nedförsbackar där det kan röra sig om betydligt högre hastigheter (Fotgängarnas förening, 
2017). Trots detta måste gående och cyklister ofta samsas om utrymmet på det gemensamma gång- 
och cykelvägnätet.

När gående och cyklister med olika hastighetsanspråk delar på infrastrukturen finns risk för att 
samspelet inte fungerar och att fler konflikter, incidenter och olyckor uppstår. Samtidigt har Sverige 
satt upp flera viktiga mål i transportpolitiken, två av dem är att; 1) att öka antalet gång- och cykelresor 
och 2) att minska antalet skadade i trafikolyckor (Regeringskansliet, 2016). Det finns en målkonflikt. 
Vad händer med antalet skadade och skaderisker när gång- och cykeltrafiken ökar?

Samhällets ambitioner är att kraftigt öka antalet gående och cyklister – utan att det samtidigt leder 
till ett ökat antal skadade och dödade trafikanter. Men redan idag hör oskyddade trafikanter till de 
mest skadedrabbade trafikantgrupperna och det finns ett stort behov av att utreda 
trafiksäkerhetsaspekter kopplade till oskyddade trafikanters allt större närvaro i trafiken 
(Trafikverket, 2017). För att stimulera gång och cykel som alternativ till motoriserade transporter, är 
trafiksäkerhetsfrågan för gång- och cykeltrafikanter därför viktigare än någonsin att studera.

I denna studie studeras samspelet mellan oskyddade trafikanter och hur de rör sig i två problematiska 
gång- och cykelkorsningar i centrala Göteborg. Vid korsningspunkter uppstår ofta konfliktsituationer 
när flera olika trafikanter har olika målpunkter och ska korsa varandras väg. Båda de studerade 
korsningspunkterna består av trevägskorsningar med ett överordnat pendlingsstråk för cyklister samt 
en underordnad led som ingår i det övergripande cykelnätet. I båda korsningspunkterna har samtliga 
ben dubbelriktade cykelbanor med gångbana intill och ingen biltrafik är tillåten på platserna. Det som 
skiljer korsningspunkterna åt är utformningen och regleringen; den ena är reglerad med väjningsplikt 
för korsande cyklister och den andra är oreglerad med en gemensam yta i mitten. Båda korsningarna 
har förbättringspotential och enligt Göteborgs Handlingsplan för cykel 2019 (Göteborgs Stad, 2019b) 
är utformningsprinciper som handlar om interaktion mellan gående och cyklister en prioriterad fråga. 
För att utveckla korsningarna och anpassa dem till en allt högre trafikmängd är samspelet mellan 
gång- och cykeltrafikanter viktigt att studera. 
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1.2 SYFTE OCH MÅL
För att nå det svenska transportpolitiska målet om ett långsiktigt hållbart transportsystem är det 
viktigt att andelen som går och cyklar ökar. Likaså är det viktigt att gående och cyklister prioriteras 
genom att öka dess framkomlighet i trafiken. Idag är gång- och cykelinfrastrukturen på många ställen 
bristfällig, med begränsad framkomlighet för gående och cyklister och när konfliktsituationer uppstår 
riskerar oskyddade trafikanter att skadas. För att möta framtidens behov av ett modernt och hållbart 
transportsystem är det därför av stor vikt att studera kritiska punkter i gång- och cykelvägnätet för 
att dra lärdom av oskyddade trafikanters rörelsemönster och samspel med varandra. Målet är att öka 
trafiksäkerheten och framkomligheten för både gående och cyklister vid korsningspunkter på gång- 
och cykelvägnätet. 

Syftet med denna studie är att studera och kartlägga samspelet mellan gående och cyklister i 
komplexa korsningspunkter. Vidare är syftet att undersöka hur vi med hjälp av ny typ av data kan ta 
fram utformningsrekommendationer som kan öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gående 
och cyklister. 

Studien syftar till att besvara:
 Vilka typer av olyckor sker i korsningspunkter för gående och cyklister?
 Hur ser rörelsemönstret ut för gående och cyklister i två olika typer av korsningspunkter, en 

reglerad och en oreglerad korsning? Hur ofta är trafikanter i vägen för varandra?
 Hur ska korsningspunkter utformas i tätort för att klara av fler gående och cyklister, högre 

hastigheter och större hastighetsskillnader?
 Hur ska korsningspunkter utformas i tätort för att främja ett trafiksäkert beteende?
 Kan vi öka säkerheten för oskyddade trafikanter i konfliktpunkter och förbättra samspelet genom 

förändringar i infrastrukturen?

Baserat på två fallstudier som genomförs i Göteborg, ges ett underlag för att finna generella 
utformningsrekommendationer. Resultat, slutsatser och rekommendationer vad gäller 
utformningsprinciper ska kunna tillämpas i hela landet. Utformning av gång- och cykelinfrastruktur är 
ett viktigt område ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och tanken är att denna studie kan ligga till grund 
för kommuner som behöver en idéskrift med goda förslag kring utformning av komplexa korsningar 
för oskyddade trafikanter. Avsikten med studien är att utveckla de råd, riktlinjer och utformningskrav 
som finns idag, kopplade till korsningspunkter mellan gående och cyklister.
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Figur 1. Två fallstudier av gång- och cykelkorsningar i centrala Göteborg. (Bildkälla: Google Maps).

1.3 METOD
Analysen av de två korsningarna baseras på information från litteraturöversikt och 
omvärldsbevakning, platsbesök, datainsamling samt workshops med två olika grupper. 

Litteraturöversikt och omvärldsbevakning
Inom ramen för studien har en litteraturöversikt och omvärldsbevakning genomförts för att 
sammanställa gällande praxis och befintliga riktlinjer. För att närmare undersöka och sammanställa 
tidigare forskning på området samt vilka slutsatser som kan dras har översikten avgränsats till studier 
som behandlar korsningspunkter för gående och cyklister. Det har även gjorts en översyn av gällande 
lagstiftning, befintliga råd, krav och riktlinjer i Vägar och Gators Utformning (VGU), Trafik för en 
attraktiv stad (TRAST) och GCM-handboken. Nyckelord har varit oskyddade trafikanter, gående, 
cyklister, trafiksäkerhet, korsningspunkt, konflikt, framkomlighet och cykelinfrastruktur. Artiklar, 
tidigare studier, dokument och riktlinjer har sökts främst på svenska.

Platsbesök
Platsbesök genomfördes vid totalt fyra tillfällen vid respektive korsning, i oktober (sol, dagtid), 
november (vinterväglag, skymning) under 2018 och i maj (regn, dagtid) och augusti (mulet, dagtid) 
under 2019. Vid platsbesöken inventerades vägmarkering, skyltning, sikt och trafikantbeteende 
noterades. Platserna fotograferades. 

Ågrändsbron

Underåsbron
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Datainsamling
I denna studie har trafikmätningar genomförts av Viscando Traffic Systems, som objektivt och 
kvantitativt mätt hur oskyddade trafikanter rört sig och samspelat i de två korsningspunkterna. Genom 
att kartlägga hur gående och cyklister rör sig kan beslut tas om hur en korsning kan byggas om för 
att bli mer effektiv och trafiksäker samt för att underlätta framkomligheten för oskyddade trafikanter. 

Mätningarna genomfördes under två dygn i maj 2019 och visar genomsnittligt antal konflikter och 
hur dessa fördelar sig i mätområdet, antalet konflikter/timme och antalet konflikter mellan cyklister 
respektive gående-cyklister. Dessutom inhämtades information om flöden i olika riktningar, 
hastighetsvariation och svängandelar, vilket användes för att analysera trafikanternas beteenden och 
regelefterlevnad. Resultatet sammanställs i siffror och illustreras i kartor och tabeller.  

Med mätdata från Viscando ges goda möjligheter till underlag för att göra före- och eftermätningar 
för att utvärdera förbättringar i infrastrukturen. I den här studien är fokus dock att göra föremätningar. 
Om rekommendation från denna studie leder till eventuell utformningsåtgärd från kommunens sida, 
finns dock ett stort mervärde i att göra eftermätningar. Då går det att undersöka om och hur 
föreslagen åtgärd ger de förändringar och effekter som eftersträvades i trafiken. Detta får bli fokus i 
en eventuell uppföljningsstudie. 

Workshops
Under studien har två workshops genomförts för att ta del av erfarenheter, kunskap och synpunkter 
från de som arbetar konkret med frågan, både utformningsmässigt och med långsiktig planering inom 
kommunen. En workshop med teknikfokus genomfördes på Trafikavdelningen på Sigma Civil och en 
workshop genomfördes med tjänstemän på Trafikkontoret i Göteborgs stad.
Kontakt togs även med Cykelfrämjandet, NTF och Fotgängarnas förening men de avböjde deltagande 
då de inte hade resurser att granska och ge synpunkter på forskningsstudien. Vid fortsatta studier 
där deltagande önskas från andra organisationer behöver det planeras in i budgeten. Det hade även 
varit positivt med en dialog med användare av trafiksystemet men det fanns inte utrymme för detta. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Studien är begränsad till att analysera insamlad data från valda undersökningsområden. Båda 
platserna utgörs av separerade gång- och cykelbanor som upphör i korsningens mitt. Korsningarna 
utgörs av trevägskorsningar för gång- och cykeltrafikanter. Analyser av fyrvägskorsningar utförs 
därför inte. Eftersom analysen fokuserar på konfliktpunkter mellan gående och cyklister inkluderas 
ingen analys av fordonstrafik. 

1.5 ORGANISATION
Studien genomförs av Trafikavdelningen på Sigma Civil i Göteborg. Arbetsgruppen har bestått av: 

Anna Pollack, trafikanalytiker och projektansvarig
Sofia Lindgren, trafikplanerare

Sigma Civil har beställt datainsamling och analys av Viscando Traffic Systems. Kontaktperson har 
varit Amritpal Singh.
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2 LITTERATURÖVERSIKT OCH OMVÄRLDSBEVAKNING
En omvärldsbevakning har genomförts för att sammanställa gällande praxis och befintliga riktlinjer. 
För att närmare undersöka och sammanställa tidigare forskning på området samt vilka slutsatser som 
kan dras har översikten avgränsats till studier som behandlar korsningspunkter för gående och 
cyklister. Det har även gjorts en översyn av gällande lagstiftning, befintliga råd, krav och riktlinjer i 
Vägar och Gators Utformning (VGU), Trafik för en attraktiv stad (TRAST) och GCM-handboken.

Konflikter i korsningspunkter
Korsningspunkter mellan gående och cyklister uppkommer både där gång- och cykelbanor ansluter 
varandra och där gångbanor korsar andra gång- och cykelbanor. I denna utredning fokuseras arbetet 
på komplexa korsningspunkter vilket avser separerade gång- och cykelbanor som möts i en korsning 
och där flertalet olika rörelseriktningar är möjliga. Stråken för gång respektive cykel utgörs alltså inte 
endast av riktningar rakt fram utan kan innebära även att trafikanten kan ändra färdriktning samtidigt 
som en annan trafikants färdväg behöver korsas. I en trevägskorsning för gång och cykel uppträder 
nio olika konfliktområden baserat på rörelseriktningar som följer utformningen, se Figur 2. Därtill 
tillkommer ytterligare potentiella konfliktpunkter när trafikanter inte uppför sig på det sätt 
utformningen avser. Konflikter mellan gående undersöks inte eftersom hastigheten är lägre och 
kollision mellan gående sinsemellan är ovanligt. Eftersom forskningen inom detta specifika område 
är begränsat omfattas en stor del av informationen i denna rapport, förutom datainsamlingen, på 
litteratur om korsningspunkter generellt. 

  
Figur 2. Komplexa korsningspunkter mellan gående (rött) och cyklister (blått) respektive cyklister sinsemellan 
leder till ett stort antal konfliktområden, se gula markeringar. 
Trevägskorsning med cykelbana i samtliga riktningar – är det högerregeln eller utfartsregeln som gäller? (Figur 
och foto: Sigma Civil). 

Definition av korsning
GCM-handboken definierar korsningar som den plats där trafiknät ansluter till eller korsar varandra 
(Sveriges kommuner och landsting, 2010). Korsningspunkten i sig innebär att trafikanter måste ta 
hänsyn till varandra för att alla parter ska kunna passera utan att någon incident eller olycka uppstår. 
I korsningen ska det vara möjligt att förstå vad som förväntas av dem som vistas eller rör sig i 
korsningspunkten (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Trafikförordningen 7.3 gör gällande att 
gående ska korsa en cykelbana vid övergångsställe om det finns ett i närheten. Om det inte finns 
något övergångsställe i närheten, ska den gående korsa cykelbanan tvärs över den, helst vid en 
korsning, och korsandet ska ske utan onödigt dröjsmål. Utanför ett övergångsställe får gående korsa 
vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken (Trafikförordningen 7.4). På en 
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gemensam gång- och cykelbana ska den gående om möjligt använda vänster sida, för att underlätta 
ögonkontakt. Vid möte bör gående sinsemellan väja till höger (NTF, 2018). 

Tidigare studie om korsningspunkter
I studien Trygga och säkra korsningspunkter (Trivector Traffic, 2015) undersöks tre olika 
korsningstyper: busshållplatser, gång- och cykeltunnlar samt korsningar med biltrafik. Studien bestod 
av bedömning av sju utformningsförslag av referensgrupp samt bedömning av sex stycken 
demonstrationsplatser där utformningsförslag testades på plats. Gemensamt för både 
utformningsförslagen och demonstrationsplatserna är att korsningstyperna utgörs av en separat 
cykelbana som korsas av gående på en specifik plats. Ingen av de undersökta platserna utgörs av 
cykelbanor med minst tre ben. Korsningar där gång- och cykelbanor möts i en punkt undersöks alltså 
inte alls. Fortsatt forskning om konflikter mellan gående och cyklister föreslås (Trivector Traffic, 
2015). Bland annat identifierades följande förslag som lämpligt att studera vidare: forskning om 
samspelet mellan cyklar (cykel-cykelkollisioner) på sträcka och i samband med korsningspunkter med 
gående och/eller cyklister. 

Problem som identifierades i studien Trygga och säkra korsningspunkter och som är tillämpbara i 
denna studie av korsningspunkter på gång- och cykelbanor, omfattas bland annat av: 
 Skylt för övergångsställe som riskerar påkörning när den inte är placerade minst 0,4 meter från 

cykelbanan. 
 Otillräcklig vägmarkering och/eller cykelsymboler.
 Längsgående kantstenar leder till påkörningsrisk för cyklister.

