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Sammanfattning
Transportsektorn är en av de största bidragare till klimatförändringar idag, där en stor
andel är bilburna persontransporter under 5km. Många av dessa resor skulle kunna
ersättas med cykel som både har folkhälsofördelar och är ett klimat- och miljöneutralt
transportmedel. För att andelen cyklister ska kunna öka krävs att det finns en bra och
tillgänglig cykelinfrastruktur. I länder som Holland och Danmark har den stora satsningen
på cykelvänlig infrastruktur resulterat i att ett sort antal personer väljer att cykla istället för
att åka bil. I detta arbete tas lösningar fram för att utveckla cykelnätet i Upplands Väsby
kommun, vilket ska resultera i att fler resor företas med cykel. De vägar som inkluderas här
är Ekebovägen och Valhallavägen samt en sträcka längs med Stockholmsvägen. Alla tre
sträckor saknar idag cykelinfrastruktur och kommunen planerar att inom de närmaste åren
åtgärda detta. En omfattande litteraturstudie utfördes i ämnet cykelinfrastruktur för att få
en förståelse för hur förutsättningarna ser ut idag. Kunskapen om cykelinfrastruktur
användes sedan för att ta fram ett antal hypotetiska lösningsförslag till de tre vägarna. Att
designa infrastruktur är ett komplext problem och eftersom det idag inte finns några
formella standarder, råd eller riktlinjer för cykelinfrastruktur i Sverige varierar kvalitén
mellan kommunerna. För att utvärdera de olika lösningarna som tagits fram i detta arbete
utfördes en multikriterieanalys. Analysverktyget strukturerar komplex information där
lösningar ställs mot ett antal kriterier som definierar bra cykelinfrastruktur. Analysen
resulterar sedan i ett svar på hur väl lösningarna uppfyller kriterierna och ger då en tydlig
bild av vilka lösningar som är att föredra. Bland alla lösningar som togs fram för de tre
vägarna, uppfyllde följande lösningar kriterierna bäst:
• Ekebovägen- Dubbelriktad cykelbana på västsidan
• Stockholmsvägen- Överfart över Stockholmsvägen i korsningen vid Smedbyvägen
• Valhallavägen- En 2-1 väg längs med hela Valhallavägen
Resultaten i analysen skiljer sig dock lite bland lösningsalternativen som rankats mellan 1
och 5, därför bör alla de lösningarna anses som användbara och utgöra underlag för
ytterligare utveckling och utvärdering. Förslaget är att sätta in de användbara lösningarna i
ett bredare kontext där hänsyn tas till hela vägprojektet så att även gång- och
motortrafikanter inkluderas.
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Abstract
The transport sector is one of the major contributors for climate change today, where
most of the motorized personal transportation is less than 5km. Many of these trips could
be replaced by bicycles, which have both public health advantages and are an
environment- and climate neutral form of transportation. To increase the number of
cyclists a sufficient bicycle infrastructure is required. Countries like the Netherlands and
Denmark has a history of major investments for bicycle friendly infrastructure which has
resulted in a population that largely chose the bicycle instead of the car. In this work focus
are addressed towards development of the bicycle infrastructure network in the
municipality of Upplands Väsby. Three roads Ekebovägen, Valhallavägen and a part of
Stockholmsvägen have been chosen for this report, which all lack bicycle infrastructure.
The overall goal for the municipality is to increase the number of cyclists and they have
planned measures that address the lack of bicycle infrastructure on these roads during the
following years. Before the development of bicycle infrastructure solutions for the roads in
this report a comprehensive literature review where executed in the field. The literature
review resulted in an understanding of the conditions that bicycle infrastructure stands
for. A major understanding of the bicycle history, politics and trends were also achieved
where the most prominent founding were the problems of addressing investments for
bicycle projects and a lack of formal standards, recommendations and guidelines in
Sweden. With no standards to follow the quality differs between municipalities. To achieve
equality and to make it easier in the development of bicycle infrastructure a guidebook,
similar to the one used in the Netherland and Denmark, is required also here in Sweden.
The knowledge achieved in the literature review was used to develop a set of hypothetical
solutions for bicycle infrastructure on the three roads. The different solutions are then
reviewed in a multi-criteria analysis which shows the most preferred options. The
analytical tool structures complex information where the options are put against a set of
criteria. The criteria defines good infrastructure and the main advantage of the tool is that
criteria with different units are standardized through the swing rating method and can
therefore be compared within the same analysis. Among all the solutions compared in this
multi-criteria analysis the following gained highest score and therefor counts as the most
preferred solution:
• Ekebovägen- Two directions cycle track on the west side
• Stockholmsvägen- Crossing Stockholmsvägen at the junktion of Smedbyvägen
• Valhallavägen- A 2-1 road along Valhallavägen
The analysis result differs though not much between the solutions ranked between 1 and
5. All these top ranked solutions should therefore be considered as preferred options and
further developed and evaluated. The recommendation is to put the preferred options in a
larger scope where the whole road project are considered and include the requirements
from pedestrians and motorists.

II

Förord
Denna rapport är resultatet av det avslutande examensarbetet i masterprogrammet
Sustainable Technology vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet är gjort
tillsammans med Upplands Väsby kommun som ska ha ett stort tack för att ha antagit mig
som examensarbetare. Det har vart extra roligt och lärorikt att få jobba med något som jag
har ett stort intresse och brinnande engagemang för. Jag vill framförallt tacka mina
handledare Harry Bertilsson, från Upplands Väsby kommun, samt Larsgöran Strandberg,
från KTH, som båda har väglett mig genom arbetets gång. Utöver dessa vill jag tacka er
andra på Upplands Väsby kommun för spännande och inspirerande dagar då jag har fått
följa med och se hur ni arbetar på kommunen. Slutligen ska alla andra som bidragit till
arbetet i form av intervjuer och samtal ha ett stort tack.
Johanna Qvarfordt, Stockholm 2016
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1. Inledning
I följande kapitel kommer bakgrund till rapportens syfte och problembeskrivning
definieras. Vidare definieras syfte, mål, omfattning och slutligen definieras viktiga begrepp.

1.1 Bakgrund
Transportsektorn är en av de största bidragare till klimatförändringen som det ser ut redan
idag och prognoserna visar att den kommer öka med anledning av många olika faktorer,
såsom ökad befolkning, större städer och längre avstånd (Gullberg, mfl. 2007). I Sverige
antas även persontransporterna öka på grund fler faktorer som t.ex. våra allt mer
specialiserade yrkesroller, fritidsaktiviteter samt i och med det fria valet av skola. Eftersom
biltrafiken är det dominerande transportsättet kan andra alternativ lätt hamna i
skymundan, där de inte får tillräckligt med utrymme, resurser eller inte tillägnas någon
vidare eftertanke för att säkerställa trygga trafiksituationer när infrastrukturen utvecklas.
För att komma ifrån det bilberoende samhället måste alternativa transportmedel få mer
uppmärksamhet och tillägnas mer eftertanke vid utveckling.
Cykeln är ett exemplariskt alternativ transportmedel som kommer med många fördelar för
både individen och samhället, men i Sverige finns idag inga nationella standarder, riktlinjer
eller planer för hur implementeringen av cykelinfrastruktur ska utvecklas. I stort sett all
utveckling och planering för cykeln ligger på kommunal nivå vilket gör att kvalitén varierar
stort mellan de kommuner som väljer att satsa på cykeln och de kommuner som inte gör
det.
Att designa infrastruktur för cyklister är en svår uppgift eftersom variationen av cyklister är
stor, där de representeras av alla, från förskolebarn, pensionärer, tävlingscyklister till
personer som cyklar elcyklar m.fl. Det krävs därför en stor kreativitet för att kunna designa
cykelinfrastruktur, där länder som t.ex. Holland och Danmark kan ses som föredömen
eftersom de har kommit långt i sitt arbete. I Köpenhamn resulterar insatserna för cyklister
uteslutande i att fler och fler personer cyklar. År 2012 gjordes 36 % av resorna till arbete
och skola på cykel och 2014 hade det stigit till 45 %. Det finns alltså bevisat att en ökad
satsning på cykelinfrastrukturen resulterar i att fler väljer cykeln (Københavns kommune,
2014).
I Upplands Väsby finns inga direkta mätningar av hur transporfördelingen ser ut men av de
som jobbar i kommunala verksamheter cyklar 14 % av medarbetarna till och från jobbet
och 52 % kör bil. Upplands Väsby har som mål att kunna ansluta till det nationella
klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % år 2020 jämfört med
1990. En stor vinning för att uppnå målen kan göras genom att minska antal resor i bil och
eftersom 27 % av bilresorna är kortare än 5 km har cykeln stor potential (Jonsson och
Robért, 2015).
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1.2 Problembeskrivning
Upplands Väsby har en miljövision om att minska utsläppen av växthusgaser och även en
vision om att omformas från förort till modern småstad, vilket ställer stora krav på
infrastrukturen (Upplands Väsby, 2005). För att få en bättre småstadskänsla krävs det att
infrastrukturen anpassas till alla människor som lever där och inte enbart bilar. Problemet
med infrastrukturen som den ser ut idag är att det under 1970- talet, när stora delar av
Stockholms förorter byggdes ut, rådde en annan syn på hur infrastrukturen skulle se ut.
Ekebovägen, som är en av de vägar detta arbete berör, är ett utmärkt exempel på hur
infrastrukturen designades under den tiden. Tanken var då att ha större och bredare biloch bussgator där cyklister och gångtrafikanter hänvisades till de mindre gatorna mellan
husen. Idag råder en annan syn och därför ställs trafik- och stadsplanerare inför en svår
uppgift att rätta till den infrastruktur som inte längre är aktuell för dagens samhälle
(Bertilsson, 2015).
Eftersom det inte finns några nationella standarder, råd och riktlinjer i Sverige som ska
följas vid anläggning av cykelinfrastrukturen är det svårt att på förhand veta hur
lösningarna kommer att fungera. Genom att studera litteratur och handböcker från t.ex.
Danmark och Holland kan inspiration till lösningar hämtas. Dock är det inte säkert att
lösningarna fungerar lika bra i Sverige, eftersom det här råder en annan cykelkultur. Det
är därför viktigt att ta fram kriterier för hur cykelinfrastruktur definieras och bedöms här.

I det här arbetet kommer analysmetoden multikriterieanalys att tillämpas på
lösningsförslag till de tre vägarna i Upplands Väsby som Bild 1 visar.

Bild 1: Översiktsbild över Ekebovägen, Stockholmsvägen och Valhallavägen (Upplands
Väsby, 2015).
2

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att ge förslag till hypotetiska lösningar för hur
cykelinfrastruktur kan anläggas på Ekebovägen, Stockholmsvägen och Valhallavägen i
Upplands Väsby. Vidare är syftet även att ta fram ett analys- och utvärderingsverktyg som
underlättar beslutsprocessen, när beslut ska fattas om vilken lösning som är mest lämpad
för trafiksituationen. Verktyget ska testas och utvärderas på de tre vägarna som det här
arbetet berör och tanken är att det i framtiden ska kunna tillämpas vid anläggning av
cykelstråk på andra platser.

1.4 Mål
Examensarbetet utgör den avslutande delen av ett tvåårigt masterprogram i Sustainable
Technology och det övergripande målet är därför att tillämpa kunskap från utbildningen
och samtidigt inhämta ny kunskap i det ämnet som examensarbetet berör. Konkreta mål
för examensarbetet är följande;

•

Öka kunskapen om cykelinfrastruktur genom att samtala med personer erfarna i
ämnesområdet samt utföra en litteraturstudie som innefattar tryckt litteratur,
forskningsrapporter, trafik/cykelplaner samt vetenskaps- och nyhetsartiklar.

•

Med den samlade kunskapen om cykelinfrastrutur ta fram hypotetiska lösningar
som kan anläggas på Ekebovägen, Stockholmsvägen och Valhallavägen i Upplands
Väsby.

•

Arbeta fram ett analys- och utvärderingsverktyg för cykelinfrastruktur, baserat på
ramverket i en multikriterieanalys som ska kunna identifiera de mest lämpade
cykelinfrastrukturlösningarna för Ekebovägen, Stockholmsvägen och Valhallavägen
i Upplands Väsby.

1.5 Omfattning och begränsningar
Rapporten inkluderar tre vägar i Upplands Väsby, Ekebovägen och Valhallavägen samt en
del av Stockholmsvägen. Hypotetiska lösningar för hur cykelinfrastruktur kan anläggas på
dessa tre vägar har tagits fram och resultatet av rapporten presenterar vilka lösningar som
är att föredra med tanke på den rådande trafiksituationen. Begränsningen har gjorts till att
enbart ta fram lösningar för cykelinfrastruktur och infrastrukturen för gång- och
motortrafik har därför i stor grad lämnats opåverkad. I vissa fall har cykelinfrastrukturen
fått påverka den övriga trafiken, framför allt i trånga situationer.
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1.6 Definitioner och begrepp
Inom den allmänna infrastrukturen finns det några begrepp som enbart är relaterade till
cykelspecifika trafiklösningar, där följande används i rapporten (Trafikutredningsbyrån,
2012; Transportstyrelsen, i.d-a).
-

Cykelväg är en friliggande väg utan biltrafik. Cykelvägen anläggs oftast i parker,
naturområden samt mellan stadsdelar och tätorter.

-

Cykelbanor löper längsmed en gata eller väg men är avskild från biltrafiken med
kantsten eller smal gräsremsa. Cykelbanan kan vara enkel eller dubbelriktad och
kan även delas med fotgängare.

-

Cykelfält är ett enkelriktat körfält som är avsett för endast cyklister längsmed
vägar. Fältet separeras från övrig trafik med en vit linje.

-

Cykelboxar är reserverade områden för cyklister innan korsningar. Dessa är till för
att cyklister ska kunna köra fram och ställa sig framför bilarna för att bli mer
synliga.

-

Cykelpassage är en överfart över en väg där cyklister har väjningsplikt gentemot
bilar.

-

Cykelöverfart är en överfart över en väg där bilister har väjningsplikt gentemot
cyklister som är på eller på väg ut över överfarten. Dessa överfarter är markerade
med speciella skyltar och tydliga väjnings markerade utmålade för bilisterna på
gatan.

-

Blandtrafik cykeltrafik hänvisas till gatan utan någon separation från motortrafik.

I studien kommer begreppet cykelstråk användas om inte texten specifikt definierar
cykelfält, cykelbana eller cykelväg.
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2. Metod
Utförandet av arbetet delades upp i två faser där den första fasen bestod av att ta fram
lösningar för cykelinfrastruktur och den andra fasen handlade om att analysera
lösningarna för att kunna bedöma vilken eller vilka lösningar som var mest lämpade för
den rådande trafiksituationen. Metoden som tillämpades i fas ett var framför allt
litteraturstudie och i fas två användes analys- och utvärderingsmetoden
multikriterieanalys.

2.1 Litteraturstudie
För att förstå vad begreppet cykelinfrastruktur innebär studerades tryckt litteratur,
forskningsrapporter, trafik- och cykelplaner samt vetenskaps- och nyhetsartiklar i ämnet.
Nedan följer en lista över litteraturen som varit mest grundläggande för arbetet.
•

”Eriksson, S., mfl., (2009). Cykeln i staden - Utformning av cykelstråk i Stockholms
stad.” Publikationen är en handbok för utformning av cykelstråk i Stockholms stad
som tar upp grundläggande vad cykelinfrastruktur innebär och hur det påverkar
trafiken i olika situationer.

•

”SKL, (2010). GCM- Handbok.” Gång, cykel och moped- handboken riktar in sig på

•

”Trafikverket, (2014). Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030.”
Cykelplanen täcker det regionala cykelnätet i Stockholms län, vilket var ytterst
relevant eftersom cykelstråket längs Stockholmsvägen är en del av det regionala
cykelnätet. Cykelplanen innehåller rekommendationer om bredder och
utformning, vilka användes som standard vid utformning av cykelstråken på alla tre
vägarna.

•

”Cykelfrämjandet, (2015). Cykelfrämjandets Kommunvelometer2015.” Många
kommuner har egna cykelplaner som innehåller råd och riktlinjer men för att få en
samlad bild över hur cykelarbetet ser ut i olika kommuner studerades
Cykelfrämjandets kommunvelometer. Kommunvelometern är en årlig utvärdering
som kommunerna frivilligt anmäler sig till för att få sitt cykelarbete utvärderat.

•

“CROW, (2007). Design manual for bicycle trafic .” Detta är den Holländska
handboken som tar upp det mesta angående cyeklinrastruktur. Den användes
framför allt som inspirationskälla och en del för fakta. Boken är omfattande och tar
upp många förslag för hur cykelinfrastruktur bör anläggas i olika trafiksituationer.

•

”Celis Consult, (2014). Håndbog I Cykeltrafik – En samling af de danske Vejregler på
cykelområdet.” Denna handbok är Dansk och innehåller regler för hur
cykelinfrastruktur ska anläggas däribland t.ex. gradienter på broar, radier på
kurvor, siktsträckor mm. Handboken användes i det här arbetet som
inspirationskälla men skulle vara intressant att studera närmare när cykelstråken
detaljplaneras.

rekommendationer om hur GCM-infrastrukturen ska skötas och underhållas
samt presenterar den en del konkreta lösningsförslag för hur GCM-stråk kan
anläggas i olika trafiksituationer som t.ex. i korsningar och kring busshållplatser.

5

•

“Andersen, T., mfl., (2012). Collection of Cycle Concepts 2012.” Detta är en Dansk
publikation som innehåller konkreta lösningsförlag till hur cykelinfrastruktur kan
anläggas och även fakta om cykelinfrastruktur.

•

”Emanuel, M., (2012). Trafikslag på undantag - Cykeltrafiken i Stockholm 19301980.” För att få en grundläggande förståelse för hur cykelinfrastrukturen och
-politiken har utvecklats ur ett historiskt perpektiv studerades denna bok.

2.2 Multikriterieanalys
För att utvärdera förslag till lösningar användes analys- och utvärderingsmetoden
multikriterieanalys, vilket är ett verktyg som kan användas i beslutsprocesser när beslut
berör komplexa situationer och många intressenter är involverade. Huvudsyftet är att
hjälpa beslutsfattare att på ett praktiskt sätt strukturera komplex information där
metoden rangordnar ett set av alternativa lösningar efter hur väl de uppfyller kriterier som
är utformade av intressenterna. Resultatet av rangordningen kan sedan användas till att
antingen visa vilket alternativ som är att föredra, skilja på alternativ som är godkända
respektive inte godkända eller identifiera fler bra alternativ som ska tas vidare till
ytterligare bedömning (Dodgson mfl., 2009).
I en multikriterieanalys ingår ofta kriterier som är mätta i olika enheter. Genom att mäta
resultatet av hur väl alternativa lösningar uppfyller kriterier, standardisera resultatet och
vikta kriterierna inkluderas kriterier med olika enheter i samma analys (Dodgson mfl.,
2009).
De olika stegen i multikriterieanalysen förklaras mer genomgående i nästa kapitel samt vid
utförandena.
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2.3 Arbetsgång

Fas 1

Arbetsgången följde stegen som visas i Figur 1. Det första
steget handlade om att identifiera problemen kring de tre
olika vägarna som cykelinfrastruktur ska anläggas på.
Andra steget genomfördes med en litteraturstudie där
kunskap togs fram om vad som definierar
cykelinfrastruktur, hur den bör anläggas och vad den har
för betydelse i olika trafiksituationer. Med hjälp av
informationen hämtad i steg två och fallstudie togs ett set
av alternativa lösningar fram i steg tre. Alla alternativen
löste problemet att det inte fanns cykelinfrastruktur på
vägarna men varje alternativ representerar ett unikt sätt
att lösa problemet på.
I steg fyra identifierade ett set av kriterier, också med
underlag från litteraturstudien samt med hjälp av egna
erfarenheter som cyklist och i kommunikation med
personer erfarna i ämnet. Senare under aktiviteten i steg
sex återkopplades till steg fyra.
I steg fem mättes resultatet av hur väl vart och ett av de
alternativa lösningarna uppfyller kriterierna. I steg sex
hölls en workshop på Upplands Väsby kommun där
Upplands Väsbys trafikplanerare var närvarande.
Cykelfrämjandet i Stockholms Norrort var även inbjudet
men ingen kunde närvara. Under workshopen gicks
kriterierna igenom och viktades individuellt utefter vad
som ansågs vara viktigast vid de olika vägarna. Vikten av
varje kriterie reflekterar hur viktigt kriteriet är på den
specifika sträckan, vad skillnaden är mellan alternativen
och hur viktig den skillnaden anses vara. Återkoppling
gjordes även här till steg fyra eftersom kommunen är en av
intressenterna och trafikplanerarna fick då möjlighet att ge
feedback på kriterierna.
I steg sju standardiserades mätresultaten på en skala från
0-100. I steg åtta räknades den övergripande preferensen
ut för varje alternativ genom att summera kriteriernas vikt
multiplicerat med det standardiserade resultatet för varje
kriterie. Beräkningen av den övergripande preferensen
resulterar i en rankning av alternativen, där det
alternativet med högst preferens representerar det mest
lämpliga alternativet. I slutsatsen summeras resultatet av
hela studien och diskussion förs om hur resultatet ska
tolkas.
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Steg 1
Identifiering av problem

Steg 2
Insamling av
kunskap
-Litteraturstudie
Steg 3
Framtagning av
alternativa lösningar

Fas 2
Steg 4
Identifiering av kriterier

Steg 5
Resultat mätning

Steg 6
Viktning av kriterier

Steg 7
Standardisering
av resultat

Steg 8
Övergripande
preferensberäkning

Steg 9
Slutsats
Figur 1: Kort beskrivning
av stegen i arbetet.

