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Sammanfattning
I kölvattnet av Nollvisionen uppstår problem för oskyddade trafikanter. Vid mittseparering av 
13-metersvägar blir utrymmet för dessa trafikantgrupper otillräckligt och nya lösningar måste 
till. 
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hur oskyddade trafikanter på MLV, skall behandlas. Vidare existerar det en stor fokusering i 
centrala direktiv, kanske mest inofficiella, på bilisters och transportörers behov vid utformningen 
av MLV. Som en konsekvens av detta har de oskyddade trafikanterna blivit undanträngda, både 
bildligt och fysiskt talat, från dessa vägtyper och därmed begränsas deras förflyttnings-
möjligheter. Ytterligare resultat är att det behövs mer utredning kring hänvisning för de 
oskyddade trafikanterna på MLV, detta för att i möjligaste mån separera trafikantgrupperna.

I arbetet har också utförts en kostnadsberäkning av en GCM-lösning (GCM står för Gång, Cykel 
och Moped) på en vägsträcka, riksväg 80 mellan Falun och Hofors. Kostnaden blev 1,1 - 2,2 mn 
kr, vilket motsvarar en projektfördyring med 4,4 - 11 %, beroende på alternativ. 

De viktigaste slutsatserna i arbetet är att man bör anstränga sig till det yttersta för att erbjuda ett
alternativ till en MLV, och att man då också måste förbättra skyltningen, för att undvika att 
oskyddade trafikanter irrar sig in på MLV:n, trots acceptabla alternativvägar. För detta har ett 
förslag till ett nytt vägmärke framtagits, Alternativ GCM-väg längs MLV, se Bilaga 5. 
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Summary
A consequence of the Swedish zero-vision (zero dead/zero badly injured in traffic) is that 
it has raised problems for unprotected road users. When a main road is separated with a 
central guardrail, there is not enough room for unprotected road-users, and new solutions 
have to be created. 

The aim of this degree project has been to improve safety and passability for unprotected 
road-users on non-meeting main roads. The goal has been to analyse the problem, 
identification of areas for improvement, to find good solutions and finally calculation of 
costs for the suggested solutions.

A result of the degree project is that there is no consensus, across the nation, of how to 
take care of unprotected road-users when rebuilding a main road into a non-meeting 
main road. There is also a one-sided focus in central instructions, perhaps mostly 
unofficial, regarding drivers and transport, which have lead to unprotected road-users 
being pushed aside, both physically and metaphorically speaking. Furthermore there is a 
need for more analysis to highlight alternatives to non-meeting main roads, for 
unprotected road-users, in order for them to avoid such road types. 

As an attempt to examine which cost is associated with acceptable alternatives for 
unprotected road-users, to non-meeting roads, a cost accounting on a sample distance has 
been performed – as a sample distance, the main road 80 between Falun and Hofors, was 
chosen. The cost increase due to alternative roads for unprotected road-users would have 
been 4.4-11 %, or SEK 1.1-2.2 million, depending on which alternative would have been 
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The most important conclusions from the degree project are that a large effort must be 
made to offer unprotected road-users an alternative to non-meeting main roads, and that 
the use of road signs, compared with today, must greatly improve. For this reason a 
suggestion for a new road-sign has been developed, see appendix E.



Förord

Detta examensarbete har kommit till stånd på ett gemensamt initiativ från 
Vägverket Konsult i Falun och författaren. Examensarbetet är ett försök att 
samla bra lösningar för GCM-trafik, både längs och tvärs 13-metersvägar 
som byggts om till MLV. I arbetet har också ingått att försöka utveckla 
direktiven i Vägverkets officiella styrdokument Vägars och Gators 
Utformning (VGU) inom området MLV, genom utvärdering av ett antal 
redan ombyggda vägsträckor. Arbetet fokuserar på att belysa dessa frågor ur 
ett GCM-perspektiv. Examensarbetet ingår som avslutande del i en 120 
poängs ingenjörsexamen i Byggteknik, inriktning Väg- och Banteknik. 

Vägverket Konsult i Falun har bidragit med ersättning för utlagda telefon-
och resekostnader. Alla slutsatser och förslag är författarens egna, däremot 
har olika aktörer kommit med råd och tips under utformningen av några 
förslag.

Författaren skulle vilja tacka företagskontakten vid Vägverket Konsult i 
Falun, kontorschefen Håkan Johansson, för benäget bistånd, kontakter och 
tips. Vidare riktas ett stort tack till skolans handledare, universitetsadjunkt 
Ingemar Nygren, och skolans examinator, universitetslektor Bo Rönnstedt, 
för råd, tips och stöd både under examensarbetet såväl som under föregående 
utbildning.

Ett stort tack riktas också till projektören Lennart Lindh, Tyréns 
Infrastruktur i Gävle som bidragit med erfarenhet, material, kontakter och 
allmänna tips, samt till dataingenjören Magnus Johansson, Hofors för hjälp 
med bildbehandling och datasupport. Jag vill också tacka alla de aktörer runt 
om i Sveriges avlånga land som har bidragit med information om olika 
objekt, samt bilder på olika lösningar, dessa bilder hade det varit både svårt 
och dyrt att skaffa på egen hand.

Till sist vill jag rikta min beundran och min uppriktiga tacksamhet till alla de 
intervjuade, både män och kvinnor, unga och gamla, som med stor 
professionalism och stort tålamod svarat på alla mina frågor, trots sina full-
späckade schemata.

Borlänge 2005-06-16

Tobias Johansson
Författare och projektledare
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1 SYFTE OCH MÅL
1.1 SYFTE
Studiens syfte har varit att förbättra säkerheten och framkomligheten för 
oskyddade trafikanter på mötesseparerade landsvägar. 

1.2 MÅL
Studiens mål har varit att försöka finna de bästa existerande lösningarna, vad 
det gäller GCM-trafik, både längs och tvärs, 13-metersvägar som byggts om 
till MLV. Detta har gjorts genom att inventera och utvärdera ett antal sådana 
vägsträckor.

Studien har också haft som mål att försöka utveckla Vägverkets styrdokument 
VGU och utreda hur väl Sveriges lagar, i tillämpliga delar, klarar av att 
reglera GCM-trafik på MLV. För att göra detta har kvalitativa intervjuer med 
initierade aktörer, och analys av insamlat material, utförts.

Ytterligare mål med studien har varit att försöka belysa vilka kostnader det 
innebär att tillgodose en acceptabel GCM-lösning mellan tätorter på 
landsbygd. Detta genom att identifiera saknade länkar på en vägsträcka och 
översiktligt kostnadsberäkna byggandet av dessa länkar.
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2 BEGRÄNSNINGAR OCH 
PROBLEMFORMULERING

2.1 BEGRÄNSNINGAR
2.1.1 Vägar
Rapporten har begränsats till att gälla endast MLV, se 3.2.1 s. 6, eftersom det 
är förbjudet att beträda en MML (Mötesseparerad MotortrafikLed, se 3.2.3 s. 
10) både som fotgängare, med cykel eller moped. Vidare har studien 
begränsats till att gälla endast vägar som inte har breddats. Detta motiveras 
med att försöka finna lösningar som inte kräver breddning av vägen, vilket är 
en mycket dyr åtgärd (Larsson, 2002, s. 6). Ytterligare begränsningar i studien 
har varit att endast undersöka objekt som öppnats 2003 eller senare, för att 
objekten så långt möjligt skall vara projekterade enligt VGU, samt att de 
undersökta objekten saknat separat gång- och cykelbana. 

2.1.2 Gång-, cykel- och mopedtrafik (GCM-trafik)
Tonvikten i undersökningen ligger på fotgängare, cyklister och mopedister. 
Men som GCM-trafik räknas i denna studie även alla andra typer av trafik 
som i traditionell juridisk mening räknas som GCM-trafik. Detta innebär att 
som fotgängare räknas personer som promenerar eller framför barnvagn 
rullstol, sparkstötting, rullskidor, rullskridskor (s k inlines), längdskidor samt 
rollator.

Som mopedister räknas såväl moped klass I och II, EU-godkänd som ej EU-
godkänd. Se vidare 2.1.3 s. 2 och 3.2.4 s. 11. 

2.1.3 Motorcykel
Motorcykel (MC) har uteslutits från studien, trots att det är en i allra högsta 
grad oskyddad trafikantgrupp som är överrepresenterad i olyckstatistiken. 
Motivet för att utesluta MC ur studien är att MC, i juridisk mening, räknas 
som motorfordon, och att MC skall köras i samma hastighet och körfält som 
övriga motorfordon. Däremot ingår EU-moped klass I (såväl som klass II) i 
studien eftersom EU-moped klass I dels skall köras på vägren där sådan 
existerar, dels körs den i väsentligt lägre hastighet (45 km/h) än övriga 
motorfordon och riskerar därigenom att hamna i konflikt med dessa. 
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2.2 PROBLEMFORMULERING
Vid ombyggnation från traditionell 13-metersväg till MLV uppstår både 
längs- och tvärgående barriärer för GCM-trafik. Med detta menas att 
mitträcket hindrar oskyddade trafikanter att passera tvärs vägen, och 
mittsepareringen i sig själv gör att utrymmet på vägen blir otillräckligt för 
GCM-trafik. Detta problem aktualiseras mer och mer i takt med att 
utbyggnaden av lågtrafikerade, tätortsnära vägsträckor fortskrider. 

I Sverige idag finns det inte någon egentlig enhetlighet i utformningen av 
dessa vägar och barriäreffekterna för GCM-trafiken p g a vajerseparering är 
relativt outredda. Kunskapsspridningen om bra/dåliga utformningar sprids
relativt dåligt mellan regionerna och därför existerar stora regionala skillnader 
i utformningen av olika lösningar.

Sveriges lagar är dåligt anpassade till MLV, sett ur ett GCM-perspektiv.
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3 BAKGRUND OCH INLEDNING
3.1 BAKGRUND
I samband med att Riksdagen 1997 antog Nollvisionen (Prop. 1996/97:137) 
och 1998 de trafikpolitiska målen (Prop.1997/98:56) fick trafiksäkerhets-
arbetet betydligt större tyngd än tidigare. Nollvisionen slår bl a fast att: 
”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas 
eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.”
Idén om Nollvisionen kom från början från Vägverket och Riksdagens 
ställningstagande innebar att Vägverket, som väghållare, nu kunde ta krafttag 
mot det stora antalet döda och svårt skadade på allmänna vägar. 

Redan 1996 hade Vägverket tillsatt en utredning med uppgift att studera 13-
metersvägar, som trots en relativt låg andel av det totala trafikarbetet hade en 
hög olycksbelastning (Larsson, 2002, s. 7). Utredningen skulle ge svar på dels 
hur man förbättrar befintliga vägar, dels hur man skall utforma nybyggen. I 
utredningen slår man fast att huvudalternativen bör vara mötesseparerade 
vägar eller smala fyrfältsvägar. De mötesseparerade vägarna borde enligt 
utredningen utföras som 2+1-vägar med omväxlande ett och två körfält, 
separerade endera med målning eller med längsgående vajerräcken mellan de 
mötande körfälten.

I juni 1997 tar dåvarande Generaldirektören för Vägverket, Jan Brandborn, 
beslutet att tillsätta en projektgrupp som skall utforma och realisera en 
ombyggnad av en pilotsträcka på E4 mellan Gävle och Axmartavlan. Sträckan 
skulle utvärderas av VTI (Väg- och TrafikInstitutet) under 1998-2001 för att 
man skulle kunna bedöma de långsiktiga effekterna av åtgärden. Redan innan 
utvärderingen av denna sträcka var klar hade man fått indikationer på så goda 
resultat, att Vägverket beslutade att bygga om flera sträckor på liknande sätt 
(Larsson, 2002, s 50). Utvärderingen utökades till att gälla även dessa sträckor 
och utförs även nu av VTI. Utvärderingen presenteras i rapportform 
halvårsvis och pågår fortfarande när detta skrivs, 2005-05-10.
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3.2 INLEDNING
Hittills har mötesseparerade vägar varit relativt förskonade från olyckor där 
oskyddade trafikanter varit inblandade. Fram t o m juni 2004 har det endast 
rapporterats 3 lindrigt skadade på MLV. Under samma period har det däremot 
rapporterats 3 dödade oskyddade trafikanter på MML. Dessa tre dödsolyckor 
har dock alla varit under mycket speciella omständigheter, eftersom 
oskyddade trafikanter är förbjudna på MML.

I takt med att väghållaren bygger ut fler och fler vägar till MML eller MLV 
kommer konflikter mellan GCM- och motorfordonstrafik att öka. Detta 
eftersom man tidigare har byggt om mer motortrafikledsliknande vägar där 
GCM-trafik knappt existerat. Nu däremot börjar man att bygga om vägar där 
många trafikantgrupper skall samsas. Detta skulle kunna leda till en ökning av 
antalet DSS (Döda och Svårt Skadade) inom gruppen oskyddade trafikanter. 

Uppdragsgivaren till denna undersökning har uttryckt att det saknas kunskap 
om hur man skall behandla barriäreffekterna, speciellt för GCM-trafik, som en 
MLV innebär. Man har också uttryckt farhågor att Sveriges lagar inte helt 
klarar av att reglera GCM-trafiken på dessa vägtyper. 