2.1 UTFORMNINGSPRINCIPER
För att tydliggöra korsningspunkter mellan gående och cyklister återfinns flera exempel inom 
litteraturen och i olika städer. Denna utredning fokuserar på utformningsexempel från Göteborg och 
Stockholm men en utblick till Köpenhamn görs också. Där gående förväntas och avser korsa 
cykelbanan finns exempel på avvikande markmaterial, övergångsställe eller väjningsplikt. Där 
cykelbanan ansluter ett överordnat cykelstråk eller passerar en gångbana finns exempel på olika 
hastighetsdämpande åtgärder eller väjningsplikt. Det förekommer även uppmärksamhetsåtgärder i 
form av skyltar eller olika materialval och/eller höjdnivå på gång- respektive cykelbanan. 

Avvikande markmaterial 
Avvikande markmaterial där gående förväntas och avser korsa cykelbanan förekommer bland annat i 
Göteborg, se Figur 3. Det avvikande markmaterialet, ofta i natur- eller betongsten, förläggs som en 
förlängning vid en passage vid en bilväg och ansluter till gångbanan på andra sidan cykelbanan. 
Åtgärden kan förväntas leda gående den kortaste vägen till anslutande gångbana och möjligtvis leder 
det till att något färre gående sneddar över cykelbanan. 
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Figur 3. Avvikande beläggning på område där gående avses korsa cykelbanan. Södra vägen i Göteborg och 
Mölndal centrum. (Foto: Sigma Civil). 

De stenbelagda ytorna tydliggör för cyklister var gående kan förväntas passera men det är otydligt 
vem som har företräde. Gångbanan kan anses vara genomgående eftersom beläggningen fortsätter 
över cykelbanan. Samtidigt korsar gående cyklisternas färdväg för att komma över till sin sida. Det 
resulterar i en konfliktdesign där gående kan uppfatta att de har företräde men där beläggningen i 
själva verket handlar om en uppmärksamhetsåtgärd. Enligt Trafikförordningen 7:3, som nämndes 
tidigare, ska gående korsa en cykelbana på ett övergångsställe. Om det saknas ett övergångsställe 
får gående korsa cykelbanan endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken (7:4). En 
stenbelagd yta kan ha en viss uppmärksamhetshöjande effekt men den faktiska 
hastighetsdämpningen är begränsad eller obefintlig eftersom stenbeläggningen är slät. 

En nyanlagd asfaltsyta är mörk vilket skapar en stor kontrast mellan de stenlagda och asfalterade 
ytorna. Med tiden bleknar asfalten och blir mer ljusgrå och kontrasten mellan de olika ytorna 
försvinner, se Figur 3. Därmed förlorar åtgärden på sikt sin uppmärksamhetseffekt och riskerar istället 
att skapa korsningspunkter där konflikter uppstår. 

Övergångsställe
Ett övergångsställe är den del av en väg, som är avsedd att 
användas av gående för att korsa körbana eller cykelbana 
(NTF, 2018). Övergångsstället är markerat med vägmarkering 
M15 och utmärkt med vägmärke B3, se Figur 4. Enligt 
Trafikförordningen 7:4 ska gående innan de går ut på ett 
övergångsställe ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos 
de fordon, i det här fallet cyklister, som närmar sig 
övergångsstället. Om det inte finns övergångsställe får 
gående endast gå över vägen om det kan ske utan fara eller 
olägenhet för trafiken. Det innebär att gående, trots att 
trafiken på vägen kan ha väjningsplikt, inte får korsa vägen 
så att denne i onödan hindrar eller stör annan trafik.

På sträcka

I Göteborg finns ett fåtal övergångsställen över cykelbanan; på Gibraltargatan vid Chalmers tvärgata 
finns till exempel ett övergångsställe över cykelbanan utan vägmärke. Övergångsställe över en 
cykelbana återfinns i både Stockholm och Köpenhamn, se Figur 5. I exemplen från Stockholm finns 

Figur 4. Övergångsställe 
Transportstyrelsen (2019).

 Vägmarkering M15

 Vägmärke B3
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vägmärke för övergångsställe men vid platsbesök noterades även övergångsställen utan vägmärke. I 
Köpenhamn återfinns övergångsställen både med och utan vägmärke. 

   

  
Figur 5. Övergångsställe över cykelbanan. Övre raden: Vid Munkbroleden i Södermalmstorg i Stockholm, båda 
dessa platser har både vägmarkering och skylt för övergångsställe. 
Nedre raden: Nørrebroturen norr om Superkilen utan skyltning och vid tunnelbanestation i Köpenhamn med 
skyltning. (Foton: Sigma Civil).

Samtliga exempel visar korsningspunkter där en cykelbana lokalt prioriteras ner till förmån för gående 
som ska passera. Framkomligheten för cyklisterna minskar ytterligare i de fall där bullerremsor 
förläggs strax innan övergångsstället, se Figur 5. Kombinationen av åtgärderna återfinns i bland 
annat Stockholm, speciellt på platser där stort ett stort antal gående förväntades och hastigheten på 
cyklisterna kunde vara hög på grund av väglutning.

För bilvägar gäller att körbanan bör ha högst ett körfält i vardera riktningen, vilket kan appliceras 
även på cykelbanor. Gående som passerar flera körfält på en cykelbana kan få svårt att överblicka 
situationen. Cyklister kan skymma sikten för varandra vilket gör att risken för kollision med en 
passerande gående kan öka (Trafikverket och SKL, 2012).

I korsning

Vid komplexa korsningspunkter, där både gång- och cykelbanor möts, återfinns inga tydliga 
dimensioneringsregler för utformning av tre eller fyrvägskorsningar för oskyddade trafikanter. I ’Cykel 
i staden’ (Trafikkontoret Stockholms stad, 2009) finns två exempel på lösningar, se Figur 6. Den ena 
lösningen utgörs av övergångsställe över cykelbanan och därmed prioriteras gående över cyklister. I 
exemplet ser svängradierna snäva ut men en utformning kan anpassas efter lokala förutsättningar. 
Om man däremot vill prioritera cyklister över gående kan cykelbanan göras genomgående i samtliga 
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färdriktningar. Gående behöver invänta tillfälle att passera och för cyklister gäller högerregeln. 
Cyklister ska alltså lämna företräde åt inkommande cyklister som kommer från höger.  

  
Figur 6. Övergångsställe över cykelbana som prioriterar gående framför cyklister. 
Fyrvägskorsning för cykelbana där cyklister är prioriterade framför gående. (Bild från Trafikkontoret Stockholms 
stad (2009) redigerad av Sigma Civil). 

En studie vid Lunds Tekniska Högskola visar att obevakat övergångsställe med vägmarkering och 
vägmärke upplevs som tryggt av gående och hög regelefterlevnad av fordon (87 procent väjde vid 
övergångsstället) (SKL, 2015). Motsvarande beteende skulle kunna förväntas för cyklister och 
gående. Studien visade även att samspelet mellan gående och fordonsförare fungerade bra för 
genomgående gångbanor (vid utfart utmed vägen) där gående har företräde (81 procent av fordonen 
väjde) och gångpassager där fordon har företräde (8 procent av fordonen väjde). Dock upplevdes 
upphöjda gångpassager som förvirrande då 40 procent felaktigt trodde att fordonsförare hade 
väjningsplikt samt att hälften av fordonen väjde för gående trots att de inte har väjningsplikt. Enligt 
studien rekommenderar forskarna att övergångsställen behålls men hastighetssäkras vilket också är 
i linje med Trafikverkets riktlinjer (Trafikverket och SKL, 2015). Innan en skärpning av väjningsplikten 
vid övergångsställen genomfördes år 2000 visade tidigare studier en förhöjd olycksrisk vid 
övergångsställen (SKR, 2019) (Obrenovic och Thulin, 2001). 

Enligt VGU 2004 (Trafikverket, 2004) anges att gator med trafikflöde som överstiger 3000 fordon/dygn 
(ÅDT1) ofta behöver ett övergångsställe. Enligt VGU 2012 rekommenderas övergångsställe längs med 
vägar som har en hastighetsbegränsning på 40 km/h även om trafikflödet understiger 2000 
fordon/dygn (Trafikverket och SKL, 2012). För övergångsställe över en cykelbana skulle samma 
resonemang kunna vara lämpligt när antalet cyklar är i den storleksordningen, det vill säga 2000 per 
dygn. Med den ökande andelen snabba cyklister på grund av fler sport- och elcyklar ökar också 
hastigheterna. 

Det finns dock risk att gående har ett annat beteende när de ska korsa en cykelbana jämfört med 
bilväg. Vid oaktsamhet ökar risken för kollisioner och ett övergångsställe skulle kunna leda till en 
hastighetsdämpning av cyklisten vilket minskar risken för olycka. Åtgärderna behöver vägas mot 

1 Årsdygnstrafik
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varandra för att skapa en så bra trafikmiljö som möjligt men samtidigt behöver framkomligheten för 
cyklister vara god. 

Väjningsplikt
Cykeln är ett fordon och ska därför iaktta väjningsplikt enligt samma regler som övrig fordonstrafik 
(Cykelfrämjandet, 2018). Enligt Transportstyrelsen (2018) ska en cyklist som vill vara säker på att göra 
rätt, alltid iaktta väjningsplikt när denne korsar en väg, eftersom den regeln nästan alltid gäller. Detta 
regleras bland annat i Trafikförordningen 3.18 (högerregeln) eller genom lokala trafikföreskrifter 
enligt Trafikförordningen 10.1. För cyklande gäller utöver detta att man ska iaktta väjningsplikt när 
man lämnar en cykelbana eller efter att ha korsat en gång- eller cykelbana. Eftersom detta gäller 
generellt, med några få undantag, skyltas detta normalt inte. När cyklisten inte har väjningsplikt ska 
denne ändå ta hänsyn till andra. Samtidigt är andra trafikanter i de flesta situationer skyldiga att visa 
hänsyn till cyklisten. Genom att både cyklisten och andra trafikanter har skyldigheter tvingas båda 
att visa varandra hänsyn, vilket ökar trafiksäkerheten (NTF, 2018). 

Väjningsplikt kan användas för att förtydliga för cyklister att de behöver lämna företräde åt en 
överordnad cykelbana eller gångbana. Åtgärden återfinns till exempel i Köpenhamn, se Figur 7. 

 
Figur 7. Väjningsplikt mot en överordnad cykelbana, Nørrebroturen Köpenhamn. 
Väjningsplikt mot gångbana, Superkilen Köpenhamn. (Foton: Sigma Civil). 

Hastighetsdämpande åtgärder
Enligt Trafikförordningen ska cyklister anpassa hastigheten efter rådande omständigheter. Cyklister 
måste även hålla tillräckligt låg hastighet när gående korsar banan enligt Trafikförordningen 3.15. 
Studier visar dock att i korsningspunkter mellan gående och cyklister sker olyckor främst på grund av 
för hög fart bland cyklister (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Det gäller både mellan gående 
och cyklister såväl som cyklister sinsemellan. Vid sådana ställen menar SKL (2010) att det kan vara 
aktuellt att sänka cyklisters hastighet med hastighetsdämpande åtgärder. I Figur 8 ses den 
hastighetsdämpande åtgärden bullerremsor, eller rumble strips, som innebär ett antal tvärgående 
något upphöjda ränder som dämpar hastigheten. Ytterligare hastighetsdämpande åtgärder som 
anges i GCM-handboken är fasta hinder, uppmärksamhetsåtgärder, olika varianter av upphöjningar 
och ränndalsplattor (Sveriges kommuner och landsting, 2010). 
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Hastighetsdämpande åtgärder på 
cykelbanor: 
 Bullerremsor
 Fasta hinder
 Uppmärksamhetsåtgärder
 Upphöjningar, gupp, förhöjda 

korsningar
 Ränndalsplattor

Figur 8. Hastighetsdämpande åtgärd i form av bullerremsor, Superkilen i Köpenhamn. (Foto: Sigma Civil). 

En hastighetsdämpande åtgärd som är väl känd hos trafikanterna fungerar bättre än alternativa 
utformningsprinciper. Av denna anledning är det för bilvägar oftast bättre med ett gupp 5-6 meter 
före ett övergångsställe än en upphöjd korsning (Trafikverket och SKL, 2012). Samma resonemang 
kan appliceras på korsningar på gång- och cykelbanor. 

Eftersom cykeltrafik ska uppmuntras snarare än begränsas bör man vara restriktiv med 
hastighetsdämpandende åtgärder för cykel. Åtgärderna är tvingande och leder till en försämrad 
framkomlighet och minskad attraktivitet av cykel som transportslag (Sweco, 2016). Fasta hinder kan 
i sig utgöra en kollisionsrisk och bör placeras efter noga övervägande och enligt gällande krav och 
riktlinjer i bland annat VGU. 

Uppmärksamhetsåtgärder
Det finns flera olika typer av åtgärder som inte direkt fysiskt har någon hastighetsdämpande effekt, 
men som ändå syftar till att sänka hastigheten eller öka uppmärksamheten. Ett exempel i GCM-
handboken samt i SKL:s åtgärdskatalog (2009) är målade övergångsställen i cykelbanan som tvingar 
cyklisterna och mopedisterna att väja för gående (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Målade 
övergångsställen utan skylt har dock ingen juridisk mening och kan därmed vara ett otydligt sätt att 
upplysa cyklister om korsande gående. Även om det uppfattas att gående har företräde så har de inte 
det i praktiken. Man kan också måla väjningslinjer och sätta upp väjningsskyltar. Ett annat sätt att 
öka uppmärksamheten, som föreslås i GCM-handboken, är att måla text på cykelbanan som 
uppmanar trafikanten att sänka farten. Uppmärksamheten kan också öka genom att beläggningen får 
ett annat utseende vid utsatta platser. Att enbart använda sig av uppmärksamhetsåtgärder har dock 
ingen hastighetsdämpande effekt, menar SKL (2010). Uppmärksamhetsåtgärder som riktar sig till de 
gående snarare än till cykeltrafikanterna kan vara varningsmärke för korsande cyklister eller att 
cykelbanan är nedsänkt och har en annan markbeläggning än kringliggande ytor, se Figur 9. 
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Figur 9. Varningsmärke för korsande cyklister och cykelbana som avskiljs med kantsten och i avvikande material, 
Köpenhamn. (Foton: Sigma Civil). 

2.2 OSKYDDADE TRAFIKANTERS OLIKA BEHOV

Oskyddade trafikanter utgörs av en stor grupp människor med olika förutsättningar och 
transportbehov. Infrastrukturen ska utformas så att den ska vara lätt att nyttja och förstå oavsett vem 
man är. Barn och äldre, nyinflyttade, personer med funktionsvariationer, mopedister, elscootrar, 
elcyklister och motionärer och så vidare har alla olika möjligheter och behov att röra sig i det 
offentliga rummet. 

Separering av gång och cykel
I Köpenhamn används ofta nivåskillnader som separation mellan gång- och cykelbana på sträcka, se 
Figur 10. I Houten (Nederländerna) kan en nivåskillnad på så lite som fyra centimeter användas, där 
har den dessutom utformats med en mjuk övergång (Wolfers, 2019). I Sverige är riktlinjerna 
annorlunda. I till exempel Umeå ska en gatusektion med separerad gång- och cykelbana markeras 
med målning eller olika material. Inga nivåskillnader accepteras mellan banorna, skriver Umeå 
kommun (2015). Nivåskillnader kan öka risken för singelolyckor menar Trafikverket (2014).