2.4 Muntliga källor
De muntliga källorna som bidragit till information i arbetet har utförts i form av samtal och
en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju utfördes med Jakob Madsen
den 5 november 2015 på det Danska Cyklistforbundet i Köpenhamn där frågor angående
Danmarks cykelpolitik var förberedda men den intervjuade styrde själv samtalet. Ett
djupgående samtal med Lars Qvarfordt trafikingenjör på Novamark utfördes den 26
november 2015, för att få kostnads upplysningar till de olika lösningarna. Harry Bertilsson
trafikplanerare på Upplands Väsby kommun har även tillfört viktig information vid
sporadiska möten och i mejlkonversationer, framför allt angående det arbete som
Upplands Väsby kommunen bedriver i cykelfrågan.
I övrigt har muntlig information fåtts under workshopen som hölls den 30 november 2015
På Upplands Väsby kommun då följande tjänstemän från kommunen var närvarande:
Harry Bertilsson - trafikplanerare
Ann Storkitt – trafikplanerare
Christina Lundberg – trafikingenjör
Kristofer Kvarnström – trafikingenjör

2.5 Fallstudier
Eftersom goda trafiklösningar finns att tillgå i t.ex. Danmark gjordes ett studiebesök till
Köpenhamn för inspiration och kunskapsinhämtning. Fallstudien användes främst som
inspiration vid framtagning av lösningarna men gav även en förståelse för varför så många
cyklar i Köpenhamn.
Fallstudier av Ekebovägen, Stockholmsvägen och Valhallavägen utfördes även i början av
arbetet för att få en bra bild över den trafiksituation som råder där idag och vad som
behövs för att göra det bättre för cyklisterna.
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3. Problemidentifiering
Gemensamt för de tre vägarna som detta arbete berör är att de saknar cykelinfrastruktur
och att kommunen planerar att anlägga cykelinfrastruktur på vägarna inom de närmaste
åren. Förutsättningarna för vägarna ser olika ut och i detta kapitel kommer utförliga
beskrivningar att ges av vad som är specifika förutsättningar på respektive väg.

3.1 Ekebovägen
Ekebovägen står inför en omfattande
gatumiljöförändring då den kommer få en ny
gestaltning. Ett cykelstråk på vägen ska
anläggas och bli en del av det övergripande
cykelnät i Upplands Väsby. Vägen har i
dagsläget ingen reserverad plats för cyklister
eller gående och hastigheten för motortrafik
är 50 km/h. Det finns tre busshållplatser på
respektive sida av vägen. I anslutning till
busshållplatserna finns trottoarer och
asfalterade
vägar
som
leder
gångtrafikanterna i gångtunnlar under vägen.
Längs vägens västra sida är garagebyggnader
placerade på varierande avstånd från vägen.
På den östra sidan är det ingen bebyggelse i
nära anslutning till vägen men vägen kantas
av ett dike och en vall med träd och buskage
på. Bredden på Ekebovägen varierar, där
den över gångtunnlarna är 14 m och i övrigt
18 m. Se Bild 2 över vilka gator som ansluter,
vart busshållplatserna är anlagda och hur
gångvägarna går under Ekebovägen vid
busshållplatserna.

Bild 2: Kartbild över Ekebovägen och dess
omgivning (Upplands Väsby, 2015).
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3.2 Stockholmsvägen
Stockholmsvägen är en del av det
regionala cykelstråket, vilket binder ihop
viktiga knutpunkter i Stockholms län. De
regionala stråken ska vara utformade med
bra och gena trafiklösningar som gör det
enkelt för cyklisten att ta sig fram
(Trafikverket, 2014). Cykelstråket är idag
draget som den röda linjen i Bild 3 visar,
alltså inte gent som det är önskvärt att de
regionala
cykelstråken
ska
vara.
Önskemålet från kommunen, för att
uppnå en genare väg, är att leda
cykelstråket på Sandabron över E4:an.
Förutsättningarna
som
råder
på
Sandabron är att den är 10m bred, bussar
trafikerar i båda riktningarna och
breddning av bron är uteslutet.

Bild 3: Kartbild över Stockholmsvägen och
dess omgivning (Upplands Väsby, 2015).
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3.3 Valhallavägen
Valhallavägen saknar idag uppmärkt cykelstråk men ska i framtiden bli en del av det
övergripande cykelnätet i Upplands Väsby. Idag råder blandtrafik på vägen och i Upplands
Väsbys trafikplan prioriteras en ombyggnad av vägen högt för att separera cykel- och
motortrafik (Upplands Väsby, 2013). Längs med vägen ligger en förskola och området
runtomking representeras till största del av bostäder. Med säkrare cykelstråk längs med
Valhallavägen skulle fler barn kunna cykla i området och till skolan. På vägens nordöstra
sida finns idag en trottoar, det är tre busshållplatser på vardera sidan om vägen och två
gångtunnlar under vägen. Vägen med dess trottoar är 10 m bred längs med hela sträckan. I
Bild 4 visas alla anslutande vägar och vart busshållplatserna är belägna på Valhallavägen.

Bild 4: Kartbild över Valhallavägen och dess omgivning (Upplands Väsby, 2015).
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4. Resultat av Litteraturstudie
I följande kapitel presenteras begreppet cykelinfrastruktur, vad det innebär, har för
betydelse för cyklisterna och samhället samt kommer även en historisk överblick att ges.

4.1 Cykeltrender
Historiskt sett har cykeltrenden varierat kraftig, där cykling först var något för överklassen
men som senare blev ett billigt och smidigt pendlingsmedel som användes av
arbetarklassen. Cykeltrenden har inte bara varierat i vilka som cyklar utan även hur många
som cyklar. Under andra världskriget var cyklismen allra högst med omkring 70 % av den
totala trafiken, men efter det sjönk andelen cyklister avsevärt. Minskningen av cyklisterna
skedde i samband med att bilismen började växa fram. Emanuel (2012) visar att från 1950
till 1970 sjönk andelen cyklister i den totala trafiken från 30 % till omkring 1 %.
Att säga exakt hur många som cyklar i Stockholms län är svårt eftersom ingen kontinuerlig
mätning utförs. Figur 2 visar utvecklingen av antalet cyklister i Stockholms innerstad där
trafikobservatörer har räknat antalet cyklister under 6 timmar (mellan kl. 7-9, 12-14 och
16-18) en vardag på olika platser. Mätningen visar enbart trendutvecklingen mellan 1984 2014 eftersom antalet cyklister som ingår enbart utgör 40-50% av de som totalt cyklar
under hela dagen (Stockholms stad, 2015).

Figur 2: Utvecklingen av antalet cyklister i Stockholm från 1984 – 2014
(Stockholms stad, 2015).
Mätningen visar utvecklingen i Stockholms innerstad. Hur det ser ut i resten av länet är
svårt att säga eftersom inga mätningar har utförts. I förorterna var det från början tänkt
att förortskärnorna skulle utfromas kring tunnelbane- eller tågstationer så att det där var
enkelt att åka kollektivt. Med tiden har dock stora bostadsområden byggts mellan
stationerna och p.g.a. bekvämlighetsprinciper domineras dessa områden nu av bilen som
främsta transportmedlet (Gullberg, 2007). Antalet personer som cyklar i länet varierar
alltså stort mellan förort och innerstad.
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En annan variationsfaktor är årstiden, där fler cyklar under vår, sommar och höst. Hur
snabbt personer cyklar varierar också, dels på grund av att man cyklar av olika anledningar
och på olika typer av cyklar. En del väljer att cykla för träning skull, andra för att det är ett
smidigt pendlingssätt och vissa gör det för träning, smidighetens skull och i
rekreationssyfte (Trafikverket, 2014). Under de senaste åren har en hastighetsökning
noterats, antagligen till följd av att det säljs fler el- och racercyklar. Försäljningen av
elcyklar ökade med 70 % under år 2015 jämfört med året innan och racercyklar ökade med
30 % under samma år (Sveriges Radio, 2015). Last- och lådcyklar börjar även bli alltmer
populärt då t.ex. åkeriet Moveybike eller föräldrar som skjutsar sina barn syns allt oftare
på gatorna. El och- lastcykeln ses som relativt nya fordon på cykelbanorna, vilka ställer nya
krav på infrastruktur och cykelparkeringar samtidigt som det också lockar nya grupper av
trafikanter som idag kanske inte cyklar (Trafikverket, 2014).
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4.2 Cykelinfrastrukturens historia i Stockholm
Det framtida Stockholm var en stor trafikräkning som gjordes 1939 i syfte att verka som ett
underlag för att bedöma hur trafiksituationen skulle se ut i framtiden. I denna utredning
betonades vikten av att utforma trafikleder som såg till att cyklisterna kunde cykla säkert,
eftersom att ca 70 % av olyckorna i trafiken utgjordes av cyklister. Efter kriget togs ett
konkret förslag fram för hela Stockholms trafiksystem som presenterades i Generalplan för
Stockholm 1952. Här var huvudfrågan att bygga ut tunnelbanan men också utbyggnad av
trafikleder som skulle gå mellan stadsdelar och de nya tunnelbaneförorterna. På dessa
trafikleder skulle motortrafik separeras från andra trafikslag, det skulle alltså finnas
speciella banor för cykel- och gångtrafik och gångtrafiken skulle eventuellt även separeras
från cykeltrafiken. När väl trafikledernas utformning diskuterades i generalplanen var det
ändå inte många som fick cykelbanor (Emanuel, 2012).
1952 beräknades det finnas 55,4 motorfordon och 536 cyklar per 1000 invånare i
Stockholm. 1955 beräknades fordonsmängderna ha förändrats till 200-250 motorfordon
och 100-200 cyklar per 1000 invånare. Både Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret var
överens om att cykelns utveckling skulle minska ännu mer framöver och ansågs därför ha
en obetydlig roll i stadsplanering och cykeltrafiken behövde inte tas med i beräkningarna.
Cykeltrafiken försvann helt från undersökningar, planer och strategier som togs fram för
trafiken under slutet på 1950-talet. Trafikledsplan 1960 är ett bra exempel på cykelns
obetydliga roll där fördelningen av restalet mellan bil och kollektiv låg på 50-50 och
cykeltrafiken utlämnades helt (Emanuel, 2012).
Att stadsplanerande myndigheter förutsatte att cykeln skulle försvinna skapade inga goda
förutsättningar för cykeln, vilket ledde till att cykelpendling snabbt minskade. I den mån
någon tänkte på cykeln ansågs den i alla fall vara ett användbart transportmedel för
kortare resor, framför allt i de nya tunnelbaneförorterna. Dessa förorter försågs med gångoch cykelvägsystem men systemet kunde mer betraktas som ett gångsystem där
cykeltrafik var tillåten. Resultatet av att det så kallade gång- och cykelvägsystem inte var
anpassat för cyklister blev att av de som ändå cyklade valde 50-90 % att cykla på gatorna
(Emanuel, 2012).
I Planstandard 1965 presenterades trafikplanen för Järvastaden i vilken de som cyklade
delades in i två grupper, skolbarn som cyklar till och från skolan eller förskolebarn som
använder lekcyklar. Synen som präglade cykelpolitiken under 1960-talet var att cykling
utfördes mest på lek av barn som inte var trafikmogna, vilka därför utgjorde trafikfara.
Cykelfrämjandet kämpade under den här tiden med att lyfta fram cykeln där de bland
annat drev frågan om cykelbanor längs med Essingeleden. Deras främsta aktion för att
försöka vinna mark åt cykeln var att fokusera på dess goda hälsoaspekter men
Gatukontoret tyckte inte att hälsofrämjande åtgärder var deras ansvar (Emanuel, 2012).
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Under 1960-talets mitt kan en liten förändring i cykelpolitiken skönjas, framför allt i
innerstaden där bilismen hade ökat mycket snabbt och det blev trångt på gatorna. I
riksdagsmotioner 1963 omnämns ett ökat hänsynstagande till cykeltrafiken eftersom det
kunde vara en av lösningarna för att minska trängseln. Nils Rosén, styrelseledarmot för
Cykel- och mopedfrämjandet, skrev 1964 skriften Cykeln som trafikfaktor där han lyfte
fram argument för att cykeln bör ha en plats i den moderna trafiken och trafikplanen, men
hans argument vann ingen kraft och hans idéer ansågs vara för radikala (Emanuel, 2012).
Den första riktiga cykelplanen för Stockholms stad togs fram 1978. Det som låg till grunden
för den var Stadsbyggnadskontorets skisser på ett relativt glest men sammanhängande
cykelnät i både Stockholms ytter och innerstad (Stockholms stad, 1998; Emanuel, 2012).
Andra kommuner runt om i landet hängde på och tog fram cykelplaner, men huruvida de
realiserats varierar. De flesta åtgärder som verkställdes gjordes i enkla former med framför
allt gång-och cykelbanor på breda trottoarer där cykelbanan avskiljdes från gångbanan
med en heldragen vit linje. Konflikterna mellan cykelister och gående blev så stor att
Gatuborgarrådet 1985 utryckte att det var olämpligt att anlägga dessa typer av gång- och
cykelbanor och efter det slutade Gatukontoret anlägga sådana cykelbanor (Emanuel,
2012).
Emanuel (2013, s. 2) skriver att ”…1985 kan cykelfrågan närmast betecknas som död.
Tidigare hade stadens politiker drivit på tjänstemännen i cykelfrågan, men nu hade
politikerna tappat intresset.” Detta synsätt som Emanuel beskriver är antagligen
förklaringen till bottennoteringen 1991.
I cykelplan 1978 var grundproblemet biltrafikens stora tillväxt. 1993 enades Stockholms
stad om ett trafikprogram som betonar att biltrafiken i innersdaden måste minska med
25% för att övergripande mål om bättre miljö, säkerheten och framkomlighet för andra
trafikanter ska kunna uppnås. Trafikminskningen skulle i sin tur leda till mer plats åt gång-,
cykel- och kollektivtrafik (Emanuel, 2012).
1998 kom nästa cykelplan för Stockholms stad, vilken enbart riktade in sig på innerstaden.
I den tas frågan upp omvänt, där ökad cykling är en lösning för att minska biltrafiken.
Cykelplanen pekar på många fördelar med cykel b.la. utrymmessnål, energisnål,
miljövänlig, billig i förhållande till bilen och att den främjar folkhälsan. Dessa aspekter
framfördes i och med att miljöfrågan belystes starkare samt att diskussionen om hållbar
utveckling började ta fart (Stockholms stad, 1998; Emanuel, 2012).
Stockholmspartiet var det partiet som drev cykelfrågan hårdast under denna tid och hade
en del kritik riktad mot Cykelplan 1998, där de b.la. pekade på alltför långa
genomförandetider och att planen inte alls tog upp cykling på innerstadens huvudgator.
De lyckades driva igenom tillägg i Cykelplan 1998 om cykelbanor på en del huvudgator i
Stockholm och trots hård kritik från b.la. Handelskammaren och socialdemokraterna
lyckades ändå Stockholmspartiet realisera merparten av de projekt som lagts till i
cykelplanen. Under 2000- talets mitt togs nya cykelplaner fram en för ytterstaden och en
för innerstaden, men på grund av skiftningar i det politiska styret ändras förutsättningarna
för realiseringen fram och tillbaka hela tiden (Emanuel , 2013).
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4.3 Cykelpolitik idag
Den myndigheten som driver cykelpolitik idag är främst Trafikverket, men det finns en
mängd andra intresseorganisationer som också driver frågan däribland Boverket,
Folkhälsoinstitutet, Sveriges kommuner och Landsting m.fl.. Sedan sekelskiftet har
myndigheterna tagit fram ca 30 stycken transportpolitiska dokument som lovar mycket för
cyklingen och cykelinfrastrukturen. De beslutande myndigheterna är överens om att
cykling är bra och något som ska satsas på men utrycket ”många ord liten verkstad” passar
bättre in här än någon annanstans. Cykelinfrastrukturen har inte genomgått någon
förändring eller förbättring och ligger kvar på samma nivå som under 80-90- talet
(Naturskyddsföreningen, 2014). I Stockholmsregionen har nyligen beslut tagits om
Trafiksatsning Stockholm, vilken är en 10-årig infrastruktursatsning som ska vara klar år
2025. Trafiksatsningens syfte är att säkra framkomligheten för den ständigt växande
befolkningen i Stockholms län. Nära 100 miljarder kronor ska investeras för att öka
framkomligheten i Stockholmsregionen. Ungefär hälften av budgeten ska gå till
kollektivtrafiken och 575 miljoner avsätts till gång och cykel (Trafiksatsning Stockholm, i.d).
På statlig nivå finns det ekonomiska medel avsatta för att transportpolitiska mål ska
uppnås. Vad gällande cykling och dess uppsatta mål är att cykeln varken ses som ett
regionalt eller nationellt färdmedel. Varje kommun är ansvarig för sitt eget cykelnät och
det är tjänstemännen som äskar medel hos kommunpolitikerna för utveckling av
cykelinfrastruktur. Det är därför problematiskt att adressera de nationella och regionala
medlen efter vad varje enskild kommun behöver för att utveckla sitt cykelnät
(Naturskyddsföreningen, 2014; Bertilsson, 2015). I föregångslandet Danmark är processen
i stort sett den motsatta. Avsatta medel finns hos kommunpolitikerna till förfogande att
använda för utveckling av cykelinfrastruktur. Madsen J. (2015) menar att den mer

toppstyrda processen ligger till grunden för Danmarks framgång, där det är politikerna
som trycker på tjänstemännen och inte tvärt om som i Sverige.
I Stockholms län finns den regionala cykelplanen vilken har tagits fram av
intresseorganisationer på högre nivå än kommunal. I planen uttrycks det råda samsyn i
Stockholms län hos planerande myndighet, politiker, andra intresseorganisationer samt
stadens medborgare att cyklingen ska öka. Målet är att 2030 ska 20 % av resorna i länet
företas med cykel. Planen skulle kunna ses som ett toppstyrande dokument och därmed
leda Stockholms län framåt i utvecklingen av cykling men planen har ingen formell status
och därför ingen styrande verkan (Trafikverket, 2014).
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4.3.1 Cykelpolitik i Upplands Väsby
Upplands Väsby har som vision att omformas från förort till modern småstad. I Framtidens
Upplands Väsby - "Den moderna småstaden", (2005) diskuteras hur detta ska kunna
uppnås. Här poängteras att det b.la. krävs stora förändringar i infrastrukturen. En del av
förändringen är cykelvägnätet som ska vara väl utbyggt, säkert och bekvämt.
Kommunens planering gällande cykel beskrivs i separata delar i trafikstrategin och
trafikplanen. Trafikstrategin pekar ut ett antal målsättningar för cykeltrafiken, bland annat
att cykeltrafiken ska öka, att cykelvägnätet ska vara sammanhängande i gena sträckningar,
tryggt och säkert med god framkomlighet. Trafikplanen har ett tydligt fokus på
kollektivtrafik, cykel och gång och i den finns en cykelplan med utrednings- och
planåtgärder, attitydpåverkande åtgärder, anläggningsåtgärder samt förvaltingsåtgärder.
Kommunen har politiska mål gällande cykel, men de är i många fall inte tidssatta eller
mätbara och cykelplaneringen saknar en egen budget. Vad som har hänt under de senaste
åren är att ett antal av de större huvudgatorna kompletterats med cykelbanor. Bland
annat är det regionala cykelstråket som går genom kommunen, Märstastråket, fullständigt
men har vissa framkomlighetsproblem som är i behov av trimning. Det finns goda
möjligheter för Upplands Väsby att utveckla sin cykelpolitik för att öka cykelns prioritet i
kommunen (Upplands Väsby, 2010; Uppland Väsby kommun, 2013; Cykelfrämjandet,
2015; Bertilsson, 2015).
Den nya politiska majoriteten (Bohman, mfl., 2014) i Upplands Väsby har tagit fram ett
dokument ”Nystart för Väsby” där deras ståndpunkt i trafikfrågan är att ”Trafiken är den
största enskilda källan till utsläpp av växthusgaser i Upplands Väsby och det är därför
särskilt viktigt att vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp.” Angående cykling menar
sedan politikerna att det på alla sätt ska underlättas i kommunen.
I Cykelfrämjandets kommunvelometer presenteras resultatetet av hur cykelarbetet ser ut i
olika kommuner där Upplands Väsby var med för första gången år 2015. Kommunen fick
då 25 av 60 möjliga poäng vilket placerar dem relativt långt. Även om Upplands Väsby inte
hamnade i toppen ligger de före många andra kommuner, vilka inte ens deltar i
kommunvelometern. Av alla kommuner i Stockholms län är enbart Stockholm, Täby,
Tyresö, Sollentuna och Upplands Väsby med. En anmälan att vara med i
kommunvelometern tyder i sig på ett stort engagemang i arbetet för att främja cykling i
kommunen (Cykelfrämjandet, 2015).
Täby och Sollentuna är grannkommuner till Upplands Väsby, vilka båda har rankats högre i
poängsystemet. Det som händer i grannkommunerna har i stor grad påverkan på
kommunen själv eftersom ingen vill vara sämre än sin granne. Täby har fått 10 av 10 poäng
inom cykelpolitik, vilket tyder på att cykling prioriteras högt hos politikerna i kommunen.
De politiska målen i Täby är tidssatta, mätbara samt följs upp av nämnden och det finns
medel avsatta för genomförandet av kommunens cykelplan. Totalt fick Täby kommun 40
av 60 möjliga poäng. I Sollentuna har mycket hänt under det senaste året och kommunen
dubblade nästan sina poäng i år jämfört med förra året där de i år fick 31,5 av 60 möjliga.
Sollentuna skiljer sig mest från andra kommuner inom infrastruktur och underhåll där de
satsar 417 kr per invånare till skillnad från snittet på 286 kr per invånare. Cykelpolitiken är
ungefär liknande som den i Täby och båda kommunerna har en väl utvecklad cykelplan
(Cykelfrämjandet, 2015).
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4.4 Samhällsekonomi och cykling
Det har visat sig att satsning på cykelinfrastruktur och andra cykelrelaterade åtgärder leder
till att fler börjar cykla. I sin tur leder en ökad cykling till fördelar för både samhället och
den enskillda individen. Reynolds, mfl. (2009) sammanfattar de positiva hälsoaspekterna
som cykling har på individuell nivå enligt följande ”förbättrad fysisk och psykisk hälsa,
minskad fetma, reducerad risk för hjärt-, kärl- och andra sjukdomar.” De positiva
inverkningarna på individnivå leder i sin tur till en allmänt friskare befolkning och därmed
mindre sjukkostnader. Att cykling dessutom inte har någon påverkan på miljön gör att
luftföroreningar, buller och växthusgaser skulle minska om cykling ökade, vilket även det
bidrar till en friskare befolkning.
Även om cykling har många fördelar finns det barriärer som hindrar folk från att cykla. Ett
antal studier visar att rädsla för att hamna i en trafikrelaterad olycka är en av de mest
signifikanta anledningarna till att inte välja cykeln. Med fler cyklister och fler olyckor anses
den önskade effekten om mindre sjukkostnader försvinna. (Horton mfl., 2007). Reynolds
mfl. (2009) och Andersen mfl. (2012) hävdar däremot att fler cyklister leder till en
befolkning som är allmänt bättre cyklister. Fler cyklister ökar även antalet bilister som
också är cyklister och därmed ökar samspelet och förståelsen cyklister och bilister emellan
som i sin tur drar ner olycksrisken. Fenomenet som uppstår om fler cyklar kan
sammanfattas med den kända hypotesen ”Safety in numbers” (Jacobsen, 2003). Att jobba
för säkrare och tryggare cykelmiljö är däremot av högsta prioritet för att cyklister ska
känna sig trygga och säkra i trafiken.
Den önskade effekten av att verkställa omfattande program för cykeltrafikåtgärder som
innefattar cykelnätsutbyggnader, fartdämpning av biltrafiken, säkra cykelparkeringar,
förbättrat underhåll, vägvisning och information är att fler ska känna sig trygga och välja
cykeln istället för bilen (Naturvårdsverket, 2005). Den önskade effekt är svår att förutspå
men det finns studier från b.la. Danmark och Tyskland som visar att den önskade effekten
uppnås. I danska Odense ökade cyklismen med 11 % efter verkställande av ett omfattande
cykelprogram. Samtidigt minskade biltrafiken motsvarande hälften av cykelökningen. I
tyska Troisdorf ökade cyklismen med 35 % varav 4/5 motsvarade minskning av bilister
efter verkställandet av liknande program som i Odense (Naturvårdsverket, 2005).
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Kostnad- nyttoanalyser kan användas för att utvärdera vad cykelprojekt har för värde för
samhället men används oftast för att jämföra olika transportslags kostnader och nyttor. I
de analyser som gjorts jämförs cykeln oftast med bilen och där syns det tydligt att varje
cyklad kilometer kostar samhället betydligt mindre än varje kilometer körd med bil.
Andersen mfl. (2012) har jämfört cykeln med bilen i en kostnad- nyttoanalys, där resultatet
visar att varje cyklad kilometer kostar samhälle 0,60 DDK medan motsvarande kilometer
körd med bil kostar 3,74 DDK. Beräkningen är baserad på enhetspriser för
samhällsekonomiska element som finns presenterade i publikation Transportøkonomiske
Enhedspriser (Danmarks Tekniske Universitet, 2014). De samhällsekonomiska elementen
som jämfördes i kostnad- nyttoanalysen var följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidskostnader
Transportkostnader
Olyckskostnader
Otrygghetskostnader
Kostnader för luftföroreningar
Hälsovinster
Obehagskostnader
Rekreationsvärden