En annan faktor som anses besvärande i sammanhanget är att kunskaps-
spridningen mellan regionerna är dålig. Därmed riskerar man att upprepa 
utformningar som redan visat sig olämpliga, eller rent av farliga, på nya 
sträckor.

Därför har Vägverket Konsult i Falun initierat denna undersökning som skall 
försöka att samla in exempel på bra lösningar som blivit byggda, och 
sammanställa dem i en rapport som kan utgöra underlag för att utveckla 
direktiven i Vägverkets officiella styrdokument VGU. Uppdraget består också 
av att identifiera problem som måste utredas vidare för att kunna lösas senare.

Man har också uttryckt en önskan att bland berörda aktörer försöka klarlägga 
synen på de lagar som styr GCM-trafik på vägar av typen MLV. Detta för att 
därigenom försöka väcka debatten om lämpligheten av att ha GCM-trafik på 
MLV över huvud taget. Man vill också försöka belysa vilka kostnader som 
ersättningsvägar för GCM-trafik kräver genom att kostnadsberäkna en GCM-
lösning på en redan byggd sträcka,.
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3.2.1 Mötesseparerad landsväg (MLV) utan breddning
En mötesseparerad landsväg är en 13-metersväg som försetts med mitträcke, 
oftast i form av vajerräcke. Därigenom skapar man förutsättningar för att 
undvika frontalkollisioner mellan främst motorfordon. Vägen får efter 
mittsepareringen omväxlande ett och två körfält i respektive färdriktning. 
Längden på tvåfältsdelarna varierar mellan ca 1-2,5 km. På en MLV är det 
tillåtet med hastigheter upp till 110 km/h. Den saknar oftast planskilda 
korsningar och är tillåten väg för såväl motorfordon som LGF 
(LångsamtGående Fordon, d v s traktorer och liknande) som för GCM-trafik.

Typsektionen ser ut som: 

V0,75 K3,25 K3,25 M1,50 (med V0,65 Rä V0,90) K3,50 V0,75 

där V står för Vägren, K betyder Körfält, M Mittremsa och Rä mitträcke.  
Se Figur 1 (Moberg, 2004, sektion landsbygd – vägrum, s. 24 och s. 68)

Figur 1. Typsektion för 13 m MLV med vägren, befintlig väg.
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Vid separat GC-bana finns en alternativ typsektion för MLV som ser ut enligt:

V0,50 K3,25 K3,25 M1,75 (med V0,65 Rä V1,10) K3,75 V0,50 

Beteckningar enligt fjärde stycket i detta avsnitt. 
Se Figur 2 (Moberg, 2004, sektion landsbygd – vägrum, s. 24-25).

Figur 2. Typsektion för 13 m MLV utan GC-trafik, befintlig väg.
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Vid måttliga till stora GC-flöden rekommenderar VGU en 1+1-lösning, om 
anläggnings- och driftskostnaderna för en separering av GC-trafik blir 
orimligt höga (Moberg, 2004, sektion landsbygd – vägrum, s. 18, 27 och 69). 
Typsektionen vid s k medveten GC-åtgärd ser då ut som:

V2,0 K3,5 M2,0 (med V1,0 Rä V1,0) K3,5 V2,0 

Beteckningar enligt fjärde stycket i detta avsnitt. I VGU saknas en figur på 
denna typsektion, men för att ändå illustrera typsektionen har en figur skapats 
av författaren, se Figur 3.

Figur 3. Typsektion för 1+1-sträcka vid s k medveten GC-åtgärd.
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3.2.2 Mötesseparerad landsväg (MLV) vid nybyggnad eller 
breddning

Vid nybyggnation eller breddning av MLV används typsektionen:

V1,00 K3,25 K3,25 M1,75 (med V0,65 Rä V1,1) K3,75 V1,00 

som ger en 14-meters väg. Beteckningar enligt 3.2.1 s. 6, fjärde stycket. 
Se Figur 4 (Moberg, 2004, sektion landsbygd – vägrum, s. 26).

Figur 4. Typsektion 14 m MLV med GCM-trafik, vid nybyggnad eller breddning.

I övrigt samma förutsättningar som MLV utan breddning, se 3.2.1 s. 6.
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3.2.3 Mötesseparerad motortrafikled (MML)
En mötesseparerad motortrafikled är enligt lokal trafikföreskrift formellt en 
motortrafikled och har därmed planskilda korsningar samt förbud mot både 
LGF och GCM-trafik. Den skall därför också vara utmärkt med vägmärke för 
motortrafikled. 

Vid ombyggnad av befintlig 13-metersväg, utan breddning, till MML används 
typsektionen för MLV med separat GC-bana, se 3.2.1 s. 7.

Vid nybyggnad eller breddning används typsektion:

V0,50 K3,50 K3,50 M1,75 (med V0,65 Rä V1,1) K3,75 V1,0

som ger en 14-meters väg. Beteckningar enligt 3.2.1 s. 6, fjärde stycket.
Se Figur 5 (Moberg, 2004, sektion landsbygd – vägrum, s. 26)

Figur 5. Typsektion 14 m MML vid nybyggnad eller breddning.
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3.2.4 Moped
MOPED KLASS I
Moped klass I får inte framföras på cykelbana, utan den skall köras på 
vägrenen, där sådan finns, eller i annat fall på körbanan. Den skall vara 
registrerad, föraren måste ha ett körkort eller ett speciellt förarbevis, den skall 
vara konstruerad för en högsta hastighet av 45 km/h, och skall vara 
trafikförsäkrad. Fordonet är förbjudet på motorväg och motortrafikled. Man 
får inte bogsera, eller låta sig bogseras av, annat fordon och hjälmtvång gäller 
vid färd på fordonet.

MOPED KLASS II, EU-GODKÄND
Moped som är EU-godkänd i klass II skall framföras på cykelbana, om sådan 
finns, och annars på vägrenen eller körbanan. Den får även framföras i cykel-
och bussfält. Mopeden behöver inte vara registrerad, föraren behöver inget 
körkort eller förarbevis, den skall vara konstruerad för en högsta hastighet av 
25 km/h och den skall även vara trafikförsäkrad. Fordonet är förbjudet på 
motorväg och motortrafikled. Man får inte bogsera, eller låta sig bogseras av, 
annat fordon och hjälmtvång gäller vid färd på fordonet.

MOPED KLASS II, EJ EU-GODKÄND 
För ej EU-godkänd moped klass II gäller samma regler som för EU-godkänd 
moped klass II, med den skillnaden att mopedens maximala konstruktiva 
hastighet får vara högst 30 km/h. Fordonet måste också ha ett typintyg 
utfärdat före 17 juni 2003.

Källa: www.vv.se (2005-05-11, se Referensförteckning s. 83)
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4 METOD OCH GENOMFÖRANDE
4.1 METOD
I detta avsnitt redovisas de metoder som använts för att utföra studien. 
Metoderna är vedertagna men i vissa fall har flera metoder kombinerats då de 
ensamma har gett orimliga resultat. Detta har i så fall kommenterats i 
anslutning till respektive metodbeskrivning, och mycket möda har lagts på att 
analysera effekterna av varje avsteg från gängse metod. I anslutning till 
respektive metodbeskrivning finns också referenser till litteratur som 
ytterligare förklarar metoder, val av metod och bakomliggande orsaker till att 
metoden bör användas. 

4.1.1 Objekturval
OBJEKTURVAL INFÖR INTERVJUER
Urvalet till kvalitativa metoder är ett omstritt och debatterat ämne och kan 
diskuteras i evighet. Det finns forskningsgrenar som hävdar att det inte 
behövs något systematiskt urval alls eftersom man i alla fall oftast inte får 
fram något statistiskt resultat (Trost, 1993, s 69), och det finns grenar som 
menar att man bör, så långt möjligt, efterlikna urvalet vid kvantitativa metoder 
för att kunna garantera reliabilitet och validitet (Magne Holme, 1991, s 114). 
I denna studie har en kombination av dessa argument använts på så vis att där 
det varit likvärdiga objekt har ett mer kvantitativt synsätt använts, medan för 
unika, speciella objekt har kvalitativa idéer tillämpats. 

De studerade vägsträckorna, här kallade objekten, har valts ut med dels 
informantintervjuer, och dels med ett strategiskt stratifierat urval. 
Informantintervjuer innebär att man frågar ett antal insatta personer om 
intressanta objekt som skulle kunna vara av intresse att studera. Ett strategiskt 
stratifierat urval innebär en kombination av strategiskt (Trost, 1993, s 69-72) 
och stratifierat urval (Magne Holme, 1991, s 189). Med ett strategiskt urval 
menas att man sätter upp ett antal variabler och låter dessa variabler anta olika 
variabelvärden, därigenom erhåller man variabelceller, se Tabell 1. Objekten 
bör därefter väljas så att variabelcellerna (A-D) fylls så jämnt som möjligt. 

Tabell 1. Princip för generering av variabelceller

Variabel X Variabelvärde X1 Variabelvärde X2

Variabel Y Variabelvärde Y1 Variabelvärde Y2 Variabelvärde Y1 Variabelvärde Y2

Variabelcell A B C D
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Stratifierat urval utförs genom att dela in materialet i lämpliga delar, s k strata, 
och därefter göra slumpmässiga urval inom dessa delar. 

Kombinationen av dessa två urvalsmetoder har valts eftersom de båda 
urvalsmetoderna var för sig gav orimliga och oönskade effekter på urvalet. 
Bl a så gav ett rent strategiskt urval oönskat hög koncentration av objekt från 
vissa regioner, och ett rent stratifierat urval gav oönskade effekter på urvalet 
både när det gäller trafikflöde och referenshastighet. 

4.1.2 Intervjuer
Intervjuerna har utförts som strukturerade, kvalitativa respondent- och 
informantintervjuer. 

Vid informantintervjuerna har den så kallade snöbollseffekten (May, 2001, s. 
161) med framgång använts. Detta innebär att varje person som kontaktats har 
fått lämna information om dels intressanta objekt, och dels om ytterligare 
personer som informanten ansett kunna vara intressant för studien. 

Kvalitativ metod har använts för att få fram så många olika aspekter och så 
mycket fakta inom området som möjligt. Kvalitativ metod har primärt ett 
förstående syfte (Magne Holme, 1991, s 13). Frågorna har alla varit öppna, 
d v s den intervjuade har inte haft möjlighet att svara endast Ja/Nej, utan har 
tvingats att reflektera över ämnet och uttrycka en personlig åsikt. 

Strukturerade frågor innebär att utfrågningen handlar om ett bestämt ämne, 
med det inte sagt att det behöver vara färdigformulerade frågor, utan man kan 
följa en frågemall med frågeområden som den intervjuade svarar på efter sin 
kunskap om ämnet (Trost, 1993, s 15-16). 

Respondent kallas en intervjuad som talar om sig själv eller sin egen situation, 
medan en intervjuad som talar om någon annan eller någon annans situation 
kallas informant (Magne Holme, 1991, s 114-115).

4.1.3 Analys av intervjuer
Vid intervjuerna har det inspelade materialet tidkodats och före analys 
sorterats om så att svaren inom varje frågeområde, från alla respondenter, 
placerats i ordningsföljd efter varandra. Detta sorteringsarbete har utförts vid 
dator med programmet Nero Wave Editor. Denna metod har gjort att det har 
varit möjligt att jämföra alla uttalanden inom varje frågeområde, och att det 
därigenom gått att urskilja de mest intressanta åsikterna på ett strukturerat 
sätt.
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4.1.4 Redovisning av intervjuer
Redovisning av intervjuerna har utförts som en diskussion runt 
respondenternas uttalanden, vilka har angetts i form av citat. I rapporten har 
respondenternas åsikter redovisats med s k direkt anföring, men för 
förståelsens skull har i diskussionen runt citaten använts s k indirekt anföring 
(Svenska skrivregler, 2000, s. 35-36). Citaten har redigerats dels genom 
avidentifiering, och dels genom att rätta språkfel. Detta anges i citaten genom 
att borttaget material har ersatts av tre punkter inom klamrar, exempel: […] 
(Svenska skrivregler, 2000, s. 31-32). 

Enligt Svenska skrivregler redovisas kortare citat direkt i den löpande texten, 
citaten anges då med citattecken. I rapporten har citaten i löpande text skrivits 
med radbrytningar för tydlighetens skull. Vid längre citat, eller utdrag ur 
längre texter, skrivs citatet i ett eget stycke, med ett tabulatorstegs indrag och 
då utan citattecken. 

Talspråk har heller inte använts i utskrifterna, utan i samband med 
transkriberingen så har alla uttalanden redigerats till skriftspråk. Stor vikt har 
då lagts vid att få exakt betydelse i respektive respondents uttalande. 

4.1.5 Inventering av bra GCM-lösningar på MLV
Den metod som använts i denna del liknar mest den s k snöbollseffekten 
(May, 2001, s. 161), se även 4.1.2 s. 13.