Figur 10. Nivåskillnader på gångytor och cykelbana samt vänstersvängfält på enkelriktad cykelbana, 
Köpenhamn. (Foto: Sigma Civil). 
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Separering på sträcka motiveras inte endast på grund av trafiksäkerhetsskäl då endast 1–2 procent 
av olyckorna rapporterade till STRADA utgörs av kollision mellan gående och cyklist (Trivector Traffic, 
2015). Olyckor mellan cyklister skulle dock kunna påverkas av en bristande separation mellan gående 
och cyklister om utrymmet är begränsat eller om utformningen är otydlig. I litteraturen motiveras 
separering av gående och cyklister främst av framkomlighetsskäl och ökad trygghet för båda 
trafikslagen (Trivector Traffic, 2015) (Sveriges kommuner och landsting, 2010). 

Gående och cyklister har länge behandlats som samma transportslag i planeringssammanhang men 
det kan nu anses vara konsensus om nödvändigheten att separera trafikslagen i tätort (Trafikverket 
och SKL, 2015). Trots detta utformas korsningar på gång- och cykelbanor ofta utan en hänvisning till 
hur trafikanterna avser bete sig. Gående och cyklister har olika utrymmesbehov och 
prestationsförmåga, de rör sig i olika hastighet, har olika reaktionstid, olika ögonhöjd, och olika 
stoppsikt. 

På sträcka rekommenderas att gång- och cykeltrafikanter separeras om gång- och cykelbanan 
(Sveriges kommuner och landsting, 2010): 
 ingår i huvudvägnätet eller om behovet av god framkomlighet är högt 
 har fler än 200 cyklister och 200 gående per timme, eller

har fler än 300 cyklister och 50 gående per timme
 har en utformning som medger en hastighet på närmare 30 km/h

Förutsatt att gång- och cykelflödet ovan motsvaras av ungefärlig maxtimme kan flödet räknas om till 
dygnstrafik vilket då skulle motsvara cirka 2000 cyklister och 2000 gående, alternativt 3000 cyklister 
och 500 gående. Sigma Civil har inte hittat några rekommendationer för hur gång- och 
cykelkorsningar ska utformas på separerade stråk. I en dansk studie har andelen konflikter i 
korsningsmiljö visat sig öka då separat gång- och cykelbana införts (Jensen Underlien, 2008). För att 
förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter behöver standarder tas fram för 
gång- och cykelkorsningar, vilket denna studie avser göra. Med stöd i föregående kapitel är det tydligt 
att regler och utformningsprinciper som trafikanter har störst kännedom om, får bäst 
regelefterlevnad, så som övergångsställe och gångpassager. 

Framkomlighet och höga flöden i korsning
Fler och fler kommuner har som mål att öka andelen hållbara transporter och där har en ökning av 
cykeltrafiken en stor roll. Göteborgs stad (2015), Stockholms stad (2015) och Varbergs kommun (2016) 
är några exempel på kommuner som har specificerat mål om en ökning av cykeltrafiken i staden på 
mellan 40–300 procent till år 2025 eller 2030. I Lund (2018) är målet att det årliga cykelresande ska 
öka med 1 procent. Den ökande cyklingen ställer helt nya krav på infrastrukturen och breddning av 
gång- och cykelbanor och separering av gående och cyklister förslås ofta som åtgärder för att 
förbättra framkomligheten. 

Baserat på kommunal VGU-guide (Trafikverket och SKL, 2015) kan ett beräkningsexempel visa på 
framkomligheten för gående och cyklister i en korsning. Metoden utgår från biltrafik och gående men 
bedöms av Sigma Civil kunna appliceras även på cykeltrafik och gående. Om cykelbanan är tre meter 
bred och dimensionerande gånghastighet är 1 meter/sekund krävs det en tidslucka på 3 sekunder för 
att korsa cykelbanan utan att påverka/påverkas av cykeltrafiken. I Figur 11 ses en graf som visar efter 
hur lång tid gående har fått möjlighet att passera (i 96 procent av fallen). Tidsluckan motsvarar 
bredden på gatan/cykelbanan förutsatt en gånghastighet på 1 meter/sekund. 
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Figur 11. Bedömning av gåendes framkomlighet, här applicerad på gång- och cykelkorsning. Diagrammet visar 
inom vilken tid 96 av 100 gående har fått tillgång till en viss tidslucka. Röd linje visar att en tidslucka på 3 
sekunder motsvarar ett trafikflöde på max cirka 620 fordon/timme. Gul linje visar att en tidslucka på 4,8 
sekunder motsvarar ett trafikflöde på max cirka 460 fordon/timme. (Bildkälla: Trafikverket och SKL (2015) 
redigerad av Sigma Civil). 

I 96 fall av 100 uppkommer en tidslucka på 3 sekunder inom 20 sekunder om trafikflödet är mindre 
än cirka 620 fordon/timme, se Figur 11. För en kortare väntetid, på 10 sekunder, krävs ett fordonsflöde 
på under cirka 430 fordon/timme. Det går att resonera kring att acceptansen, bland gående, för att 
vänta på cyklister att passera är lägre än för att vänta på motorfordon.

Enligt Göteborgs stads tekniska standard (Göteborgs stad, 2019c) är målsättningen att dubbelriktade 
cykelbanor ska ha en bredd på 4,8 meter på pendlingscykelnät med mer än 1000 cyklister/maxtimme, 
se Tabell 1. Vid dimensionering för maxtimme skulle det innebära att en tidslucka på 4,8 sekunder 
behövs vilket i Figur 11 motsvarar ett trafikflöde på cirka 460 fordon/timme för 20 sekunders väntetid 
och 260 fordon/timme för 10 sekunders väntetid. 

Tabell 1. Målsättningsbredder i Göteborgs stads tekniska handbok (2019c).
CykelbanebreddMålsättningsbredder för 

god framkomlighet
Antal 
cyklister/maxtimme Enkelriktad Dubbelriktad

<500 2,0 3,0
500–1000 2,4 3,6Pendlingscykelnät

>1000 3,0 4,8
<500 1,6 2,4

500–1500 2,0 3,6Övergripande cykelvägnät
>1500 2,4 4,8
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Möjligheten till att anpassa samspel mellan trafikanter kan underlättas av generösa ytor så att 
hastighet och färdvägar kan anpassas efter trafikanternas momentana rörelsemönster. På detta sätt 
skulle framkomligheten kunna vara fortsatt god även vid större trafikflöden av både gående och 
cyklister. Principen är god i teorin men frågan är om funktionen behålls i verkligheten. Som exempel 
kan Stenpiren i Göteborg ges, där ett genomgående cykelstråk korsar ett stundtals omfattande 
gångflöde när byte mellan olika kollektivtrafikslag sker och resulterar i ett högt antal nära-
interaktioner. 

Regelefterlevnad
För att kunna tillämpa de lagar som gäller på gång- respektive cykelbanor är det viktigt att trafikanter 
kan avgöra vad det rör sig om för bana. Enligt Trafikförordningen 3:6 gäller att om en bana är avsedd 
för viss trafik, får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den. Även i 
Vägmärkesförordningen (2007:90) finns ett antal möjligheter att tydliggöra detta, till exempel genom 
lokaliseringsmärken, påbudsmärken, längsgående och tvärgående markeringar, symboler och 
trafiksignaler.

Studien Separering av gående och cyklister från varandra visar att en tydlig separering av gående 
och cyklister gör att trafikanter använder rätt yta (Trivector, 2010). Resultaten från studien visar också 
att om utrymmet är begränsat är det fler som felaktigt nyttjar gång- eller cykelbanan. Om det inte 
tydligt framgår var man som trafikant ska befinna sig är risken större att man nyttjar fel plats i 
gaturummet, speciellt om yttre faktorer så som lokalisering av målpunkter eller distraktion eller högt 
flöde av andra trafikanter. Otydlig infrastruktur kan alltså antas leda till fler förseelser, oavsiktliga 
sådana, på grund av att det inte framgår hur trafikanten ska göra.
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3 NULÄGESBESKRIVNING

3.1 CYKELINFRASTRUKTUR I GÖTEBORG
I Göteborg är cykelvägnätet indelat i tre nätklasser: pendlingscykelnät, övergripande cykelvägnät och 
lokalt cykelvägnät (Göteborgs stad, 2015). Pendlingscykelnätet kännetecknas av cykelbanor som gör 
det möjligt för cyklister att cykla i olika hastigheter. Ett pendlingscykelnät ska ha mycket god 
framkomlighet, och få eller inga konflikter med andra trafikanter. De övergripande cykelvägnäten 
skapar anslutningar till pendlingscykelnätet och ska vara sammanhängande, gena, säkra och av hög 
standard.

Enligt Cykelprogram för en nära storstad (Göteborgs stad, 2015) ska de båda studerade 
korsningspunkterna på sikt ingå i pendlingscykelnätet. För både Ågrändsbron och Underåsbron är det 
den öst-västliga riktningen som ska ingå i pendlingscykelnätet medan cykelbanan i nord-sydlig 
riktning, längs med Mölndalsån, ska ingå i det övergripande cykelvägnätet, se Figur 12. 

Figur 12. Övergripande cykelvägnät och pendlingscykelnät med riktlinjer för hur kvaliteten på den befintliga 
cykelinfrastrukturen ska förbättras. (Bildkälla Göteborgs stad (2015)).

Ågrändsbron

Underåsbron
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3.2 BAKGRUND TILL PLATSBESÖK
Sigma Civil har tillsammans med Trafikkontoret i Göteborg identifierat två stycken kritiska punkter i 
Göteborgs gång- och cykelvägnät där framkomligheten är begränsad (se Figur 13). På platserna råder 
det kända konfliktsituationer mellan gående och cyklister och cyklister sinsemellan och 
trafiksäkerheten är därmed är bristfällig. De två valda platserna trafikeras endast av gående, cyklister 
och mopedister, biltrafik är inte tillåtet. Trafiksituationen och utformningen vid de två platserna ligger 
till grund för den fortsatta studien. 

Figur 13. Lokalisering av de två fallstudierna.

Innan trafikmätningarna startades genomfördes platsbesök för att undersöka hur platserna såg ut i 
detalj. Detta för att identifiera eventuella brister i utformning eller underhåll som kunde påverka 
rörelsemönster och interaktionsmomenten mellan gående och cyklister.

Ågrändsbron

Underåsbron
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3.3 GÅNG- OCH CYKELKORSNING VID ÅGRÄNDSBRON 

Gång- och cykelkorsningen direkt väster om Ågrändsbron ligger centralt placerad i Göteborg mellan 
Ullevi och Gårda brandstation. Korsningen består av en trevägskorsning med gående och cyklister 
som kan färdas i östlig, nordvästlig eller sydlig riktning. Samtliga ben har dubbelriktade cykelbanor 
med gångbana intill. Ingen biltrafik är tillåten i korsningen. 

Figur 14. Gång- och cykelkorsning vid Ågrändsbron. (Bildkälla: Google Maps).

Utformning av korsningen

Platsen är särskilt problematisk då det östra benet ligger på en bro, Ågrändsbron, med murar som 
medför begränsade siktförhållanden, dessutom lutar gång- och cykelbanan nedåt från bron i öster in 
i korsningen. Gång- och cykelbanans bredd på samtliga ben är cirka 5 meter. Gångbanans bredd 
varierar mellan 1,5 och 2 meter och cykelbanans bredd varierar mellan 2,5 och 3,5 meter. Se befintlig 
korsningsutformning i Figur 15.

 

Figur 15. Befintlig 
korsningsutformning av 
Ågrändsbron.
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Markbeläggning, vägmarkering och separering 

Samtliga gång- och cykelbanor vid korsningen Ågrändsbron utgörs av asfalt, se Figur 16. Gång- och 
cykelbanan separeras med en vit heldragen linje som i korsningen fortsätter som en streckad linje i 
öst-västlig riktning. Cykelbanan är därmed genomgående och gångbanan från bron smalnas av för att 
upphöra innan korsningen, se Figur 17. Detta gör att gångtrafikanter som ansluter korsningen får 
passera över cykelbanan. I korsningens samtliga ben finns vägmarkering för gång och cykel. 
Cykelbanorna är separerade för mötande cyklister i samtliga ben i korsningen och cykelpilar i marken 
visar på lämpliga färdvägar.

 
Figur 16. Det östra benet över bron, i riktning mot korsningen. 
Det nordvästra benet i riktning mot korsningen. (Foto: Sigma Civil).

  
Figur 17. Gångbana från bron smalnas av för att sedan upphöra. Cykelbanan i öst-västlig riktning är 
genomgående i korsningen. Cykelpilar visar lämplig färdväg för cyklister.
Gångbanan i väst-sydlig riktning fortsätter utan avbrott. (Foto: Sigma Civil).

Reglering och prioritering

Korsningen vid Ågrändsbron är sedan oktober 2017 reglerad söderifrån med skylt om väjningsplikt 
samt väjningslinje. Väjningspliktsskylten talar om att cyklister har väjningsplikt mot korsande trafik, 
vilket betyder att cyklister söderifrån måste visa avsikt att väja genom att sänka hastigheten/stanna 
i god tid och de får endast fortsätta köra om det inte utgör fara/hinder för den korsande trafiken. 50 
meter söder om korsningen finns en skylt för väjningspliktsskylt med tilläggsskylt 50 meter som 
förvarnar cyklister om den kommande väjningsplikten, se Figur 18. Trots införandet av väjningsplikt 
råder det otydlighet vad gäller prioriteringen i korsningen, då det inte är givet att väjningsplikten 
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uppmärksammas av cyklisterna som kommer söderifrån. Detta förstärks av att svängradien till och 
från bron är större än för cyklister som ska passera genom korsningen i sydvästlig riktning. 

Enligt Cykelprogram för en nära storstad (Göteborgs stad, 2015) ska cykelbanan i öst-västlig riktning 
på sikt ingå i pendlingscykelnätet och det är där det stora cykelflödet går idag, medan cykelbanan 
söderut ska ingå i det övergripande cykelvägnätet. Den öst-västliga riktningen prioriteras i korsningen 
i och med väjningsplikt söderifrån. Däremot går det inte att identifiera vilket stråk som utgörs av 
pendlingscykelstråk respektive det övergripande cykelvägnätet. Bäst framkomlighet får cyklister som 
i öst-västlig riktning eftersom pendlingscykelnätet är genomgående i korsningen och därmed inte 
behöver väja för övriga trafikanter. Det finns inga övergångsställen för gående som ska passera över 
cykelbanan. Påbudskyltar för gång respektive cykel saknas i alla riktningar. 