Denna modell har även använts för att utvärdera samhällsnyttan av enskillda cykelprojekt
såsom t.ex. Bryggebron (Andersen mfl., 2012). Bryggebron binder ihop områdena
Vesterbro med Islands Brygge mitt i Köpenhamns hamnområde. Bron är känd som en av
Köpenhamns mest framgångsrika åtgärder för att öka cyklisternas framkomlighet
(Madsen, 2015). I utvärderingarna av Bryggebron uppskattas den ge en god ekonomisk
avkasting med ett nettovärde på 36 miljoner DDK och en avkastning på 7,7 %. Utöver att
investeringarna i ett cykelprojekt ger god avkastning i just det projektet ökar även
avkastningen för hela cykelnätet till följd av investeringen (Andersen mfl., 2012). COWI
(2009) har räknat ut att 1 km cykelväg resulterar i 10 nya resor per dag med medellängd på
5 km, alltså 50 km nya cykelkilometer någon annanstans.

19

4.5 Cykelinfrastruktur
Cyklister är ett trafikslag som i hög grad kan utsätts för skador i trafiken eftersom de ofta
delar körbana med motorfordon som är tyngre och framförs med högre hastighet. Den
infrastruktur som är anpassad för cyklister spelar en viktig roll i förebyggande syfte att
förhindra olyckor. Detta syns tydligt hos motortrafiken där förbättringar av infrastrukturen
pågått under lång tid och hela tiden minskar trafikolyckorna i samband med trafiksäkrande
åtgärder (Reynolds mfl., 2009).
Cykelspecifika trafikåtgärder såsom t.ex. cykelvägar, cykelbanor, cykelfält eller färgade
cykelfält reducerar risken för cykelolyckor, jämfört med att cykla på vägen eller bland
fotgängare. Andra delar som är viktiga för att reducera skaderisken är utformning och
kringservice som t.ex. vägbelysning, asfalterade ytor och genheten. Dessa åtgärder är
engångsåtgärder och förebygger risken för skador istället för att t.ex. införa hjälmlag som
då förutsätter att cyklisterna kan skadas och är något som det måste tänka på varje gång
de cyklar (Reynolds mfl., 2009).
Den vanligaste trafiklösningen för cyklister i Sverige är att de delar körbana med biltrafiken
utan någon avskiljning mellan de två trafikslagen, detta kallas blandtrafik och för
allmänheten räknas det inte som cykelinfrastruktur. På ställen där det är mycket cyklister
och mer trafik, som runt centrum eller på cykelpendlingsstråk anläggs oftast mer
cykelspecifika trafiklösningar och det är dessa lösningar som definierar cykelinfrastruktur.
Cykelinfrastruktur är trafiklösningar som är anpassade för cyklister. I Sverige delas
cykelinfrastrukturen in i följande fem delar (Trafikutredningsbyrån, 2012):
•

Infrastruktur för cyklister på gator där cyklister delar utrymme med bilister.

•

Infrastruktur för cyklister separerade från bilister, men kan delas med fotgängare.

•

Möjligheter att ta med cykel i kollektivtrafiken.

•

Cykelparkeringar.

•

Vägvisning och kringservice (t.ex. cykelpumpar, belysning etc.).

I följande kapitel 4.5.1- 4.5.7 kommer infrastruktur som är aktuell på de tre olika vägarna
som detta arbete berör att presenteras.
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4.5.1 Olika cykelstråk och dess rekommenderade bredder
Olika typer av cykelstråk lämpar sig för olika typer av trafiksituationer. Dubbelriktade
cykelbanor bör undvikas i täta stadsmiljöer, då de kan bidra till att det uppstår
samspelsproblem i korsningar mellan trafikslagen när cyklisterna kommer från båda håll.
Om korsningarna däremot ligger längre ifrån varandra som fallet brukar vara i ytterstaden
kan det falla sig mer naturligt att ha dubbelriktade cykelbanor eftersom det inte är lika
många korsningspunkter. Det är också mer lämpligt att ha friliggande cykelbanor i dessa
områden med få korsningspunkter eftersom motortrafikens hastighet ofta är högre där än
i tätare stadsmiljöer. Cykelfält bidrar normalt sett inte till några samspelsproblem
eftersom cyklisterna är väl synliga för bilisterna. Om signalreglerade korsningar dessutom
förses med cykelbox kan cyklisten göra sig synlig för stillastående motortrafik och hamnar
därmed inte i bilarnas döda vinkel. Eftersom cykelbanor är anlagda en bit från
motortrafiken och ibland även bakom en rad parkerade bilar kan cyklisten bli mindre synlig
för motortrafikanter jämfört med cyklister som färdas i ett cykelfält. Om ytan finns är det
mest lämpligt att anlägga dubbelriktade gång- och cykelbanor fritt från motortrafiken
längs med hela gatan för att helt minimera konflikt (Eriksson mfl., 2009).
I Tabell 1 presenteras de bredder som rekommenderas i den regionala cykelplanen för
olika typer av cykelstråk.
Tabell 1: Rekommenderade bredder enligt regional cykelplan
(Trafikverket, 2014)
Typ av bana

Minsta godkända breddmått

God standard

Dubbelriktad gång- och
cykelbana

4,3 m (cykelbana 2,5 m +
gångbana 1,8 m)

5,3 m (cykelbana 3,5 m +
gångbana 1,8 m)

Enkelriktad cykelbana
jämte gångbana

3,8 m (cykelana 2,0 m +
gångbana 1,8 m)

4,8 m (cykelbana 3,0 m +
gångbana 1,8 m)

Dubbelriktad cykelbana

3,25 m

4,5 m

Enkelriktad cykelbana

2,25 m

3,35

Cykelfält

1,7 m

1,7 m
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4.5.2 Separering
De regionala cykelstråken bör alltid vara separerad från motortrafik vilket görs med
skiljeremsa på minst 0,5m. Ju högre motortrafikens hastighet är desto större bör
skiljeremsan vara. Om hastigheten kan säkras till 30 km/h kan cykelfält även anläggas på
de regionala cykelstråken. Det är viktigt att inga fasta hinder såsom t.ex. lyktstolpar eller
bänkar förekommer nära cykelbanan därför bör även en skiljeremsa finnas på sidan som
inte vetter mot gatan (Trafikverket, 2014). I Tabell 2 presenteras alla rekommenderade
mått för skiljeremsans bredd beroende på vad det är för slags hinder som separeringen
görs mot.
Tabell 2: Avstånd till sidohinder, körbana och parkering
(Trafikverket, 2014)
Typ av hinder eller skiljeremsa

Minsta godkända avstånd

Längsgående hinder (Räcke, fasad, häck mur etc. )

0,5 m

Fasta sidohinder (stolpe, träd, parksoffa, väderskydd etc.)

1,0 m

Skiljeremsa mot körbana (>60 km/h)

Räcke och 0,5 m

Skiljeremsa mot körbana

Kantsten och 1,0 m

Skiljeremsa mot kantstensparkering

1,0 m

Enligt rekommendationer från ”Cykeln i staden” (Eriksson
mfl., 2009) behöver inte cyklisterna separeras från
biltrafiken om hastigheten är mindre än 50 km/h, men
vid högre hastighet så ska cykelfält eller cykelbana
tillämpas. Enligt Jonsson och Hydén (2005) är den bästa
separeringsformen mellan fotgängare och cyklister olika
beläggningsmaterial med några rader av smågatsten,
nivåskillnad
eller
gräsremsa
mellan
beläggningsmaterialen. Nivåskillnaden gör det däremot
svårare för snöröjning, minskar möjligheten att köra om
och är en snubblingsrisk för fotgängare (Eriksson mfl.,
2009). Nivåskillnad används dock flitigt i Köpenhamn, där
den upplevdes som en helt naturlig del av gatan precis
som att trottoarer är nivåskillnad mot körbanan
(Qvarfordt, 2015-a). I Bild 6 visas hur nivåskillnaden ser
ut i Köpenhamn. Om gång- och cykelbanorna är av
samma material, vilket ofta är fallet i ytterstaden, bör
separeringen göras med en heldragen vit linje. För att
säkerställa att gångtrafikanterna håller sig på sin sida om
den heldragna linjen är det bäst att gångbanan placeras
längst bort från bilvägen. Cykelsymboler, se Figur 4, bör
alltid användas eftersom de påverkar vilken yta cyklister
och gångtrafikanter väljer att använda till skillnad från
vägmärken, se Figur 3, som inte har någon signifikant
inverkan på vilken yta trafikanterna väljer (Jonsson och
Hydén, 2005).
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Figur 3: Vägmärke- påbjudna
gång- och cykelbanor.
(Transportstyrelsen, i.d-b).

Figur 4: Cykelsymbol
(Jonsson och Hydén,
2005).

4.5.3 Korsningar och trafiksignaler
Korsningarna är ofta en kritisk plats för cyklister ur säkerhetssynpunkt. När cykelfält är
dragen på höger sida om körbanan hamnar cyklisterna lätt i högersvängande bilars döda
vinkel och cyklister som ska svänga vänster måste lämna cykelfältet för att placera sig rätt.
En viktig säkerhetsåtgärd vid trafiksignaler är att förse korsningarna med cykelboxar så att
cyklisterna synliggörs för bilisterna. Om möjligheten finns är det bra om cyklister kan ledas
utanför signalregleringen och då få fri högersväng. I obevakade korsningar är det lämpligt
att avsluta cykelfältet 30m innan korsningen så att cyklisten kan placera sig rätt för en
säker vänstersväng. Det är också lämpligt att avsluta enkelriktade cykelbanor före
korsningar och leda ut cyklisterna ut i ett cykelfält för att synliggöra cyklisten tydligare för
bilisterna, eftersom cyklisterna i en cykelbana är längre ifrån bilarna och även ibland
skymda av parkerade bilar (Eriksson mfl., 2009).
För att undvika konflikter i korsningar är det viktigt att hastigheterna hålls låga och att
samspelet mellan trafikanterna är bra. Om ögonkontakt kan utbytas mellan trafikanterna
är säkerhetsförutsättningen betydligt högre än om det inte är möjligt (CROW, 2007). För
att göra det så smidigt som möjligt vid korsningar bör cykelbanorna vara genomgående,
det betyder att bilister har väjningsplikt för cyklister (Eriksson mfl., 2009). Idag finns det
två typer av överfarter som nämnts i kapitel 1.6, cykelöverfart är den lösning som är att
föredra eftersom då har bilisterna väjningsplikt gentemot cyklisterna. Vid en cykelöverfart
hålls hastigheten låg för bilisten och cyklisten kan smidigt passera. Om cykelpassage
tillämpas är det ändå viktigt att tillämpa hastighetssäkrande åtgärder så att bilisternas
hastighet hålls låg.
När cykelbanorna är dubbelriktade är det extra
viktigt att göra det tydligt för bilisterna så att de
är medvetna om att cyklisterna kommer från
båda håll. Här är det lämpligt att anlägga
cykelpassager, upphöjd cykelpassage/överfart
eller använda avvikande färg.
Trafiksignaler innebär ofta att cyklister måste
stanna, men det finns åtgärder som kan användas
för att underlätta i dessa situationer. Om
cykelbana är försedd med detektorer så blir det
grönt för cyklisterna när de kommer fram till
övergången och då reduceras onödiga stopp. Så
kallad överanmälan kan användas, då blir det
automatiskt grönt för cyklisterna samtidigt som
för bilarna som färdas i samma riktning och
cyklisterna behöver inte trycka på någon knapp.
På de regionala cykelstråken är målet att cyklisten
aldrig ska behöva anmäla sig, alltså trycka på
knappen (Trafikverket, 2014). I Köpenhamn
tillämpas
överanmälan
nästan
överallt,
tryckknapparna existerar inte i innerstaden. På en
del ställen har även nedräkning som visas i Bild 5
tillämpats. Nedräknaren sitter då en bit innan
Bild 5: Nedräkning vid trafiksignal.
övergången och räknar ner till varje signalskifte.
(Qvarfordt, 2015-b)
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4.5.4 Busshållplatser
Oberoende om cykelbana eller -fält väljs som lösning uppstår alltid en konflikt vid
busshållplatser. Vid enkelriktade cykelfält som är dragna längs med kantstenen måste
bussen stanna i cyklistens färdväg eller korsa cyklistens färdväg för att köra in till
hållplatsen. Vid cykelfält sker dock ingen konflikt mellan gående och cyklister. Om istället
cykelbana används så dras den bakom busshållplatsens väderskydd och då uppstår istället
konflikt med gående. För att minimera risken för konflikt bör cykelbanan placeras 1m från
väderskyddet och ett räcke kan placeras vid hållplatsen så att resenärerna från bussen inte
kliver rakt ut i cykelbanan (Trafikverket, 2014). Enligt CROW (2007) kan avståndet mellan
väderskyddet och cykelbanan vara minst 0,65 m, alltså något mindre än vad den svenska
rekommendationen säger. Om det minsta måttet väljs så ska det göras med stor
eftertanke på hur mycket cykelbanan då böjs och hur sikten blir för cyklisterna. Att dra
cykelbanan mellan väderskyddet och körbanan anses vara en sistahands lösning och ska
enbart göras om inga andra möjligheter finns (Trafikverket, 2014). Detta synsätt skiljer sig
stort från lösningarna i Köpehamns innerstad där deras cykelvägar ofta är dragna mellan
körbanan och väntplatsen, se Bild 6. Konflikten är inte nämnvärt större vid den här
lösningen än om cykelbanan är dragen bakom busshållplatsens väntområde, snarare tvärt
om eftersom samspelet mellan trafikanter fungerar bra (Qvarfordt, 2015-a).

Bild 6: Busshållplats och nivåskild cykelbanan, Vesterbrogade, Köpenhamn (Google
maps, 2015-a).
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4.5.5 Beläggning
Andra åtgärder som antas öka cyklisternas säkerhet i trafiken är bl.a. färgade cykelfält som
anses öka bilisters uppmärksamhet på cyklister. Vanligast är att undvika konflikt genom att
använda färgade fält i korsningar för att markera vart cyklisterna befinner sig. Avvikande
färg syns ofta utomlands där det även är vanligt att använda röd asfalt eller röd gatsten på
längre sträckor och inte bara i korsningar. I Sverige används både blå och röd färg (SKL,
2010; Niska, 2011).
Viktigt för cyklister är att ytan är jämn med liten friktion och bra dränering och därför
rekommenderas slät asfalt. Ibland läggs betongplattor längs med cykelbanorna, ofta i
stadsnära miljöer för estetiska skäl. Nackdelen med betongplattor är att de ger en ojämn
yta och varje platta i sig har vid vissa förhållanden lägre friktion än asfalt vilket framförallt
märkts när det är frost, då de är halare (Niska, 2011).
Tyvärr syns brister i underhållet på många platser där t.ex. asfalten är sprucken på grund
av tjälen eller rötter som tränger upp. Enligt Trafikverket (2014) bör pendlingsstråken ses
över var 14:e dag och skador på vägbanan såsom potthål och sprickor bör åtgärdas så fort
de upptäckts.

4.5.6 Sikt
Cyklister måste ha möjlighet att se en viss sträcka för att kunna cykla säkert. Beroende på
hur fort cyklisterna färdas på cykelvägen är avstånden olika. På de regionala cykelstråken
bör sikten vara 35m då beräknat att cyklisten har en hastighet av 30 km/h, men om inte
den standarden är möjlig att uppnå kan hjälpmedel som t.ex. speglar användas
(Trafikverket, 2014). CROW (2007) har rekommendera följande siktsträckor:
Tabell 3: Rekommenderade siktsträckor för cyklister
(CROW, 2007)

Regionala cykelstråk

Lokala cykelstråk

Hastighet

30 km/h

20 km/h

Sträcka

35-42 m

22-30 m

4.5.7 Luftkvalité och buller
För att cykelnätet ska uppnå så bra genhet som möjligt är det ofta lämpligt att anlägga det
längs med större trafikleder men då kan exponeringen av emissioner och buller från
motortrafiken vara hög. Att cykla är hälsosamt och i allmänhet överväger hälsofördelarna
faktumet att cyklisten ibland utsätts för luftföroreningar och buller. För att reducera
exponeringen kan det ibland vara lämpligt att tillämpa åtgärder som t.ex.
bullerreducerande beläggning, skärmar, dammbindning eller sänka hastigheten hos
motorfordonen för att öka cyklisternas komfort (Trafikverket, 2014).
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5. Förslag till lösningar
I följande kaptitel presenteras lösningar för hur cykelstråk kan anläggas på de tre vägarna
Ekebovägen, Stockholmsvägen och Valhallavägen. Inspiration har hämtats huvudsakligen
från fallstudierna samt följande litteratur:
•

Trafikverket. (2014). Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030

•

Eriksson, S., mfl., (2009). Cykeln i staden - Utformning av cykelstråk i Stockholms
stad.

•

SKL, (2010). GCM- Handbok.

•

CROW, (2007). Design manual for bicycle trafic .

•

Celis Consult, (2014). Håndbog I Cykeltrafik – En samling af de danske Vejregler på
cykelområdet

•

Andersen, T., mfl., (2012). Collection of Cycle Concepts 2012

5.1 Ekebovägen – övergripande cykelnät
I följande kapitel 5.1.1 – 5.1.7 presenteras lösningar för Ekebovägen.
Ekebovägen har idag tre gångtunnlar som förbinder öst och västsidan och det finns tre
busshållplatser i vardera riktningen. Över tunnlarna löper broar som begränsar vägens
bredd till 14 m. Utöver broarna är vägen ca 18 m. Det finns tre vägar som ansluter till
Ekebovägen. Två vägar Sadelgatan och Hovslagargatan fungerar som in- och utfarter till
bostadsområdet. Den tredje; Ryttargatan är större och går längre in i bostadsområdet, se
kartbild över Ekebovägen och dess omgivning i Bild 2.

5.1.1 Alt. 1 - enkelriktade cykelfält på båda sidorna
Enkelriktade cykelfält anläggs på vardera sidan längs med hela körbanans högra kant.
Separeringen mellan bilister och cyklister görs med en heldragen vit skiljelinje och vid
busshållplatserna markeras cykelfältet med en ledlinje. För att höja standarden på
cykelfältet till liknande som i Holland och Danmark bör cykelfälten markeras med röd
asfalt.
När cyklisterna ska till eller från bostadsområdet kommer de att använda tunnlarna som
redan finns där idag. Här bör cyklisterna separeras från gångtrafikanter som ska till eller
från busshållplatserna. Separeringen görs med nivåskillnad, så att fotgängarna går på en
trottoar. Enligt rekommendationer bör nivåskillnad dock undvikas pga. svårigheter vid
snöröjning och risk för att fotgängare snubblar. Att snöröja bedöms inte som problematisk
eftersom det är väldigt vanligt att trottoarer kantar bilvägarna och lösningar antas därför
redan finns för hur snöröjning görs på ett bra sätt när trottoarer kantar en väg. Risken att
gångtrafikanter snubblar bedöms även som liten eftersom trottoarkanter är
representerade överallt utan att någon vidare diskussion förs om risken att fotgängare
snubblar. Cykelvägen till tunnlarna ska som hela cykelfält längs med Ekebovägen markeras
väl med cykelsymboler och färjad asfalt. Principskissen i Figur 5 visar hur designen av
vägen kring busshållplatserna och under tunnlarna kan se ut. Där det inte finns tunnlar är
vid Ryttargatan och längst norr ut vid Kapellgatan, där måste cyklisterna då korsa
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Ekebovägen om de ska till andra sidan än vad de färdas på. Cykelpassager kan då anläggas
där enlig Figur 6 som visar hur det kan se ut vid Ryttargatan, liknande design kan användas
vid Kapellvägen.
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Vid Sadelgatan och Hovslagargatan bör
cykelfältet anläggas genomgående som
cykelöverfarter, där alltså bilisterna har
väjningsplikt.
Enligt rekommendationerna i den regionala
cykelplanen, se kapitel 4.5.1, bör cykelfälten
vara minst 1,7 m och därför har det valts som
bredd. Räcken som kantar broarna definieras
som längsgående hinder och där behövs en
skiljeremsa på 0,5 m. Fördelningen av
utrymmet där det är som smalast blir då enligt
Tabell 4.