4.1.6 Kostnadsberäkning av GCM-lösning på MLV
Vid kostnadsberäkningen av en GCM-lösning på en vägsträcka ombyggd till 
MLV, har traditionell projekteringsteknik använts. Detta innebär, inventering 
av befintliga ersättningsvägar och upprustningsbehovet av dessa vägar, 
undersökning av lämplig lokalisering av ny GCM-väg samt 
kostnadsberäkning av föreslagna åtgärder. Inventering och undersökning har 
skett både på kartor och ute i fält. Vid kostnadsberäkningen har 
schablonkostnader för vägpris per meter, markpris per m2 och liknande 
använts. Dessa priser har tillhandahållits av Vägverket Konsult, Vägverket 
region Mitt och Borlänge Energi.
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4.2 GENOMFÖRANDE
4.2.1 Objekturval
OBJEKTURVAL INFÖR INTERVJUER
Urvalet gjordes utifrån en lista med samtliga ombyggda MLV, öppnade före 
april 2005. Listan var sorterad efter Vägverksregioner och bestod av totalt 79 
MLV-objekt. Vid både informant- och respondentintervjuerna framkom att en 
del objekt hade unika lösningar och dessa objekt bedömdes så intressanta att 
de skulle ingå i studien utöver det systematiska urvalet. Detta har motiverats 
med att eftersom kvalitativa metoder har använts, är det fakta som 
framkommer i studien som är det intressanta, inte att urvalet blivit statistiskt 
korrekt.

För att få en bra variation på objekten med avseende på de ingående styrande 
parametrar som, i samråd med uppdragsgivaren, bedömts som intressanta har 
de objekt som saknat unika lösningar valts med ett systematiskt urval. Viktiga 
parametrar som styrde urvalet var trafikflöde och vägsträckans skyltade 
referenshastighet. 

Det systematiska urvalet utfördes på 35 objekt som bedömdes likvärdiga, 
d v s där det saknats unika lösningar, och utfördes i två steg där det första 
steget bestod av ett strategiskt urval inom varje region.

Vid det strategiska urvalet skapades en tabell, se Tabell 2, för att generera
variabelceller, se 4.1.1 OBJEKTURVAL INFÖR INTERVJUER, s. 12. Dessa 
variabelceller fylldes sedan så jämt som möjligt, men vissa celler blev tomma 
eftersom det saknades objekt som motsvarade dessa celler. Vid i övrigt helt 
likvärdiga objekt avgjorde det högsta respektive lägsta trafikflödena. Högt 
respektive lågt trafikflöde bestämdes som över/under medelvärdet i respektive 
region.

Tabell 2. Generering av variabelceller till objekturval

Trafikflöde Lågt Högt

Hastighet (km/h) 90 110 90 110

Variabelcell A B C D

Det andra steget av det systematiska urvalet utfördes som ett stratifierat urval 
där varje region fick utgöra strata. Inom varje region slumpvaldes sedan två 
av de strategiskt utvalda objekten. Totalt ingick 12 st studieobjekt men det 
slutgiltiga urvalet har inte redovisats av anonymitetsskäl.
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VAL AV VÄGSTRÄCKA FÖR KOSTNADSBERÄKNING AV GCM-LÖSNING
Sträckan att utföra kostnadsberäkning på har valts till Riksväg 80 mellan 
Falun och Hofors. Sträckan som valts är inte representativ för 13-metersvägar 
eftersom det finns en gammal landsväg som är delvis avstängd, delvis enskild, 
parallellt längs sträckan. Sträckan valdes ändå främst av tre orsaker, där 
huvudskälet var att eftersom sträckan har hög grad av parallellvägar borde 
kostnadsökningen, relativt totalkostnaden, bli rimlig. Detta faktum gör det 
intressant att undersöka varför en alternativ GCM-lösning inte utfördes i 
samband med ombyggnaden. Ytterligare skäl att välja aktuell sträcka var att 
avståndet mellan tätorterna var tämligen stort, vilket gör att det inte är alldeles 
självklart att anlägga en separat GCM-lösning. Ett mindre tungt vägande skäl 
till valet av sträcka var sträckans geografiska läge nära författarens hemort, 
vilket väsentligt förenklat arbetet.

4.2.2 Intervjuer
I intervjustudien har ingått beställarrepresentanter, projektörer samt övriga 
aktörer och användare av vägar. De intervjuade är verksamma inom såväl 
privata projekteringsföretag som Vägverket, SMC (Sveriges Motorcyklisters 
Centralorganisation) och Svenska Cykelfrämjandet. Kontakter har också 
tagits med flera samhällsorgan som t ex Näringsdepartementet, Räddnings-
verket, Socialstyrelsen, Polisen, Ambulanssjukvården och VTI.

En viktig princip vid genomförandet av intervjuerna har varit att garantera de 
intervjuade personernas anonymitet. Detta har varit viktigt inte minst av det 
skälet att få aktörer att säga sanningen utan oro för att personliga, 
kontroversiella åsikter skall hamna i media. Därför presenteras allt material 
avidentifierat och där det redovisas material som skulle kunna spåras, har den 
inblandade parten uttryckligen påpekat att det inte spelar någon roll om 
identiteten röjs. 

I ett försök att undersöka hur dagens rådande förhållanden överensstämmer 
med regeringens trafikpolitiska mål, med Nollvisionen och med övriga 
politiska målsättningar inom vägtrafiken, har ett dokument med frågor 
översänts till Infrastrukturminister Ulrika Messing. Frågorna finns bifogade i 
Bilaga 1, se även 5.1.3 s. 42. 



Högskolan Dalarna Examensarbete 10 p, C-nivå
Tobias Johansson DATUM
Byggprogrammet, gren Väg- och Banteknik 2005-06-20

Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00
Röda vägen 3 Fax: 023-77 80 80
781 88 Borlänge URL: www.du.se

17(83)

De anonyma respondentintervjuerna har utförts både som telefonintervjuer 
och personliga intervjuer, med en övervikt av telefonintervjuer p g a stor 
geografisk spridning av studieobjekten. Vid intervjuerna har både 
projekterings- och beställarrepresentant på samma studieobjekt intervjuats för 
att undersöka om det existerar skillnader mellan de olika intressenternas 
uppfattningar. Intervjuerna har följt en frågemall, se Bilaga 2, med 
frågeområden där den intervjuade har varit tvungen att utveckla ett svar med 
egna ord. Frågemallarna har sett något olika ut beroende på om frågorna 
riktats till beställar- eller projekteringsrepresentant, men många av 
frågeområdena har varit liknande på de respektive mallarna, eller kopplade till 
varandra, för att om möjligt kunna analysera intressenternas olika perspektiv 
på problemställningarna. 

Vid intervjuerna av de övriga aktörerna har inga mallar använts, då det 
handlat om så vitt skilda grupper att en mall inte varit realistisk. Här har 
istället en mer traditionell massmedial intervjuteknik använts, d v s frågor, 
och frågeområden har utvecklats under pågående intervju. 

28 personer har intervjuats per telefon och 3 personliga intervjuer har 
genomförts. Tidsåtgången för varje intervju har varierat från 15 minuter till 3 
timmar. 

Telefonintervjuerna har spelats in digitalt med hjälp av högtalartelefon och 
digital diktafon, därefter har intressanta avsnitt transkriberats av under-
sökningsledaren själv. De personliga intervjuerna har även de spelats in på 
diktafon och i övrigt behandlats lika som telefonintervjuerna. Utskrifterna har 
sänts till den intervjuade, om personen i fråga har begärt det. Detta för att 
beredas möjlighet att kontrollera riktigheten i utskriften.

4.2.3 Analys av intervjuer
En analys av en kvalitativ metod innebär alltid en viss grad av subjektivitet 
från den som utför analysen. I analysen har stor vikt lagts vid att försöka 
fånga upp så stor variation som möjligt, av innovationer, lösningar och idéer, 
men även av kritik och förslag till förbättringar, utifrån det insamlade 
intervjumaterialet.

4.2.4 Inventering av bra GCM-lösningar på MLV
Vid inventeringen av olika GCM-lösningar på MLV har vägdirektörerna för 
Vägverkets sju regioner kontaktats. Detta har gett information om lämpliga 
objekt, intressanta lösningar och om ytterligare personer som borde kontaktas. 
Dessa kontaktpersoner har sedan kontaktats för information om vägsträckor 
och bilder på bra lösningar.
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4.2.5 Kostnadsberäkning av GCM-lösning på MLV
Aktuell vägsträcka som valts för kostnadsberäkning av en GCM-lösning är 
riksväg 80 mellan Falun och Hofors. Kriterier för val av denna sträcka 
redovisas under 4.2.1, VAL AV VÄGSTRÄCKA FÖR KOSTNADSBERÄKNING AV
GCM-LÖSNING, s. 16.  

Ambitionen vid kartläggningen av befintliga vägar, ersättningsvägar och 
lokalisering av nya vägsträckningar, var initialt att färdas längs hela den 
aktuella vägsträckan till fots eller på cykel. Emellertid övergavs denna 
ambition tämligen omgående eftersom det bedömdes som alltför riskabelt att 
färdas längs MLV:n. Detta eftersom vägens hastighetsbegränsning är 110 
km/h och utrymmet på vägrenen är mycket begränsat, se Bild 25 s. 67. 
Samtliga befintliga ersättningsvägar, traktorvägar och möjliga korridorer för 
nya vägar har dock undersökts på plats endera med bil, på cykel eller till fots. 
Där avstånd angivits i förslaget har dessa uppmätts i digitalversionen av 
Gröna kartan, med därför avsedda verktyg, eller med orginalmonterad 
trippmätare i personbil.

4.2.6 Bilder, bildbehandling och framställning av kartor
BILDER
Alla bilder har fotograferats med digitalkamera, av författaren själv där inget 
annat angivits, och där justering, beskärning eller sammanfogning varit 
aktuellt, har detta utförts med hjälp av Adobe Photoshop 7.0. 

KARTOR
Alla bakgrundskartor har hämtats från Lantmäteriverkets Gröna Kartan på 
CD-ROM. Eftersom arbetet utförs för Vägverkets räkning, och Vägverket har 
generellt tillstånd att använda Gröna kartan, så finns det också ett tillstånd att 
använda bakgrundsmaterialet i aktuellt examensarbete. Detta har även 
verifierats av anställd personal vid Vägverket Konsult, avdelning Geoteknik 
och Miljöteknik, i Borlänge.

Kartmaterialet har överförts digitalt från Gröna kartan till Autodesk 
Architectural Desktop 2005, där vägförslag och bilder av dessa framställts. 
Bilderna har därefter förfinats i Adobe Photoshop 7.0 för att slutligen länkas 
digitalt in i Microsoft Word.

4.2.7 Rapportens utformning
Alla referenser som anges i löpande text anges med författarnamn, årtal för 
publikationens utgivning samt sidnummer, allt inom parentes. Dessa 
referenser kan återfinnas i referensförteckningen s. 80-83, vilken är skapad 
enligt Harvardsystemet.
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION
5.1 RESULTAT
5.1.1 Intervjuredovisning
FRAMKOMLIGHET OCH JÄMLIKHET MELLAN TRAFIKANTGRUPPER
Angående den svåra avvägningen på vad resurserna skall läggas säger en av 
de intervjuade: 
”Man kan ju inte lägga 15 miljoner på en cykelbana, när det är 5 kilometer 
mellan varje hus!”
Många av de intervjuade uppger att det hela tiden är svårt att veta vad man 
skall prioritera, för med dagens tillgängliga resurser är ett klart: Prioritera 
måste man! Nedanstående citat är från respondenter som har funderat kring 
problemet: 
”Man ställs ju hela tiden inför vad som skall prioriteras. Om valet står mellan 
7000 bilar eller 3 cyklister så blir ju valet ganska klart egentligen, även fast 
det inte är roligt att säga, eftersom vi ju har ansvar för helheten.”
Vidare funderingar på samma tema:

Man hamnar i funderingar som, är detta kostnadseffektivt, är 
detta vettigt? Det kanske det blir i framtiden, men just nu, när det 
är ont om pengar, måste man prioritera, och då är det ju 
mitträcket som gör störst nytta. Man kan ju alltid gå tillbaka och 
göra GC-lösningar i steg två eller steg tre, men att man ändå 
åtgärdar där behovet är stort, i steg ett.

Många tycker också att det är en väldig fokusering på att få upp mitträcket 
snabbt, och att det därigenom finns kringområden som har blivit lidande: 
”På Vägverket har det ju varit en väldig fokusering på mittlinan. Direktiven 
har varit: Se till att få upp mitträcket, och strunta i resten! Om jag nu får 
uttrycka mig lite krasst.”

Andra regioner tycker att det ändå är värt bekosta åtminstone något, så att det 
i alla fall finns en möjlighet att ta sig fram, även om antalet brukare är litet: 
”Vi har inte direkt räknat, men vi har kollat med kommunen o s v, så vi har ju 
ett hum om hur många det är, och det är alltså inte många![…]max 5 
cyklister per dygn[…]därför känner vi att vi kan inte lägga ner så väldigt 
mycket resurser på det här.” 
På frågan om det är ekonomiskt försvarbart att, trots så få oskyddade 
trafikanter, ändå åstadkomma en trafikseparering, blir svaret: 
”Ja inom ramen för de små åtgärder vi gör, men det är ju på korta sträckor.”
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Man kan också utläsa en förståelse bland respondenterna, till att det finns 
olikheter mellan norr och söder i Sverige: 
”Det måste vara en rimlig avvägning mellan efterfrågan och utbyggnad, och 
det är väl inte så konstigt att man varit mer energisk med att ta itu med 
problemen i tätbefolkade landskap.”