  
Figur 18. Förvarning om väjningsplikt 50 meter innan korsningen vid anslutning söderifrån. 
Det södra benet med väjningsplikt, i riktning mot korsningen. (Foto: Sigma Civil).

Hastighetsdämpande åtgärder 

Det saknas hastighetsdämpande åtgärder i korsningen. Det finns inga upphöjningar eller 
bullerremsor, däremot kan korsningen ha en hastighetsdämpande effekt på de cyklister som ska 
ändra riktning. 

Vägvisning 

Det finns skyltning mot målpunkter för cykel (blå skyltning). Dock saknas distansangivelser. Det 
saknas vägvisningsskyltning för gående. 

Sikt och fasta hinder 

Intill korsningen finns fasta hinder i form utav stolpar, träd och muren på bron, se Figur 19. Avståndet 
till stolpar för vägvisning, belysning etcetera bedöms vara tillräckligt med hänvisning till VGU2 
förutom placeringen av väjningspliktsskylten som står cirka 0,2 meter från cykelbanans kant. Intill 
gångbanan finns en stor mängd blåmålade cykelparkeringar, se Figur 20. Som helhet upplevs 
korsningen som något rörig. På bron står muren i direkt anslutning till både gång- och cykelbanans 
kant. Bredden på gång- och cykelbanan på bron är cirka 5 meter. Muren på bron och även träd, stolpar 
och papperskorg utmed det södra benet resulterar i ett något hindrad sikt, se Figur 19. 

2 Enligt Trafikverket och SKL (2015) ska avståndet till fasta hinder som är över 0,2 meter höga vara minst 0,4 meter.
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Figur 19. Staketet på bron ger en något hindrad sikt i samtliga riktningar. 
Papperskorg, stolpe och staket ger en något hindrad sikt österut. Otillräcklig avrinning i det södra benet. (Foto: 
Sigma Civil).

  
Figur 20. Blåmålade cykelställ, flaggstänger, skyltar och tillfälliga byggstaket gör att korsningen kan upplevas 
som rörig. 
Otillräcklig lutning leder till ansamlingar av vatten på det västra benet. (Foto: Sigma Civil).

Markunderhåll och skötsel 

Vid platsbesök har inte någon nedskräpning på gång- och cykelbanan noterats. Beläggningen anses 
vara jämn på de asfalterade ytorna. Den dåliga avrinningen i det västra samt i det södra benet 
resulterade i ansamlingar av vatten vilket kan leda till ökad risk för halka under vintern, se till exempel 
till höger i Figur 20. Inga övriga ojämnheter noterades. Avrinningen i korsningen är god och inget 
vatten samlas upp där vilket är positivt för att minska risken för halka under vintertid.  

Tillfälliga hinder 

I korsningens västra del stod byggstaket utmed cykelbanan vilket resulterade i minskad vägbredd för 
cyklister som ska ta sig västerut, se Figur 20. 

Konfliktsituationer

Korsningen har studerats vid fyra tillfällen och under samtliga tillfällen har möjliga konfliktsituationer 
identifierats och avvikande beteende uppmärksammats. Både gående och cyklister genar i 
korsningen, gående använder cykelbanan på bron och siktproblematik på bron gör att trafikanter 
upptäcker varandra sent vid brofästet. 
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3.4 GÅNG- OCH CYKELKORSNING VID UNDERÅSBRON 

Gång- och cykelkorsningen direkt väster om Underåsbron ligger centralt placerad i Göteborg mellan 
Svenska mässan och ICA Focus-huset. Många stora målpunkter i området (Korsvägen, Svenska 
Mässan, Liseberg, arbetsplatser och evenemangsområdet) innebär att det är många gående som rör 
sig i området. Korsningen består av en trevägskorsning med gående och cyklister som kan färdas i 
östlig, nordlig eller västlig riktning. Samtliga ben har dubbelriktade cykelbanor med gångbana intill. 
Ingen biltrafik är tillåten i korsningen.

Figur 21. Gång- och cykelkorsning vid Underåsbron. (Bildkälla: Google Maps).

Utformning av korsningen

Platsen är särskilt problematisk då det östra benet ligger på en bro, Underåsbron, som medför dålig 
sikt, skarpa kurvor och dessutom lutar gång- och cykelbanan nedåt in i korsningen österifrån samt ut 
ur korsningen norrut. Gång- och cykelbanans bredd på samtliga ben är cirka 5 meter. Gångbanans 
bredd varierar mellan 1,5 och 2 meter och cykelbanans bredd varierar mellan 2,5 och 3,5 meter. Se 
befintlig korsningsutformning i Figur 22.
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Markbeläggning, vägmarkering och separering 

Gångbanan i norr och väst utgörs av stenbeläggning och samtliga övriga ytor utgörs av asfalt, se Figur 
23. På bron i öst finns vit heldragen linje som tydliggör gång- och cykelbanans separering. Gångbanan 
på bron utgörs även av en något avvikande färg. När gångbanan ansluter korsningen västerifrån 
smalnas den av till att helt upphöra i korsningens mitt. Det finns ingen vit heldragen linje mellan den 
stenbelagda gångbanan och den asfalterade cykelbanan väster och norr om korsningen. På samtliga 
asfalterade ytor finns vägmarkering för gång och cykel men på den stenbelagda gångbanan saknas 
detta. I korsningens mitt upphör all vägmarkering och utgörs istället av en gemensam yta, se Figur 
24. Cykelbanorna är separerade för mötande cyklister i samtliga ben i korsningen och cykelpilar i 
marken visar på lämpliga färdvägar.

  
Figur 23. Avvikande beläggning med asfalt i något avvikande färg på gångbanan på bron. Vägmarkering som 
tydliggör gång- och cykelbanans separering.
Avvikande beläggning i form av betongsten på gångbanan i väster och i norr. Övriga ytor utgörs av asfalt. (Foto: 
Sigma Civil).

Figur 22. Befintlig 
korsningsutformning av 
Underåsbron.



 Forskningsrapport 2019:01
2020-01-07

Projektnummer 136332

Sigma Civil AB RAPPORT-81542

www.sigmacivil.se 24(59) Version 2.0

  
Figur 24. I korsningens mitt upphör all vägmarkering vilket resulterar i en gemensam yta i korsningens mitt.
Vägmarkering som separerar cyklister i olika riktningar samt cykelpil som visar lämplig färdväg för cyklister. 
(Foto: Sigma Civil).

Reglering och prioritering

Korsningen vid Underåsbron är oreglerad. Det innebär att högerregeln gäller enligt Trafikförordningen 
(3:18)”När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig 
från höger.” Enligt Cykelprogram för en nära storstad (Göteborgs stad, 2015) ska cykelbanan i östlig 
och västlig riktning på sikt ingå i pendlingscykelnätet och det är där det stora cykelflödet går idag, 
medan cykelbanan norrut ska ingå i det övergripande cykelvägnätet. Trots detta ges den öst-västliga 
riktningen ingen prioritet och det går inte att identifiera vilket stråk som utgörs av pendlingscykelstråk 
respektive det övergripande cykelvägnätet. Bäst framkomlighet får cyklister som kommer västerifrån 
och fortsätter rakt fram österut eftersom de inte behöver väja för övriga trafikanter. Det finns inga 
övergångsställen för gående som ska passera över cykelbanan. Påbudskyltar för gång respektive 
cykel saknas i alla riktningar. 

Hastighetsdämpande åtgärder 

Det saknas hastighetsdämpande åtgärder i korsningen. Det finns inga upphöjningar eller 
bullerremsor, däremot kan korsningen ha en hastighetsdämpande effekt på de cyklister som ska 
ändra riktning. 

Vägvisning 

Det finns separat skyltning mot målpunkter för gång (grön) respektive cykel (blå). Dock saknas 
distansangivelser. 

Sikt och fasta hinder 

Intill korsningen finns flera fasta hinder i form utav stolpar, träd och staket på bron. Avståndet till 
stolpar för vägvisning, belysning etcetera bedöms vara tillräckligt med hänvisning till VGU3. Staketet 
utmed bron och i nordöstra delen av korsningen är placerad i direkt anslutning till gångbanan. 
Eftersom bredden på gång- och cykelbanan på bron är 5 meter till skillnad från det västra benet kan 
det anses ta höjd för en vingelmån där. De många stolparna och även planteringar utmed det norra 

3 Enligt Trafikverket och SKL (2015) ska avståndet till fasta hinder som är över 0,2 meter höga vara minst 0,4 meter. 
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benet resulterar i ett något hindrad sikt, se Figur 25. Planteringarna som hänger ut över gångbanan i 
det norra benet riskerar även att tvinga ut gångtrafikanter ut i cykelbanan4. 

Markunderhåll och skötsel 

Vid platsbesök har inte någon nedskräpning på gång- och cykelbanan noterats. Beläggningen anses 
vara jämn på de asfalterade ytorna men sättningar noterades på den stenbelagda gångbanan. 
Sättningarna samt den dåliga avrinningen i det norra benet resulterade i ansamlingar av vatten vilket 
kan leda till ökad risk för halka under vintern, se Figur 26. Vid platsbesöket noterades att 
vattenmängderna på gångbanan gjorde att gående ibland nyttjade cykelbanan istället. Inga övriga 
ojämnheter noterades. Avrinningen i korsningen är god och inget vatten samlas upp där vilket är 
positivt för att minska risken för halka under vintertid.  

Tillfälliga hinder

I korsningens norra ben tog byggstaket upp en del av gångbanans yta vilket resulterade i att 
gångtrafikanter delvis använde cykelbanan när de passerade platsen, se Figur 25.

  
Figur 25. Planteringar som hänger ut över gångbanan i det norra benet vid gång- och cykelkorsningen.
Delvis skymd sikt på grund av planteringar i väster och staketet vid bron i öster. (Foto: Sigma Civil).

  
Figur 26. Otillräcklig lutning på gång- och cykelbanan gör att regnvatten samlas på gång- och cykelvägen.
Utplacerade byggstaket hindrar gående från att nyttja gångbanan fullt ut och därmed tvingar ut gångtrafikanter 
ut i cykelbanan. (Foto: Sigma Civil).

4 Enligt Trafikverket (2012) ska det finnas 2,5 meter fri höjd ovanför cykelbana.
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Konfliktsituationer

Korsningen har studerats vid fyra tillfällen och under samtliga tillfällen har möjliga konfliktsituationer 
identifierats och avvikande beteende uppmärksammats. Bland annat noterades det att gående vid 
ett flertal tillfällen genade över cykelbanan och inte använde den oreglerade gemensamma ytan för 
att komma till gångbanan, se Figur 27. 

Figur 27. Gångtrafikanter som genar över cykelbanan vid Underåsbron. (Foto: Sigma Civil).

3.5 SAMMANFATTNING AV PROBLEMIDENTIFIERING
Även om de undersökta korsningarna har olika utformning och reglering bedöms båda som 
bristfälliga. Att det vid platsbesöken noterades felaktigt beteende av gående som hindrade cyklisters 
framkomlighet tyder på att platserna begränsar cykeltrafiken. Nulägesbeskrivningen av korsningarna 
resulterar i följande problemidentifiering: 

Ågrändsbron

 Linjeföringen stödjer inte vilket stråk som har prioritet
 Gångbanan byter sida
 Begränsade siktlinjer med betongmur över bron
 Lutning, backe genom korsningen 
 Felaktigt beteende: gående genar över cykelbanan

Underåsbron

 Otydligt vilket stråk som har prioritet
 Otydligt för cyklisterna vem som ska väja
 Begränsade siktlinjer och bristande skötsel av plantering 
 Lutning, backe genom korsningen eller uppförsbacke för cyklister som kommer norrifrån
 Otillräcklig avrinning i norra benet
 Felaktigt beteende: gående genar över cykelbanan
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4 TRAFIKANALYS 
De båda korsningarna Ågrändsbron och Underåsbron analyseras utifrån hur rörelsemönstret ser ut i 
respektive korsning genom plottning av spår efter gående och cyklister, nyttjandegraden samt 
medelhastigheten genom korsningarna. Därutöver redovisas totala trafikflöden samt trafikflöden 
under maxtimme. I båda korsningarna analyseras konfliktsituationer och områden med många 
konflikter identifieras. Slutligen presenteras en utvärdering av trafiksäkerheten samt bedömd 
regelefterlevnad.

4.1 ANALYS AV ÅGRÄNDSBRON
I korsningspunkten vid Ågrändsbron genomfördes trafikmätning genom att tre mätsystem 
monterades på stolpar med översikt i korsningarnas samtliga ben. Kamerorna samlade in data under 
drygt två dygn, från onsdag 22 maj klockan 15:00 till fredag 24 maj klockan 20:00. 

Korsningen vid Ågrändsbron utgörs av en reglerad korsning med väjningsplikt för cyklister som 
kommer söderifrån. 

Rörelsemönster
Med hjälp av mätsystemen registrerades trafikanternas rörelsemönster genom området i form av 
spår, nyttjandegrad och medelhastighet. 

Spår efter gående och cyklister

Spår i olika färger visar trafikanternas rörelser genom mätområdet där rött symboliserar gående och 
blått cyklister (se Figur 28). För överskådlighetens skull har bara en delmängd av spåren plottats, här 
vart femte. Spåren efter gående visar att de gående korsar cykelbanan på flertalet ställen i 
korsningspunkten. På bron fördelar sig de gående över hela bredden på gång- och cykelbanan medan 
i nord-sydlig riktning är gångflödena koncentrerade till gångbanan. Spåren efter cyklister visar att 
cyklister tar hela gång- och cykelbanan till sitt förfogande.

   

Figur 28. Spår efter 
enskilda trafikanter.

Nyttjandegrad

Utöver rörelsemönster har trafikanternas densitet, eller beläggningsgrad, i olika delar av mätområdet 
dokumenterats. Nyttjandegrad beräknas genom att dela upp mätplatsen i 0,5 m x 0,5 m stora 
kvadrater och räkna antal objekt som passerar genom varje kvadrat. Nyttjandegraden visualiseras 
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som en så kallad heat map där färgskalan går från blått (få trafikanter per timme) till rött (många 
trafikanter per timme), se Figur 29. 

Spåren efter gående visar att de flesta gående rör sig på bron samt till/från Burgårdsstråket i nordlig 
riktning. Väsentligt färre kommer/går mot söder. Det är också tydligt att de flesta cyklisterna rör sig 
till/från bron och från/mot norra sidan (mot Ullevigatan). Relativt få cyklister rör sig till/från södra 
sidan. Cyklisterna på bron tycks dela upp sig i två distinkta spår, troligen beroende på 
rörelseriktningen. Cyklister på bron som är på väg mot korsningen cyklar nära och delvis på 
gångbanan. Överlag verkar en del cyklister välja att cykla på gångbanan, även om majoriteten håller 
sig till cykelbanan. 

  

Figur 29. Nyttjandegrad 
(passerande per m2 och 
timme).