Figur 5: Principskiss, Cykelväg kring
tunnlarna på Ekebovägen.
Tabell 4: Fördelningen av gaturummet på Ekebovägen alt. 1 (m)
Total bredd där det Cykelfälts
är som smalast
bredd

Skiljeremsa
längsgående
hinder

Separationslinje
mot körbana

Resterande
bredd

14

0,5 *2

0,2 *2

9,2

1,7 * 2

På övriga ställen är vägen bredare men där
måste extra uppmärksamhet läggas på att
skapa en skiljeremsa mellan fasta sidohinder
såsom
lyktstolparna
och
cykelfältet.
Lyktstolparna är idag placerade på lite olika
avstånd från vägen men rekommendationen
är att de bör placeras 1m från cykelfältet. Vid
varje tunnel behövs en anslutande upp- och
nedfart från cykelfältet och vägen som leder
under tunneln. Alla uppfarter förutom på den
östra sidan vid busshållplats Hovslagargatan,
där det redan finns en uppfart, kräver ett
något större ingrepp i terrängen än
nedfarterna då det idag är branta slänter där.
Vid nerfarten måste en bit cykelväg anläggas
för att leda cyklisterna ner på vägen som går
genom tunneln. När cyklisterna ska svänga in i
tunnlarna under vägen uppstår en situation
där siktsträckan kan ifrågasättas. Om vägen
vid kurvan breddas så det blir en mjukare radie
kan cyklisterna fokusera mer på färdvägen
framåt än den snäva kurvan som är där idag.
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Figur 6: Principskiss, cykelpassager över
Ekebovägen vid Ryttargatan.

Hastighetsreducerande åtgärder kan behövas för motortafiken för att öka säkerhet och
komfort för cyklisterna. Även om hastighetsbegränsningen är 50km/h, inbjuder vägen till
att överskrida hastighetsbegränsningen då den löper rakt, utan kraftiga svängar eller andra
hinder som gör att bilister kör självmant långsamt. Hastighetssäkrande åtgärder såsom
hastighetsbulor kan därför anläggs. Hastighetsbulorna ska inte dras ut i cykelfältet och en
avskiljning måste finnas mellan bula och cykelfält. Avskiljningens syfte är att se till att bilar
inte inkräktar på det plana cykelfältet bredvid körbana när de ska köra över
hastighetsbulorna.

5.1.2 Alt. 2 - enkelriktade cykelbanor på båda sidorna, minsta
standard
Enkelriktade cykelbanor anläggs på varje sida längsmed hela Ekebovägen, där nivåskillnad
och skiljeremsa separerar cyklisterna från bilisterna.
När cyklisterna ska till eller från bostadsområdet
är det tänkt att de ska använda tunnlarna som
redan finns där idag på samma sätt som visas i
Figur 5. Där det inte finns en tunnel är vid
Ryttargatan och Kapellvägen, där cyklister
måste korsa Ekebovägen om de kommer söder
ifrån och ska västerut, eller om de kommer
väster ifrån och ska norrut. En utsvängd
cykelöverfart som visas i Figur 7 korsar
Ryttargatan och Kapellvägen. Passagen över
Ekebovägen designas sedan beroende på hur
cykelinfrastrukturen på tvärgatorna ser ut. Om
ingen cykelinfrastruktur anläggs på tvärgatorna
kan passagen över Ekebovägen se ut enligt Figur
7, där cyklister som ska korsa får cykla i
blandtrafik över vägen. Om cykelfält anläggs på
tvärgatorna kan passagen över Ekebovägen se
ut på samma sätt som visades i Figur 6. Om
cykelbanor anläggs på tvärgatorna bör en tydlig
cykelpassage anläggas. Vid Sadelgatan och
Hovslagargatan ska cykelbanan anläggas som
cykelöverfarter.

Figur 7: Utsvängd cykelöverfart.
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Enligt rekommendationerna i den regionala cykelplanen bör cykelbanor vara minst 2,25m
breda och eftersom räcken kantar broarna över gångtunnlarna behövs där en skiljeremsa
på 0,5m. På ställen där vägen är bredare måste extra uppmärksamhet läggas på att skapa
en skiljeremsa mellan fasta sidohinder såsom lyktstolparna och cykelbanan. Lyktstolparna
är idag placerade på lite olika avstånd från vägen men rekommendationen är att de bör
placeras 1m från cykelfältet. Fördelningen av utrymmet blir då enligt Tabell 5.
Tabell 5: Fördelning av gaturummet på Ekebovägen alt. 2 (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot körbana

Skiljeremsa
längsgående hinder

Cykelfälts bredd
(min standard)

Resterande
bredd

14

0,5 * 2

0,5 *2

2,25* 2

7,5

18

0,5 * 2

2,25* 2

12,5

Enligt rekommendationerna ska cykelbanan ledas
bakom busshållplatsens väderskydd. Här behövs då
ett räcke för att fotgängare från bussen inte
omedvetet ska gå rakt ut i cykelbanan. Cykelbanan
bör här färjas för att göra fotgängare extra
uppmärksamma på att de ska korsa en cykelbana.
Separationen mellan väderskyddet och cykelbanan
bör vara 1m, men om väderskyddet hänger
samman med ett räcke kan det anses som
längsgående hinder och skiljeremsan kan då tas
ned till minst 0,5m, om utrymme saknas. För att
det ska vara möjligt att leda cykelbanan bakom
busshållplatserna och upp på broarna måste
väderskyddet vid busshållplatserna flyttas bakåt.
Figur 8 är en principskiss på hur det kan se ut när
cykelbanan leds bakom busshållplatsen. Observera
att måtten i Figur 8 inte är satta efter hur bred
vägen är. Måtten är satta efter hur mycket plats
som behövs för designen.

Figur 8: Principskiss,
Cykelbana bakom väderskydd
vid busshållplats.
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5.1.3 Alt. 3 - enkelriktade cykelbanor på båda sidorna – god
standard
Enkelriktade cykelbanor anläggs här men med god standard som måttbredd och då
kommer gaturumsfördelningen att se ut enligt Tabell 6.
Tabell 6: Fördelningen av gaturummet på Ekebovägen alt. 3 (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot körbana

Skiljeremsa
längsgående hinder

Cykelbanans bredd
(god standard)

Resterande
bredd

14

0,5 * 2

0,5 *2

3,35*2

5,3

18

0,5 * 2

-

3,35*2

10,3

Det här alternativet utformas på samma sätt som för alternativ två i alla avseenden,
förutom över broarna och vid busshållplatserna. Passagen över broarna för motortrafiken
fungerar här som en hastighetreducerande åtgärd eftersom det kommer att vara enkelrikt.
Beroende på hur mycket trafik det är på vägen kan två alternativ väljas. Antingen används
skyltar eller trafiksignaler för att markera vilken körriktning som har förkörsrätt. I den här
analysen kommer det enklare alternativet där skylten i Figur 10 används. Som synes i
Tabell 6 blir den resterande bredden relativt bred men trafiköar behöver anläggas för att
markera den enkelriktade passagen. Vid busshållplatserna är inspiration tagen från
Köpenhamn där cykelbanorna ofta är dragna framför hållplatsens väntområde.
Principskissen i Figur 9 och Bild 6 i kapitel 4.5.4 visar hur det kan se ut.

Figur 10: Mötanade trafik
har väjningsplikt
(Transportstyrelsen, i.d-c).

Figur 9: Principskiss, Cykelbana anlagd framför
väderskyddet vid busshållplatsen.
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5.1.4 Alt. 4 - dubbelriktad cykelbana på västsidan
En dubbelriktad cykelbana anläggs längs med vägens västra sida. Här kan god standard
väljas längs med hela vägen och fördelningen av gaturummet blir då enligt Tabell 7.
Tabell 7: Fördelningen av gaturummet på Ekebovägen alt. 4 (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot körbana

Skiljeremsa
längsgående hinder

Cykelbanans bredd Resterande
(god standard)
bredd

14

0,5

0,5

4,5

8,5

18

0,5

-

4,5

13

Cykelbanan går bakom busshållplatsen eftersom annars kan konflikten bli stor när
bussresenärer stiger på/av bussen och cyklister kommer i båda riktningarna. Separationen
görs med en nivåskillnad så att cykelbanan blir som en egen väg längs med hela
Ekebovägen. Vid in- och utfarterna till bostadsområdet, alltså Sadelgatan och
Hovslagargatan ska cykelöverfarter anläggas. Vid korsningen Ryttargatan ska cykelbanan
anläggas med en lätt utåtböj, som i Figur 7. Denna design gör det lätt att markera vilka
fordon som har väjningsplikt och svängande bilar får en hållficka att vänta i innan de korsar
cykelöverfarten eller kör ut på huvudvägen. Tunnlarna används för att länka ihop det
östliga området med det västra bostadsområdet och eftersom cykelbanan går på den
västra sidan måste upp- och nedfartern till tunnlarna förbättras på samma sätt som i
alternativ 1. Det som där bara är en uppfart kommer här även vara en nedfart, så vägarna
där måste vara bredare och uppfylla standarden för dubbelriktade cykelbanor.
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5.1.5 Alt. 5 - dubbelriktade cykelbanor på båda sidorna
Dubbelriktade cykelbanor anläggs på båda sidorna. Eftersom vägen är bred finns det gott
om utrymme för den här lösningen, men över broarna är utrymmet något begränsat och
därför blir fördelningen av utrymmet på vägen enligt Tabell 8.Error! Reference source not
found.
Tabell 8: Fördelningen av gaturummet på Ekebovägen alt 5, (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot körbana

Skiljeremsa
längsgående hinder

Cykelfälts bredd
(Min bredd)

Resterande
bredd

14

0,5 * 2

0,5 *2

3,25* 2

5,5

18

0,5 * 2

-

3,25* 2

10,5

Passagerna över broarna för motortrafiken kommer att fungerar som
hastighetreducerande åtgärd och vara enkelriktade på samma sätt som i alternativ 3, se
Figur 9. Eftersom cykelbanorna är dubbelriktade så är cyklisterna inte tvungna att korsa
vägen för att hamna på rätt sida i förhållande till deras färdriktningar. Cyklisterna kommer
däremot vara tvungna att korsa vägen om det ska öster om Ekebovägen och befinner sig
på västra sidan eller tvärt om. Tunnlarna spelar därför en viktig roll i förbindelsen mellan
öst-väst och därför måste även upp- och nedfarterna till tunnlarna designas med god
standard så att cyklister kan mötas. En cykelpassage behövs vid Ryttarvägen för de
cyklister som kommer söderifrån och ska väster ut. Vid Sadelgatan och Hovslagargatan
anläggs cykelöverfarter.
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5.1.6 Alt. 6 - cykelväg på östsidan
För att få så stor separering som möjligt mellan
motortrafik och cyklister anläggs här en cykelväg längs
med Ekebovägens östra sida enligt Bild 7. Förslaget är
att anlägga cykelvägen mellan Ekebovägen och vallen
som kantar Ekebovägens östra sida. Idag är där ett dike,
vilket måste flyttas i samband med att Ekebovägen görs
något smalare för att få plats med cykelvägen mellan
diket och vallen. Vid busstationen Hovslagargatan finns
redan en bit cykelväg fram till Kapellvägen och förslaget
är att koppla ihop den nya cykelvägen med den som
redan finns där. Den befintliga cykelvägen ansluter till
bilvägen vid Kapellvägen och cyklisterna får där cykla i
blandtrafik eller så tas en separat lösning fram för
cykling på Kapellvägen.
Det finns inga rekommendationer om hur bred en
cykelväg bör vara men eftersom den kan komma att
användas av gående också och inga direkta hinder finns
längs med sidorna kan den anläggas med en bredd som
motsvarar en dubbelriktad gång- och cykelbana, alltså
minst 4,3 m. För att cykelvägen ska vara helt frikopplad
från Ekebovägen kommer den anläggas i sänkorna vid
tunnlarna och upp igen. Här är det viktigt att röja träd
och buskage så att god sikt uppnås ner mot tunnlarna,
eftersom hastigheterna där kan vara höga. Schaktning
måste
utföras
vid
upp-/nedfarterna
vid
busshållplatserna Ryttargatan och Sadelgatan eftersom
det där är branta sluttningar.
Eftersom cykelvägen går längs med Kapellvägen anläggs
en cykelpassage över Ekebovägen som ansluter
Kapellvägen med Ardennergatan.
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Bild 7: Cykelvägens sträckning
på östsidan om Ekebovägen
(Upplands Väsby, 2015).

5.1.7 Alt. 7 - förlängning av befintlig cykelväg på östsidan
På den östra sidan finns en cykelväg dragen från
Johannelundsvägen och till busshållplatsen vid
Sadelgatan. Mellan busshållplatserna Sadelgatan och
Hovslagargatan är det bara en liten stig bakom
vallen som kantar Ekebovägen. För att koppla ihop
de redan befintliga cykelvägarna är ett alternativ att
anlägga en cykelväg på den biten som saknas.
Cykelvägen anläggs då på samma sätt som i
alternativ 6 mellan vallen och Ekebovägen på den
sträckan som Bild 8 visar. Tunnlarna kommer länka
samman östsidan med bostadsområdet och en
cykelpassage anläggs vid korsningen Ardennergatan/
Ekebovägen/ Kapellvägen för att korsa Ekebovägen.

Bild 8: Förlängning av befintlig
cykelväg (Upplands Väsby,
2015).
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5.2 Stockholmsvägen- regionalt cykelstråk
I följande kapitel 5.2 – 5.2.7 presenteras lösningar för Stockholmsvägen.
Stockholmsvägen är en del av det regionala cykelnätet och bör därför hålla standarden för
detta. Vägen över Sandabron är ett kritiskt ställe då den enbart är 10 m bred och bussar är
representerade på sträckan. Tanken är att cykelstråket över bron ska kopplas ihop med
det cykelstråk som finns idag på den östra sidan och att detta görs en bit norr om
Sandabron.
För att lösa passagen över bron anläggs en cykelbana där. Om standarden ska följas
kommer ytfördelningen att bli enligt Tabell 9.
Tabell 9:Fördelning av gaturummet på Stockholmsvägen alt. 1 (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot körbana

Skiljeremsa
längsgående hinder

10

0,5

0,5

Cykelbanans bredd
mista standard
3,25

Resterande
bredd
5,75

Den resterande bredden över Sandabron räcker inte till i den här breddfördelningen,
eftersom bussar måste kunna mötas. En buss är 2,55 m och kan därför tekniskt sett mötas,
men den mista bredden som SL kan godkänna är 6,5 m. Om 6,5 m används som bredd på
körbanan och skiljeremsan mot längsgående räcke tas bort på cykelbanan, blir istället
fördelningen av gatuutrymmet enligt Tabell 10.
Tabell 10: Korrigerad fördelning av gaturummet på Stockholmsvägen alt. 1 (m)
Total
bredd

Skiljeremsa mot Skiljeremsa
körbana
längsgående hinder

10

0,5

-

Cykelbanans bredd
mista standard
3,0

Resterande
bredd
6,5

I detta fall kan cykelbanan anläggas på liknande sätt som på Smedsbyvägens bro över
E4:an med separationspollar mot körbana som Bild 9 visar. En skiljeremsa mot
längsgående räcke bör finnas, men bara som en målad vit linje så området kan användas
vid möten och omkörningar på liknade sätt som Bild 10 visar. Notera att där används
skiljelinjen mot biltrafiken och här ska skiljlinjen användas mot längsgående räcke. Räcket
måste även höjas för att säkerställa att cyklister inte trillar över. Eftersom vägen kommer
bli betydligt trängre över bron, jämfört med vad den är idag bör hastigheten sänkas från
dagens 60 km/h till max 40 km/h.
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En del av problematiken ligger också i att länka ihop cykelstråket mellan öst och väst,
Cykelstråket löper längs med Stockholmsvägens västra sida söder om korsningen
Smedbyvägen/Stockholmsvägen och enligt önskemål ska stråket kopplas ihop med den
befintliga cykelvägen på östsidan, norr om Sandabron. Lösningarna kommer att tas fram
för hur kopplingen mellan öst och väst kan designas men samma mått och anläggning över
Sandabron gäller för alla alternativen.

Bild 10: Heldragen separationslinje,
St:Eriksbron (Google maps, 2015-c).

Bild 9: Separationshinder, Smedsbyvägen
(Google
maps, 2015-b).
5.2.1

5.2.2 Alt. 1 - dubbelriktad cykelväg genom befintlig tunnel
Förbindelsen mellan öst och västsidan görs
genom att använda den tunnel som finns
idag och sträckningen av den nya
cykelvägen blir då enligt Bild 11. Sträckan
mellan Sandabron och tunneln kommer
anläggas som en dubbelriktad cykelbana
med god standard, alltså 4,5m.

Bild 11: Cykelbanans sträckning i
alternativ 1 för Stockholmsvägen
(Upplands Väsby, 2015).
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5.2.3 Alt. 2 - överfart av Stockholmsvägen vid Lidl
Här anläggs cykelbanan enligt Bild 12 och passagen över Stockholmsvägen sker vid
in/utfarten till Lidl. Övergången för cyklister över Stockholmsvägen kommer att se ut enligt
Figur 11. Cykelpassagen bör här anläggs som upphöjd för att sänka hastigheten på
motorfordonen och en trafikö anläggs i mitten för att underlätta cyklisternas överfart.
Beroende på hur trafikerad Stockholmsvägen är, kan övergången behöva vara bevakad
med trafiksignaler som då regleras med sensorer, vilket innebär att cyklisterna automatiskt
får grönt när de kommer fram till korsningen. Kostnadsförslag kommer att tas fram för
båda alternativen i analysen.

Figur 11: Principskiss, Cykelpassage över
Stockholmsvägen.

Bild 12: Cykelbanans
sträckning i alternativ 2 för
Stockholmsvägen (Upplands
Väsby, 2015).

38

5.2.4 Alt. 3 - överfart av Stockholmsvägen vid Smedbyvägen
En signalreglerad cykelöverfart anläggs här över
Stockholmsvägen enligt Bild 13. Övergången ska se
likadan ut som den som går över Smedbyvägen.
Åtgärder för att sätta upp signallysen och bredda
refugen i mitten måste göras. Mellan Sandabron och
överfarten
anläggs
en
cykelväg
skilt
från
Stockholmsvägen.

5.2.5 Alt. 4 - diagonal övergång
Det finns en möjlighet att anlägga ett diagonalt
övergångsställe som tar cyklisterna tvärs över
Smedsbyvägen. Korsningen måste då designas om och
även högersvängande trafik måste styras av
trafiksignalerna. Trafiken i kornsingen kan flyta på som
den gör idag förutom när cyklister anmäler sig till att
korsa vägen diagonalt. När cyklister anmäler sig till att
korsa diagonalt finns en fas till i trafikledningssystemet
som designas enligt Figur 12. Cykelbanan anläggas i sin
helhet enligt Bild 14, bakom busshållplatsen Siemens
och vidare längs med Stockholmsvägens östsida.

Bild 13: Cykelbanans
sträckning i alternativ 3 för
Stockholmsvägen
(Upplands Väsby, 2015).

Figur 12: Trafikledning vid diagonal övergång.
Bild 14: Cykelbanans
sträckning i alternativ 4 för
Stockholmsvägen
(Upplands Väsby, 2015).
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5.2.6 Alt. 5a och 5b - västsidan
Dubbelriktad
cykelbana
anläggs
längs
Stockholmsvägens västsida enligt Bild 15.

med

Cyklister måste här cykla över Lidlvägen och det kan
göras på två sätt. I alternativ 5a är övergången
placerad långt upp på Lidlvägen i alternativ 5b är
övergången placerad längre ner. Cykelbanan kommer
löpa över brons västsida och om den ska kopplas ihop
med den befintliga cykelvägen på Stockholmsvägens
östsida kommer det ske med en signalreglerad
cykelpassage vid Rosendalsvägen. Anmälan till
övergången vid Rosendalsvägen ska då vara
automatisk, alltså med sensorer. Övergångarna över
Lidlvägen kommer anläggas som cykelpassager där
bilarna då har väjningsplikt. Alternativ 5a kommer
anläggas som en utsvängs cykelöverfart på samma
sätt som visades i Figur 7.
Bild 15: Cykelbanans sträckning i
alternativ 5a och 5b för
Stockholmsvägen
(Upplands Väsby, 2015).
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5.2.7 Alt. 6 - Över tunneln
Cykelbanan anläggs här längs med Stockholmsvägen på bron som går över tunneln enligt
Bild 16. På bron som går över tunneln kommer utrymmet fördelas enligt Tabell 11 och
principskissen i Figur 13 visar hur det kan se ut.
På den västra sidan söder om Lidlvägen finns en busshållplats, vilken cykelbanan leds
bakom. Lidlvägen måste också korsas och det görs på samma sätt som i alternativ 5a.
Tabell 11: Fördelningen av gaturummet på Stockholmsvägen alt. 6 (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot körbana

Skiljeremsa
längsgående hinder

Cykelbanans bredd
(min standard)

Resterande
bredd

16

0,5

0,5

3,25

11,75

Figur 13: Principskiss över tunneln på
Stockholmsvägen.