En del respondenter har uttryckt oro för att orättvisorna mellan 
trafikantgrupper är stora och att de kommer att öka: 
”Vad det handlar om i Sverige idag är ju att bilisters framkomlighet sätts före 
oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. 

Satt i ett större sammanhang ser man 2+1-vägar som en helt ny företeelse i 
samhället:

Alla trafikslag har hittills samsats på våra vägar, det är nu i det 
senaste sekelskiftet som våra vägar, de facto, har blivit 
reserverade för bilar. Detta är ju en helt ny företeelse, tidigare 
fanns det ju motorvägar, men då erbjöds det ju alltid ett 
alternativ, det gör man ju inte idag![…] Jag tycker inte att detta 
är rimligt, men Vägverket har ju lyckats få med sig regeringen på 
detta.

Några respondenter går faktiskt så långt att de kallar en mötesseparerad väg 
utan GCM-alternativ för en begränsning av mänskliga rättigheter: 
”Jag tycker faktiskt att det skall ingå i någon sorts mänsklig rättighet att 
infrastrukturen inte begränsar vissa kategoriers frihet, medan man jobbar för 
att andra skall få det så bra som möjligt.”
Viss förståelse finns för att det är stor fokusering på bilister, men man påpekar 
att andra grupper också måste få sina behov tillgodosedda i åtminstone någon 
form:
”Man lägger ju mycket fokus på bilarna, och det kan jag i viss mån förstå, 
men man får inte glömma bort andra trafikanter helt och hållet.”

En respondent gör följande betraktelse, när det gäller samhällets önskan att 
människor motionerar mera: 
”Ur ett folkhälsoperspektiv kanske det är jättebra att folk börjar cykla, men 
då bör vi ju inte köra ihjäl dem istället, förstås. Det måste vara lika illa att dö 
av hjärtinfarkt, som att bli ihjälkörd av bilister.”

En respondent väljer att vända på frågeställningen om man kan ta hänsyn till 
GCM-trafik på MLV på landsbygd: 
”Jag skulle vilja vända på den frågan, är det rimligt att inte göra det?” 
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SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER PÅ MLV
Alla intervjuade respondenter är rörande överens om att GCM-trafik på en 
högtrafikerad MLV aldrig kan bli trafiksäkert, åtminstone inte utan 
separering. Angående argumentet att det inte var så säkert innan separeringen 
heller, gör man följande reflektion:

Undersökningar har ju visat att 65 % av alla dödsfall sker på 
landsvägar, och om man beaktar hur lite det ändå cyklas på 
landsväg jämfört med tätorter, så inser man att det är oerhört 
farligt att vistas på landsväg. Att då lägga en 75 centimeters 
vägren, på en 2+1-väg, med 110 km/h, och kanske ytterräcke 
också, det går ju bara inte. Det är ju fullständigt livsfarligt!

En intressant aspekt på säkerhetsområdet ger följande citat: 
”Jag tror att vajern leder till att farten ökar, det är ju väldigt många 
säkerhetsåtgärder som har lett till ökad fart, istället för ökad säkerhet.” 
Respondenten tycker vidare att priset för denna trafiksäkerhetslösning är högt, 
kanske för högt: 
”Dessa vägar löser ett allvarligt problem, det är vi rörande ense om men till 
priset av att de skapar en hel del andra problem som sänker livskvaliteten för 
väldigt många människor, även för många bilister.”

STYRNING FRÅN DIREKTIVEN I VGU
Många aktörer efterlyser en bättre styrning i VGU:s direktiv. Eller som en av 
de intervjuade uttrycker saken:

Man skulle vilja ha klarare direktiv som stöd på 
informationsmöten och liknande. Det är ofta vi får frågor av 
typen:
– Hur kan ni bygga så dumt för oss?
Sådana gånger kan man ju inte berätta sanningen, som är den att 
en oskyddad trafikant offras för att spara x antal bilister. Så får 
man ju inte säga, och så får man väl egentligen inte ens tänka, 
men det är så den krassa verkligheten ser ut!

Andra respondenter uttrycker att VGU kunde vara mer konkret och ge mer 
rekommendationer: 
”Ibland kan jag ha en känsla av att det bara lämnas en massa alternativ i 
VGU, man förordar inget som bättre eller sämre. Men samtidigt så kan jag 
förstå att det är väldigt svårt att i ett styrande dokument lämna endast en 
lösning.”
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Vissa ganska radikala åsikter angående VGU:s utformning har framkommit 
under intervjuerna. Påpekas bör att dessa åsikter ingalunda är frekvent 
förekommande, men de är inte desto mindre värda att nämna. På frågan om 
direktiven i VGU bör vara enhetliga nationellt, för att undvika skillnader i 
utformning av 2+1-vägar, svarade en respondent:

Det finns ingen som använder det här, som du pratar om! Det är 
ju fel om författarna tror det. De har gjort några fina alster som 
de tror att folk använder, men det finns ju ingen som gör det! Nu 
sa jag väl för mycket, det finns väl alltid några halvknäppa som 
använder det, förstås. Det är ju så att om man inte har någon 
erfarenhet, jag har hållit på med detta i 40 år så jag kanske har 
något bättre förutsättningar än nya projektledare som kommer 
direkt från högskolan, de har ju ingen egen erfarenhet utan de 
följer boken, och då kan det ju bli hur tokigt som helst!

Samme respondent ger följande svar på följdfrågan hur nyutexaminerade 
projektörer bör skaffa sig kunskaper om utformning av vägar, om man nu inte 
skall följa direktiv i styrdokument, som exempelvis VGU: 
”Bättre erfarenhet att göra misstagen själv, än att läsa i någon bok (hur 
utformning bör ske. Författarens kommentar!) då kanske man inte ens själv 
förstår vilket misstag man gjort!”

Dessutom har flera respondenter uttryckt att man har bekymmer med att få 
dagens reella ekonomiska förutsättningar att överensstämma med direktiven i 
VGU. Andra respondenter uttrycker dock saken något mer nyanserat, t ex: 
”Jag kan bara krasst konstatera att vi lever i skilda världar. VGU har sin 
värld hur saker och ting skall se ut, och när det gäller mötesfriheten så 
handlar det om att få upp mitträcket till lägsta möjliga kostnad och då blir det 
helt enkelt lösningar som inte följer VGU.”
samt ytterligare: 
”Det finns ju fortfarande utrymme för tolkningar i VGU, och det kanske skall 
vara så, att man anpassar det till rådande förhållanden och rådande plånbok, 
många gånger är det bättre att man kan bygga något, än att man går strikt på 
vad VGU säger, tycker jag.”
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En respondent uttrycker farhågor angående arbetsmiljörisker vid 1+1-
sträckor, se 3.2.1 samt Figur 3 på s. 8, som rekommenderas vid hög andel 
GCM-trafik. Respondenten menar att sådana sträckor bör undvikas och 
ersättas av bättre alternativ, t ex separering istället:
”Jag tycker man tänker för kortsiktigt på HK i Borlänge, 1+1-lösningar t ex, 
som man rekommenderar vid högre GC-flöden, är ju ett elände vid DoU. Man 
tänker inte ett dugg på arbetsmiljön för dem som måste sköta om vägen!” 
HK står i detta sammanhang för huvudkontoret och DoU för Drift och 
Underhåll.

Det finns också åsikter vad det gäller breddning till, eller nybyggnad av 14-
metersväg, se 3.2.2 samt Figur 4 på s. 9. Detta utförs ibland för att uppnå 
bredare vägrenar och därmed större utrymme för oskyddade trafikanter. Detta 
ses som en mycket dyr åtgärd och ifrågasätts starkt av en respondent, som 
menar att denna typsektion egentligen inte fyller någon funktion alls: 
”Jag ser det inte som realistiskt att cykla på en 14-meters väg heller. 
Dessutom, kostnaden för breddning kan man lika gärna lägga på en separat 
GC-stig istället, många gånger blir det inte dyrare.” 

OKLARHETER I VGU:S INNEHÅLL ANGÅENDE GCM PÅ MLV
Vid frågor angående områden i VGU som upplevs oklara har det framkommit 
några olika synpunkter. Bl a kan nämnas: 
”Bredd på cykelvägar. Utrymmeskrav för cyklister och rullstolar finns, men 
rekommenderad bredd på cykelbana har jag inte hittat.”

Ytterligare förslag på förbättringsområden som har nämnts under intervjuerna 
är:
”Ett önskemål som jag och många med mig har, är att man tog fram en 
typsektion på en mittseparerad väg med vidhängande GC-bana, då skulle 
diskussionen, både uppåt och nedåt, vara klar.” 
På följdfrågan om detta är tänkt att rymmas inom 13 meters vägbredd så blir 
svaret:
”Nej det måste ju byggas parallellt i så fall.”
Vid ytterligare utfrågning om respondenten anser att typsektionen med 0,75 
m vägren, se Figur 1, s. 6, inte räcker till blir svaret:
”Nej det räcker inte alls, man får bara plats i teorin![…]den typsektionen är 
ju bara en konsekvens av vägtypen och anslagna medel!”

Fler synpunkter som behandlar en liknande frågeställning är: 
”När man bygger en parallell cykelväg i anslutning till körbana, är det svårt 
att veta hur nära cykelvägen kan gå utan avskiljande räcke.”
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OTYDLIGA BEGREPP I VGU
Det har framkommit i undersökningen att det finns en del begrepp i VGU som 
anses svårtolkade. Ett exempel är ”Låga till måttliga GC-flöden” (Moberg, 
2004, Sektion landsbygd – vägrum, s. 17-18), som tolkas väldigt individuellt. 
På frågan om det är bra att tolkningsutrymme lämnas, har de allra flesta sagt 
nej, man ser hellre bör-rekommendationer, och på frågan hur man borde 
utforma liknande direktiv istället har en del intressanta synpunkter framlagts: 
”Det borde vara ett intervall, hur många som cyklar, men jag tror att man 
vågar inte skriva så. Man har ju byggt så många mil sådana här vägar utan 
att fundera på cyklister. I så fall skulle det nog behövas cykelstigar på många 
vägar, kan jag tänka mig.” 
Man kan också se en fara i att tolkningen blir olika regionalt: 
”Det kan ju bli olika från region till region, det vi anser vara ett litet flöde, 
kanske man anser vara stort flöde på andra regioner.” 
Andra har varit mer positiva till att det finns ett visst spelrum i direktiven, 
eftersom direktiv även kan verka begränsande: 

Det kan vara en fördel att inte ha för strikta gränser också, det är 
ju inte bara antalet oskyddade trafikanter som avgör, utan det 
kan ju vara att man vill komplettera de korta delsträckorna för att 
få ett sammanhängande GC-nät, då har det ju inte så stor 
betydelse hur många det är, så det är bra att man inte är för 
stelbent i VGU.

Andra respondenter tycker att klarspråk alltid är bäst och slår fast vad som 
skall gälla: 
”Alla saker som finns i handlingar där man inte tydliggör vad det innebär, är 
rent förkastliga! […]det skall vara tydligt skrivet så att folk förstår 
innebörden!”

FARA MED ATT KVANTIFIERA OTYDLIGA BEGREPP?
Om man skulle kvantifiera otydliga begrepp skulle det kunna uppfattas som 
alltför reglerat och stelbent. Några klara sådana åsikter har dock inte 
framkommit: 
”Risk att det uppfattas som detaljstyrning finns ju alltid, men jag skulle nog 
föredra att kalla det för hjälp att dimensionera i så fall.” 
Tvärtom så efterlyser man ofta fler rekommendationer från VGU:
”Nej, det tror jag inte, alla problem är specifika och unika i sig själva så det 
blir säkert varianter, men det är lättare att ha ett rättesnöre från början.” 
Några av de tillfrågade tycker att regionerna själva skall kvantifiera 
begreppen: 
”Jag tycker att man på regionen kan bestämma sig för vad som är mycket och 
lite, det kanske inte behöver stå i VGU.”
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STÖD FRÅN DIREKTIV I VGU VID KONTAKT MED ALLMÄNHETEN
I kontakten med allmänheten, på informationsmöten och liknande, skulle man 
kunna tänka sig att man vill ha stöd för sina förslag i givna direktiv. På frågan 
om detta anses viktigt har det lämnats svar i olika riktningar, en av 
synpunkterna är att allmänheten inte skulle nöja sig med ett direktiv: 
”Nej, det verkar väldigt fyrkantigt inför allmänheten; att peka på att därför 
att det står i VGU så kan vi inte göra på något annat sätt. Det köper ingen, 
utan för det första måste jag själv vara övertygad om att det är rätt lösning, 
sedan måste jag kunna argumentera för den lösningen.”
Däremot har det uttryckts önskemål om klarare direktiv som egenstöd för 
beställare och projektörer:
”Allmänheten accepterar väl inte regeln i boken, men det skulle ju vara ett 
bra stöd för en själv, i val av lösning. Sedan måste man ju alltid motivera sina 
val inför allmänheten.” 
Konsulter kan många gånger ha en något annan syn på denna problematik:
”Som konsult är det många gånger svårare att få igenom sina lösningar 
gentemot beställaren, än gentemot allmänheten!” 
Redan idag kan man som konsult peka på vissa direktiv, men många gånger är 
det mer av nödtvång än av att det skulle vara en bra, motiverad lösning:

Idag får man ju peka på den regeln som säger att separat 
cykelväg inte behövs, det är ju tillåtet att cykla på den här 75 
centimeters vägrenen på en MLV. Det har ju i och för sig varit 
tryggt när det blir liv, det har ju bara varit att säga att Vägverket 
har bestämt att det skall vara så, punkt slut. Men det är inte bra, 
det tycker i alla fall jag!