Blått: få trafikanter/timme. 
Rött: många 
trafikanter/timme.

Medelhastighet

Trafikanternas medelhastighet i mätområdet visualiseras även den med en heat map där färgskalan 
går från blått (låg hastighet) till rött (hög hastighet). Medelhastigheten för gående är som förväntat 
tämligen konstant i hela mätområdet. För cyklister är korsningen kontinuerligt hög men det tycks det 
finnas en viss inbromsning inför korsningen, särskilt för cyklister söderifrån, vilket också stödjs av 
rådande reglering, där cyklister söderifrån har väjningsplikt mot cyklister i öst-nordlig riktning. 
Cyklister till/från bron sänker också sin hastighet men i mindre utsträckning.

 

Figur 30. Medelhastighet 
(km/h).
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Trafikflöden

Totala gång- och cykelflöden

Mätningen i maj 2019 genomfördes under drygt två dygn, från onsdag 22 maj klockan 15:00 till fredag 
24 maj klockan 20:00. Under de två första mätdagarna var det uppehållsväder, under den tredje var 
det regn, se sammanställning i Tabell 2. Vid mätning av gående och cyklister kan vädret den aktuella 
mätdagen ha stor betydelse för resultatet, varför denna studie utgår från gång- och cykelflödet under 
mätdagen torsdagen den 23 maj, dagen då det var uppehållsväder. Denna dag bedöms representera 
ett normalt vardagsdygn.

Tabell 2. Väderdata under mätperioden. (SMHI, 2019).

Dag Väder
Temperatur 

högsta (lägsta)
Vind (byvind)

Onsdag 22 maj
17 o C
11 o C

3 (8) m/s

Torsdag 23 maj
17 o C
8 o C

3 (8) m/s

Fredag 24 maj
13 o C
10 o C

4 (8) m/s

Under trafikmätningen uppmättes antal gång- och cykelpassager i korsningen samt riktning på 
passagerna. Redovisade flöden gäller passager en normal vardag vid uppehållsväder (baserat på data 
från torsdag 23 maj 2019). I mätningen uppmättes 2 200 gående/dygn och 6 700 cyklister/dygn i det 
nordvästliga benet, 3 300 gående/dygn och 8 000 cyklister/dygn i det östliga benet, och 900 
gående/dygn och 3 100 cyklister/dygn i det södra benet, se Figur 31. Sammantaget visar mätningen 
att det är ett stort cykelflöde i öst-västlig riktning och att även gångflödet är som störst i denna 
riktning. Enligt Cykelprogram för en nära storstad (Göteborgs stad, 2015) är målet att antal cykelresor 
ska tredubblas till år 2025, jämfört med 2011, vilket motsvarar en fördubbling mot innevarande år 
2019. Detta skulle innebära betydligt fler cyklister i denna korsning i en nära framtid. 
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Figur 31. Antal gående och cyklister under en normal vardag vid Ågrändsbron.

I Figur 32 redovisas gång- och cykelflöden under maxtimme som inträffar mellan klockan 16:00 och 
17:00.

Figur 32. Antal gående och cyklister under den mest belastade timmen klockan 16:00-17:00 en normal vardag 
vid Ågrändsbron.
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Gång- och cykelflöden per timme

I Figur 33 presenteras antalet passager per timme och riktning uppmätta på Ågrändsbron. Grafen kan 
ses som representativ för en normal vardag. I grafen ses pendlingsmönstret tydligt för både gående 
och cyklister, inklusive en mindre peak vid lunchtid. På morgonen går fler mot öster och på 
eftermiddagen går fler mot väster. Vid lunchtid är gångflödet ungefär samma i båda riktningarna.

Cykeltrafikens pendlingsmönster är tydligt: på morgonen är flödet företrädesvis västerut med en total 
cykeltrafik på nästan 600 passager (mot Ullevi). Vid samma tidpunkt passerar cirka 400 cyklister i 
timmen platsen och fortsätter österut. På eftermiddagen är flödet österut, mot Gårda, större med 
cirka 550 cyklister i maxtimmen i östlig riktning. Vid samma tidpunkt passerar cirka 450 cyklister i 
timmen platsen och fortsätter västerut mot Ullevi. 

Mönstret för antalet passager på gång- och cykelbanan nordväst om korsningen är snarlikt det över 
bron. Antalet passager söder om korsningen avviker från mönstret på bron. Dels är antalet gående 
betydligt färre och lika många går i vardera riktning under hela dagen. Flest antalet passager av 
gående sker under lunchtid. Vad gäller cyklister är även här antalet passager betydligt färre än på 
bron, men pendlingsmönstret är tydligt med peak på morgon samt eftermiddag. 

Figur 33. Passager per timme och riktning vid Ågrändsbron.
 
Den genomsnittliga variationen av flödet för gående och cyklister som passerar bron över dygnet kan 
ses i Figur 34. Båda riktningarna är sammanslagna. Det maximala gångflödet uppgår till knappt 300 
gående/timmen och inträffar vid fyra tillfällen, klockan 07:00, 08:00, 12:00 och 16:00. För 
cykeltrafiken är det maximala flödet cirka 800 cyklister/timmen och det sker vid två tillfällen, klockan 
07:00 och 16:00 och en timme framåt. I genomsnitt passerar 110 gående och 260 cyklister per timme.
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Figur 34. Genomsnittlig variation över dygnet, där grafen visar summan av antalet passager i båda riktningarna 
över Ågrändsbron.

Under en genomsnittlig timme utgörs trafiken av 30 procent gående och 70 procent cyklister. Vid 
lunchtid 11:00-13:00 är andelen gående och cyklister ungefär lika stora. 

Figur 35. Trafikandelarnas genomsnittliga variation över dygnet på Ågrändsbron.

Konfliktanalys
Data från trafikmätningen visar var konfliktsituationer i mätområdet sker. Syftet med denna studie är 
att ta fram en utformning med så få konfliktpunkter som möjligt, där det är lätt att göra rätt, varför 
det är av stor vikt att dra lärdom av var konfliktsituationerna sker i nuläget. Med konflikt, eller nära-
interaktion, menas en interaktion när två trafikanter korsar varandras bana och passerar 
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korsningspunkten med ett tidsintervall på mindre än 1 sekund, vilket innebär att trafikanterna måste 
anpassa färdväg och/eller hastighet. Detta är interaktioner mellan trafikanter som kan uppfattas av 
dem som osäkra. 

Konflikter per dag och timme

Interaktioner mellan cyklister sinsemellan dominerar i denna korsning och är ungefär 2,5 gånger 
vanligare än nära-interaktioner mellan en gående och cyklist, se Tabell 4. I snitt sker 10 nära-
interaktioner mellan trafikanterna per timme. Då minst två trafikanter deltar i interaktionen är det 
alltså minst 20 trafikanter inblandade i en nära-interaktion per timme. Under maxtimmen är 70 
procent av interaktionerna i denna korsning mellan cyklister sinsemellan. 

Tabell 3. Registrerade antal nära-interaktioner, uppdelat utifrån inblandade trafikanter.

Typ Totalt Per dag Konflikter
/medeltimme

Konflikter
/maxtimme

klockan 16:00-
17:00

150 70 3 35

360 170 7 85

Totalt 510 240 10 120

För att identifiera vid vilken tid på dygnet som flest konflikter inträffar sammanställs antal konflikter 
per timme, se Figur 36. Grafen visar genomsnittligt antal nära-interaktioner fördelat över dygnets 
timmar baserat på hela seriens mätdata. De allra flesta interaktioner/konflikter inträffar under 
eftermiddagens maxtimme klockan 16:00-17:00. I genomsnitt sker 120 interaktioner mellan 
trafikanter då. Notera att minst två trafikanter deltar i varje situation, vilket betyder att minst 240 
trafikanter är med om nära-interaktioner mellan klockan 16:00 och 17:00.

Figur 36. Antal konflikter per timme.
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Områden med många konflikter

I korsningen vid Ågrändsbron där det planerade pendlingscykelnätet är prioriterat med väjningsplikt 
för korsande cyklister är antalet konfliktsituationer koncentrerade till själva korsningspunkten. 
Konfliktsituationer är vanligast där det övergripande cykelvägnätet ansluter till pendlingsstråket i 
östlig riktning samt där gående ska korsa pendlingsstråket. I följande figurer visas var 
konfliktsituationer är som mest vanliga, numrerade 1–4, där 1 anger flest antal konflikter.

  

   

1

2

Figur 38. Konfliktområde 2.

Det andra konfliktområdet uppstår där 
gående korsar cykelbanan. Gångbanan på 
bron tar slut och byter sida längs med det 
planerade cykelpendlingsnätet vilket 
innebär att gående på bron och från norr 
måste korsa cyklisterna på det planerade 
pendlingscykelnätet.

Figur 37. Konfliktområde 1.

Det område med flest antal konflikter vid 
Ågrändsbron är vid brofästet där det 
planerade pendlingscykelnätet möter det 
överordnade cykelvägnätet. Cyklister som 
kommer från bron har begränsad sikt med 
anledning av broräcket och när trafikanter 
genar i korsningen ökar risken för konflikt.
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Trafiksäkerhet
Genom uttag från olycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) har 
trafiksäkerhetssituationen i korsningspunkten Ågrändsbron studerats. Informationssystemet i 
STRADA bygger på uppgifter från både polisen och sjukvården som rapporterar in skador och olyckor 
inom hela vägtransportsystemet. Uttaget gjordes för en tioårsperiod, från 2009 till 2018, för den 
aktuella korsningspunkten. Vid Ågrändsbron är tre olyckor inrapporterade under denna tid, det gäller 
en cykel-singel-olycka och två cykel-cykel-olyckor, se lokalisering i Figur 41. Vad gäller singelolyckan 
kan en orsak ha varit bristande underhåll då vägen var hal på grund av blöta löv då cyklisten ramlade. 
Vad gäller de två cykel-cykel-olyckorna pekar båda på bristande samspel som kan vara ett resultat av 
otydlig utformning. Vid båda tillfällena sker ett möte varpå kollision uppstår. 

3

4

Figur 39. Konfliktområde 3.

Det tredje konfliktområdet uppstår när 
gående genar på bron och istället rör sig 
på cykelbanan. Gående korsar dessutom 
cykelbanan på bron, och inte i 
korsningspunkten.

Figur 40. Konfliktområde 4.

Det fjärde konfliktområdet uppstår när 
gående inte håller ut svängen utan genar 
vid brofästet. 
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Figur 41. Uttag från Strada 2009–2018 i korsningen vid Ågrändsbron.

Statistiken visar dessutom endast olyckor där skadade uppsökt sjukvård eller varit i kontakt med polis 
i samband med olyckan. Mörkertalet kring gång- och cykelolyckor är därför stort då det är långt ifrån 
alla olyckor som rapporteras in till polis eller sjukvård. Framförallt de mer lindriga olyckorna 
rapporteras inte in, till exempel olyckor där personer ramlar eller kör omkull på cykeln och skrapar 
upp knän och armar och olyckor som inte orsakat några allvarliga konsekvenser i form av 
personskador eller ekonomiska skador. Det kan därför antas att betydligt fler har skadats i den 
aktuella korsningen under aktuell period, än vad statistiken visar. 

Statistik från 2018 i Göteborg visar att singelolyckor, det vill säga olyckor utan annan inblandad 
trafikant, är den absolut vanligaste olyckstypen för såväl gående som cyklister. Olyckor mellan 
gående och cyklist eller mellan cyklister sinsemellan är ett betydligt mindre problem visar statistiken, 
jämfört med singelolyckorna. Sett till alla typer av olyckor så är olyckor mellan gående och cyklister 
på gång- och cykelbanor därmed ett litet trafiksäkerhetsproblem, men på grund av trygghetsaspekten 
uppfattas det som stort. 

4.2 ANALYS AV UNDERÅSBRON
I korsningspunkten vid Underåsbron genomfördes trafikmätning genom att tre mätsystem 
monterades på stolpar, även där, med översikt i korsningarnas samtliga ben. Kamerorna samlade in 
data under drygt två dygn, från onsdag 22 maj klockan 12:00 till fredag 24 maj klockan 18:00. 

Korsningen vid Underåsbron utgörs av en oreglerad korsning med en gemensam delad yta för 
samtliga trafikanter i korsningens mitt.

Rörelsemönster
Precis som för Ågrändsbron registrerades trafikanternas rörelsemönster genom området med hjälp 
av mätsystemen, i form av spår, nyttjandegrad och medelhastighet. 

2014: Skulle svänga åt vänster och 
kör rakt in i mötande cyklist.

2013: Mötande cyklist i mitt körfält. Jag flög 
av cykeln, tog i med armbåge och underarm.

2017: Cyklade i nedförsbacke 
över blöta löv och ramlade.
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Spår efter gående och cyklister

Spår i olika färger visar trafikanterna rörelser genom mätområdet där rött symboliserar gående och 
blått cyklister (se Figur 42). För överskådlighetens skull har även i denna korsning bara vart femte 
spår plottats. Spåren efter gående visar att på den separerade gång- och cykelbanan längs med 
Örgrytevägen går de allra flesta på gångsidan av separationslinjen, medan endast ett fåtal väljer att 
gå på cykelbanan. I bilden syns också att relativt många gående korsar cykelbanan, troligen på väg 
till/från att korsa Örgrytevägen. På den norra sidan av mätområdet (längs vattnet) fördelar sig gående 
relativt brett över både gång- och cykelbanan. Många gående i nordlig riktning genar som ska till/från 
bron. Till skillnad från gående är det relativt många cyklister som tycks cykla utanför cykelbanan längs 
Örgrytevägen.

  

Nyttjandegrad 

Utöver rörelsemönster har, precis som för Ågrändsbron, trafikanternas densitet, eller 
beläggningsgrad, i olika delar av mätområdet dokumenterats. Nyttjandegraden visualiseras med en 
heat map där färgskalan går från blått (få trafikanter per timme) till rött (många trafikanter per timme), 
se Figur 43. 

Spåren efter gående visar att det är tydligt att huvudstråket för gående är längs Örgrytevägen. 
Betydligt färre går till/från norr. Spåren efter cyklister visar att längs bilvägen är uppdelningen i de 
två cykelfilerna tydlig.

Figur 42. Spår efter enskilda 
trafikanter.
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Medelhastighet

Trafikanternas medelhastighet i mätområdet visualiseras även den med en heat map där färgskalan 
går från blått (låg hastighet) till rött (hög hastighet). Mätningen visar att medelhastigheten för gående 
som befinner sig på cykelbanan samt rör sig till/från den norra delen håller en högre hasighet, 
troligtvis är de ute och joggar. Vad gäller cyklister är det noterbart att cyklister i allmänhet sänker sin 
hastighet när de närmar sig korsningen. 