Bild 16: Cykelbanans
sträckning i alternativ 6 för
Stockholmsvägen (Upplands
Väsby, 2015).
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Valhallavägen- övergripande cykelnät
I följande kapitel 4.3.1 – 4.3.7 presenteras lösningar för Vallahalavägen.
Valhallavägen har idag två gångtunnlar med gångvägar under vägen. Bredden på vägen är
10m över hela sträckningen och en trottoar kantar den östra sidan och längs med den
sidan ansluter Gulmåravägen, Vitmåravägen och Ljungvägen. Från väst ansluter
Vattenmåravägen, Stenmåravägen, Liljevägen, Näckrosvägen och Fylgiavägen. Totalt ska
det nya cykelstråket sträcka sig 1,3km, mellan Breddenvägen och Anevägen längs med
Valhallavägen. Det finns tre busshållplatser på vardera sidan om vägen.

5.2.8 Alt. 1 - enkelriktade cykelfält i båda riktningarna
I det här alternativet anläggs cykelfält i båda riktningarna och separeringen kommer att
göras med en heldragen separationslinje. Fördelningen av utrymmet på vägen kommer då
att se ut enligt Tabell 12.
Tabell 12: Fördelning av gaturummet på Valhallavägen alt. 1 (m)
Total bredd

Cykelfälts bredd

Separationslinje
mot körbana

Trottoar

Resterande
bredd

10

1,7 * 2

0,15 * 2

1,5 m

4,8

Som synes i tabellen blir den resterande bredden för liten för att bussar ska kunna mötas.
Längs med Valhallavägen finns utrymme för att bredda vägen, vilket kommer göras med
2,2m för att uppnå 7m bred vägbana. Två broar kan breddas, men det föreslås inte.
Broarna får istället verka som hasighetsreducerande åtgärder och bussar får köra
enkeltrafik över broarna. Enligt rekommendationer går det bra att ha cykelfält på väg där
tillåten hastighet är 50 km/h vilket det är idag. För att uppmärksamma cykelfältet
ytterligare ska det anläggas i röd asfalt och cykelsymboler ska målas kontinuerligt längs
med hela vägen. Cykelfälten ska vara genomgående i korsningar, alltså har trafikanter från
sidogatorna väjningsplikt.
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5.2.9 Alt. 2a- dubbelriktad cykelbana längs med Valhallavägens
västra sida
En dubbelriktad cykelbana anläggs längs med Valhallavägens västra sida. Om
standardbredden följs för dubbelriktad cykelbanan blir fördelningen av utrymmet enligt
Tabell 13.
Tabell 13: Fördelningen av gaturummet på Valhallavägen alt. 2a (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot
körbana

Skiljeremsa
längsgående
hinder

Cykelbanans bredd
(min standard)

Trottoar

Resterande
bredd

10

0,5

0,5

3,25

1,5

4,25

Som synes i tabellen räcker inte utrymmet till för att kunna ha dubbelriktade bilkörfält
längsmed vägen och eftersom bussar är representerade ska motorkörfältetens bredd vara
minst 7m. Vägen kommer därför breddas så att minsta standarden kan uppfyllas på
cykelbanorna. Fördelningen av gatuutrymmet blir då enligt Tabell 14 där vägen har
breddats med 2,75m.
Tabell 14: Fördelningen av gaturummet på Valhallavägen när vägen är breddad (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot
körbana

Skiljeremsa
längsgående
hinder

Cykelbanans bredd

12,75

0,5

0,5

3,25

Trottoar

Resterande
bredd

1,5

7

(min standard)

Vägen över tunnlarna kommer inte att breddas, där får då trafikanterna samsas om
utrymmet. För att det ska kunna vara dubbelriktat kommer ytan att fördelas som i Tabell
15.
Vid busshållplatserna anläggs cykelbanan framför vänt
området och eventuellt väderskydd. Separeringen mellan
cykelbana och väg görs med nivåskillnad.
Eftersom cykelbanan löper längs med Valhallavägens
västsida
bör
en
cykelpassage
anläggas
vid
Vattenmåravägen för cyklister som där vill ta cykelvägen
österut.
Vid
Vattenmåravägen
är
idag
en
hastighetsreducerande åtgärd anlagd och cykelpassagen
skulle därför kunna designas enligt Figur 14. Där
cykelbanan
korsar
sidogator
(Vattenmåravägen,
Stenmåravägen, Liljevägen, Näckrosvägen och Fylgiavägen)
ska cykelöverfarter anläggas. Det måste även vara möjligt
för cyklister att ta sig in på de östra smågatorna som Figur 14: Principskiss av
ansluter till Valhallavägen och det görs med cykelpassager cykelöverfart och
vid Gulmåravägen, Vitmåravägen och Ljungvägen.
hastighetsreducerande
åtgärd vid Vattenmåravägen.
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5.2.10 Alt. 2b - dubbelriktad cykelbana längs med
Valhallavägens västra sida, ingen breddning
Här görs avkall på rekommenderade bredder för cykelbanor och körfälten hålls till
absoluta minsta måttet, enligt Tabell 15. Skiljeremsorna mot räcket används inte över
broarna men en linje borde ändå markera ett säkerhetsområde, vilken kan användas i
trånga situationer, liknande som Bild 10 visade. Genom att göra det fritt längs med vägens
kant behövs ingen skiljeremsa, men lyktstolpar och andra fasta hinder ska placeras på 1m
avstånd från cykelbana. Vid busshållplatserna anläggs cykelbanan bakom väntområdet och
eventuellt väderskydd. Samma lösningar angående cykelpassager och -överfarter gäller
här som för alternativ 2a.
Tabell 15: Fördelning av gaturummet på Valhallavägen alt. 2b (m)
Total
bredd

Skiljeremsa
mot
körbana

Skiljeremsa
längsgående
hinder

Cykelbanans bredd
(min standard)

Trottoar

Resterande
bredd

10

0,2

-

1,8

1,5

6,5

5.2.11 Alt. 3a - dubbelriktad gång- och cykelbana längs
Valhallavägens östra sida
Måtten och anläggningen vid busshållplatserna är lika som för alternativ 2a men här
kommer cykelbanan anläggas på den västra sidan och då i anslutning till trottoaren.
Cykelöverfarter anläggs vid Gulmåravägen, Vitmåravägen och Ljungvägen. Cykelpassager
anläggs över Valhallavägen vid Vattenmåravägen, Stenmåravägen, Liljevägen,
Näckrosvägen och Fylgiavägen. Cykelbanan är anlagd framför busshållplatsen och
separeringen mot både bil- och gångtrafikanter görs med nivåskillnad. Vägen breddas
längs med hela Valhallavägen förutom över broarna där måtten är som i Tabell 15.
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5.2.12 Alt. 3b - dubbelriktad cykelbana längs med
Valhallavägens östra sida, ingen breddning
En dubbelriktad gång- och cykelbana anläggs på Valhallavägens östra sida. Enligt
rekommendationer bör den egentligen vara 4,3 m (2.5 m för cykel och 1,8 m för gående)
men eftersom ingen breddning kommer att göras så blir fördelningen av utrymmet enligt
Tabell 16.
Tabell 16: Fördelning av gaturummet på Valhallavägen alt. 3b (m)
Total Skiljeremsa
bredd mot körbana

Skiljeremsa
längsgående
hinder

Cykelbanans bredd
(min standard)

Trottoar Resterande
bredd

10

-

2

1,3

0,2

6,5

Separationen mellan gående och cyklister görs med en heldragen vit linje så att allt
utrymme lätt kan användas i trånga situationer. Cykelbanan färgas röd för att
uppmärksamma gående extra på att en cykelbana är anlagd jämte gångbanan. Samma
lösningar angående cykelpassager och -överfarter gäller här som för alternativ 3a.
Cykelbanorna leds bakom busshållplatserna och det är då viktigt att sätta upp räcken som
förhindrar avstigande bussresenärer att kliva rakt ut i cykelbanan.

5.2.13 Alt.4 - cykelväg på västra sidan
För att få så stor separation som möjligt kan en cykelväg
anläggas på vägens västsida. Cykelvägen går då utanför
broarna och korsar tunnelvägarna. Där krävs då en bra
öppenhet och eventuellt speglar in i tunnlarna som
synliggöra hinder för cyklisten. För att ansluta till de östra
smågatorna används tunnlarna och cykelöverfarter
anläggas vid korsande vägar.
Parallellt med Ägir- och Anevägen finns inget utrymme
längs med Valhallavägen, och eftersom cykelstråket
planeras att därefter ta av väster ut är förslaget att dra
cykelbanan längs med Ägir- och Anevägen, enligt Bild 17.
På denna sträcka ska en bred (minst 3,25m) cykelbana
mitt i vägen anläggas med röd asfalt och 6 stycken
parkeringsplatser som skiljer Ägirvägen från Anevägen
måste tas bort.
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Bild 17: Cykelväg på Ägiroch Anevägen
(Google maps, 2015-d)

5.2.14 Alt. 5 - 2-1 -väg
På en 2-1 väg samsas trafikanterna om vägutrymmet, där cykelfält kantar sidorna längs
med vägen och det är ett körfällt i mitten. Fördelningen av utrymmet för en sådan väg
skulle kunna se ut enligt Tabell 17. Hastigheten på vägen måste hållas låg för att samspelet
mellan trafikanter ska fungera och rekommendationerna enligt CROW (2007) är att
hastigheten ska vara max 30 km/h. Cykelfälten ska markeras med röd asfalt som exemplet
i Bild 18 visar.
Tabell 17: Fördelning av gaturummet på Valhallavägen alt. 5 (m)
Total bredd

Cykelfältens bredd

Trottoar

Körbana

10

2 *2

1,5

4,5

Bild 18:Exempel på 2-1 väg (Tiemens, 2014)
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6. Identifiering av kriterier och
resultatmätning
I följande kapitel presenteras alla kriterier och utvärdering av hur väl lösningarna uppfyller
kriterierna.

6.1 Genhet
Genhet är ett mått på hur direkt en väg kan ta cyklister från A till B. Bilvägar tenderar att
vara gent anlaggda med rak linjeföring mellan viktiga knytpunkter, där avfärds- och
ankomstplatser också ligger placerade längst med bilvägar. Eftersom motorfordon
framförs med höga hastigheter är vägarna också ofta raka utan skarpa kurvor för att göra
körningen bekväm och ur säkerhetssynpunkt ska förarna ha lång tid på sig att reagera ifall
oväntade hinder dyker upp. För att cykling ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt
transportmedel krävs det att cyklisten kan ta sig så fort och bekvämt som möjligt från A till
B, precis som bilisterna. Genom att anlägga cykelstråk längs med samma profil som
bilvägar är anlaggda kan god genhet uppnås. För att kunna bedöma genhet i analysen har
kriteriet delats upp i tre sub-kriterier:
•

Linjeföring- En objektiv bedömning av hur väl cykelstråket följer bilvägens profil.

•

Kupering- En objektiv bedömning av hur stora nivåskillnader som ingår i
cykelstråket.

•

Anslutning- Bedömer hur möjligheterna att ansluta till cykelstråket från
kringliggande områden ser ut.
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6.1.1 Linjeföring
Lösningarna bedöms här objektivt och tilldelas en siffra för hur många och hur stora
avvikelserna är från bilvägens profil. Bedömningarna har gjorts olika på de olika vägarna.
En beskrivning av hur bedömningen är gjord sammanfattas i varje Tabell 18 -20.
Tabell 18: Linjeföring, Ekebovägen
Avvikande väg bakom väderskyddet vid busshållplatserna ger 1 poäng. Avvikande
färdväg för att cyklisten inte befinner sig på rätt sida i förhållande till mål/start och
tillåten färdväg ger minus 2 poäng. Övriga avvikelser har subjektivt bedömts.
Alt 1: Enkelriktade cykelfält på Följer Ekebovägen profil utan avvikelser.
båda sidorna
Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 1.

1

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor
på båda sidorna

Följer Ekebovägen till största del. Avviker
något bakom väderskydden vid
busshållplatserna = 1.
Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 1.

1+1=2

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor
på båda sidorna – god
standard

Följer Ekebovägen profil utan avvikelser.
Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika =1.

1

Alt 4: Dubbelriktad cykelbana
på västsidan

Följer Ekebovägen till största del. Avviker
något bakom väderskydden vid
busshållplatserna = 1.
Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 2.

1+2=3

Alt 5: Dubbelriktade
cykelbanor på båda sidorna

Följer Ekebovägen utan avvikelser. Avviker
något bakom väderskydden vid
busshållplatserna = 1.

1

Alt 6: Cykelväg på östsidan

Följer Ekebovägens profil men avviker på
den norra delen = 3.
Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 2.

3+2=5

Alt 7: Förlängning av befintlig
cykelväg på östsidan

Följer inte Ekebovägens profil på den södra
delen= 3, Ingen länk till Ryttargatan =2.
Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 2.

3 +2 + 2 =
7
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Tabell 19: Linjeföring, Stockholmsvägen
Om cykelstråket följer Stockholmsvägens profil bra ges 0 poäng, relativt bra 1 poäng,
avviker ges 2 poäng eller mer beroende på hur stor avvikelsen är, om en skarp kurva
ingår ges 2 poäng och 1 poäng för en lätt kurva.
Alt 1: Dubbelriktad cykelbana
genom befintlig tunnel

Cykelbanan följer relativt bra = 1.
Lösningen har två något skarpare kurvor =
2 *2.

1+2+2
=5

Alt 2: Dubbelriktad cykelbanaöverfart vid Lidl

Cykelbanan håller sig inte så nära =2.
Lösningen har en lätt kurva = 1.

2+1=3

Alt 3: Överfart vid
Smedsbyvägen

Cykelbanan avviker = 2.
Lösningen har en skarp kurva = 2.

2+2=4

Alt 4: Övergång diagonalt

Cykelbanan avviker = 2.

2

Alt 5a: Västsidan

Cykelbanan följer relativt bra = 1.
Lösningen har ingen nämnvärd kurva.

1

Alt 5b: Västsidan

Cykelbanan avviker = 2.
Lösningen har en skarp kurva = 2.

2 + 2= 4

Alt 6: Västsidan – bron

Cykelbanan följer Stockholmsvägens profil
bra.

0
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Tabell 20: Linjeföring, Valhallavägen
Avvikande väg bakom väderskyddet vid busshållplatserna ger minus 1 poäng. Avvikande
färdväg för att cyklisten inte befinner sig på rätt sida i förhållande till mål/ start och
tillåten färdväg ger 1 eller fler poäng beroende på hur stor avvikelsen anses vara. Övriga
avvikelser har bedömts subjektivt.
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i
båda riktningarna

Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 1.

1

Alt 2a: Dubbelriktad
cykelbana, breddad väg,
västra sidan

Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 2.

2

Alt 2b: Dubbelriktad
cykelbana, Västra sidan

Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 2.
Avviker bakom väderskydden vid
busshållplatserna = 1.

2+1=3

Alt 3a: Dubbelriktad g- och cCyklister med målpunkt på andra sidan än
bana, breddad väg, östra sidan den som de färdas på måste avvika = 2.

2

Alt 3b: Dubbelriktad
cykelbana, östra sidan

Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 2.
Avviker bakom väderskydden vid
busshållplatserna = 1.

2 + 1= 3

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 3.
Övrig avvikelse på den norra delen = 2.

3 + 2= 5

Alt 5: 2-1- väg

Cyklister med målpunkt på andra sidan än
den som de färdas på måste avvika = 1.

1
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6.1.2 Kupering
Kuperingen bedöms här objektivt i hur stora nivåskillnader lösningarna inkluderar och
varje lösning tilldelas en redogörelse av hur nivåskillnaden ser ut i form av inte kuperad,
mindre kuperad eller mer kuperad. Resultatet av bedömningen presenteras i Tabell 21 -23.
Tabell 21: Kupering, Ekebovägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält på båda sidorna

Inte kuperad

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna

Inte kuperad

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna – god standard

Inte kuperad

Alt 4: Dubbelriktad cykelbana på västsidan

Inte kuperad

Alt 5: Dubbelriktade cykelbanor på båda sidorna

Inte kuperad

Alt 6: Cykelväg på östsidan

Mer kuperat

Alt 7: Förlängning av befintlig cykelväg på östsidan

Lite kuperad

Tabell 22: Kupering, Stockholmsvägen
Alt 1: Dubbelriktad cykelbana genom befintlig tunnel

Mindre kuperad

Alt 2: Dubbelriktad cykelbana- överfart vid Lidl

Mindre kuperad

Alt 3: Överfart vid Smedsbyvägen

Mindre kuperad

Alt 4: Övergång diagonalt

Mindre kuperad

Alt 5a: Västsidan

Mer kuperad

Alt 5b: Västsidan

Mindre kuperad

Alt 6: Västsidan – bron

Inte kuperad

Tabell 23: Kupering, Valhallavägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i båda riktningarna

Inte kuperad

Alt 2a: Dubbelriktad cykelbana, breddad väg, västra sidan

Inte kuperad

Alt 2b: Dubbelriktad cykelbana, västra sidan

Inte kuperad

Alt 3a: Dubbelriktad g- och c-bana, breddad väg, östra sidan

Inte kuperad

Alt 3b: Dubbelriktad cykelbana, östra sidan

Inte kuperad

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

Mindre kuperad

Alt 5: 2-1- väg

Inte kuperad
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6.1.3 Anslutning
En bedömning görs här av hur väl det går att ansluta till cykelstråket som de olika
lösningarna föreslår. Bedömingen har gjorts på en skala från dålig till mindre bra, bra,
bättre och bäst. Resultatet av bedömningen för de olika cykelstråken presenteras i Tabell
24 – 26.
Tabell 24: Anslutning, Ekebovägen
Eftersom bostadsområdet ligger i anslutning till Ekebovägens västra sida, antas de flesta
cyklister ansluta från det hållet. Utifrån det har bedömningen gjorts.
Alt 1: Enkelriktade cykelfält på båda
sidorna

Bra

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor på
båda sidorna

Bra

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor på
båda sidorna – god standard

Bra

Alt 4: Dubbelriktad cykelbana på
västsidan

Flest cyklister ansluter från väst.

Bättre

Alt 5: Dubbelriktade cykelbanor på
båda sidorna

Det spelar ingen roll vilken sida
cyklisten ansluter ifrån.

Bäst

Alt 6: Cykelväg på östsidan

Cyklister är hänvisade att använda
tunnlarna för att ansluta till
cykelstråket.

Mindre bra

Alt 7: Förlängning av befintlig
cykelväg på östsidan

Det går inte att ansluta till
cykelstråket södra del från den
södra delen av Ekebovägen.

Dålig
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Tabell 25: Anslutning, Stockholmsvägen
Bedömningen har här gjorts utifrån att tunneln kommer finns kvar även i de alternativ
som inte inkluderar det.
Alt 1: Dubbelriktad cykelbana genom
befintlig tunnel

Bra

Alt 2: Dubbelriktad cykelbanaöverfart vid Lidl

Bra

Alt 3: Överfart vid Smedsbyvägen

Länkar ihop väst och öst utan
tunneln.

Alt 4: Övergång diagonalt

Bäst
Bra

Alt 5a: Västsidan

Cyklister som ansluter till
cykelvägen öster ifrån måste
använda samma väg som idag.

Mindre bra

Alt 5b: Västsidan

Cyklister som ansluter till
cykelvägen öster ifrån måste
använda samma väg som idag.

Mindre bra

Alt 6: Västsidan – bron

Cyklister som ansluter till
cykelvägen öster ifrån måste
använda samma väg som idag.

Mindre bra

Tabell 26: Anslutning, Valhallavägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i båda
riktningarna

Det är enkelt att ansluta från
både öst och väst.

Bäst

Alt 2a: Dubbelriktad cykelbana,
breddad väg, västra sidan

Flest vägar ansluter till den västra
sidan.

Bättre

Alt 2b: Dubbelriktad cykelbana,
västra sidan

Flest vägar ansluter till den västra
sidan.

Bättre

Alt 3a: Dubbelriktad g- och c-bana,
breddad väg, östra sidan

Färre vägar ansluter från den
östra sidan.

Bra

Alt 3b: Dubbelriktad cykelbana, östra
sidan

Färre vägar ansluter från den
östra sidan.

Bra

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

Cykelvägen ligger inte i anslutning
till Valhallavägen så de som
kommer från öst måste ta sig till
cykelvägen.

Bra

Alt 5: 2-1- väg

Det är enkelt att ansluta från
både öst och väst

Bäst
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6.2 Säkerhet
Säkerhet är ett brett begrepp som inkluderar flera parametrar. Figur 15 är en
sammanfattning av alla säkerhetsaspekter som litteraturen berör.

Figur 15: Kriteriet säkerhet uppdelat i sub-kriterier.

De kriterier som är aktuella i jämförelsen med lösningarna som detta arbete berör är
konfliktpunkter, separation, social säkerhet och färdväg

6.2.1 Konfliktpunkter
För att mäta och jämföra konfliktpunkterna i de olika alternativen har ett
sannolikhetsvärde tagits fram som representerar hur stor sannolikheten är att cyklisten
måste stanna vid konfliktpunkten. Vid cykelöverfarter ska cyklisten inte behöva stanna,
men bedömningen har gjorts att det kan hända 1 av 4 gånger. Vid cykelpassager bedöms
cyklisten behöva stanna varje gång och vid busshållplatser har bedömningen gjorts att
cyklisten kan behöva stanna 1 av 6 gånger, då på grund av konflikt med gående.
Konfliktpunkterna är även ett mått ur bekvämlighetssynpunkt, eftersom cykeln drivs av
muskelkraft och efter varje stopp krävs en extra kraftansträngning för att cykeln ska börja
rulla igen. I den här analysen har dock konfliktpunkterna satts under säkerhet eftersom
sannolikheten är stor att cyklisten inte stoppar där det är nödvändigt och utgör därför en
säkerhetsrisk. Färre konfliktpunkter medför därför större säkerhet samtidigt som det
medför en bekvämlighet. Resultatet av bedömningen presenteras i tabell 27 -29

54

Tabell 27: Konfliktpunkter, Ekebovägen
Beräkningarna har gjorts på att cyklisten cyklar 2 gånger norrut och två gånger söderut,
vid dubbelriktad cykelbana. En gång fram och tillbaka på västsidan och en gång fram och
tillbaka på östsidan.
Alt 1: Enkelriktade cykelfält på
båda sidorna

Cykelfältet är genomgående i
korsningarna där korsande trafik
har väjningsplikt.