Andra problem vid möten med allmänhet kan vara namnlistor, där 
allmänheten kräver vissa lösningar. Nedanstående citat behandlar en större 
högtrafikerad väg i Norrland och enligt respondenten bör man ta namnlistor 
med en viss skepsis. På frågan om det i sådana fall skulle underlätta att peka 
på ett direktiv i VGU, lyder svaret:

Jag tror säkert att det kommer att bli diskussioner ändå, jag kan 
ju ta ett exempel här hos oss nu, det är 1500 personer som har 
skrivit under en lista att man vill ha separering av GC. Men jag 
har svårt att tro att det är 1500 personer som cyklar 15 km 
mellan[…]varje dag, så kanske man inte kan tolka det, men de 
har ju naturligtvis önskemål om en separering. Det här är en svår 
fråga, den här typen av avvägningar är aldrig lätta. 
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SPECIELLA PROBLEM MED GCM-LÖSNINGAR PÅ MLV
Förutom avsaknad av tillräckliga resurser, vilket praktiskt taget alla sett som 
problem, så har det visat sig finnas vissa problemområden vid utformning av 
GCM-lösningar just på MLV: 
”Det som kan vara lite bekymmersamt är när man skall korsa en väg, vilket 
man tvingas till ibland. Det är inte bra när GC-trafik tvingas korsa en allmän 
väg där trafiken kör 90 km/h. […]å andra sidan har detta alltid varit dåligt, 
det har ju inte blivit sämre av 2+1-vägen.”

Fler problem har visat sig handla om svårigheter att vinna gehör för 
utformade förslag hos allmänhet och permanent bosatt ortsbefolkning. Citatet 
nedan kommer från en respondent som jobbar med en högtrafikerad väg i 
Norrland där avståndet till en större tätort är ca 20 km. Längs sträckan finns 
det också en hel del fritidsfastigheter:

Vi håller just nu på att titta på en sträcka från[…]där finns det 
mycket parallellvägar som leder längs[…]där har vi tänkt, för att 
kunna cykla hela vägen, bygga nya parallellvägar mellan de 
befintliga vägarna. Problemet har uppstått i slutet av sträckan, 
där skulle vi vilja göra en vägport under stora vägen, vi har gjort 
tre förslag, men ortsbefolkningen har stoppat alla tre förslagen. 
[…] Om vi bygger parallellvägar, men man kan inte komma 
under stora vägen, då är det lite meningslöst med dessa 
parallellvägar också.

Också rent utformningsmässiga krav i direktiv kan visa sig bli problem. En 
cykelbana bör inte ha för stora lutningar, eftersom det då blir jobbigt för 
främst äldre och rörelsehindrade att komma upp för backarna. Vid separering 
av landsvägar vill man ofta följa landsvägens sträckning, eftersom landsvägen 
anses ge en viss (falsk) trygghet. Detta i form av ljus, liv och rörelse som 
anses minska risken för överfall och liknande, se även 5.1.1 SEPARATA 
GCM-STIGAR, s. 30. Men eftersom landsvägen många gånger har större 
lutningar i backarna än vad som är acceptabelt för cyklister, så uppstår ett 
problem: 
”Ett problem är lutningar på parallella cykelvägar. Skall man följa VGU:s 
krav på lägsta lutningar för cyklister, så blir det ofta svårt att följa 
huvudvägen.”
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En annan respondent ger dock något motstridiga uppgifter mot detta, och 
menar att det skulle vara bra att få bort trafiken helt från vägen. Men då till en 
annan mindre väg, vilket kan vara svårt ur en annan synvinkel, nämligen olika 
väghållare. Respondenten menar att det är för mycket stelbenta regler runt 
olika väghållaransvar, och att det är av den orsaken som man ofta lokaliserar 
GCM-vägar längs efter vägen man mötesseparerar:

Jag kan se stelbenta regler som ett hinder. Det skulle ofta vara 
bra att få bort GC-trafik lite längre från vägen, i helt andra 
korridorer, men detta hindras av att Vägverket förordar vägnära 
dragning av parallellvägar. Det blir ofta en dragkamp mellan 
olika väghållare, och här borde man kunna vara mer smidig.

Andra problem handlar om att en GCM-väg inte bör ligga för långt från 
huvudvägen, eller bli för mycket längre, eftersom främst GC-trafiken alltid 
strävar efter kortast möjliga väg. Detta tillsammans med att huvudvägen ger 
en falsk säkerhet, se s. 26 sista stycket, gör att risken finns att speciellt GC-
trafiken inte använder GCM-vägen: 
”Det låg ett hus nära vägen och skulle man dra en cykelväg runt huset, så 
skulle förmodligen de flesta cyklister välja huvudvägen istället för cykelvägen. 
Nu blev det så att huset löstes in, men detta såg jag som ett hinder då, i alla 
fall.” 

Den ständiga bristen på tillräckliga ekonomiska resurser illustreras av följande 
citat: 
”Största problemet ser jag, som ansvarig för att man bygger om vägarna, att 
anslagna medel inte räcker till för att ta hand om oskyddade trafikanter.” 
En annan respondent vill dra resonemanget så långt att han säger att det inte 
finns några fysiska hinder, utan endast ekonomiska: 
”Hinder är ju alltid kopplade till nyttjande och ekonomi. Det finns inga 
fysiska hinder, det är i kombination med ekonomi som hinder uppstår […] 
rent fysiskt kan vi göra praktiskt taget vad som helst, men det måste hela tiden 
kopplas till nytta och kostnad.” 
Ytterligare exempel på detta ges i följande citat: 
”Ett fysiskt hinder jag stött på var geotekniska problem. Grundvattenytan låg 
så högt att det skulle ha krävts pålning och täta konstruktioner. I och för sig 
kan man kalla detta ett ekonomiskt problem också, därför att det skulle ha 
medfört orimliga kostnader att utföra detta.”
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ALTERNATIVA GCM-LÖSNINGAR PÅ MLV
Ibland kan man använda gamla nedlagda järnvägsbanvallar till alternativa 
GCM-vägar. Men även fast det finns nedlagda banvallar i närheten är det inte 
säkert att de kan användas: 
”Ja, vi hade långt gångna planer på att lägga GC-trafik på en gammal 
banvall som gick parallellt med […] men sedan visade det sig att det blev 
aktuellt att ta tillvara den banvallen, och ta upp spårbunden trafik där igen, 
så därför släpper inte Banverket in oss där.”
Vid val av ytskikt på GCM-vägar, belägna på banvallar, anger följande 
respondent några skäl till att välja asfalt:
”Man skall självklart satsa på asfalt, det är så förhållandevis billigt att rusta 
upp en gammal banvall om den inte fått växa igen alltför mycket, dessutom 
kan den nyttjas av så många fler, så som rullstolar, inlinesåkare m m. […] jag 
tror att det blir billigare i längden också, eftersom en grustopp är mer 
underhållskrävande än en asfaltstopp.

Alternativa, kreativa lösningar hindras många gånger av regler, och ibland av 
ren byråkrati. Ett exempel ges av en respondent som helt enkelt skulle vilja 
skylta upp befintliga enskilda vägar som cykelvägar 
”Det som diskuteras mycket hos oss är ju att gamla vägen finns kvar på långa 
sträckor, problemet har varit hur vi skulle kunna hänvisa oskyddade 
trafikanter till den eftersom det finns problem med att Vägverket skulle kunna 
vara delägare i enskilda vägar.”
Ombedd att förtydliga problemet gör respondenten följande klarläggande:

För en enskild väg bildas en vägförening av markägare, och 
eftersom Vägverket inte äger någon mark så kan Vägverket inte 
gå in som delägare. Vi har ju ingen nytta av vägen egentligen, 
annat än att vi skulle vilja att oskyddade trafikanter kunde 
använda vägen. Det får de ju i och för sig göra, man får ju nyttja 
de här enskilda vägarna, men däremot så har vi problemet att vi 
inte kan vägvisa in dem på den enskilda vägen.[…]här pågår det 
väl diskussioner på HK, för den här frågan har vi lyft för något 
år sedan att det här borde på något sätt kunna gå att hantera.

Detta problem behandlas närmare under 5.2.5 s. 71, 6.1.8 s. 75 och 6.1.9 s. 76
samt i Bilaga 5.



Högskolan Dalarna Examensarbete 10 p, C-nivå
Tobias Johansson DATUM
Byggprogrammet, gren Väg- och Banteknik 2005-06-20

Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00
Röda vägen 3 Fax: 023-77 80 80
781 88 Borlänge URL: www.du.se

29(83)

SEPARATA GCM-VÄGAR I ANSLUTNING TILL KÖRBANA 
På några ställen i landet har det byggts separata GCM-vägar i direkt 
anslutning till körbana på MLV, separerade från körbana med endera 
vajerräcke eller fast räcke, se Bild 1 s. 43 och Bild 3 s. 44. I undersökningen 
har framkommit en del åsikter angående sådana GCM-vägar:

Det finns en hake med sådana, det måste vara rimlig bredd på 
dem. […] om de är dubbelriktade så borde de göras åtminstone 2 
meter breda, helst 2,5 -3 m breda. […] På vintern så blir de väl 
antagligen en snöficka, de kommer väl troligen inte att snöröjas. 
[…] Dessutom är det ju väldigt bullrigt, dammigt och allmänt 
otrevligt att färdas längs vägen […] Bilarna städar ju sin egen 
körbana, så att säga, de blåser bort damm, skräp och glassplitter 
[…] Jag är ganska säker på att det på dessa parallella 
cykelvägar, kommer att samlas stora mängder skräp och 
glassplitter. Här kommer det troligen att krävas betydligt större 
underhållsinsatser, men är man beredd att ta den kostnaden?

Ytterligare åsikter på samma tema:

Jag har cyklat mellan Jönköping och Paris […] då noterade jag 
att de sämsta förhållandena för cyklister, rådde i Sverige, alltså 
landsvägscykling. Här fanns det ofta ingen vägren och det var 
2+1-vägar. I Tyskland t ex har man väldigt ofta en parallell 
cykelväg som avskiljs med gräsremsa vilket fångar upp skräp och 
glassplitter. […] Under alla omständigheter så är Sverige ett av 
de allra sämsta länderna, vad det gäller cykling på landsväg. […] 
Det absolut bästa skulle vara en parallell cykelbana, avskild från 
körbana med en 1 meter bred gräsremsa, och vid gräsremsan 
skulle man kunna sätta ett vajerräcke. Det skulle inte vara idealt, 
men det skulle i alla fall vara acceptabelt.
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En respondent anser att det är fel att slopa vinterväghållningen redan 
inledningsvis och anser att man bör göra tvärt om; satsa på vinterväghållning 
och kontrollera nyttan efteråt. Dessutom bör man bli bättre på att 
marknadsföra nya cykelvägar:

Man måste satsa lite grann om man vill få folk att börja cykla. 
Man borde börja med full vinterväghållning även på 
alternativvägarna, och om man märker att det inte är någon som 
nyttjar vägen, då kan man ju alltid dra ned på 
vinterväghållningen […] Jag tror att det är jätteviktigt att när 
man byggt en ny cykelväg, skall man högljutt tala om detta för 
folk. […] Väghållare är bra på att bygga vägar och skickliga på 
underhåll, men de är urusla på att göra reklam för sina 
produkter.

SEPARATA GCM-STIGAR
Vid utformning av separata GCM-stigar gäller det att vara mycket 
uppmärksam på vägteknisk standard. Små variationer i linjeföring, bredd, 
vertikalgeometri, ytskikt och liknande, kan vara avgörande för om oskyddade 
trafikanter kommer att använda alternativvägen eller välja färd på MLV:n 
ändå. Några åsikter angående detta har framförts under intervjuerna: 
”Ett problem vi stött på är att om man är för snål i utformningen av 
cykelstigar, riskerar man att få trafiken på MLV:n i alla fall. Detta gäller inte 
minst hur långt från huvudvägen som cykelstigen ligger.” 
Detta visar att huvudvägen ger ett slags falsk trygghet på så vis att man 
känner sig säkrare efter vägen där det finns liv och rörelse. Detta är ju en falsk 
säkerhet eftersom det är så farligt att vistas, som oskyddad trafikant, på en 
MLV. Detta bör man också ta i beaktande vid placering av GCM-stig, som 
bör placeras relativt vägnära, se även 5.1.1 SPECIELLA PROBLEM MED 
GCM-LÖSNINGAR PÅ MLV, s. 26.