Trafikflöden

Totala gång- och cykelflöden

Mätningen i maj 2019 genomfördes under drygt två dygn, från onsdag 22 maj klockan 12:00 till fredag 
24 maj klockan 18:00. Under de två första mätdagarna var det uppehållsväder, under den tredje var 
det regn, se tidigare sammanställning i Tabell 2. Vid mätning av gående och cyklister kan vädret den 
aktuella mätdagen ha stor betydelse för resultatet, varför denna studie utgår från gång- och 
cykelflödet under mätdagen torsdagen den 23e maj, dagen då det var uppehållsväder. Denna dag 
bedöms representera ett normalt vardagsdygn.

Under trafikmätningen uppmättes antal gång- och cykelpassager i korsningen samt riktning på 
passagerna. Redovisade flöden gäller passager en normal vardag vid uppehållsväder (baserat på data 
från torsdag 23 maj 2019). I mätningen uppmättes 5 900 gående/dygn och 4 000 cyklister/dygn i det 

Figur 43. Nyttjandegrad 
(passerande per m2 och timme).

Blått: få trafikanter/timme. Rött: 
många trafikanter/timme.
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västra benet, 1 300 gående/dygn och 3 100 cyklister/dygn i det norra benet, och 7 300 gående/dygn 
och 5 500 cyklister/dygn i det östra benet, se Figur 44. Sammantaget visar mätningen att det är ett 
stort gångflöde i öst-västlig riktning, vilket kan förklaras av det är många stora målpunkter i området. 
Även antalet cyklister är stort i öst-västlig riktning. Enligt Cykelprogram för en nära storstad 
(Göteborgs stad, 2015) är målet att antal cykelresor ska tredubblas till år 2025, jämfört med 2011, 
vilket motsvarar en fördubbling mot innevarande år 2019. Detta skulle innebära betydligt fler cyklister 
i denna korsning i en nära framtid. 

Figur 44. Antal gående och cyklister under en normal vardag vid Underåsbron.

I Figur 45  redovisas gång- och cykelflöden under maxtimmen som inträffar mellan klockan 16:00 
och 17:00 i samtliga korsningens ben.

Figur 45. Antal gående och cyklister under den mest belastade timmen klockan 16:00-17:00 en normal vardag 
vid Underåsbron.
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Gång- och cykelflöden per timme

I Figur 46 presenteras antalet passager per timme och riktning uppmätta på Underåsbron. Grafen kan 
ses som representativ för en normal vardag. I grafen kan skönjas att flödet av gående är relativt jämt 
fördelat i öst-västlig riktning även om antalet passager varierar under dagen. Det går ett urskilja ett 
pendlingsmönster med högre antal gående vid arbetsdagens start, 07:00-08:00, och slut omkring 
16:00-17:00. På morgonen finns det en majoritet av gående i västlig riktning, det vill säga mot 
Korsvägen alternativt norrut längs med Mölndalsån. På eftermiddagen är gångflödet ungefär samma 
i båda riktningarna. Det finns en antydan till ökning av gångtrafiken kring lunchtid. 

Cykeltrafikens pendlingsmönster är tydligt: på morgonen är flödet företrädesvis västerut med en total 
cykeltrafik på cirka 550 passager (mot Korsvägen). Vid samma tidpunkt passerar cirka 100 cyklister i 
timmen platsen och fortsätter österut. På eftermiddagen är flödet österut, mot Örgryte, större med 
cirka 500 cyklister i maxtimmen i östlig riktning. Vid samma tidpunkt passerar cirka 200 cyklister i 
timmen platsen och fortsätter västerut. 

Även för antalet passager norr om korsningen noteras att cykeltrafikens pendlingsmönster är tydligt. 
På morgonen är flödet företrädesvis norrut, längs med Mölndalsån mot Valhallagatan, och på 
eftermiddagen söderut mot korsningen. Mönstret för antalet passager på gång- och cykelbanan 
väster om korsningen är snarlikt det över bron.

Figur 46. Passager per timme och riktning vid Underåsbron.

Den genomsnittliga variationen av flödet för gående och cyklister som passerar bron över dygnet kan 
ses i Figur 47. Båda riktningarna är sammanslagna. Det maximala gångflödet uppgår till närmare 
900/timmen mellan klockan 16:00 och 17:00. För cykeltrafiken är det maximala flödet cirka 
550/timmen och det sker vid tre tillfällen, klockan 07:00, 16:00 och 17:00 och en timme framåt. I 
genomsnitt passerar 280 gående och 190 cyklister per timme.
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Figur 47. Genomsnittlig variation över dygnet, där grafen visar summan av antalet passager i båda riktningarna 
över Underåsbron.

Under en genomsnittlig timme utgörs trafiken av 60 procent gående och 40 procent cyklister. Under 
mätperioden är det endast vid tre tillfällen som antalet cyklister överstiger antalet gående, och det 
infaller klockan 04:00, 06:00 och 07:00, se Figur 48. Klockan 08:00 är antalet cyklister och gående 
ungefär samma. Klockan 02:00 på natten är utgör gående 80 procent av trafikanterna vid platsen. 

Figur 48. Trafikandelarnas genomsnittliga variation över dygnet på Underåsbron.

Konfliktanalys
Data från trafikmätningen visar var konfliktsituationer i mätområdet sker. Syftet med denna studie är 
att ta fram en utformning med så få konfliktpunkter som möjligt, där det är lätt att göra rätt, varför 
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det är av stor vikt att dra lärdom av var konfliktsituationerna sker i nuläget. Med konflikt, eller nära-
interaktion, menas en interaktion när två trafikanter korsar varandras bana och passerar 
korsningspunkten med ett tidsintervall på mindre än 1 sekund, vilket innebär att trafikanterna måste 
anpassa färdväg och/eller hastighet. Detta är interaktioner mellan trafikanter som kan uppfattas av 
dem som osäkra. 

Konflikter per dag och timme

Interaktioner mellan gående och cyklister är ungefär dubbelt så vanliga i denna korsning jämfört med 
nära-interaktioner mellan enbart cyklister, se Tabell 4. I snitt sker 9 nära-interaktioner mellan 
trafikanterna per timme. Då minst två trafikanter deltar i interaktionen är det alltså minst 18 
trafikanter inblandade i en nära-interaktion per timme. Under maxtimme är 70 procent av 
interaktionerna i denna korsning mellan gående och cyklister, till skillnad från Ågrändsbron där 
endast 30 procent av interaktionerna är mellan gående och cyklister under maxtimme. Skillnaden 
beror till stor del på att Underåsbron är dominerad av stora gångflöden. 

Tabell 4. Registrerade antal nära-interaktioner, uppdelat utifrån inblandade trafikanter. 

Typ Totalt Per dag Konflikter/
medeltimme

Konflikter
/maxtimme

klockan 16:00-
17:00

310 140 6 85

160 70 3 35

Totalt 470 210 9 120
 

För att identifiera vid vilken tid på dygnet som flest konflikter inträffar sammanställs antal konflikter 
per timme, se Figur 49. Grafen visar genomsnittligt antal nära-interaktioner fördelat över dygnets 
timmar baserat på hela seriens mätdata. De allra flesta interaktioner/konflikter inträffar under 
eftermiddagens maxtimme klockan 16:00-17:00. I genomsnitt sker 120 interaktioner mellan 
trafikanter då. Notera att minst två trafikanter deltar i varje situation, vilket betyder att minst 240 
trafikanter är med om nära-interaktioner mellan klockan 16:00 och 17:00.
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Figur 49. Antal konflikter per timme.

Områden med många konflikter

I den oreglerade korsningen vid Underåsbron med gemensam yta för trafikanter i korsningens mitt, 
uppstår konfliktsituationer både i och strax utanför korsningen. Konfliktsituationer är vanligast i direkt 
anslutning till korsningen, nära den norra cykelbanan samt på cykelbanan på bron. Inne i 
korsningsområdet är det vanligast med konflikter där gångstråket i öst-västlig riktning korsar området 
där det övergripande cykelvägnätet ansluter. Vid samtliga konfliktsituationer är cykelstråket i nord-
östlig riktning påverkat. Att konflikterna i nord-väst inte är lika förekommande kan bero på att det 
finns en möjlighet att gena över en öppen yta längre västerut vilket inte är möjligt vid östra sidan där 
utrymmet är mer begränsat. I följande figurer visas var konfliktsituationer är som mest vanliga, 
numrerade 1–5, där 1 anger flest antal konflikter.

 

Figur 50. Konfliktområde 1.
Det område med flest antal konflikter  är 
på bron där många cyklister cyklar på 
gångbanan, vilket gör att de hamnar i 
konflikt med gående. 

1

Figur 51. Konfliktområde 2.
Det andra konfliktområdet är där 
gångbanan upphör och ansluter i den 
oreglerade korsningen västerifrån. 
Cyklister genar i nordvästlig riktning och 
hamnar i konflikt med de gående.2
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Trafiksäkerhet
Genom uttag från olycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) har 
trafiksäkerhetssituationen i korsningspunkten Underåsbron studerats. Vid Underåsbron är en olycka 
inrapporterad under mellan år 2009 och 2018, det gäller en cykel-singel-olycka, se lokalisering i Figur 
55. Olyckan orsakades av skymd sikt samt möte med gående och cyklister varpå den skadade tvingas 
tvärnita för att inte krocka. 

Figur 55. Uttag från Strada 2009–2018 i korsningen vid Underåsbron.

3

2017: Vänstersväng parallellt med kanalen vid buske 
kom en cyklist som skymdes. Det var i kombination 
med gående + mötande cyklister som gjorde att jag 
tvärnitade för att inte krocka. Hade låg fart men for 

över styret och tog emot med händerna.

Figur 52. Konfliktområde 3.
Det tredje konfliktområdet sker på gång- 
och cykelbanans norra ben där gående 
passerar på en stor yta och hamnar i 
konflikt när de genar tidigt i korsningen.

4

Figur 53. Konfliktområde 4.
Det fjärde konfliktområdet är där 
gångbanan upphör österifrån och 
ansluter den oreglerade korsningen, 
vilket innebär kollisionskurs för gående 
som passerar svängande cyklister.

5

Figur 54. Konfliktområde 5.
Det femte konfliktområdet är där gående 
korsar cykelbanan för att ta sig över 
Örgrytevägen. Dessutom cyklister i 
konflikt med varandra då det råder 
osäkerhet vem som har företräde.  
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4.3 BEDÖMNING AV BETEENDEN OCH REGELEFTERLEVNAD
Rörelsemönstren visar hur trafikanterna nyttjar infrastrukturen och var framkomligheten påverkas 
negativt. Rörelsemönstren har legat till grund för att bedöma hur väl befintlig gatuutformning 
fungerar, hur trafikanterna samspelar och beter sig och för att identifiera behov av 
utformningsåtgärder. Mätdata ger ett betydande mervärde utöver traditionell mätning av antal fordon 
eller trafikanter i ett snitt, vilket utgör en relevant bas för fortsatt analys. 

Ågrändsbron
De allra flesta konflikter inträffar i direkt anslutning till korsningen, på ytan där det övergripande 
cykelvägnätet ansluter pendlingsstråket i östlig riktning samt där gående ska korsa pendlingsstråket. 
Korsningen är reglerad söderifrån men utformningen och linjeföringen stödjer inte vilket stråk som är 
prioriterat. Dessutom innebär gångbanans avbrott på bron och byte av sida en stor konfliktrisk. För 
att göra det lätt för trafikanter att göra rätt i denna korsning bedömer Sigma Civil att det behövs en 
utformning som är anpassad med naturlig linjeföring av det prioriterade planerade 
pendlingscykelstråket och att gångbanan som ligger intill konsekvent är på samma sida. 

Att hastigheten för cyklister som kommer söderifrån är högre än i övriga ben gör att väjningspliktens 
effekt går att ifrågasätta. Eftersom linjeföringen uppmuntrar höga hastigheter i nord-sydlig riktning 
följer inte utformningen i korsningen skyltningen och kan därmed inte anses vara självförklarande. 
Eftersom sikten är begränsad på grund av muren på bron ökar risken för konflikten ytterligare. 

Underåsbron
De allra flesta konflikter inträffar i direkt anslutning till korsningen, på den gemensamma ytan där 
gående måste passera. Problemen i korsningen bedöms till stor del kunna förklaras av att det råder 
otydlighet vilken trafikant och på vilket stråk som har prioritet. För att göra det lätt för trafikanter att 
göra rätt i denna korsning bedömer Sigma Civil att det behövs en utformning som är anpassad till det 
stora gångflödet och pendlingscykelstråket, som är tryggare för gående och som tydliggör deras plats 
i korsningen samt var de ska passera.

Rörelsemönstren visar att ett antal gående går mot/kommer från söder direkt i korsningen, alltså 
nyttjar den refug som skiljer gång- och cykelbana och bilvägen åt. Där finns ingen anslutande passage 
eller övergångsställe på andra sidan refugen och gående bedöms då bryta mot trafikreglerna. Vid 
sådana tillfällen riskerar konflikter att uppstå, vilket mätningarna också visar, eftersom trafikanter 
beter sig på ett sätt som inte är väntat.  
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5 WORKSHOPS
Under studiens genomfördes två olika workshops för att ytterligare fördjupa analysen av 
korsningarna och diskutera fördelar och nackdelar med olika utformningsförslag. För att samla in 
information från liknande studier samt diskutera genomförbarhet och utformningsprinciper 
genomfördes en workshop på Trafikavdelningen på Sigma Civil. Där deltog tekniskt kunniga 
projektörer och trafikplanerare som har erfarenhet av utformning av gång- och cykelinfrastruktur. En 
workshop genomfördes även på Trafikkontoret Göteborgs stad. Totalt deltog sex tjänstemän från 
Trafikkontoret. Tjänstemännen arbetade med cykel i olika skeden och på olika nivå. Inom gruppen 
fanns kompentens om långsiktig planering för cykel, utformningsprinciper, lagar och regler, kunskap 
om allmänhetens synpunkter och en stor bredd av erfarenhet från genomförda studier. 

Resultatet från studiens olika delar analyserades utifrån ett framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsperspektiv och sammanställdes till ett förslag för respektive korsning som 
diskuterades i slutet på workshopen. Platsspecifika åtgärder, regelefterlevnad, genomförbarhet med 
avseende på Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen, framkomlighet och trafiksäkerhet 
avhandlades. I båda workshoparna presenterades samma material med identifierade konfliktpunkter, 
hastighet genom korsningen, flödet av trafikanter i korsningarnas olika ben, befintlig utformning och 
cykelstråkens olika prioritet. Deltagarna hade möjlighet att skissa på utskrivna ritningar med befintlig 
utformning som bakgrund. De två workshopsgrupperna hade olika förkunskap om utformning men 
workshopparna genomfördes ändå på liknande sätt. 

5.1 WORKSHOP MED TEKNIKFOKUS
Under workshopen med teknikfokus på Sigma Civil genomfördes en öppen diskussion där olika typer 
av lösningar lyftes upp för att diskutera för- och nackdelar. Diskussionen kom snabbt in på olika 
alternativa utformningsförslag och respektive fördelar och nackdelar. Deltagarna var relativt 
samstämmiga i sina synpunkter.