0

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor
på båda sidorna

Busshållplatser: 1/ 6 * 12= 2
Cykelöverfart: 1/4 * 2= 0,5

2 + 0,5 = 2,5

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor
på båda sidorna – god
standard

Busshållplatser: 1/ 6 * 12= 2
Cykelöverfart: 1/4 * 2= 0,5

2 + 0,5 = 2,5

Alt 4: Dubbelriktad cykelbana
på västsidan

Busshållplatser: 1/ 6 * 12= 2
Cykelöverfart: 1/4 * 8= 1,5

2 + 1,5= 3,5

Alt 5: Dubbelriktade
cykelbanor på båda sidorna

Busshållplatser: 1/ 6 * 12= 2
Cykelöverfart: 1/4 * 4= 1

2+1=3

Alt 6: Cykelväg på östsidan

Busshållplatser: 1/ 6 * 12= 2

2

Alt 7: Förlängning av befintlig
cykelväg på östsidan

Busshållplatser: 1/ 6 * 4= 0,66

0,66

Tabell 28: Konfliktpunkter, Stockholmsvägen
Alla lösningar har 1 stopp för att korsa Sandavägen så det räknas inte med.
Beräkningarna har gjorts på att cyklisten cyklar 1 gång norrut och 1 gång söderut.
Alt 1: Dubbelriktad cykelbana
genom befintlig tunnel

Inga konflikter

0

Alt 2: Dubbelriktad cykelbanaöverfart vid Lidl

Cykelpassage: 1/1 *2= 2

2

Alt 3: Överfart vid
Smedbyvägen

Cykelpassage: 1/1 *2= 2

2

Alt 4: Diagonal övergång

Bedöms som den nödvändiga
korsningen över Sandavägen.

0

Alt 5a: Västsidan

Cykelöverfart: 1/4 * 2= 0,5
cykelpassage: 1/ 1 * 2 = 2

0,5 + 2= 2,5

Alt 5b: Västsidan

Cykelöverfart: 1/4 * 2= 0,5
cykelpassage: 1/ 1 * 2 = 2

0,5 + 2= 2,5

Alt 6: Västsidan – bron

Cykelöverfart: 1/4 * 2= 0,5
cykelpassage: 1/ 1 * 2 = 2
Busshållplatser: 1/ 6 * 2= 0,3

0,5 + 2 + 0,33 = 2,83
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Tabell 29: Konfliktpunkter, Valhallavägen
Beräkningarna har gjorts på att cyklisten cyklar 1 gång norrut och 1 gång söderut.
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i
båda riktningarna

Cykelfältet är genomgående
över korsningarna och korsande
trafik har väjningsplikt.

0

Alt 2a: Dubbelriktad
cykelbana, breddad väg, västra
sidan

Busshållplatser: 1/ 6 * 6= 1
Cykelöverfart: ¼ * 10 = 2,5

1 + 2,5 = 3,5

Alt 2b: Dubbelriktad
cykelbana, västra sidan

Busshållplatser: 1/ 6 * 6= 1
Cykelöverfart: ¼ * 10 = 2,5

1 + 2,5 = 3,5

Alt 3a: Dubbelriktad g- och cbana, breddad väg, östra sidan

Busshållplatser: 1/ 6 * 6= 1

1 + 1,5 = 2,5

Alt 3b: Dubbelriktad
cykelbana, östra sidan

Busshållplatser: 1/ 6 * 6= 1

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

Cykelöverfart: ¼ * 10 = 2,5

2,5

Alt 5: 2-1- väg

Cykelfältet är genomgående i
korsningarna där korsande
trafik har väjningsplikt.

0

Cykelöverfart: ¼ * 6 = 1,5
1 + 1,5 = 2,5

Cykelöverfart: ¼ * 6 = 1,5
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6.2.2 Separation
Bedömningen av säkerhetskriteriet separation har gjorts genom att undersöka om
cykelstråket är separerat med nivåskillnad eller annat hinder för motortrafiken. Om
separationen är stor får lösningen ett plus (+), om den är mindre får den ett minus (-).
Resultatet av undersökningen presenteras i Tabell 30 – 31. Separationen på
Stockholmsvägen bedöms vara lika för alla lösningsalternativ.
Tabell 30: Separation, Ekebovägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält på
båda sidorna

Inte separerat med nivåskillnad.

Nej

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor på
båda sidorna

Separering med nivåskillnad.

Ja

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor på
båda sidorna – god standard

Separering med nivåskillnad.

Ja

Alt 4: Dubbelriktad cykelbana på
västsidan

Separering med nivåskillnad.

Ja

Alt 5: Dubbelriktade cykelbanor
på båda sidorna

Separering med nivåskillnad.

Ja

Alt 6: Cykelväg på östsidan

Cykelvägen ligger väl separerat från
bilvägen.

Ja +

Alt 7: Förlängning av befintlig
cykelväg på östsidan

Cykelvägen ligger väl separerat från
bilvägen.

Ja +

Tabell 31: Separation, Valhallavägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i båda
riktningarna

Inte separerat med nivåskillnad.

Nej

Alt 2a: Dubbelriktad cykelbana,
breddad väg, västra sidan

Separering med nivåskillnad.

Ja

Alt 2b: Dubbelriktad cykelbana,
Västra sidan

Separering med nivåskillnad.

Ja

Alt 3a: Dubbelriktad g- och cbana, breddad väg, östra sidan

Separering med nivåskillnad.

Ja

Alt 3b: Dubbelriktad cykelbana,
östra sidan

Separering med nivåskillnad, ingen
separation mot gående.

Ja -

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

Cykelvägen ligger väl separerat från
bilvägen (+) men längst norr ut
anläggs den på parkeringsplatsen (-).

Ja

Alt 5: 2-1- väg

Motorfordon kommer att behöva ta
cykelfältet i anspråk vid möten (-).

Nej -
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6.2.3 Social säkerhet
Gångtunnlar och vägar som ligger frånskilt utgör sociala osäkerheter. Genom att inte leda
cyklisterna genom tunnlarna så ökar cyklisternas personliga trygghetskänsla, men å andra
sidan anses en mer trafikerad tunnel som säkrare ur ett större samhällsperspektiv.
Bedömningen har här gjorts ur ett personligt perspektiv där tunnlarnas användning anses
påverka den sociala säkerheten negativt. Bedömningen har också gjorts av hur frånskilt
cykelstråket ligger i förhållande till huvudvägen. En skala av plus (+) och minus (-) har
använts för hur mycket tunnlarna används, enligt följande:

Används minst + +
Används mindre +
Används mer –
Används mest – –
Resultatet av bedömningen presenteras i Tabell 32 – 34.
Tabell 32: Social sökerhet, Ekebovägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält
på båda sidorna

Tunnlarna används mindre.

1+

Alt 2: Enkelriktade
cykelbanor på båda sidorna

Tunnlarna används mindre.

1+

Alt 3: Enkelriktade
cykelbanor på båda sidorna
– god standard

Tunnlarna används mindre.

1+

Alt 4: Dubbelriktad
cykelbana på västsidan

Tunnlarna används mindre.

1+

Alt 5: Dubbelriktade
cykelbanor på båda sidorna

Tunnlarna används minst.

2++

Alt 6: Cykelväg på östsidan

Tunnlarna används mest.
Cykelvägen ligger något
frånskilt från Ekebovägen.

3–––

Alt 7 Förlängning av befintlig
cykelväg på östsidan

Tunnlarna används mest.
Cykelstråket ligger till största
del frånskilt från vägen.

5–––––
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Tabell 33: Social säkerhet, Stockholmsvägen
Vid Stockholmsvägen finns bara en tunnel och bedömningen har här gjorts om den
används eller inte. Ingen större skillnad i hur frånskilt cykelstråket ligger från
huvudvägen kan noteras.
Alt 1: Dubbelriktad cykelbana genom befintlig tunnel

Tunneln används

Alt 2: Dubbelriktad cykelbana- överfart vid Lidl

Tunneln används ej

Alt 3: Överfart vid Smedsbyvägen

Tunneln används ej

Alt 4: Övergång diagonalt

Tunneln används ej

Alt 5a: Västsidan

Tunneln används ej

Alt 5b: Västsidan

Tunneln används ej

Alt 6: Västsidan – över bron

Tunneln används ej

Tabell 34: Social säkerhet, Valhallavägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i
båda riktningarna

Tunnlarna används minst.

2++

Alt 2a: Dubbelriktad
cykelbana, breddad väg,
västra sidan

Tunnlarna används mindre.

1+

Alt 2b: Dubbelriktad
cykelbana, Västra sidan

Tunnlarna används mindre.

1+

Alt 3a: Dubbelriktad g- och cbana, breddad väg, östra
sidan

Tunnlarna används mer.

1–

Alt 3b: Dubbelriktad
cykelbana, östra sidan

Tunnlarna används mer.

1–

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

Tunnlarna används mer.
Cykelvägen ligger frånskilt från
Valhallavägen.

3–––

Alt 5: 2-1- väg

Tunnlarna används minst.

2++
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6.2.4 Färdväg
Cyklister tenderar att alltid välja den närmaste, lättaste och genaste vägen som
trafiksituationen tillåter. Den vägen som cyklisten väljer då är kanske inte den vägen som
är tänkt och därför kan oförutsägbara trafiksituationer uppstå. Här görs en bedömning
utifrån riskskalan 1-6 hur stor risken är och hur riskfyllt det är ifall cyklisten inte väljer den
tänkta färdvägen. Resultatet av riskbedömmingen presenteras i Tabell 35- 36.
Tabell 35: Färdväg, Ekebovägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält
på båda sidorna

Det är tänkt att cyklisterna ska använda
tunnlarna för att ta sig mellan öst och
västsidan, men det finns risk vid Sadelgatan
och Hovslagargatan att cyklisterna
använder bilvägen istället.

2

Alt 2: Enkelriktade
cykelbanor på båda sidorna

Samma resonemang som för alternativ 1
men här bedöms risken större, om det
händer, eftersom cykeltrafiken är nivåskild
från motortrafiken.

4

Alt 3: Enkelriktade
cykelbanor på båda sidorna
– god standard

Samma resonemang som för alternativ 1
men här bedöms risken större, om det
händer, eftersom cykeltrafiken är nivåskild
från motortrafiken.

4

Alt 4: Dubbelriktad
cykelbana på västsidan

Ingen risk eftersom enda möjligheten att ta
sig mellan öst och väst är genom tunnlarna.

1

Alt 5: Dubbelriktade
cykelbanor på båda sidorna

Cyklisten kan oftast färdas på den sida som
cyklisten redan befinner sig på.

2

Alt 6: Cykelväg på östsidan

Risk finns att cyklisterna använder bilvägen
istället för att ta sig till cykelvägen.

4

Alt 7: Förlängning av
befintlig cykelväg på
östsidan

Stor risk att cyklisterna använder bilvägen
istället för att ta sig till cykelvägen.

6

Stockholmsvägen
Någon risk anses inte finnas här för någon av lösningarna då det bara kommer att finnas
ett sätt att ta sig över bron på Stockholmsvägen. Den enda möjliga avvikelsen från tänkt
färdväg är om cyklister använder sig av den vägen som finns idag men det anses inte som
en risk utan mer som en möjlighet för cyklisten att valfritt välja färdväg.
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Tabell 36: Färdväg, Valhallavägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i
båda riktningarna

Ingen risk.

1

Alt 2a: Dubbelriktad
cykelbana, breddad väg,
västra sidan

Risk finns att cyklister från öst använder
bilvägen istället för att ta sig till
cykelbanan på västsidan.

3

Alt 2b: Dubbelriktad
cykelbana, västra sidan

Risk finns att cyklister från öst använder
bilvägen istället för att ta sig till
cykelbanan på västsidan.

3

Alt 3a: Dubbelriktad g- och cbana, breddad väg, östra
sidan

Risk finns att cyklister från väst använder
bilvägen istället för att ta sig till
cykelbanan på östsidan. Större risk här än i
alternativ 2a och b eftersom fler vägar
ansluter från väst.

4

Alt 3b: Dubbelriktad
cykelbana, östra sidan

Risk finns att cyklister från väst använder
bilvägen istället för att ta sig till
cykelbanan på östsidan. Större risk här än i
alternativ 2a och b eftersom fler vägar
ansluter från väst.

4

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

Risk finns att cyklister från öst använder
bilvägen istället för att ta sig till cykelvägen
på västsidan.

5

Alt 5: 2-1- väg

Ingen risk.

1
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6.3 Utrymme
Cykelstråk kan anläggas på olika sätt där varje design har olika rekommenderad bredd.
Olika designer kräver också olika säkerhetsavstånd till körbana och längsgående hinder
vilket gör att den faktiska ytan som de olika alternativen tar i anspråk varierar. En
procentsats har här tagits fram som anger hur många procent över minsta godkända
standard som designen tar i anspråk. Minsta mått som använts är 3,25 m för
dubbelriktad cykling och 6,5 m för att bussar ska kunna mötas.
Under workshopen på Uppland Väsby kommun diskuterades hur resultatet från
uträkningarna ska tolkas. Eftersom detta arbete är vinklat för cykelinfrastruktur och
inte tar upp konkreta lösningar för bil och gångtrafikanter blir procentsatsen för hur
mycket yta som blir över åt andra trafikanter ointressant i multikriterieanalysen.
Samtidigt är den informationen viktig för det framtida arbetet, eftersom den talar om
hur mycket som finns över till andra trafikanter eller övrig gestaltning efter anläggning
av cykelstråket. Resultatet av beräkningarna presenteras i Tabell 37 – 39.
Procentsatsen räknades ut för varje alternativ enligt följande ekvationer:
För cykel:
där
representerar den totala bredden i båda
riktningarna vid varje alternativ lösning.
För resterande yta:
där
representerar den resterande bredden som
finns kvar utöver när minsta standard på körbanan har tillämpats. Denna procentsats
kan då antingen ses som vad motortrafiken kan ta i anspråk eller om den ska tillägnas
t.ex. gångtrafikanter eller om ytan inte är rättvist fördelad mellan trafikslagen.
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Tabell 37: Beräkning av utrymme, Ekebovägen
Alt 1: Enkelriktade
cykelfält på båda
sidorna

Cykelfältets bredd: 1,7 * 2 = 3,4

3,4 – 3,25 =0,15/ 3,25= 5 %

Resterande bredd: 9,2

9,2- 6,5 = 2,7/ 6,5 = 42 %

Alt 2: Enkelriktade
cykelbanor på båda
sidorna

Cykelfältets bredd: 2,25 * 2 = 4,5

4,5 – 3,25 = 1,25/ 3,25 = 39
%

Resterande bredd: 7,5

7,5 – 6,5 = 1/ 6,5 = 15 %

Alt 3: Enkelriktade
cykelbanor på båda
sidorna – god
standard

Cykelfältets bredd: 3,35 * 2 = 6,7

6,7 – 3,25 = 3,45/ 3,25 =
106 %

Resterade bredd: 5,3

5,3 – 6,5 = - 1,2/ = -18 %

Resterande bredd: 10,3

10,3 – 6,5 = 3,8/ 6,5 = 59 %

Alt 4: Dubbelriktad
cykelbana på
västsidan

Cykelfältets bredd: 4,5

4,5 – 3,25 = 1,25/ 3,25 =
38 %

Resterande bredd: 8,5

8,5 – 6,5 = 2/ 6,5 = 30 %

Alt 5: Dubbelriktade
cykelbanor på båda
sidorna

Cykelfältets bredd: 3,25 * 2 = 6,5

6,5 – 3,25 = 3,25/ 3,25 =
100 %

Alt 6: Cykelväg på
östsidan

Cykelvägens bredd: 4,3

Alt 7: Förlängning av
befintlig cykelväg på
östsidan

Resterande bredd 4,3

Resterande bredd: 7

7- 6,5 = 0,5/6,5 = 8 %
Resterande bredd: oklart hur
bred vägen kommer bli
Resterande bredd: oklart hur
bred vägen kommer bli

4,3 – 3,25 = 1,05/ 3,25 = 32
%
4,3 – 3,25 = 1,05/ 3,25 = 32
%

Tabell 38: Beräkning av utrymme, Stockholmsvägen
Lösningen för den kritiska sträckan över Sandabron är lika för alla alternativen och där
blir fördelningen enligt följande:
Alla lösningar över
Sandabron

Cykelfältets bredd: 3

3 – 3,25 = -0,25/ 3,25= -8 %

Körbanans bredd: 6,5

6,5- 6,5 = 0
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Tabell 39: Beräkning av utrymme, Valhallavägen
Alt 1: Enkelriktade
cykelfält i båda
riktningarna

Cykelfältets bredd: 1,7 * 2 = 3,4

3,4 – 3,25 =0,15/ 3,25= 5 %

Körbanans bredd över bro: 4,8

4,8 – 6,5 = -1,7/ 6,5= -26 %

Resterande bredd: 6,5

6,5- 6,5 = 0

Alt 2a: Dubbelriktad
cykelbana, breddad
väg, västra sidan

Cykelfältets bredd: 3,25

3,25 – 3,25 = 0

Cykelfältets bredd över bro: 1,8

1,8 – 3,25 = -1,95/ 3,25 =
-60 %

Resterande bredd: 7

7,0 – 6,5 = 0,5/ 6,5 = 8 %

Resterande bredd över bro: 6,5

6,5- 6,5 = 0

Alt 2b: Dubbelriktad
cykelbana, västra
sidan

Cykelfältets bredd: 1,8

1,8 – 3,25 = -1,45/ 3,25 =
-45 %

Alt 3a: Dubbelriktad
g- och c-bana,
breddad väg, östra
sidan

Cykelfältets bredd: 3,25

3,25 – 3,25 = 0

Cykelfältets bredd över bro: 1,8

1,8 – 3,25 = -1,45

Resterande bredd: 7

7,0 – 6,5 = 0,5

Resterande bredd över bro: 6,5

6,5- 6,5 = 0

Cykelfältets bredd: = 2

2 – 3,25 = -1,25/ 3,25= -39 %

Resterande bredd: 6,5

6,5- 6,5 = 0

Alt 3b: Dubbelriktad
cykelbana, östra
sidan

Resterande bredd: 6,5

6,5- 6,5 = 0

Alt 4: Cykelväg, västra Cykelvägens bredd: 3,25
sidan
Resterande bredd: 8,5

3,25 – 3,25 = 0

Alt 5: 2-1- väg

Cykelvägens bredd 2 * 2 = 4

4,0 – 3,25 = 0,75/ 3,25 = 23 %

Resterande bredd 4,5

4,5 – 3,25 = 1,25/ 6,5 = 19 %
Enbart ett körfält därför 3,25
m (6,5/2).
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8,5- 6,5 = 2/ 6,5 = 31 %

6.4 Kostnader
Alla kostnadsuppgifter för åtgärderna är ungefärliga schablonbelopp, vilka har
tillhandahållits av Qvarfordt (2015-c) enligt följande:
•

Anläggning av helt separat cykelväg i naturen, enkel anläggning - 700kr/kvm.

•

Anläggning av cykelväg där terrängen är grövre och urschaktning måste tillämpas –
1 100kr/kvm.

•

Kantsten – 800kr/m för granit och 300 kr/m för betong. I kostnadsberäkningarna
valdes granit för lång hållbarhet.

•

Linjemålning – 25kr/m.

•

Anlägga röd asfalt – 300kr/kvm, bortfräsning av annan asfalt är inkluderad.

•

Anlägga övergång – 40 000kr/övergång., inkluderat här är att utföra markarbetet
med gatstenar vid övergången.

•

Målning och skyltning av övergång – 7 000 kr/överfart.

•

Pollare – 400kr/st.

•

Höjning av räcke – 400kr/m.

•

Signalreglering av övergång – 1 000 000kr/övergång.

En utförlig kostnadsanalys av alla alternativa lösningar finns i Bilaga A-C. Ett påslag har
gjorts med 20 % för att täcka upp oförutsäjbara kostnader. Resultatet av
kostnadsberäkningarna med påslaget presenteras i Tabell 40 – 42.
Tabell 40: Resultat av kostnadsberäkning för alla alternativen på
Ekebovägen (SEK)
Alt 1: Enkelriktade cykelfält på båda sidorna

3 486 000

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna

9 164 000

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna – god standard
Alt 4: Dubbelriktad cykelbana på västsidan
Alt 5: Dubbelriktade cykelbanor på båda sidorna

11 224 000
7 031 000
10 687 000

Alt 6: Cykelväg på östsidan

5 356 000

Alt 7: Förlängning av befintlig cykelväg på östsidan

2 029 000
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Tabell 41: Resultat av kostnadsberäkning för alla alternativen på
Stockholmsvägen (SEK)
Alt 1: Dubbelriktad cykelbana genom befintlig tunnel

1 433 000

Alt 2: Dubbelriktad cykelbana- överfart vid Lidl

2 521 000

Alt 3: Överfart vid Smedbyvägen

2 128 000

Alt 4: Övergång diagonalt

2 692 000

Alt 5a: Västsidan

3 177 000

Alt 5b: Västsidan

3 069 000

Alt 6: Västsidan – bron

3 251 000

Tabell 42: Resultat av kostnadsberäkning för alla alternativen på
Valhallavägen (SEK)
Alt 1: Enkelriktade cykelfält i båda riktningarna

3 764 000

Alt 2a: Dubbelriktad cykelbana, breddad väg, västra sidan

4 557 000

Alt 2b: Dubbelriktad cykelbana, västra sidan

3 666 000

Alt 3a: Dubbelriktad g- och c-bana, breddad väg, östra sidan

4 557 000

Alt 3b: Dubbelriktad cykelbana, östra sidan

3 479 000

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

4 639 000

Alt 5: 2-1- väg

1 566 000
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7. Sammanställning av
resultatmätning och
viktning av kriterier
I tabell 43 – 45 sammanfattas resultatmätningen från kapitel 6. Resultatet presenteras i
utförandematriser där det är möjligt att utvärdera skillnaderna mellan de olika
alternativen i hur väl de uppfyller kriterierna. Under workshoppen på Upplands Väsby
kommun studerades matriserna och kriterierna viktades efter vad de närvarande kom
överens om. En numerisk intervallskala från 1-10 användes för att vikta kriterierna där
först det viktigaste kriteriet tilldelades den högsta siffran och därefter utvärderades de
andra kriterierna efter hur viktiga de är i förhållande till de viktigaste. T.ex. ansågs
separation vara viktigast på Ekebovägen och därför tilldelades det högst vikt, och social
säkerhet ansågs vara hälften så viktigt som separation så det tilldelades därför hälften så
många poäng. Observera att vikningen av kriterierna skiljer sig åt mellan de olika vägarna
detta för att olika kriterier anses vara olika viktiga i olika trafiksituationer. T.ex. varierar
kostnaden stort mellan lösningarna på Ekebovägen och därför anses kostnad vara viktigt
där, till skillnad från Stockholmsvägen där kostnaden inte variera lika mycket mellan
lösningarna och därför anses det kriteriet inte vara lika viktigt för Stockholmsvägen.