SKYLTNING AV ALTERNATIVVÄGAR TILL MLV 
Hänvisningsskyltning för oskyddade trafikanter på MLV, anses vara 
undermålig idag. Ett minimikrav bör vara att man erbjuds att få välja om man 
vill nyttja MLV:n eller inte. Detta förutsätter att man som trafikant, får veta 
om sina alternativ innan det är för sent, och man tvingas att vända om. Detta 
problem existerar idag och bör tas på största allvar:

Det minsta man skall göra är att när cyklister närmar sig en 
mittseparering och det inte finns några alternativvägar, så ska 
man i god tid upplysa cyklister om att man kommer fram till en 
mittseparerad väg [… ]det är viktigt att i god tid före sista 
valmöjligheten, ge information om vad som väntar.
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I detta sammanhang bör dock nämnas att det kan finnas juridiska problem 
med hänvisningsskyltning av alternativvägar för oskyddade trafikanter på 
MLV, se vidare under 5.2.5 s. 71, 6.1.8 s. 75 och 6.1.9 s. 76 samt i Bilaga 5.

LIKFORMIGHET AV GCM-LÖSNINGAR PÅ MLV
Utformning av GCM-lösningar längs efter MLV har ingen respondent sett 
något behov av att likforma. Däremot finns det flera som tycker att GCM-
korsningar tvärs väg är så pass farliga att dessa bör utformas likformigt, även 
nationellt: 
”Friliggande cykelvägar spelar ingen större roll om de utformas olika, men 
när man skall korsa väg, så bör det vara lika skyltning, målning och 
liknande.”  
De allra flesta är också av den åsikten att man bör sträva efter likartad 
utformning av själva MLV:n, åtminstone inom regionerna, men även mellan 
regioner ses det som viktigt att hålla någorlunda liknande utformning: 
”Om det blir variationer i utformning för cykeltrafiken tycker jag inte har 
någon större betydelse. Däremot körytor och själva 2+1-vägen tycker jag det 
skall vara samma standard på, åtminstone inom regionerna men även 
nationellt sett.”
En annan respondent uttrycker en liknande åsikt: 
”Exempelvis E4 från Helsingborg och vidare upp genom Småland, så bör 
man åtminstone i övergång mellan Småland och Skåne ha likartad utformning 
av vägen.”
Dessutom har det förvånande ofta, med tanke på att det är så olika som det är, 
uttryckts önskemål om en nationell samling, vilket illustreras väl av följande 
citat:
”Man bör verka för att få ett, samlat Vägverk, istället för sju, som idag!”
Som ett förtydligande till detta citat, kan nämnas att det idag finns sju 
regioner inom Vägverket.

SÄNKT STANDARD PÅ EN GCM-LÖSNING?
Det har framkommit diametralt motsatta åsikter vad det gäller underskridande 
av lägsta standard enligt direktiv i VGU, en intervjuad säger: 
”Jag undrar varför en cykelbana måste vara så bred och fin, man skulle ju 
kunna göra den mycket enklare och därmed mycket billigare!”
Medan en annan påpekar: 
”Jag tycker inte att man skall underskrida lägsta standard, cykelbanor måste 
ju drivas och underhållas också. Det finns en betydande risk att man får 
utrymmes- eller bärighetsproblem om man tummar på standarden.” 
Ytterligare synpunkter på detta område är: 
”Om man vet att här kommer det inte att finnas en människa på vintern, den 
skall ju inte ens plogas, varför skall man göra den så bred?”
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Fler exempel på avvikelser från standard, för att minska kostnader kan vara: 
”Vid broar skulle man kunna göra smalare körfält, inte på ettfältet men på 
tvåfältet, och även dra ned några decimeter på mittremsan, för att få med en 
GC-lösning och därmed slippa en separat, dyr bro för GC-trafik.”

TRAFIKANALYS AV GCM-TRAFIK
Vid analys av GCM-trafik finns det ett brett spektrum både av hur frekvent 
det utförts, men även av metoder som används. Några exempel ges av: 
”Vi gjorde en räkning genom att lägga slangar […] Jag har för mig att vi la 
ut dem i maj månad och att de låg ute under en veckas tid.”

”Vi brukar fråga allmänheten, på informationsmöten och liknande, och vi 
brukar få väldigt många bra synpunkter. Sådana informationskanaler skall 
aldrig underskattas.”

Ja, det gjordes med hjälp av pensionärer organiserade i NTF, de 
satt ute och räknade och intervjuade GC-trafik. […] Det var färre 
cyklister än 10 st per dygn och dessutom var det en del 
träningscyklister, som egentligen inte var ute för att ta sig från A 
till B, så att säga. […] Det är ju en ganska lång sträcka, 22 km, 
[…] eftersom det bara var 500 m som saknades för att binda ihop 
sträckan, så bestämde man sig för att rusta upp den gamla vägen
som en enkel grusväg, så man kan ta sig fram.

”Nej, det gjordes inte. Vi gjorde ingenting eftersom vi visste att det var så lite 
trafik. Fotgängare var noll och cyklister var mycket, mycket begränsat.”

Emellertid kan det starkt ifrågasättas om trafikflöde är en bra metod att 
använda vid trafikanalys av just GCM-trafik. En respondent menar att man 
måste nyansera sitt synsätt på denna fråga betydligt:

Det är ett alldeles för statiskt sätt att se på saken därför att det är 
svårt att få tillförlitliga flöden av cyklister jämfört med bilar som 
går i ur och skur, så att säga […] men det stora är ju att man då 
missar de dynamiska aspekterna, vårt önskemål är ju att öka 
cykeltrafiken, speciellt på de korta sträckorna, säg upp till en mil, 
därför måste man också räkna med potentialen för utveckling av 
cykeltrafik, och den går ju inte att mäta genom att mäta befintligt 
flöde. […] Först måste man identifiera tätorter inom kommunen, 
och avstånd mellan dem, sedan tar man reda på 
befolkningsmängd i regionen, demografi mm, därefter identifierar 
man olika målpunkter där man tror att det finns möjlighet att 
utveckla cykeltrafik om man bygger en cykelbana, det är så man 
måste göra!
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SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSE ANGÅENDE CYKELLEDER
På frågan om det skett någon samverkan med länsstyrelse angående 
cykelleder som Sverigeleden och liknande, har det i de flesta fall visat sig 
mest varit slentriankontakter som inte har gett särskilt mycket. Flera svar har 
varit av typen: 
”Ja, eller länsstyrelsen har skrivit till oss och påpekat att det är viktigt med 
cykelleder. […] men i det här skedet har det inte blivit någon ökad separering 
med anledning av det.”

MOPEDER PÅ MLV
Mopeders vara eller inte vara på MLV verkar vara en fråga som upprör och 
berör. Åsikterna är tydligt uppdelade i för och emot förbud mot mopeder på 
cykelbana/körbana: 
”Jag är emot detta förbud, jag tycker mycket väl att gång-, cykel- och 
mopedtrafik skulle kunna samsas på samma bana, man skulle ju kunna 
hastighetsbegränsa mopeder till 30 km/h där.”
Men en annan respondent påpekar svårigheten att hastighetsbegränsningen 
efterlevs:

Jag vet ju förespråkare som vill ha den på cykelbana, men då tror 
jag att en förutsättning är att man har en hastighetsbegränsning. 
Då följer problemet att: Finns det någon övervakning av detta 
o s v, och det gör det väl egentligen inte. Får man någon garanti 
att de bara kör i 30 km/h på cykelbanor t ex. Så det är ett svårlöst 
problem, men jag tror att det är rätt mycket fokus på detta 
problem, och det jobbas nog mot att nå en lösning.

En del respondenter förespråkar att alla mopeder skall föras på körbanan 
istället:

Enligt min uppfattning är en moped en lätt motorcykel, sedan kan 
trafikantlagstiftaren säga vad han vill, men det är ett motordrivet 
fordon som har en ganska hög levande kraft, och därmed ett 
potentiellt hot mot dem som är oskyddade och rör sig 
långsammare. […] Dessutom har ju den gamla traditionella 
mopeden och EU-moped klass II generellt tillstånd att föras på 
cykelbana, om inget annat anges. Jag tycker man skall ändra på 
det, inte heller dessa mopeder borde få framföras på cykelbana 
generellt, i synnerhet inte om det finns gående där, sedan kan man 
ju medge undantag från detta om det skulle behövas.
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På frågan varför det ses som ett så stort problem med EU-mopeder, har 
följande åsikter framförts: 
”Vägverket måste säkerställa att utbildningen blir så bra som det var tänkt 
[…] Vägverket ska ju ha ett tillsynsansvar för den utbildning som sker, men 
de erkänner ju själva att de har brustit i detta.” 
Efter utfrågning om på vilket vis Vägverket har erkänt detta, blir svaret att det 
finns en internrapport hos SMC som hävdar att representanter för Vägverket, 
på ett seminarium, uppgett detta, se Bilaga 3. Ombedd att precisera vad det är 
i utbildning, och tillsyn av denna, som gått fel, gör respondenten följande 
klarläggande:

Klubbar och liknande kan ju ansöka om att bli utbildare, och 
även examinatorer[…]Rykten gör gällande att det nu har gått så 
långt att mopedhandlare skickar med en behörighet när man 
säljer mopeden, köparen har inte fått någon utbildning alls! […] 
Dessutom måste branschen se till att mopederna är mer 
svårtrimmade än idag, de är alldeles för lättrimmade!

Andra respondenter ser det mest som ett problem att finna lämpliga 
alternativvägar för EU-mopeder 
”Det är de värsta fordon som finns, de skulle vara förbjudna! De får ju inte 
plats någonstans, de får inte vara på cykelbana och de är inte lämpliga att ha 
på körbana heller. Det är en svår fråga som dyker upp emellanåt, och jag har 
ingen bra lösning på det problemet.”

Några respondenter påpekar att man skapat detta problem genom att skapa 
2+1-vägen. På frågan om man skall tillåta EU-mopeder på cykelbana, avges 
följande svar:

Det tycker jag att man inte bör göra […] EU-moped klass I kör 
sällan i 45 km/h, de kör oftast i 65-70 km/h, därför att de är 
trimmade. […] Detta visar tydligt hur svårt man gör det för sig 
när man bygger 2+1-vägar; vi har fotgängare, vi har cyklister, vi 
har en grupp mopedister som inte skall vara på körbana och 
sedan har vi en grupp mopedister som inte hör hemma på en 
parallell cykelväg eller på körbana. EU-mopedister, klass I alltså, 
de är totalt hemlösa.

REGIONALA STYRDOKUMENT PÅ VÄGVERKETS REGIONER
Det finns regionala styrdokument på en del Vägverksregioner: 
”Vi har ju ett övergripande dokument på vår region, riktigt vad som exakt 
står i alla sidor kan jag inte, men där finns våra riktlinjer och det är ett 
levande dokument som skall jobbas om varje år”
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Somliga regioner har också utvecklat en egen policy, hur man skall behandla 
GCM-trafik på MLV: 
”Vi har tagit ställning för att i möjligaste mån alltid hitta en lösning så att 
man kan separera GC-trafik utanför vägren och körbana, så att de ska få en 
egen bana”
Vissa regioner är väldigt långt komna i sina formulerade styrande dokument: 
”Vi ser till att det finns ett alternativt vägnät att ta sig fram på för gående och 
cyklister, vi har inte gått så långt att vi har satt upp förbudsskyltar ännu, 
däremot så anvisar vi GC till ett annat vägnät och bygger parallellvägar där 
det saknas.”
En del regioner har dock inte kommit lika långt i behandlingen av dessa 
frågor: 
”Vi stiftar inga egna lagar, utan vi följer de rekommendationer som finns”
Detta ger utrymme för förbättringar och kunskapsspridning över 
regiongränserna, även fast det naturligtvis finns naturliga skillnader mellan 
Vägverksregionerna i ett så, befolkningsmässigt, klimatmässigt och 
topografiskt, varierande land som Sverige.