Ågrändsbron
Positivt med befintlig korsningsutformning: 
 Tydlig med väjningsplikt mot gångbana. Den gäller dock inte mot cykelbanan vilket kan skapa 

vissa konflikter. 
 Tydlig skyltning med varning för väjningsplikt innan cyklisterna söderifrån kommer fram till 

korsningen. 

Negativt med befintlig korsningsutformning: 
 Linjeföringen stämmer inte med pendelscykelstråkets riktning och prioritering. Det öst-västliga 

stråket borde rätas upp för att tydliggöra vilket stråk som är överordnat. 
 Gång- och cykelbanan borde byta plats på bron så att gående inte behöver korsa 

pendelcykelstråket. 
 Mycket dålig sikt på grund av muren på bron. 
 Vägmarkeringen syns inte vid snö (vilket är ett generellt problem oavsett korsning). 
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Underåsbron
Positivt med befintlig korsningsutformning: 
 Tydligt med både skylt och vägmarkering för väjningsplikt mot cykelbana. 
 Tydligt med förvarning om väjningsplikt 50 meter innan korsningen för cyklister som kommer 

söderifrån. 
 Tydligt med gång- och cykelsymboler i korsningens samtliga ben.

Negativt med befintlig korsningsutformning: 
 Otydligt med gångbanan som smalnas av och upphör mitt i korsningen. 
 De streckade linjerna som avskärmar både gång- och cykelbanan i korsningen uppmuntrar till 

passager över ett stort område, se Figur 56. Det finns ingen enskild tydlig punkt där passager 
över cykelbanan uppmanas. Gående och cyklister ser ut att kanna korsa cykelbanan inom samma 
område vilket leder till att fler genar genom korsningen. 

 Mycket högt gångflöde enligt mätningarna, korsningen borde prioritera gångstråket i öst-västlig 
riktning eftersom de är fler än cyklisterna. 

Figur 56. Streckade mittlinjer och kantlinjer i korsningen Underåsbron. (Foto: Sigma Civil).

5.2 WORKSHOP MED TRAFIKKONTORET
För tjänstemännen (Trafikkontoret) var diskussionen något bredare där erfarenhet från olika studier 
lyftes upp av deltagarna. Ett stort fokus var också på allmänhetens upplevelse av olika genomförda 
åtgärder på cykelvägnätet i Göteborgs stad. Sigma Civil ställde också konkreta frågor om 
utformningsförslagen och vilken trafikant de ansåg skulle ha prioritet i korsningen, hur/om de skulle 
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vilja att korsningen tydliggjordes för att fler skulle följa regleringen och om ytterligare åtgärder 
behövde genomföras om antalet trafikanter ökade i nivå med Göteborgs stads mål. 

Under workshopen med Trafikkontoret Göteborgs stad framkom att personer ofta inte noterar 
variation i beläggning. Den samlade erfarenheten av tjänstemännen på workshopen var att 
förtydligande av ytor genom beläggning i korsningspunkter var otydlig och inte bör användas utan 
ytterligare kompletterande information i form av till exempel målning och/eller skyltning. 

Generellt diskuterades att båda broarna borde bytas ut och breddas rejält för att kunna hantera ett 
framtida högt gång- och cykelflöde. 

Ågrändsbron
Positivt med befintlig korsningsutformning: 
 Tydlig med målade linjer genom korsningen. 
 Väjningsplikten stämmer överens med prioriteringen av pendelcykelstråket i öst-västlig riktning. 

Negativt med befintlig korsningsutformning: 
 Pendelscykelstråket borde rätas upp för att förbättra framkomligheten genom korsningen. 
 Bron är för smal, med tanke på att cykeltrafiken ska dubbleras fram till år 2025 bör utformningen 

utmed stråket ses över som helhet. Korsningarna och anslutningarna öster om bron behöver 
också beaktas. Det kanske behövs gångbana på båda sidor om cykelbanan på bron. 

 Mycket dålig sikt på grund av muren på bron. 
 Egna erfarenheter med höga hastigheter i korsningen.

Underåsbron
Positivt med befintlig korsningsutformning: 
 Bra med olika markmaterial på gång- och cykelbana (varierade synpunkter). 
 En relativt tydlig korsning. 

Negativt med befintlig korsningsutformning: 
 Skillnad i markmaterial på gång- och cykelbana räcker inte. Bör kompletteras med en målad linje 

och vägmarkeringssymboler för gång och cykel. 
 Det saknas utrymme för gående att stanna på den östra sidan av cykelbanan. Det kan vara 

intressant att undersöka om en breddning mot ån är genomförbar för en gångbana. 
 Otydligt med en gångbana som smalnas av och upphör mitt i korsningen. 
 Bättre sikt på Underåsbron än vid Ågrändsbron men ändå något begränsad.
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER
Med utgångspunkt i trafikmätningarna, trafikanalysen och de två workshopparna har ett antal 
åtgärdsförslag tagits fram. Rekommendation vad gäller utformningskrav för olika korsningspunkter 
presenteras också för att i förlängningen utvärderas vidare och därefter sammanställas i en idéskrift 
för kommuner. 

6.1 NYA MÖJLIGHETER MED NY DATA

Ny typ av data
Ny typ av data kan hjälpa oss att få mer kunskap vid korsningsutformning. I denna studie har 
trafikmätningar genomförts av Viscando som genom mätsystem i två korsningar registrerat hur 
oskyddade trafikanter rör sig. Genom datainsamling loggas hur gående och cyklister tagit sig fram 
genom korsningen, vilken hastighet de haft, och om de råkat ut för en nära-interaktion. Metoden för 
studien är innovativ med användandet av ny teknik som möjliggör dataanalys av komplicerade platser 
och interaktionsmoment. Även lösningarna som föreslås är innovativa eftersom de baseras på 
faktiska rörelsemönster i specifika korsningar. Utformningsförslagen, som presenteras nedan 
baseras på överordnade trafikströmmar, identifierade kollisionsrisker och hastighetsanspråk och kan 
därför appliceras på likartade platser. Genom att kartlägga hur gående och cyklister faktiskt rör sig 
och beter sig finns bättre möjligheter att fatta beslut om hur en korsning ska byggas om för att bli 
mer effektiv och trafiksäker. 

Självförklarande gång- och cykelkorsning
Sigma Civil rekommenderar en utformning som stödjer begreppet ”självförklarande gata”. Det 
innebär att gång- och cykelkorsningar ska vara utformade så att både gående och cyklister spontant 
upplever hur dessa ska bete sig, så att trafikanternas förväntningar på korsningen bekräftas och så 
att korsningens utformning inte överraskar trafikanterna. Gång- och cykelkorsningen ska ha ett 
formspråk som gör den symboliska informationen överflödig. Vägmärken ska bara bekräfta det gång-
och cykelkorsningens utformning redan förmedlat.

Cyklister som färdas längs med ett pendlingscykelnät bör prioriteras i så stor utsträckning som 
möjligt, ha en obruten cykelbana, samt ska lämnas företräde av trafik på korsande cykelbanor. Detta 
bör ske med en systematisk och konsekvent utformning och reglering som stödjer 
prioriteringsprincipen. Det ska vara tydligt vem som disponerar ytan, såväl på sträcka som i korsning.

Sigma Civil bedömer att de båda korsningarna vid Ågrändsbron och Underåsbron ej är tillräckligt 
självförklarande för att tillgodose trafiksäkerheten och framkomligheten. Korsningarna bör vara 
synliga, hanterbara och begripliga för att underlätta för både gående och cyklister.

Nudging – gör det lätt att göra rätt
Nudging har fått stort genomslag de senaste åren och utgår från teorin om hur vi alla kan göra bättre 
val om vi bara får en knuff i rätt riktning. Nudging handlar om att designa valsituationer så det blir 
lätt att göra rätt och genom nudging kan man påverka rutinbeteenden och förenkla val i komplexa 
situationer. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. Det ska vara enkelt och tydligt hur man ska bete 
sig och det ska gå att förstå vem som har företräde. Genom en självförklarande korsningsutformning 
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ska trafikanter kunna fatta ett bättre beslut och anpassa sitt beteende till platsens förutsättningar 
och korsningen ska vara säker.

6.2 PLATSSPECIFIK PLANERING OCH DIMENSIONERING FÖR 
FRAMTIDEN
I Göteborg är målet att 12 procent av resandet ska ske på cykel år 2025, det är nästan en fördubbling 
jämfört med innevarande år (Göteborgs Stad, 2019a). Fler gående och cyklister ställer samtidigt större 
krav på att gång- och cykelinfrastrukturen håller hög standard med god framkomlighet och 
trafiksäkerhet för både gående och cyklister. Om resandet med cykel ska fördubblas från innevarande 
år fram till år 2025 kommer kapaciteten i de två berörda korsningarna vid Ågrändsbron och 
Underåsbron bli otillräcklig. Geometri, korsningsutformning, sikt och beläggning måste hålla 
tillräckligt hög standard så att cyklisterna kan bibehålla en god och jämn hastighet under säkra 
förhållanden. Planering och dimensionering behöver därför ta höjd för minst en dubblering av antalet 
cyklister utifrån innevarande år 2019. På pendlingscykelnätet ska cyklisternas framkomlighet vara 
prioriterad, det gäller även i korsningar enligt Göteborgs cykelprogram för en nära storstad 
(Göteborgs stad, 2015). Pendlingscykelnätet ska rymma många cyklister och god framkomlighet i 
korsningar ska vara prioriterat. Det innebär bredare cykelbanor som gör det möjligt att köra om 
långsammare cyklister eller lådcyklister, även vid höga flöden av mötande cykeltrafik. Göteborg stad 
har tagit fram förslag på bredder för cykelbanorna i pendlingscykelnätet, samt i det övergripande 
cykelvägnätet. Pendlingscykelnätet är prioriterat och ska ha högre standard än det övergripande 
cykelvägnätet. Avgörande för val av bredd är cykelflödet under den mest belastade timman en normal 
vardag. 

Baserat på trafikmätningarna och uppmätta cykelflöden vid Ågrändsbron och Underåsbron 
rekommenderas följande målsättningsbredder vid ombyggnad:

Tabell 5. Målsättningsbredder Ågrändsbron. Bredder enligt Göteborgs stads tekniska handbok (Göteborgs stad, 
2019c). 

Vägnamn Nätklass Antal cyklister/
maxtimme år 2019

Antal cyklister/
maxtimme vid 
fördubblade flöden 
till år 2025

Rekommenderad 
cykelbanebredd på 
dubbelriktad 
cykelbana

Burgårdsstråket N Pendlingscykelnät 820 > 1 000 4,8 m
Ågrändsbron Pendlingscykelnät 1 010 > 1 000 4,8 m

Burgårdsstråket S Övergripande 
cykelvägnät 400 500–1 500 3,6 m

Tabell 6. Målsättningsbredder Underåsbron. Bredder enligt Göteborgs stads tekniska handbok (Göteborgs stad, 
2019c).

Vägnamn Nätklass Antal cyklister/
maxtimme år 2019

Antal cyklister/
maxtimme vid 
fördubblade flöden 
till år 2025

Rekommenderad 
cykelbanebredd på 
dubbelriktad 
cykelbana

Örgrytevägen Pendlingscykelnät 480 > 1 000 4,8 m
Underåsbron Pendlingscykelnät 700 > 1 000 4,8 m

Burgårdsstråket Övergripande 
cykelvägnät 420 500–1 500 3,6 m
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Större flöden och bredare cykelbanor ställer större krav på ordnade platser för gående att passera. 
Vid en fördubbling av cykeltrafiken fram till år 2025 innebär det ett trafikflöde på mer än 1000 
cyklister/maxtimme. Då är cykeltrafikflödet i teorin så högt att det inte uppkommer någon tidslucka 
för gående att passera (se Figur 11 i kapitel 2.2. Oskyddade trafikanters olika behov). Under denna 
maxtimme kommer i snitt kommer en cyklist minst varje 3,6 sekund och då hinner inte en gående 
passera en cykelbana på en bredd på 4,8 meter. I verkligheten blir utfallet annorlunda eftersom större 
luckor uppstår på grund av tidigare stopp och rödljus på stråket, men trängselproblematiken är ändå 
en fråga som behöver hanteras när flödet blir så högt. En möjlig åtgärd hade kunnat vara skapa en 
refug i mitten av cykelbanan som möjliggör för gående att passera i två steg likt på bilvägar. 

Ågrändsbron
Med anledning av att gående och cyklister färdas i olika hastigheter är det viktigt med ömsesidig 
hänsyn och att en korsning kan överblickas av alla trafikanter som ska röra sig i korsningen. Det ska 
vara lätt att uppmärksamma korsningen, med goda siktlinjer, så att trafikanterna som närmar sig 
korsningen kan få en överblick och lätt kan se andra trafikanter. Vid Ågrändsbron är sikten mycket 
begränsad och det är svårt för trafikanter som kommer från bron att kunna förbereda sig och 
överblicka den annalkande korsningen. Utöver erforderliga bredder på gång-och cykelnätet 
rekommenderar därför Sigma Civil att i samband med ombyggnad, ta bort och ersätta betongmuren 
på Ågrändsbron med ett räcke med god genomsiktbarhet. 

Därutöver rekommenderas gångbanan över bron byta sida för att gående inte ska behöva korsa 
pendlingscykelstråket mer än nödvändigt, se Figur 57. Att införa övergångsställe på platsen bedöms 
inte vara aktuellt då det är cykelflödena som dominerar denna plats, inte gångflödena. Därutöver 
rekommenderas en tydligare utformning där det överordnade flödet ges prioritet, inte bara med 
väjningsplikt, utan också med en linjeföring som stödjer det prioriterade stråket. Detta kan till 
exempel utformas genom anslutningsvinkel mellan den underordnade leden och den överordnade 
leden. 

 

För att tydliggöra gränsen mellan gång- och cykelbanan föreslås att gångbanan avslutas vinkelrätt 
mot cykelbanan. Dessutom bör en vit linje förstärka gränsen mellan eventuell stenbeläggning på 
gångbanan och cykelbanan. Vägmärke för väjningsplikt föreslås placeras på grönytan precis innan 

Figur 57. Föreslagen ny 
korsningsutformning av 
Ågrändsbron.
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korsningen så att risken för påkörning minimeras. Korsningsutformningen bedöms vara tillräckligt 
tydlig, och sikten god, för denna placering. På längre sikt, när antalet cyklister begränsar 
framkomligheten i korsningen, bör ett vänstersvängfält anläggas för cyklister som kommer österifrån 
och ska fortsätta söderut på Burgårdsstråket. 