7.1 Utförandematris Ekebovägen
För att vikta kriterierna utefter situationen på Ekebovägen identifierades först det
viktigaste kriteriet som ansågs vara separation som tilldelades 10 poäng. Kriterier som
därefter tilldelades höga poäng är de sub- kriterier till säkerhet, vilka prioriteras högt inom
kommunen. Kostnader tilldelades även högt poäng för att skillnaden mellan alternativen
är stor och de närvarande under workshopen var överens om att en skillnad på upp emot
9milj. kr. har stor betydelse. Det kriteriet som tilldelades minst poäng var utrymme
eftersom procenttalsberäkningen är något tvetydigt och de närvarande inte riktigt kunde
enas om vad det har för betydelse i det här fallet. Kriteriet var dock inte så obetydligt att
det togs bort. Kupering tilldelades även låga poäng för att även om kuperingen skiljer sig
mellan alternativen så är den inte så stor. Linjeföring är ett viktigt kriterie eftersom det
mäter genheten men tilldelades 5 poäng för alternativen inte skiljer sig så mycket mellan
varandra. Anslutning är även viktigt men eftersom tunnlarna finns och kommer finnas kvar
blir anslutningen för alla alternativen ungefär lika.
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Tabell 43: Utförandematris, Ekebovägen
Ekebovägen

Linjeföring

Kupering

Anslutning

Konfliktpunkter

Separation

Social säkerhet

Färdväg

Utrymme

Alt 1: Enkelriktade
cykelfält på båda
sidorna

1

Inte kuperad

Bra

0

Nej

1+

2

5%

3 486 000

Alt 2: Enkelriktade
cykelbanor på båda
sidorna

2

Inte kuperad

Bra

2,5

Ja

1+

4

39 %

9 164 000

Alt 3: Enkelriktade
cykelbanor på båda
sidorna – god
standard

1

Inte kuperad

Bra

2,5

Ja

1+

4

106 %

11 224 000

Alt 4: Dubbelriktad
cykelbana på
västsidan

3

Inte kuperad

Bättre

3,5

Ja

1+

1

38 %

7 031 000

Alt 5: Dubbelriktade
cykelbanor på båda
sidorna

1

Inte kuperad

Bäst

3

Ja

2++

2

100 %

10 687 000

Alt 6: Cykelväg på
östsidan

5

Mer kuperad

Mindre bra

2

Ja +

3–––

4

32 %

5 356 000

Alt 7: Förlängning av
befintlig cykelväg på
östsidan

7

Lite kuperad

Dålig

0,7

Ja +

5–––––

6

32 %

2 029 000

Kriteriernas vikt

5

2

3

8

10

5

6

1
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Kostnad

8

7.2 Utförandematris Stockholmsvägen
Situationen som den ser ut idag på cykelstråket vid Stockholmsvägen har mycket dålig linjeföring och det är den främsta anledningen till att anlägga
ett nytt cykelstråk och därför ansågs det kriteriet vara viktigast. Lika viktigt är konfliktpunkterna eftersom cykelstråket är regionalt och ska uppfylla
den standarden. Den sociala säkerheten är självklart viktigt men tunneln kommer finnas kvar. Beroende på vilken sida cykelstråket anläggs på så är
det olika anslutningsmöjligheter och det anses vara relativt viktigt. Kostnaderna skiljer sig inte så mycket mellan de olika alternativen och fick därför
relativt låga poäng. Kuperingen är viktig eftersom cykelstråket är regionalt men skillnaden är näst intill obetydlig i de olika alternativen och den
skillnaden anses inte vara avsevärt viktig.
Tabell 44: Utförandematris, Stockholmsvägen
Stockholmsvägen

Linjeföring

Kupering

Anslutning

Konfliktpunkter

Social säkerhet

Kostnad

Alt 1:
Dubbelriktad cykelbana genom
befintlig tunnel

5

Mindre kuperad

Bra

0

Tunneln används

1 433 000

Alt 2:
Dubbelriktad cykelbana- överfart
vid Lidl

3

Mindre kuperad

Bra

2

Tunneln används ej

2 521 000

Alt 3:
Överfart vid Smedsbyvägen

3

Mindre kuperad

Bäst

2

Tunneln används ej

2 128 000

Alt 4:
Övergång diagonalt

2

Mindre kuperad

Bra

0

Tunneln används ej

2 692 000

Alt 5a:
Västsidan

1

Mer Kuperad

Mindre bra

2,5

Tunneln används ej

3 177 000

Alt 5b:
Västsidan

4

Mindre kuperad

Mindre bra

2,5

Tunneln används ej

3 069 000

Alt 6:
Västsidan – bron

0

Inte kuperad

Mindre bra

2,8

Tunneln används ej

3 251 000

Kriteriernas vikt

10

3

7

10

3

5
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7.3 Utförandematris Valhallavägen
Resonemanget fördes här ungefär liknande som för Ekebovägen där separation är det som viktas högst och därefter konfliktpunkter. Linjeföring och
kupering skiljer sig inte nämnvärt och den skillnaden som är anses inte vara viktigt så kriterierna fick två poäng. Anslutningen är inte heller nämnvärt
viktigt eftersom det är svårt att avgöra från vilka håll cyklisterna kommer ansluta, då bostadsområden ligger på båda sidorna om Valhallavägen.
Färdvägen anses vara relativt viktig eftersom det är familjebostadsområde i anslutning till Valhallavägen och det anses därför vara viktigt med
avseende på barns säkerhet. Social säkerhet i det här fallet anses hälften så viktigt som separation eftersom tunnlarna kommer att finnas kvar.
Kostnaderna är relativt lika för alla alternativen förutom ett som skiljer sig något och det anses därför höja kriteriets vikt.
Tabell 45: Utförandematris, Valhallavägen
Valhallavägen

Linjeföring

Kupering

Anslutning

Alt 1: Enkelriktade
cykelfält i båda
riktningarna

1

Inte kuperad

Bäst

Alt 2a: Dubbelriktad
cykelbana, breddad
väg, västra sidan

2

Inte kuperad

Alt 2b: Dubbelriktad
cykelbana, Västra sidan

3

Alt 3a: Dubbelriktad goch c-bana, breddad
väg, östra sidan

Konfliktpunkter

Separation

Social säkerhet

Färdväg

Kostnad

0

Nej

2++

1

3 764 000

Bättre

3,5

Ja

1+

3

4 557 000

Inte kuperad

Bättre

3,5

Ja

1+

3

3 666 000

2

Inte kuperad

Bra

2,5

Ja

1–

4

4 557 000

Alt 3b: Dubbelriktad
cykelbana, östra sidan

3

Inte kuperad

Bra

2,5

Ja -

1–

4

3 479 000

Alt 4: Cykelväg, västra
sidan

5

Mindre
kuperad

Bra

2,5

Ja

3–––

5

4 639 000

Alt 5: 2-1- väg

1

Inte kuperad

Bäst

0

Nej -

2++

1

1 566 000

Kriteriernas vikt

2

2

3

8

10

5

6

6
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8. Standardisering av resultat och beräkning av
övergripande preferens
För att kunna jämföra resultaten i analysen och räkna ut den övergripande preferensen måste resultatet standardiseras eftersom det är presenterat i
olika enheter. Standardiseringen utfördes genom att på en skala från 0 -100 tilldela det bästa alternativet 100 och det sämsta 0. Övriga resultat
fördelas därefter skalenligt mellan 0 och 100. Den övergripande preferensen för varje alternativ räknades ut genom att summera kriteriernas vikt
multiplicerat med det standardiserade resultatet för varje kriterie.
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Tabell 46: Standardisering av resultat och övergripande preferens för Ekebovägen
Ekebovägen

Linjeföring

Kupering

Anslutning

Konfliktpunkter

Separation

Social
säkerhet

Färdväg

Utrymme

Alt 1:
Enkelriktade
cykelfält på
båda sidorna

100

100

50

100

0

86

80

0

84

32,3

Alt 2:
Enkelriktade
cykelbanor på
båda sidorna

83

100

50

29

50

86

40

34

22

23,8

Alt 3:
Enkelriktade
cykelbanor på
båda sidorna –
god standard

100

100

50

29

50

86

40

100

0

23,5

Alt 4:
Dubbelriktad
cykelbana på
västsidan

67

100

75

0

50

86

100

33

46

26,9

Alt 5:
Dubbelriktade
cykelbanor på
båda sidorna

100

100

100

14

50

100

80

94

6

27,3

Alt 6:
Cykelväg på
östsidan

34

0

25

43

100

29

40

27

63

25,1

Alt 7:
Förlängning av
befintlig
cykelväg på
östsidan

0

50

0

80

100

0

0

27

100

25,7

Kriteriernas vikt

5

2

3

8

10

5

6

1

8
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Kostnad

Övergripande
preferens

Tabell 47: Standardisering av resultat och övergripande preferens för Stockholmsvägen
Stockholmsvägen

Linjeföring

kupering

Anslutning

Konfliktpunkter

Alt 1:
Dubbelriktad cykelbana
genom befintlig tunnel

0

50

25

100

Alt 2:
Dubbelriktad cykelbanaöverfart vid Lidl

40

50

25

Alt 3:
Överfart vid Smedsbyvägen

40

50

Alt 4:
Övergång diagonalt

60

Alt 5a:
Västsidan

Kostnad

Övergripande
preferens

0

100

19

29

100

40

16

100

29

100

62

22

50

25

100

100

31

24

80

0

0

11

100

4

12

Alt 5b:
Västsidan

20

50

0

11

100

10

8

Alt 6:
Västsidan – bron

100

100

0

0

100

0

16

Kriteriernas vikt

10

3

7

10

3

5
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Social säkerhet

Tabell 48: Standardisering av resultat och övergripande preferens för Valhallavägen
Valhallavägen

Linjeföring

Kupering

Anslutning

Alt 1: Enkelriktade cykelfält i
båda riktningarna

100

100

100

100

33

100

100

28

31

Alt 2a: Dubbelriktad
cykelbana, breddad väg,
västra sidan

75

100

50

0

100

80

50

3

22

Alt 2b: Dubbelriktad
cykelbana, Västra sidan

50

100

50

0

100

80

50

32

23

Alt 3a: Dubbelriktad g- och cbana, breddad väg, östra
sidan

75

100

0

29

100

40

25

3

20

Alt 3b: Dubbelriktad
cykelbana, östra sidan

50

100

0

29

67

40

25

38

18

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

0

0

0

29

100

0

0

0

12

100

100

100

100

0

100

100

100

32

7

7

5

18

28

11

12

12

Alt 5: 2-1- väg
Kriteriernas vikt

Konfliktpunkter
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Separation Social säkerhet Färdväg Kostnad

Övergripande
preferensen

8.1 Rangordning av alternativen efter den
övergripande preferensen
I följande Tabeller 49 – 51 är alternativen rangordnade efter resultatet som beräkningen
av den övergripande preferensen resulterade i. Det alternativet med högst övergripande
preferens är alltså det alternativet som är att föredra.
Tabell 49: Rangordning av alternativen på Ekebovägen
Alt 1: Enkelriktade cykelfält på båda sidorna

32,3

Alt 5: Dubbelriktade cykelbanor på båda sidorna

27,3

Alt 4: Dubbelriktad cykelbana på västsidan

26,9

Alt 7: Förlängning av befintlig cykelväg på östsidan

25,7

Alt 6: Cykelväg på östsidan

25,1

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna

23,8

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna – god standard

23,5

Tabell 50: Rangordning av alternativen på Stockholmsvägen
Alt 4: Övergång diagonalt

24

Alt 3: Överfart vid Smedbyvägen

22

Alt 1: Dubbelriktad cykelbana genom befintlig tunnel

19

Alt 2: Dubbelriktad cykelbana- överfart vid Lidl

15

Alt 6: Västsidan – bron

16

Alt 5a: Västsidan

12

Alt 5b: Västsidan

8

Tabell 51: Rangordning av alternativen på Valhallavägen
Alt 5: 2-1- väg

32

Alt 1: Enkelriktade cykelfält i båda riktningarna

31

Alt 2b: Dubbelriktad cykelbana, Västra sidan

23

Alt 2a: Dubbelriktad cykelbana, breddad väg, västra sidan

22

Alt 3a: Dubbelriktad g- och c-bana, breddad väg, östra sidan

20

Alt 3b: Dubbelriktad cykelbana, östra sidan

18

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

12
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Signifikant för de alternativen med högst övergripande preferens är att de poängsattes
bäst vid kriteriet konflikpunkter. Osäkerheten är dock stor hur väl poängsättingen vid det
kriteriet faktiskt representerar konfliktpunkterna. Bedömningen gjordes genom att ta fram
ett sannolikhetsvärde för hur många gånger cyklisten antas behöva stanna vid korsningar
och bushållplatser. I den här bedömningen är det ett antaget sannolikhetsvärde som inte
har någon vetenskaplig grund. För att få ett mer korrekt sannolikhetsvärde för hur
konfliktpunkterna bedöms bör trafiksituationer observeras vid busshållplatser och
korsningar. Likaså bör trafiksituationer observeras på cykelfält för att få ett
sannolikhetsvärde på hur stor sannolikheten är att konfliktsituationer där uppstår. I den
här bedömningen sattes sannolikheten till noll på cykelfält vid kriteriet konflikpunkter. En
sannolikhet av noll kan vara riktig eftersom egna erfarenheter som cyklist talar för få
konfliktpunkter vid cykelfält, eftersom cyklisten är väl synlig för andra trafikanter. I CROW
(2007, s. 16 ) uttrycker de sig att ” Villkoren för undvikande konflikt föreligger om en cyklist
kan etablera ögonkontakt med en bilist…” vilket cykelfält till stor del möjliggör. Kriteriet
antas bidra till en viss osäkerhet i hur väl den övergripande preferensen representerar det
alternativet som är att föredra.
För att kontrolera resultatet gjordes ytterligare en beräkning av den övergripande
preferensen där kriteriet konfliktpunkter togs bort. Resultatet för de olika vägarna blev då
enligt Tabell 52 – 54.
Tabell 52: Rangordning av alternativen på Ekebovägen
Alt 4: Dubbelriktad cykelbana på västsidan

26,9

Alt 5: Dubbelriktade cykelbanor på båda sidorna

26,2

Alt 7: Förlängning av befintlig cykelväg på östsidan

25,6

Alt 1: Enkelriktade cykelfält på båda sidorna

24,3

Alt 6: Cykelväg på östsidan

21,6

Alt 2: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna

21,5

Alt 3: Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna – god standard

21,2

Tabell 53: Rangordning av alternativen på Stockholmsvägen
Alt 3: Överfart vid Smedbyvägen

19

Alt 6: Västsidan – bron

16

Alt 4: Övergång diagonalt

14

Alt 2: Dubbelriktad cykelbana- överfart vid Lidl

13

Alt 5a: Västsidan

11

Alt 1: Dubbelriktad cykelbana genom befintlig tunnel

9

Alt 5b: Västsidan

7
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Tabell 54: Rangordning av alternativen på Valhallavägen
Alt 5: 2-1- väg

24

Alt 2b: Dubbelriktad cykelbana, Västra sidan

23

Alt 1: Enkelriktade cykelfält i båda riktningarna

23

Alt 2a: Dubbelriktad cykelbana, breddad väg, västra sidan

22

Alt 3a: Dubbelriktad g- och c-bana, breddad väg, östra sidan

17

Alt 3b: Dubbelriktad cykelbana, östra sidan

15

Alt 4: Cykelväg, västra sidan

10

I den här beräkningen av den övergripande preferensen har osäkerheten om
konfliktpunkter eliminerats, vilket resulterade i att inget signifikant kriterie verkar påverkar
resultatet. Trovärdigheten i den här bedömningen är därför större och med stor
sannolikhet representerar alternativen som här fått högst övergripande preferens de
alternativen som är att föredra.
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9. Slutsats
Cykelfrågan har haft många upp och nedgångar genom tiden och idag är det ett aktuellt
ämne för politiker, tjänstemän och även allmänheten. De tyngsta argumenten för cykeln är
dess neutrala miljöpåverkan samt många fördelar för folkhälsan, vilket i princip alla är
överens om. Politiker lovar därför mycket för att få fler att välja cykeln, framför allt i stället
för bilen. De medel som tilldelas cykeln representerar däremot inte vad politikerna lovat,
då många miljarder läggs på förbättringar för bilisterna och bara några enstaka promille
går till cykeln. Infrastrukturen för cykel är däremot billigare så det faller sig naturligt att
inte lika mycket medel behöver gå till cykelinfrastrukturen. För att få en förändring där
cykeln väljs istället för bilen måste däremot cykelinfrastrukturen förbättras i snabbare takt
än förbättringarna i infrastrukturen för motortrafiken. Om förbättringar för
motortrafikanter hela tiden går i samma takt, eller snabbare, än förbättringarna för
cykelinfrastrukturen kommer ingen större skillnad märkas. Det blir bättre för de som redan
cyklar men det blir också bättre för de som kör bil så det finns ingen anledning för dem att
välja cykeln istället.
Målet i Upplands Väsby är att fler resor ska företas med cykel och en del för att uppnå
målet handlar om att utveckla det lokala cykelnätet. Att cykelinfrastrukturen ser ut som
den gör i kommunen har en historisk förklarning, då det förr var självklart att cykling skulle
ske inne på smågatorna och bilarna skulle hållas utanför på större genomfartsgator. I och
med att cykeltrenden varierar vilka som cyklar och hur cyklarna ser ut förändras också
synen på hur cykelinfrastrukturen måste se ut för att uppfylla alla intressenters önskemål.
En stor del av cyklisterna idag utgörs av pendlingscyklare som vill ta sig så fort och smidigt
som möjligt mellan hemmet och arbetet. Det har dessutom blivit allt vanligare med el- och
lastcyklar vilket ställer extra krav på cykelstråken att de måste vara breda och gena. Om en
elcyklist hela tiden måste bromsa pga. cykelstråket slingrar sig som en slalombana
utnyttjas inte hela den tänkta kapaciteten hos cykeln och om lastcykeln inte kommer fram
pga. att det är trångt så uppmuntras inte direkt cyklisten till att välja cykeln.
Idag finns det inga formellt nationella riktlinjer om hur cykelinfrastruktur ska anläggas och
det skiljer sig därför stort mellan kommunerna. För att få en bättre utbredning av bra
cykelinfrastruktur i alla kommuner bör ekonomiska medel öronmärkas av politikerna så att
medlen finns tillgängliga för tjänstemännen. Det finns bevisat i både Holland och Danmark
att denna typ av styrning fungerar, men det gäller självfallet att alla är med i samma
riktning. För att underlätta för tjänstemän i designprocessen bör en handbok tas fram som
liknar den danska Håndbog I Cykeltrafik eller den holländska Design manual for bicycle
traffic, men utgår från Svenska förhållanden. Om alla tjänstemän utgick från
rekommendationerna i en sådan handbok skulle cykelinfrastrukturen hålla bättre- och lika
standard i alla kommuner.
Att anlägga en väg är ett komplex problem med många intressenter, krav och önskemål.
För att göra det enkelt för beslutsfattare att fatta rätt beslut användes här
mulitkriterieanalys som analys och utvärderingsmetod. Analysverktyget lämpade sig väl
eftersom alla kriterier jämförs i samma analysverktyg och resulterar i en tydlig bild över
det komplexa problemet.
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Med hjälp av en multikriterieanalys utvärderades olika alternativa lösningar i det här
arbetet för de tre vägarna i Upplands Väsby. På Ekebovägen föll det sig att alternativ 4,
dubbelriktad cykelbana på västsidan, var mest lämplig. På Stockholmsvägen var alternativ
3, överfart vid Smedbyvägen, mest lämplig och på Valhallavägen var alternativ 5, 2-1:
vägen mest lämplig. Analysen visar att ett antal alternativ är signifikant bättre än andra
och i vissa fall är skillnaden i den övergripande preferensen liten. Generellt sett skiljer sig
resultatet lite mellan de alternativ som rankats mellan 1-4 och därför bör de alternativen
anses som användbara och utgöra underlag för ytterligare utveckling och utvärdering.
Eventuellt bör även fler alternativ än de 4 första tas vidare till ytterligare utvärdering
eftersom kritik kan riktas mot pålitligheten av analysmetoden. Resultatet kan ifrågasättas
eftersom det enbart var representanter med från Upplands Väsbys kommun när
kriterierna viktades, vilket kan ha gett en vinklad bild av hur väl resultatet representerar
det bästa alternativen utifrån alla intressenter. En pålitlig mätmetod för att utvärdera
kriteriet konfliktpunkter behövs eftersom det vid alla vägar anses vara ett av de vikttigaste
kriterierna och att bara ta bort det kan därför ge en något missvisande bild. Under tillfället
för opponering av arbetet diskuterades fler kriterier som kan läggas till och de handlade
om att se till vilka cyklister som kommer att nyttja cykelstråket samt ett kriterie om hur
anpassat stråket är för alla årstider.
Lösningarna är enbart utformade hypotetiskt efter hur cykelinfrastruktur kan anläggas på
de olika vägarna utan att ta hänsyn till andra trafikanter. Vidare utveckling och
utvärdering kan bestå av att sätta in alternativen i ett bredare kontext där även motor- och
gångtrafik tas med. Utvärderingsmetoden i sig fungerade väl och har gett en bra
fingervisning om vilka alternativ som är att föredra. Däremot är det många intressenter
och kriterier som inte är inkluderade. För att verkligen kunna visa på det mest lämpliga
alternativet i varje trafiksituation måste avgränsningen breddas till hela vägprojektet där
alla trafikanter är inkluderade.
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Bilaga A- Kostnadsanalys Ekebovägen
Alt. 1 - Enkelriktade cykelfält på båda sidorna
Linjemålning