TRAFIKANTLAGSTIFTNING PÅ MLV
I undersökningen har framkommit att det existerar en utbredd slags 
dubbelmoral, inte minst hos lagstiftaren, vad det gäller behandlingen av 
GCM-frågor på 2+1-vägar. Detta illustreras tydligt i en intervju, när den 
intervjuade tillfrågas om lämpligheten att tillåta GCM-trafik på en MLV 
svarar att: 
”Ja, det är ju tillåtet och man kan inte förbjuda det för då måste man anordna 
ett alternativ. Men jag skulle själv inte för mitt liv vingla ut med en cykel på 
en MLV!”
En annan lägger över ansvaret från lagstiftaren till den enskilde cyklisten att 
avgöra vad som är lämpligt. Den intervjuade anser att cyklisterna bör använda 
sitt eget omdöme, han formulerar sig som att: 
”Jag skulle ju aldrig säga det här i tidningen, men jag hoppas att cyklisterna 
har självbevarelsedrift nog att inte cykla på en MLV, eftersom det ju 
naturligtvis är ytterst olämpligt!”
En annan aspekt av detta, ges av en respondent som representerar cyklisternas 
intressen: 

Skyltningen måste förbättras på dessa vägar. Det är inte rimligt 
att man som cyklist helt plötslig kommer fram till en vajer-
separerad väg. Hur gör man då? Skall man vända om och cykla 
tillbaka fem kilometer? Eller skall man fortsätta och ge sig ut på 
denna fullkomligt livsfarliga väg? Detta är fullständigt 
oacceptabelt!
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Många gånger kan lämpligheten för oskyddade trafikanter på en MLV också 
styras av anledningen till mittsepareringen. På frågan om det borde vara 
förbjudet med GCM på en MLV, löd ett svar: 
”Det är helt beroende på vilken allmän trafik man har, tycker jag. Vi sätter 
mitträcken på lågtrafikerade vägar p g a att de är krokiga, alltså linjeföringen 
är dålig, då kan man få trafiksäkrare vägar på så sätt. På en sådan väg har 
man kanske 1 000 fordon per dygn och då är det mindre angeläget med 
GCM-förbud än på en högtrafikerad väg.”
Sedan kan det ju alltid ifrågasättas om det är lämpligt med GCM-trafik där 
ändå, givet att linjeföringen anses så dålig att en mötesseparering anses 
befogad. Hur det än är med den frågan så skulle ett generellt förbud mot 
GCM-trafik också på MLV bli tämligen svårt att genomföra, vilket belyses 
väl av följande uttalande: 
”Jag tycker inte man skall lagstifta om detta, det är att gå för långt, tycker jag 
[…] det skulle bli väldigt komplicerat på mötesfria landsvägar, för det finns 
ju punkter där man korsar i plan, och då skulle gående och cyklister inte ens 
få korsa där. […] däremot tycker jag att man på något sätt kan 
rekommendera att det inte är lämpligt att vistas på vägtypen.”
Se även 5.2.5 s. 71, 6.1.8 s. 75 och 6.1.9 s. 76 samt i Bilaga 5.

En del röster för ett generellt förbud har trots allt förts fram, kanske främst för 
att tvinga fram alternativa lösningar utav väghållare som inte vill bekosta 
dessa, eller väghållare som helt enkelt prutar bort lösningar för oskyddade 
trafikanter av kortsiktiga besparingsskäl: 
”Jag tycker man bör förbjuda GC-trafik på mötesseparerad landsväg […] om 
man nu har beslutat sig för att ha mötesfria vägar, så tycker jag att man skall 
separera GC-trafik samtidigt, utan att lämna några sträckor ogjorda.” 
Det finns dock regioner som själva har tagit ställning i frågan och föregått ett 
generellt förbud, men här har man löst det på så sätt att man frivilligt 
separerar oskyddade trafikanter:
”Därför har vi tagit ställning för en separering, när vi nu gör en 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd med räcket, så vill vi ju inte ha några nya 
olyckor, de oskyddade trafikanterna är ju extra utsatta och då vill vi så 
mycket som möjligt flytta ut dem från vägen på ett säkert sätt.”
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Vissa respondenter menar dock att det inte är självklart att oskyddade 
trafikanter skall tvingas att använda alternativvägar, inte ens nybyggda 
parallella, fullgoda cykelbanor:

Dessutom tycker jag att cyklister inte skall vara tvungna att 
använda cykelbanan, det är de i princip tvingade till idag, utan 
jag tycker att om cyklisten färdas med en hastighet över 30 km/h, 
så skall cyklisten ha möjlighet att använda körbanan. Detta med 
tanke på att dels är cykelbanor i tätort inte dimensionerade för 
hastigheter över ca 20 km/h, med hänsyn till sikt och linjeföring 
och annat, dels så används cykelbana i tätort kombinerat av 
gamla tanter med rollatorer och liknande, detta gör att man inte 
kan transportera sig fram snabbt där.

Att tillåta cyklister att välja mellan MLV eller en alternativ grusbelagd 
cykelstig kan dock visa sig vara en intressant fråga. På frågan om inte detta 
skulle gå tvärt emot trafiksäkerhetsmålen, gjordes följande uttalande: 
”Ja, är man så dum så att man bygger grusvägar, det slutade vi med på 
bilvägar på 40-talet, då sade man det att komforten, säkerheten, friktionen 
kräver att vi asfalterar eller bygger i betong. Man bygger ju inte allmänna 
grusvägar för bilar. Att då göra det för ett fordon som är ännu mer 
friktionsberoende, det tycker jag är vansinnigt!”
Ombedd att förtydliga ståndpunkten om det är rimligt att bygga en fullgod 
cykelbana mellan tätorter på upp till 3 mil från varandra, givet att kostnaden 
för cykelbanan skulle överstiga totalkostnaden för hela mittsepareringen, blev 
svaret:
”Jag vet inte, det kan inte jag svara på så här, 3 mil är en ganska lång 
sträcka och jag tror inte att det är så många som vill cykla 3 mil till jobbet. Å 
andra sidan, vill man ju att folk skall cykla, det beror ju lite på 
upptagningsområden och liknande också.”
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MARKLÖSENPROCESSEN
På frågan om man borde förenkla marklösenprocessen för att bygga 
cykelbanor i nära anslutning till vägen så var svaret: 
”Ja det borde finnas ett enklare sätt, för många gånger är det snabbt och 
billigt att sätta själva vajern […] allt annat som målning, skyltning, 
parallellvägar och GC blir ofta mycket dyrt […] ett enklare tillvägagångssätt 
hade varit bra, t ex via lantmäteriförättningar.”
Många respondenter har uttryckt samma önskan och ser detta som ett ganska 
stort problem t ex: 
”På något vis borde det gå att ha en enklare hantering av dessa frågor, det är 
lite för tungrott idag, att behöva köra hela formaliabiten.”
Detta kan dock visa sig svårt att genomföra, eftersom lagarna som styr dessa 
frågor innefattar tvångsåtgärder, och därmed ställs höga krav på 
rättssäkerheten.

Däremot finns ju möjligheten att genom frivilliga vägrättsavtal med 
markägare ta mark i anspråk, vilket redan har förekommit vid ett antal 
tillfällen, se 6.1.8 s. 75. Ett exempel på detta ges av nedanstående citat. Vägen 
i detta fall är en högtrafikerad riksväg, belägen i södra Sverige, och avståndet 
mellan de större tätorterna är ca 30 km:

Vi vill ta så lite mark i anspråk som möjligt och på en etapp […] 
där har vi gått fram på frivillig väg, det är ju åkermark och 
markägarna är måna om att vi inte tar så mycket mark […] Vi 
skriver vägrättsavtal, kontrakt helt enkelt, där det blir en GC-stig 
med avskiljande räcke mellan körbana och GC-stigen, och där 
blir Vägverket väghållare på GC-stigen, sedan finns det 
alternativ där bonden för sitt brukande har behövt ägovägar […] 
där skriver vi avtal med markägaren, vilket vi kallar inskränkt 
vägrätt, och där sköter markägaren drift och underhåll, samtidigt 
som vi har rätt att låta cyklister och fotgängare använda vägen.

Ett problem som dock kan uppstå vid ett sådant förfarande ger en annan 
respondent exempel på: 
”När det gäller längre sträckor kan det bli problematiskt eftersom det då rör 
många markägare.”
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Dessutom har det utvecklats egna metoder för att i någon mån komma runt 
problemet istället för att direkt lösa problemet. Detta ger följande citat 
exempel på: 
”Vi gör ofta inte nyförrättningar och löser mark utan sådana gånger sätter vi 
slänträcke istället.”
Föregående citat refererar dock till utökning av vägområdet p g a flackning av 
slänter, vilket skulle ingå i vägområdet och kräva arbetsplan, MKB 
(MiljöKonsekvensBeskrivning) m m.

Vid byggande av enskilda parallellvägar löses ofta frågorna med 
lantmäteriförättningar istället, de ingår då inte i vägområdet utan dessa vägar 
överförs på markägarna, som erhåller statsbidrag för DoU. En separat 
cykelbana däremot, ingår i vägområdet som väganordning, och skulle därmed 
kräva en fastställelse av ett nytt vägområde, vilket följande respondent 
påpekar:

Normalt sett gör vi 2+1-vägar utan att ta någon mark i anspråk 
på den allmänna vägen, men sedan har vi ju enskilda vägar som 
vi löser med lantmäteriförättningar, skall vi däremot bygga en 
cykelväg så krävs det en formell fastställelse]…[i början 
fastställde vi inte en arbetsplan för 2+1-vägar, men numera gör 
vi det bl a av barriäreffekter. Eftersom en cykelväg är 
väganordning måste den fastställas, den kan inte tas med 
lantmäteriförättning, inte som det är nu i alla fall.

Ytterligare exempel på nya lösningar, för att GCM-vägar skall rymmas inom 
befintligt vägområde, ges av följande respondent: 
”[…], där har man byggt en 1,5 m bred asfalterad GC-väg inom vägområdet 
och även byggt stödmurar för att få plats inom befintligt vägområde.”
Denna GCM-väg är separerad från körbana med fast räcke, se exempel på 
detta på Bild 3 s. 44. Det finns även exempel där man separerat en liknande 
lösning med vajerräcken, se Bild 1 s. 43. Vid denna typ av separering är det 
också viktigt att välja räcken med lämplig utböjningsklass, för att därigenom 
hindra motorfordon att vid påkörning av räcket komma in på GCM-vägen.

Vinterväghållning på denna typ av lösningar är ofta indragen helt, så att 
GCM-vägen är i princip endast öppen under barmarksförhållanden, se även 
5.1.1 SEPARATA GCM-VÄGAR I ANSLUTNING TILL KÖRBANA, s. 29.
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VÄGSAMFÄLLIGHETER
Till allmän väg kan Vägverket hänvisa GCM-trafik. Ibland skulle det vara bra 
att kunna hänvisa cyklister till enskilda vägar och ägovägar där sådana finns, 
men detta kan vara svårt eftersom Vägverket inte är formell väghållare på 
dessa vägar. Skulle det hända en olycka på alternativvägen så kan markägaren 
bli ersättningsskyldig om han varit försumlig i sitt väghållaransvar. Detta gör 
att markägare ofta är negativa till att upplåta sin väg för utomstående trafik, 
vilket belyses i följande citat: 
”Det finns även mindre ägovägar som vi har pratat med markägarna om, men 
det är lite mer känsligt, eftersom på en ägoväg har markägaren ett ansvar om 
det skulle hända en olycka, så det är inte lika självklart att de åtar sig detta.”

BESTÄLLARREPRESENTANTERNAS SYN PÅ ARBETSMETODIK
Beställarrepresentanternas uppfattning är att de inte behöver ha några större 
kunskaper om utformning och liknande. Deras inställning är att det räcker att 
projektörerna har dessa kunskaper: 
”Jag behöver inte kunna så mycket om dessa frågor, utan det här kan 
projektörerna.” 
Beställarrepresentanterna jobbar ofta efter principen att söka information vid 
behov och ser sig själva som samordnare: 
”Det är ju konsulterna som skall kunna detta i första hand.[…]Det är ju klart 
att efterhand som det dyker upp frågor så får man ju titta i VGU och ta en 
diskussion med våra experter. Jag är ju själv ingen expert utan jag har ju mer 
rollen av generalist.”

PROJEKTÖRERNAS SYN PÅ ARBETSMETODIK
Projektörerna uppger ofta att deras möjlighet att påverka projektens inriktning 
är mycket begränsad: 
”När vi får uppdragen så är det redan fullbordat faktum, vi skall bara ta fram 
en arbetsplan, så vi behöver inte fördjupa oss i dessa frågor.”
Detta gäller även på områden som projektörerna är experter på t ex 
trafikanalys i VGU. Man upplever också att man dagligen sitter och utför 
lösningar som inte blir tillfredsställande eftersom projektet i stora delar redan 
är fastställt tidigare:
”Som jag ser det så görs det ingen rejäl satsning på GC, utan man ställer 
bara till en massa problem för den trafikantgruppen!”
I projekteringsledet finns inte någon inriktning för hur man skall behandla 
GCM-trafik på MLV, varken lokalt, regionalt eller nationellt. Utgångspunkten 
för både privata och statliga projektörer är att utföra det beställaren säger att 
beställaren vill ha, fast det i princip kan vara hur tokigt som helst:
”Det finns ingen policy här hos oss, utan det är alltid beställaren som 
bestämmer förutsättningarna.”
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KUNSKAPSÅTERFÖRING OCH -SPRIDNING
Kunskapsåterföring och -spridning fungerar relativt dåligt generellt. Detta kan 
bero både på konkurrens och underbemanning d v s ont om tid: 
”Tyvärr, så är det nog alltför sällan, men saker som har visat sig vara 
problem tas ju upp på projekteringsmöten, i alla fall […] så beställaren får 
möjlighet att föra det vidare, men inom det dagliga arbetet så är det nog så 
att mycket stannar inom kontoret.” 
Trots detta så förekommer det klart lysande exempel på hur det borde fungera: 
”Ja, det måste jag nog säga att vi jobbar så. Oftast diskuteras det på kontoret 
först, sedan tar man upp problem på olika kurser och sedan tar man det 
vidare om det fortfarande är oklart.”

5.1.2 Sammanfattning av intervjustudien
Inom respondentgruppen användare av vägar framförs en gemensam, många 
gånger svidande kritik, av vägutformningen, främst inom områdena säkerhet, 
framkomlighet, alternativvägar och skyltning. Man anser att byggandet av 
dagens infrastruktur begränsar friheten för många medborgare, dessutom ser 
man en fara i att alternativa GCM-vägar, som utformas med alltför låg 
standard, ger trafik på MLV:n ändå. Vidare anser man att det finns ett 
systemfel i synen på driften av ersättningsvägar idag, istället för att börja utan 
underhåll och öka detta vid behov, borde man göra tvärtom, d v s satsa relativt 
stora resurser initialt, för att minska efterhand, om behovet saknas.