Underåsbron
Korsningen vid Underåsbron är oreglerad med en gemensam yta i korsningens mitt. Med hänsyn till 
framtida trafikintensiteter samt planerna på att berörda vägar dels ska ingå i pendlingscykelnätet 
samt det övergripande cykelvägnätet bör korsningen utformas tydligare. Det behöver säkerställas 
goda siktlinjer och en utformning som stödjer prioritet på pendlingscykelnätet samt utformning med 
olika hastighetsdämpande element så att väjningsplikten blir tydlig.

Trafikmätningar från platsen visar att nära-interaktioner mellan gående och cyklister är vanliga på 
platsen och under maxtimmen klockan 16:00-17:00 är minst 240 trafikanter utsatta för nära-
interaktioner. Gående saknar avsatt utrymme i korsningen och konflikter uppstår när gående behöver 
ta sig från den ena till den andra sidan. I korsningen uppmättes stora gångflöden, särskilt i öst-västlig 
riktning med cirka 7 300 gående över bron en normal vardag. Mot denna bakgrund rekommenderar 
Sigma Civil att erforderligt utrymme avsätts för gående i korsningen. Förslag 1 innebär att 
stenbeläggningen som idag finns på gångbanan utvidgas för att även gå genom korsningen, se Figur 
58. Gångbanan behöver då även kompletteras med väjningslinje och målad kantlinje utanför 
stenbeläggningen för att tydliggöra de gåendes prioritet i korsningen.
 

Figur 58. Föreslagen ny korsningsutformning av 
Underåsbron.

Förslag 1: Avsatt utrymme för gående med 
genomgående gångbana genom korsningen. 
Cyklister norrifrån lämnar företräde för cyklister 
på det planerade pendlingscykelstråket i öst-
västlig riktning.

Förslag 2: Avsatt utrymme för gående i 
korsningen med övergångsställe.
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Förslag 2 innebär att övergångsställe anläggs istället för stenbeläggning, vilket Sigma Civil förordnar. 
I båda förslagen går det även att anlägga en refug med mjuk övergång, till exempel med en låg 
kantsten med mjuk kant, för att möjliggöra skylt för väjningsplikt/övergångsställe och minska risken 
för att gående genar över cykelbanan. Vägmärke för övergångsställe eller väjningslinje bör placeras 
på refugen och bedöms vara tillräckligt tydligt eftersom avstånden är korta och utformningen stödjer 
regleringen. För att tydliggöra väjningsplikten mot övergångsstället kan en kompletterande 
vägmarkering för väjningsplikt läggas till. 

6.3 GENERELLA UTFORMNINGSREKOMMENDATIONER ENLIGT 
SIGMA CIVIL
Baserat på omvärldsbevakningen, litteraturöversikten samt trafikmätningarna som skett i två gång-
och cykelkorsningar i Göteborg föreslår Sigma Civil allmänna riktlinjer för gång- och cykelkorsningar 
enligt följande: 

Självförklarande väg

 Tydlighet i vilken prioritering som gäller och att korsningens utformning (till exempel med hjälp 
av beläggning, annan färg, målning och symboler) stöder prioriteringen och är självförklarande.

 Tydliggör passager för gående och skapa korta korsningsavstånd. Skapa korsningar där, om 
möjligt, den naturliga rörelseriktningen för gående möjliggörs utan att cykelbanan påverkas 
negativt. Rörelsemönster där gående sneddar över cykelbanan ska undvikas. 

 Undvik utformningsprinciper där endast beläggning synliggör gång- och cykelbanans separation. 
Överväg istället en höjdskillnad utan skarpa kanter som skapar en mjukare övergång mellan 
gång- och cykelbanan. Till exempel kan en lägre kantsten med mjuk kant som minskar risken för 
olycka vid eventuell påkörning användas.  

Framkomlighet och prioritering av stråk

 Dimensionera den fysiska utformningen av en anläggning utifrån trafikmängder.
 Låt cykelbanan vara genomgående på huvudstråk för cykel. 
 Om gående ska prioriteras eller om antalet gående överstiger antalet cyklister kan 

övergångsställe placeras på det benet i korsningen. En avvägning av övergångsställe mot 
huvudcykelstråk för cyklister bör göras. 

 Korsningsutformningen är viktig för att förtydliga korsningens funktion samt vem som ska väja 
för vem. För att förtydliga väjningsplikten kan fysiska åtgärder som sänker hastigheten på det 
ben med lägre prioritet vara passande. Det kan röra sig om ramper, farthinder, gupp, 
avsmalningar, bromsremsor etcetera.

 Ta korsningens geometri och kurvradier i beaktande. 
 Viktigt med tillräckligt med utrymme för svängande cyklister och cyklister som ska rakt fram för 

att de inte ska komma i vägen för varandra. Cyklister som ska svänga och cyklister som ska rakt 
fram bör ha egna körfält. 

Vägmarkering, vägmärke och reglering

 Eftersom både väjningslinje och övergångsställe är tydliga vägmarkeringar som bedöms vara väl 
kända hos merparten av trafikanterna är det principer som bör kunna appliceras på gång- och 
cykelkorsningar med gott resultat. Eftersom både övergångsställe och väjningsplikt behöver 
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kompletteras med vägmärke behöver denna placeras utan att det förekommer risk för påkörning. 
En bedömning om det går att frångå att vägmärke ska användas kan göras men behöver i så fall 
genomföras konsekvent i staden och föregås av en informationskampanj. Den juridiska 
innebörden behöver dock klargöras. I södra Sverige är det sällan snö vilket gör att 
vägmarkeringar är synliga under en mycket stor del av året. Kombinera gärna övergångsställe 
över cykelbana med åtgärder för styrning av gående såsom linjeföring och val av sida av gång- 
respektive cykelbana. 

 Det är viktigt att väjningsförhållanden tydligt framgår av korsningens utformning, skyltar och 
vägmarkering, inte bara i det ben som har väjningsplikt, det måste även tydligt framgå i det 
prioriterade stråket att dessa har företräde. 

 För att säkerställa att gränsen mellan gång- och cykelbana är tydlig bör gränsen mellan banorna 
kontrastmarkeras. Eventuell stenbeläggning på gångbanan kan till exempel kompletteras med 
en målad vit linje mellan gång- och cykelbanan. Det är viktigt att beakta hur kontrasten mellan 
beläggningarnas ytor upplevs på sikt så att utformningen är fortsatt tydlig. 

Sikt och fasta hinder

 Undvik höjdskillnader mellan gång- och cykelbana i korsning där cyklister förväntas byta 
färdriktning eller där utrymmet är begränsat. 

 Goda siktförhållanden. Precis som vid utformning av korsningar med fordonstrafik bör vinkeln 
mellan de mötande cykelbanorna vara så nära vinkelrät som möjligt för att få bättre sikt in i 
korsningen.

Om antalet gående och cyklister är begränsat bedöms inga regleringsåtgärder behöva vidtas, så 
länge erforderliga bredder finns. Vid måttliga gång- och/eller cykeltrafikmängder behöver 
korsningspunkten mellan gående och cyklister inte regleras av säkerhetsskäl.

Sigma Civil bedömer att vid stort antal gående krävs tydligare hänvisning för gående och cyklister, 
till exempel i form av ett övergångsställe på cykelbanan. I sådana fall behöver särskilda åtgärder 
vidtas som gör att cyklister och gående uppmärksammar övergångsstället. Markering sker med 20 
cm breda ränder med 20 cm mellanrum samt kan förtydligas med en rad vita plattor. Vid 
övergångsställe på cykelbana ska vägmärket 1.4.28 ”övergångsställe” sättas upp.
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Tabell 7. Riktlinjer för utformning av gång- och cykelkorsningar (Sigma Civil, 2019). Bredder enligt Göteborgs 
stads tekniska handbok (2019c). 

Förhållanden
Bredd 
dubbelriktad 
cykelbana

Utformningsförslag

Låga gång- och cykelflöden, 
gemensam gång- och 
cykelbana

3,0 m Ingen åtgärd

Antal cyklister < antal gående -
Övergångsställe på väl utvalda platser. Placera ut skylt 
för övergångsställe så att prioriteringen är tydlig i 
samtliga riktningar. 

Pendlingscykelnät 3,0–4,8 m
Prioritering av gående främst på anslutande ben om så 
ska ske. Se villkor nedan för eventuell ytterligare 
åtgärd. 

< 500 cyklister/timme eller 
maxtimme 3,0 m Ingen åtgärd. Gående har möjlighet att passera en 3 

meter bred cykelbana inom strax över 10 sekunder. 

500 – 1000 cyklister/timme 3,6 m

Framkomligheten för gående börjar begränsas redan 
när antalet cyklister börjar närma sig 600 i timmen. 
Överväg åtgärd för att samordna och tydliggöra 
passager för gående. 

> 1000 cyklister/maxtimme 3,6–4,8 m Acceptabelt med något lägre framkomlighet för 
gående under en begränsad tidsperiod.  

>1000 cyklister/timme i 
genomsnitt

Överväg åtgärder för att möjliggöra för gående att 
passera cykelbanan då framkomligheten annars är 
mycket begränsad. Överväg att separera gång- och 
cykelbana helt så att passager för gående ordnas på 
platser där cyklister ändå behöver stanna. 
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION
Syftet med denna studie har varit att studera och kartlägga samspelet mellan gående och cyklister i 
två korsningspunkter i Göteborg. Vidare var syftet att undersöka hur vi med hjälp av ny typ av data 
kan ta fram utformningsrekommendationer som kan öka trafiksäkerheten och framkomligheten för 
gående och cyklister. Med ökad kunskap om hur gående och cyklister rör sig och beter sig kan nya 
råd, riktlinjer och utformningskrav utvecklas.

Resultaten från studien visar att för den reglerade korsningen, där pendlingscykelstråket är 
prioriterat, är konfliktsituationer vanligast där den underordnade leden ansluter pendlingsstråket 
samt där gående ska korsa pendlingsstråket. För den oreglerade korsningen med gemensam yta i 
korsningens mitt uppstår konfliktsituationer både i korsningen och strax utanför korsningen, både på 
pendlingsstråket samt på den underordnade leden. Resultatet från analysen visar att även om det 
finns en viss reglering som ska styra trafikanternas rörelsemönster avviker det mänskliga beteendet 
från det planerade. Det innebär att framkomligheten sänks, konfliktsituationer uppstår och risken för 
olyckor ökar. 

När trafikmängderna i respektive korsning sammanställdes och analyserades kom Sigma Civil fram 
till att trafikmängderna och svängrelationerna är avgörande för vilken typ av åtgärd och fysisk 
utformning som ska rekommenderas. Utformning av en anläggning ska av flera skäl hålla över lång 
tid. I Göteborg är målet att fördubbla antalet cyklister till år 2025 från innevarande år och respektive 
korsning bör därmed dimensioneras efter dessa trafikmängder. Genom att ge mer utrymme för 
gående och cyklister kan utformningen också bidra till att höja statusen och kvaliteten för dessa 
trafikslag.

Målet med denna studie har varit att ta fram principer och riktlinjer för såväl de två studerade 
korsningarna, som generella utformningsrekommendationer. Bakgrunden var att skapa en 
självförklarande korsning med skyltning och utformning som sänder samma signaler. Om en färdväg 
är obruten genom markeringar och markbeläggning ska skyltning stödja denna utformning genom att 
korsande ska lämna företräde. I Sverige har man historiskt sett arbetat lite med trafikskyltning på 
cykelbanor för att reglera cykeltrafiken, även om det börjar förekomma mer och mer. Rimligtvis borde 
cyklisters, precis som bilisters färdväg regleras med hjälp av skyltning. Det är alltid rådande skyltning 
som gäller även om en utformning kan ge sken av annat, varför det är av stor vikt att arbeta utifrån 
begreppet självförklarande gata. Skyltningen ska stödja utformningen och inte ge upphov till 
konfliktdesign. För ett fungerande samspel mellan gående och cyklister krävs konsekvent och 
systematisk utformning och skyltning som känns igen och är lättbegripligt för alla trafikanter. Sigma 
Civil menar att olika lösningar kan vara aktuella i olika lägen och hänsyn behöver tas till såväl stadens 
planeringsprinciper om vilka stråk som ska prioriteras såväl som aktuella flöden på platsen. 
Övergångsställe på cykelbana bedöms kunna användas i större uträckning i gång- och cykelkorsningar 
med stora gångflöden. Övergångsställe på cykelbana bedöms kunna underlätta framkomligheten för 
gående, ge färre konfliktpunkter, och därmed bättre förutsättningar för ett bra samspel mellan 
gående och cyklister.

I praktiken kan dock skyltning på gång- och cykelbana vara problematisk då skyltning kräver plats för 
stolpar i direkt anslutning till eller rentav på gång- och cykelbanan, vilket kan innebära en stor risk 
för oskyddade trafikanter i och med påkörningsrisken. Sigma Civil menar att mot denna bakgrund 
finns det ett starkt behov av att förenkla, förtydliga och anpassa lagstiftningen för gång- och 
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cykelbanor. Alternativ till väjningsskylt och övergångsställesskylt bör studeras samt den lagliga 
effekten om dessa inte uppförs i kombination med vägmarkeringar. 

Cyklister, däribland barn, behöver inte ha körkort eller annan utbildning för att framföra en cykel och 
det är därför av stor vikt att utforma gång- och cykelkorsningar konsekvent och systematiskt och på 
ett sådant sätt att det klart framgår vad som förväntas av cyklisten. 

Slutsatsen är att reglering med väjningsplikt där cykelpendlingsstråket får högre prioritet får god 
effekt på framkomligheten eftersom hastigheten blir hög genom hela korsningen. Den högre 
hastigheten ökar dock risken för att följderna vid en eventuell kollision blir allvarligare. För att införa 
en prioritering av ett cykelstråk är det viktigt att även tydliggöra var gående ska korsa cykelbanan. 
Förslagsvis placeras en passage på den underordnade leden, som tydliggörs genom exempelvis 
markering av övergångsställe på cykelbanan. Avvikande markmaterial är en sämre lösning menar 
Sigma Civil då det kan vilseleda gående att de har företräde framför cyklister och ge upphov till 
konfliktdesign. 

Förbättrade och säkrare korsningspunkter ger förutsättningar för ett bra samspel och färre 
konfliktpunkter mellan gående och cyklister. Det finns dock ett fortsatt behov av kunskap och 
utvärdering av övergångsställe och dess regelefterlevnad på cykelbanor och hur man lämpligast bör 
utforma säkra korsningspunkter för gående och cyklister. Även annan regelefterlevnad, såsom 
högerregeln, bör studeras närmare. Denna studie kan ses som ett steg i ett långsiktigt arbete för att 
skapa säkra och framkomliga korsningspunkter mellan gående och cyklister. Genom att fortsätta 
arbetet med att öka framkomligheten för gående och cyklister i korsningspunkter ökar standarden på 
hela stråket och därmed förbättras möjligheten att öka de hållbara resorna med gång och cykel 
ytterligare. 
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