2800 m

25 kr/m

70000

Nedfarter, enkel anläggning

780 kvm

700 kr/kvm

546000

Uppfarter, med schaktning

510 kvm

1100 kr/kvm

561000

Upphöjd gångbana, vid nedfarter

540 kvm

600 kr/kvm

324000

Kantsten mellan g- och c-bana

300 m

800 kr/m

240000

Anlägga röd asfalt

4760 kvm

300 Kr/kvm

1428000

Summa

3169000

Summa påslag 20%

3485900

Linjemålning: Längs med Ekebovägens fulla längd = 1300m * 2, plus 200m extra för
cykelpassager över vägen = 2800m
Nedfarter, enkel anläggning: Nedfarter östsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred
=240kvm. Nedfarter Västsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred =240kvm, Breddning av
befintliga nedfarter 6st á 50m st. = 300m * 1 m bred = 300kvm. Totalt 780kvm.
Uppfarter, med schaktning: Uppfarter östsidan 2st. á 50m st. = 100m * 1,7m bred =
170kvm. Uppfarter västsidan 4st. á 50m st. = 200m * 1,7m bred = 340kvm. Totalt 510kvm.
Upphöjd gångbana, vid nedfarter på öst och västsidan: 6st á 50m st. = 300 m * 1,8m bred
= 540kvm.
Kantsten mellan g- och c-bana: 300m
Anlägga röd asfalt: Längs med samma sträcka som linjemålning, 2800m * 1,7m bred =
4760kvm.
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Alt. 2 - Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna
Anläggning av upphöjd c-banan

5850 kvm

600 kr/kvm

3510000

Kantsten mot körbana

2600 m

800 kr/m

2080000

Nedfarter, enkel anläggning

780 kvm

700 kr/kvm

546000

Uppfarter, med schaktning

510 kvm

1100 kr/kvm

561000

Upphöjd gångbana, vid nedfarter

540 kvm

600 Kr/kvm

324000

Kantsten mellan g- och c-bana

300 m

800 kr/m

240000

Cykelpassager/överfarter

8 st

40000 kr/st

320000

Målning och skyltning av cpassager/överfarter

8 st

7000 kr/st

56000

Summa

7637000

Summa påslag 20%

9164400

Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Ekebovägens fulla längd = 1300m * 2 = 2600m
* 2,25m bred = 5850kvm
Kantsten mot körbana: Längs med samma sträcka som upphöjd c-bana: 2600m.
Nedfarter, enkel anläggning: Nedfarter östsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred
=240kvm. Nedfarter Västsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred =240kvm, Breddning av
befintliga nedfarter 6st á 50m st. = 300m * 1 m bred = 300kvm. Totalt 780kvm.
Uppfarter, med schaktning: Uppfarter östsidan 2st. á 50m st. = 100m * 1,7m bred =
170kvm. Uppfarter västsidan 4st. á 50m st. = 200m * 1,7m bred = 340kvm. Totalt 510kvm.
Upphöjd gångbana, vid nedfarter på öst och västsidan: 6st á 50m st. = 300 m * 1,8m bred
= 540kvm.
Kantsten mellan g- och c-bana: 300m
Cykelpassager/ överfarter: 2st. över Ekebovägen vid Ryttargata, 1 st. över Ryttargatan,
Sadelgatan, Hovslagargatan och Ardennergatan, 2st. över Ekebovägen vid Kapellvägen.
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Alt. 3 - Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna – god standard
Anläggning av upphöjd c-banan

8710 kvm

600 kr/kvm

5226000

Kantsten mot körbana

2600 m

800 kr/m

2080000

Nedfarter, enkel anläggning

780 kvm

700 kr/kvm

546000

Uppfarter, med schaktning

510 kvm

1100 kr/kvm

561000

Upphöjd gångbana, vid nedfarter

540 kvm

600 kr/kvm

324000

Kantsten mellan g- och c-bana

300 m

800 kr/m

240000

Cykelpassager/överfarter

8 st

40000 kr/st

320000

Målning och skyltning av cpassager/överfarter

8 st

7000 kr/ st

56000

Summa

9353000

Summa påslag 20%

11223600

Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Ekebovägens fulla längd = 1300m * 2 = 2600m
* 3,35m bred = 8710kvm
Kantsten mot körbana: Längs med samma sträcka som upphöjd c-bana: 2600m.
Nedfarter, enkel anläggning: Nedfarter östsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred
=240kvm. Nedfarter Västsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred =240kvm, Breddning av
befintliga nedfarter 6st á 50m st. = 300m * 1 m bred = 300kvm. Totalt 780kvm.
Uppfarter, med schaktning: Uppfarter östsidan 2st. á 50m st. = 100m * 1,7m bred =
170kvm. Uppfarter västsidan 4st. á 50m st. = 200m * 1,7m bred = 340kvm. Totalt 510kvm.
Upphöjd gångbana, vid nedfarter på öst och västsidan: 6st á 50m st. = 300 m * 1,8m bred
= 540kvm.
Kantsten mellan g- och c-bana: 300m
Cykelpassager/ överfarter: 2st. över Ekebovägen vid Ryttargata, 1 st. över Ryttargatan,
Sadelgatan, Hovslagargatan och Ardennergatan, 2st. över Ekebovägen vid Kapellvägen.
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Alt. 4 - Dubbelriktad cykelbana på västsidan
600 kr/kvm

3510000

m

25 kr/m

273000

m

800 kr/m

440000

390

kvm

700 kr/kvm

120000

Upp- och nedfarter, med schaktning

400

kvm

1100 kr/kvm

240000

Upphöjd gångbana

270

kvm

600 kr/kvm

42000

Kantsten mellan g- och c-bana

150

m

800 Kr/m

1040000

6

st

40000 kr/st

162000

6

st

7000 kr/st

32500

Anläggning av upphöjd c-banan

5850

kvm

Målning av mittlinje i c-bana

1300

Kantsten mot körbana
Upp- och nedfarter, enkel
anläggning

1300

Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

5859500

Summa

7031400
Summa påslag 20%
Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Ekebovägens fulla längd = 1300m * 4,5 bred=
5850kvm
Målning av mittlinje i c-bana: Längs med samma sträcka som upphöjd c-bana = 1300m.
Kantsten mot körbana: Längs med samma sträcka som upphöjd c-bana = 1300m.
Upp- och nedfarter, enkel anläggning: 4st. á 30m st. * 2m bred = 240 kvm, Breddning av
befintliga nedfarter 3st á 50m st. = 150m * 1 m bred = 150kvm. Totalt 390kvm.
Upp- och nedfarter, med schaktning: 4st. á 50m st. = 200m * 2m bred = 400kvm.
Upphöjd gångbana: 3st á 50m st. = 150 m * 1,8m bred = 270kvm.
Kantsten mellan g- och c-bana: 300m
Cykelpassager/ överfarter: 1 st över Ryttargatan, Sadelgatan, Hovslagargatan och
Ardennergatan, 2st. över Ekebovägen vid Kapellvägen.
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Alt. 5 - Dubbelriktade cykelbanor på båda sidorna
Anläggning av upphöjd c-banan

8450 kvm

600 kr/kvm

5070000

Kantsten mot körbana

2600 m

800 kr/m

2080000

Målning av mittlinje i c-bana

2600 m

25 Kr/m

65000

Nedfarter, enkel anläggning

780 kvm

700 kr/kvm

561000

Uppfarter, med schaktning

510 kvm

1100 kr/kvm

561000

Upphöjd gångbana, vid nedfarter

540 kvm

600 Kr/kvm

324000

Kantsten mellan g- och c-bana

300 m

800 kr/m

240000

8 st

40000 kr/st

320000

8 st

7000 kr/st

56000

Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

8905500

Summa

10686600
Summa påslag 20%
Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Ekebovägens fulla längd = 1300m * 2 = 2600m
* 3,25m bred = 8450kvm
Kantsten mot körbana: Längs med samma sträcka som upphöjd c-bana = 2600m.
Målning av mittlinje i c-bana: Längs med samma sträcka som upphöjd c-bana = 2600m.
Nedfarter, enkel anläggning: Nedfarter östsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred
=240kvm. Nedfarter Västsidan 4st. á 30m st. = 120m * 2m bred =240kvm, Breddning av
befintliga nedfarter 6st á 50m st. = 300m * 1 m bred = 300kvm. Totalt 780kvm.
Uppfarter, med schaktning: Uppfarter östsidan 2st. á 50m st. = 100m * 1,7m bred =
170kvm. Uppfarter västsidan 4st. á 50m st. = 200m * 1,7m bred = 340kvm. Totalt 510kvm.
Upphöjd gångbana, vid nedfarter på öst och västsidan: 6st á 50m st. = 300 m * 1,8m bred
= 540kvm.
Kantsten mellan g- och c-bana: 300m
Cykelpassager/ överfarter: 2st. över Ekebovägen vid Ryttargata, 1 st över Ryttargatan,
Sadelgatan, Hovslagargatan och Ardennergatan, 2st. över Ekebovägen vid Kapellvägen.
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Alt. - Cykelväg på östsidan
Anläggning av c-väg
Flytt av lyktstolpar
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

3870 kvm
16 st
2 st

1100 kr/m
7000 kr/st
40000 kr/kvm

2 st

7000 kr/st

4257000
112000
80000
14000

Summa
4463000
Summa påslag 20%
5355600
Anläggning av cykelväg: Längs med Ekebovägen från Smedbyvägen fram till befintlig
cykelväg som ansluter till Kapellvägen = 900m * 4,3m bred = 3870kvm
Cykelpassager/överfarte: 2st. över Ekebovägen vid Ryttargata

Alt. 7 - Förlängning av befintlig cykelväg på östsidan
Anläggning av c-väg
Flytt av lyktstolpar

1505 kvm
5 st

1100 kr/m
7000 kr/ st

Summa
Summa påslag 20%
Anläggning av cykelväg: Förlängning 350m * 4,3m bred = 1505kvm
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1655500
35000
1690500
2028600

Bilaga B- Kostnadsanalys Stockholmsvägen
Cykelbanan över bron
Kantsten mot körbana
Pollare
Linjemålning
Höjning av räcke

150
50
150
150

m
st
m
m

800
400
25
400

kr/m
kr/st
kr/m
kr/m

Summa
Summa påslag 20%

120000
20000
3750
60000
203750
244500

Alt. 1 - Dubbelriktad cykelbana genom befintlig tunnel
Anläggning av c-väg, med schaktning
Kostnad över bron

900 kvm

1100

kr/ kvm

990000
203750

Summa

1193750

Summa påslag 20%

1432500

Anläggning av cykelväg, med schaktning: Mellan Sandabron och tunnel = 150m, mellan
Sandabron och befintlig cykelväg på östsidan 50m = 200m * 4,5m bred = 900kvm
Alt. 2 - Dubbelriktad cykelbana- överfart vid Lidl
Anläggning av c-väg, enkel anläggning
Anläggning av c-väg, med schaktning
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

450 kvm
450 kvm
2 st

700
1100
40000

kr/ kvm
kr/ kvm
kr/st

1 st

7000

kr/st

315000
495000
80000
7000
203570

Kostnad över bron
Summa

1100570

Summa påslag 20%
Total summa med prioriterad
cykelsignal

1320684

1 st

1000000 kr

2100570

2520684
Summa påslag 20%
Anläggning av cykelväg, enkel anläggning: Mellan överfarten vid Lidlvägen och Sandabron
= 100m * 4,5m bred = 450kvm
Anläggning av cykelväg, med schaktning: Mellan Smedbyvägen och Lidlvägen = 50m,
mellan Sandabron och befintlig cykelväg på östsidan 50m, 100m * 4,5m bred = 450kvm
Cykelpassager/ överfarter: Överfarten över Stockholmsvägen vid Lidlvägen räknas som två
passager eftersom en bred trafikö mellan körfälten anläggs.
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Alt. 3 - Överfart vid Smedbyvägen
Anläggning av c-väg, med schaktning
Cykelpassager/överfarter
Trafiksignal

900 kvm
2 st
1 st

1100 kr/ kvm
40000 kr/st
500000 kr/st

990000
80000
500000
203570

Kostnad över bron
Summa

1773570

Summa påslag 20%

2128284

Anläggning av cykelväg, med schaktning: Mellan Sandabron och tunnel = 150m, mellan
Sandabron och befintlig cykelväg på östsidan 50m = 200m * 4,5m bred = 900kvm
Alt. 4 - Övergång diagonalt
Anläggning av c-väg, med schaktning
Cykelpassager/överfarter
Trafiksignal korsning
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

900 kvm
1 st
1 st

1100 kr/ kvm
40000 kr/st
1000000 kr/st

1 st

10000 kr/st

990000
40000
1000000
10000
203570

Kostnad över bron
Summa

2243570

Summa påslag 20%

2692284

Anläggning av cykelväg, med schaktning: Mellan Sandabron och tunnel = 150m, mellan
Sandabron och befintlig cykelväg på östsidan 50m = 200m * 4,5m bred = 900kvm
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Alt. 5a - Västsidan
Anläggning av c-väg, enkel anläggning
Anläggning av c-väg, med schaktning
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter
Signalreglering

1575 kvm
225 kvm
2 st
2 st
1 st

700 kr/kvm
1100 kr/kvm
40000 kr/st
7000 kr/st
1000000 kr/st

367500
247500
80000
14000
1000000
203570

Kostnad över bron

2647570

Summa

3177084
Summa påslag 20%
Anläggning av cykelväg, enkel anläggning: Mellan Sandabron och Rosendalsvägen 300m,
mellan Sandabron och Lidlvägen 50m, 350m * 4,5m bred = 1575kvm
Anläggning av cykelväg, med schaktning: Mellan Smedbyvägen och Lidlvägen 50m * 4,5m
bred = 225kvm
Cykelpassager/överfarter: En överfart över Lidlvägen och en signalreglerad överfart över
Stockholmsvägen vid Rosendalsvägen.

Alt. 5b - Västsidan
Anläggning av c-väg, enkel anläggning
Cykelpassager/ överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter
Signalreglering

1800 kvm
2 st
2 st
1 st

700 kr/kvm
40000 kr/st
7000 kr/st
1000000 kr/st

1260000
80000
14000
1000000
203570

Kostnad över bron

2557570

Summa

3069084
Summa påslag 20%
Anläggning av cykelväg, enkel anläggning: Hela sträckan mellan Smedbyvägen och
Rosendalsvägen 400m * 4,5 m bred = 1800kvm
Cykelpassager/överfarter: En överfart över Lidlvägen och en signalreglerad överfart över
Stockholmsvägen vid Rosendalsvägen
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Alt.6 - Västsidan över bron
Anläggning av c-väg, enkel anläggning
Anläggning av upphöjd c-bana (över
tunneln)
Kantsten
Flytt av lyktstolpar
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter
Trafiksignal korsning

1800 kvm
163
50
2
2

kvm
m
st
st

2 st
1 st

700 kr/kvm
600
800
7000
40000

kr/kvm
kr/m
kr/st
kr/st

7000 kr/st
1000000 kr/st

1260000
97400
40000
14000
80000
14000
1000000
203570

Kostnad över bron

2709070

Summa

3250884
Summa påslag 20%
Anläggning av cykelväg, enkel anläggning: Hela sträckan mellan Smedbyvägen och
Rosendalsvägen 400m * 4,5 m bred = 1800kvm
Anläggning av Upphöjd c-bana: Över tunneln 50m * 3,25m bred = 162,5kvm
Kantsten mot körbana: 50m över bron
Cykelpassager/överfarter: En överfart över Lidlvägen och en signalreglerad överfart över
Stockholmsvägen vid Rosendalsvägen.
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Bilaga C- Kostnadsanalys Valhallavägen
Alt. 1 - Enkelriktade cykelfält i båda riktningarna
Breddning av vägen
Anläggning av timglasbroarna
Linjemålning
Anlägga röd asfalt

2860
2
2600
4250

kvm
st
m
kvm

700
40000
25
300

kr/kvm
kr/st
kr/m
kr/kvm

2002000
80000
65000
1275000

Summa
3422000
Summa påslag 20%
3764200
Breddning av vägen: Längs med Valhallavägens hela sträcka 1300m * 2,2m bred =
2860kvm
Linjemålning: Längs med Valhallavägens hela sträcka på båda sidorna 1300m * 2 = 2600m
Anlägga röd asfalt: Längs med Valhallavägens hela sträcka på båda sidorna 2600m * 1,7m
bred = 4250kvm

Alt. 2a - Dubbelriktad cykelbana, breddad väg, västra sidan
Breddning av vägen
Anläggning av upphöjd c-banan
Linjemålning
Kantsten
Anläggning av timglasbroarna
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

3575
4225
2600
1300
2
9

kvm
kvm
m
m
st
st

9 st

700
600
25
800
40000
40000

kr/kvm
kr/kvm
kr/m
kr/m
kr/st
kr/st

2502500
2535000
65000
1040000
80000
360000

7000 kr/kvm

63000
4143000

Summa

4557300
Summa påslag 20%
Breddning av vägen: Längs med Valhallavägens hela sträcka 1300m * 2,75m bred =
3575kvm
Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Valhallavägens hela sträcka 1300m * 3,25 m
bred = 4225kvm
Linjemålning: Målning av mittlinje i c-banan och skyddslinje mot körbanan 1300m* 2=
2600m
Kantsten: Längs med hela c-banans sträckning 1300m
Cykelpassager/överfarter: 5st. som korsar de sydvästra sidogatorna, 4st. som korsar
Valhallavägen för att ansluta till nordöstra sidogatorna
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Alt. 2b - Dubbelriktad cykelbana, västra sidan
Anläggning av upphöjd c-banan
Kantsten
Linjemålning
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

2600
1300
1300
9

kvm
m
m
st

9 st

600
800
25
40000

kr/kvm
kr/m
kr/m
kr/st

1560000
1040000
32500
360000

7000 kr/ kvm

63000
3055500

Summa

3666600
Summa påslag 20%
Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Valhallavägens hela sträcka 1300m * 2m bred=
2600kvm
Kantsten: Längs med hela c-banans sträckning 1300m
Linjemålning: Skyddslinje mot körbanan 1300m
Cykelpassager/överfarter: 5st. som korsar de sydvästra sidogatorna, 4st. som korsar
Valhallavägen för att ansluta till nordöstra sidogatorna

Alt. 3a - Dubbelriktad g- och c-bana, breddad väg, östra sidan
Breddning av vägen

3575 kvm

700 kr/ kvm

2502500

Anläggning av upphöjd c-banan
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter
Kantsten
Linjemålning
Anläggning av timglasbroarna

4225 kvm
9 st

600 kr/kvm
40000 kr/st

2535000

9
1300
2600
2

7000
800
25
40000

63000
1040000
65000
80000

st
m
m
st

kr/ kvm
kr/m
kr/m
kr/st

360000

4143000

Summa

4557300
Summa påslag 20%
Breddning av vägen: Längs med Valhallavägens hela sträcka 1300m * 2,75m bred =
3575kvm
Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Valhallavägens hela sträcka 1300m * 3,25 m
bred = 4225kvm
Linjemålning: Målning av mittlinje i c-banan och skyddslinje mot körbanan 1300m* 2=
2600m
Kantsten: Längs med hela c-banans sträckning 1300m
Cykelpassager/överfarter: 3st. som korsar de nordöstra sidogatorna, 6st. som korsar
Valhallavägen för att ansluta till sydvästra sidogatorna.
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Alt. 3b - Dubbelriktad cykelbana, östra sidan
Anläggning av upphöjd c-banan
Kantsten
Linjemålning
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter

2340
1300
1300
9

kvm
m
m
st

9 st

600
800
25
40000

kr/kvm
kr/m
kr/m
kr/st

1404000
1040000
32500
360000

7000 kr/ kvm

63000
2899500

Summa

3479400
Summa påslag 20%
Anläggning av upphöjd c-bana: Längs med Valhallavägens hela sträcka 1300m * 1,8m
bred= 2340kvm
Kantsten: Längs med hela c-banans sträckning 1300m
Linjemålning: Skyddslinje mot körbanan 1300m
Cykelpassager/överfarter: 3st. som korsar de nordöstra sidogatorna, 6st. som korsar
Valhallavägen för att ansluta till sydvästra sidogatorna.

Alt. 4 - Cykelväg, västra sidan
Anläggning av c-väg
Lyktstolpar
Cykelpassager/överfarter
Målning och skyltning av cpassager/överfarter
Linjemålning
Anläggning röd asfalt

4000 kvm
50 st
5 st

700 kr/ kvm
17000 kr/st
40000 kr/st

2800000
850000
200000

5 st
1600 m
975 kvm

7000 kr/ kvm
25 kr/m
300 kr/ kvm

35000
40000
292500

Summa
4217500
Summa påslag 20%
4639250
Anläggning av c-väg: Från Breddenvägen till Fylgiavägen 1000m * 4m bred = 4000kvm
Cykelpassager/överfarter: 5st. som korsar de sydvästra sidogatorna
Linjemålning: Mittlinje längs med hela cykelvägen 1000m, dubbla linjer på Ägir/ Anevägen
= 300m * 2 = 600m. Totalt 1600m
Anläggning röd asfalt: På Ägir- och Anevägen 300m * 3,25m bred = 975kvm
Alt. 5 - 2-1- väg
Linjemålning
Anlägga röd asfalt

3900 m
4420 kvm

25 kr/m
300 kr/ kvm

97500
1326000
1423500

Summa

1565850
Summa påslag 20%
Linjemålning: Längs med den sydvästra vägkanten 1300m, 2st linjer längs med vägbanan
1300 * 2. Totalt 3900m.
Anlägga röd asfalt: längs med hela Valhallavägen i båda riktningarna 1300m * 2 * 1,7m
bred = 4420kvm
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