Några områden där många utförarrespondenter har påpekat förbättringsbehov 
är: Trafikanalys av GCM-trafik, både direktiven och användningsfrekvensen 
bör förbättras; Byråkrati mellan väghållare vid hänvisning av GCM-trafik in 
på ersättningsvägar; Förenklade marklösenprocesser vid utökning av 
vägområde med ett fåtal meter; Att Vägverket kan ingå som delägare i en 
vägsamfällighet samt slutligen; Kunskapsåterföring från tidigare projekt för 
att dra lärdom av tidigare erfarenheter.

De allra flesta utförare anser att man kan införa klarare direktiv och förtydliga 
luddiga begrepp i VGU utan risk för toppstyrning. Samtidigt så anser man att 
det inte krävs någon likformighet i utformning av GCM-vägar förutom i 
korsningar. Däremot är den allmänna uppfattningen att utformningen för 
biltrafiken borde likformas, även nationellt. Många respondenter i utförarledet 
ser bristande resurser som ett problem, och man ser sig hela tiden tvingade att 
prioritera bort saker som man skulle vilja utföra. 

Sänkt standard på GCM-lösningar, för att ha råd med något överhuvudtaget, 
är acceptabelt för de flesta utförare, däremot inte för användargrupperna, som 
vill se en jämnare fördelning av resurser mellan trafikantgrupperna.
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Några områden som delar respondenterna i två läger är trafikantlagstiftning 
angående GCM-trafik på MLV samt EU-mopeder på MLV. Angående 
lagstiftning vill ca hälften av samtliga respondenter skärpa lagstiftningen som 
reglerar GCM-trafik på MLV. EU-mopeder delar respondenterna i flera läger, 
en grupp vill förbjuda EU-mopeder över huvud taget, en grupp vill utveckla 
fordonstypen. En respondentgrupp vill förbjuda samtliga mopeder på 
cykelbanor, medan en annan grupp vill förbjuda samtliga mopeder på 
körbanan, där det finns separat cykelbana.

På Vägverkets regioner finns det en varierande grad av regionala 
styrdokument och policybeslut som reglerar GCM-trafik på MLV.

Det tycks finnas ett glapp mellan beställarrepresentanter och projektörer så att 
en del frågor riskerar att falla mellan dessa grupper, ett exempel är 
trafikanalys av GCM-trafik, vilket sällan utförs korrekt.

5.1.3 E-post intervju med Infrastrukturminister Ulrika Messing
Ett dokument innehållande frågor angående hur den politiska viljan och 
inriktningen överensstämmer med dagens faktiska förhållanden, har den 8 maj 
2005, översänts till Infrastrukturminister Ulrika Messing. 

Infrastrukturministern har dock den 19 maj 2005, genom Gabriella Granditsky 
Svenson, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet, avböjt att besvara 
dessa frågor. Detta med hänvisning till hög arbetsbelastning, varför 
”hon tyvärr inte har möjlighet att svara på enkäter eller den typen av 
detaljerade intervjufrågor”, som översänts.

Dokumentet, inklusive frågor, finns i Bilaga 1.
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5.1.4 Redovisning av inventering av olika utformningar
UTFORMNING AV GCM-LÖSNINGAR LÄNGS VÄGSTRÄCKA
Längs efter MLV är den vanligaste separeringstypen parallella ersättnings-
vägar, se Bild 4 s. 44. Det förekommer också att i direkt anslutning till 
befintlig körbana bygga en GCM-remsa, avskild med vajerräcke, se Bild 1, 
eller med fast räcke, se Bild 3 s. 44. Relativt vanligt är också att där det 
behövs ytterräcken, sätta s k slänträcken, se Bild 5 s. 45, för att därigenom 
skapa ett större utrymme för oskyddade trafikanter,.

Bild 1.  E22 Björketorp – Nättraby. Körbanorna separerade med Pennsylvaniafräsning, se
Bild 2, och GCM-banan separerad från körbanan med vajerräcke. 

Bild 2. Pennsylvaniafräsning, se Begreppsförklaring s. 79, här tillsammans med vajerräcke.

Foto: Paul Rasmussen

Bilden tillhanda av: Åke Löfquist
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Bild 3. Rv 21 Perstorp – Finja. GCM-remsa separerad med fast räcke.

Bild 4. Parallellväg längs Rv 44. Avsedd för GCM-trafik och LGF.

Foto: Josefin Selander

Bilden tillhanda av: Åke Löfquist
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Bild 5. Slänträcke system Gunnebo. Ger oskyddade trafikanter större utrymme.

Bilden tillhanda av: Åke Löfquist
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UTFORMNING AV GCM-LÖSNINGAR TVÄRS VÄGSTRÄCKA
Övergångar för oskyddade trafikanter tvärs över MLV placeras oftast i, eller i 
närheten av, befintliga vägkorsningar. Utformningen kan variera, och det 
tycks inte finnas någon konsensus hur övergångar tvärs väg, skall utformas. 
Några olika exempel visas på Bild 6 - Bild 8, s. 46 - 47. Ibland förekommer 
passage tvärs väg på andra ställen än i korsningar. Dessa passager utförs då 
som en mindre öppning i mitträcket. Företrädesvis placeras passagerna då 
också på 1+1-sträckor, se 3.2.1 s. 8, även fastän passager på 2+1-sträckor 
förekommer. Tyvärr har det inte varit möjligt att finna bilder som visar dessa 
utformningar. Rekommendationer för hur liknande passager bör utformas 
finns i VGU, som anger:

Det kan bli nödvändigt att placera en möjlighet att korsa vägen 
på sträcka. Detta bör då om möjligt kombineras med andra 
funktioner. Är detta inte möjligt bör öppningen göras så smal att 
den inte kan utnyttjas av motorfordon, d v s mindre än ca 1,5 m 
mellan räckesförankringarna. (Moberg, 2004, Sektion landsbygd 
– vägrum, s. 73)

Bild 6. Rv 44 Börsle. Rejäl separering av oskyddade trafikanter.

Bilden tillhanda av: Åke Löfquist
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Bild 7. Rv 44. GC-övergång via skyddande trafikö.

Bild 8. Lv 267. GC-korsning. Vägen mittseparerad med betongbalk.

Bilden tillhanda av: Åke Löfquist

Bilden tillhanda av: Sandra Johansson
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På den s k Nollvisionsslingan i Trollhättan, vid Fristorp, finns några nya 
elektroniska varningsskyltar som varnar bilister när cyklister och fotgängare 
närmar sig övergången, se Bild 9. Skyltarna varnar med hjälp av 
rörelsedetektorer monterade på GC-vägen, innan korsningen. 

Ett varningens finger bör dock höjas inför detta och liknande system. Det är 
helt avgörande för trafiksäkerheten att utförandet av liknande system är 
tillräckligt robust. Detta eftersom bilister, såväl som oskyddade trafikanter, 
som passerar platsen ofta invaggas i en falsk säkerhet och tenderar att lita på 
liknande anordningar. Skulle skyltarna vid något tillfälle vara ur funktion, 
exempelvis p g a strömavbrott, påkörning, snöslask på rörelsedetektorer m m,
kan detta få katastrofala följder.

Bild 9. Rv 44. Elektroniska varningsskyltar om oskyddade trafikanter.

Bilden tillhanda av: Åke Löfquist
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5.1.5 Redovisning av kostnadsberäkning av GCM-lösning på 
exempelsträcka: Riksväg 80 mellan Falun – Hofors 

BAKGRUND
Vid ombyggnaden av Rv 80 mellan Falun och Hofors från traditionell 13-
metersväg till MLV, har inga särskilda åtgärder vidtagits för att tillgodose 
GCM-trafik. Möjligen kan man framhålla att vid västra infarten till Ryggen 
finns ett 1,5 km långt GCM-fält som avskiljts med heldragen linje, men 
endast på den norra sidan av Rv 80 och det är inte utmärkt med någon som 
helst skyltning, se Bild 13 s. 53. Efter kontakt med utredare på aktuell sträcka, 
har det framkommit att det från början inte varit tänkt som ett GCM-fält, utan 
mer varit en konsekvens av att man behållit samma körbanebredd, på MLV:n, 
fastän Rv 80 på aktuellt avsnitt varit bredare tack vare en stigningsfil på 
sträckan.

Sträckan har försetts med mittseparering mellan Lönnemossa i Falu kommun 
och vägkorsningen med Lv 270 i Hedemora kommun, en sträcka av ungefär 
21 km, se Bilaga 4 s. 1. 

Rv 80 mellan Falun och Hofors saknar till allra största delen permanent 
boende längs vägen, däremot finns det en del sommarstugeområden och några 
sjöar som är välbesökta av sportfiskare. På sträckan finns det inga direkta 
målpunkter för GCM-trafik, det finns heller inte några större sevärdheter i 
vägens omedelbara närhet. Inom ett mindre avstånd från vägsträckan, nära 
Hofors, finns en del sevärdheter och nämnas kan exempelvis Korså bruk, 
Edske masugn, slussar vid Silvhytteå samt Husbyringen som alla lockar en 
mindre mängd besökare årligen. I regionen bor det, grovt uppskattat, ca 70 
000 permanentboende (Källa: www.scb.se, 2005, se Referensförteckning s. 
83). 

Kostnaden för att bygga om sträckan uppgick till totalt 25 mn kr och 
monteringen av mitträcket utfördes mellan augusti 2004 och februari 2005. 
Före detta utfördes underhållsbeläggning av asfalt som var planerad i 
ordinarie underhållsplan, detta var också en bidragande orsak till att vägen 
mittseparerades, och i samband med detta flyttades också beläggningsryggen 
på vägen. Totalkostnaden för hela beläggningsåtgärden uppgick till 5 mn kr, 
vilket ingår i totalsumman 25 mn kr. 

Ombyggnationen utfördes i tre steg, utflackning av slänter, byggande av nya 
parallellvägar och till sist, efter att beläggningsåtgärder och målning 
färdigställts, uppsättning av mitträcke. Vid ombyggnationen utfördes också en 
del utfartssanering och upprustning av befintliga parallellvägar för 
sommarstugor, virkestransporter och liknande vilket också ingår i 
totalkostnaden. 
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Sträckan saknar ett sammanhängande parallellvägnät, men har ett betydande 
inslag av parallella delsträckor eftersom en gammal landsväg till stora delar 
finns bevarad, om än delvis avstängd, och delvis som enskild väg, se Bild 10. 
Befintligt parallellvägnät längs den mittseparerade sträckan finns tillgodosett 
till uppskattningsvis 90 %, eller ca 19 km, se Bilaga 4 s. 1-2. Parallellvägarna 
består av både bättre och sämre gammal landsväg, se Bild 11 och Bild 12
båda på s. 52.

Bild 10. Gammal landsväg: Avstängd, till vänster, och som Enskild väg, till höger.

Sträckan saknar också realistiska alternativ till Rv 80 vid förflyttning 
mellan Falun och Hofors. Ett alternativ kallat Alternativ förbifart 1, är 
via Korså bruk, Karlsbyheden och Danholn, se Bilaga 4 s. 1. Detta alternativ 
kräver förflyttning längs väg 850, högt olycksdrabbad och olämplig för GCM-
trafik (Simer, 2003, s. 8, 15). Det andra alternativet, benämnt Alternativ 
förbifart 2, leder via Långshyttan, Arkhyttan samt förbi Vika, se Bilaga 4 s. 
1. Detta alternativ kräver förflyttning via Lv 266 som också är relativt 
olycksdrabbad och högtrafikerad. Alternativ förbifart 1 skulle ge förlängning 
av resvägen med 13 km eller 42 %, och Alternativ förbifart 2 skulle ge 
motsvarande förlängning med 27 km eller 129 %.

INVENTERING AV SAKNADE LÄNKAR PÅ STRÄCKAN
Mellan den östra utfarten från Ryggen och den gamla landsvägen som 
ansluter till Lövåsvägen saknas helt alternativ till Rv 80, se Bilaga 4 s. 2. 
Detsamma gäller mellan Lövåsvägen och gamla landsvägen som mynnar på 
Rv 80 söder om sjön Ålängen, se Bilaga 4 s. 2.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY GCM-LÖSNING
Nya GCM-lösningar har endast studerats översiktligt, och bör utredas närmare 
innan eventuellt beslut om byggnation tas. I examensarbetet har två olika 
alternativa lösningar undersökts, en enklare, billigare variant och en lite mer 
påkostad lösning. 

De beräknade kostnaderna för lösningarna är schablonmässiga och de bör 
endast betraktas som riktvärden. I totalkostnaden har exkluderats kostnader 
för marklösenprocesser, eftersom de är svåra att beräkna och endast 
schablonmässiga värden för mark som tagits i anspråk har medräknats.

Vägverket Konsult i Falun har tagit fram typutformning och schablonmässiga 
priser på föreslagna åtgärder. I förslagen används en ny GCM-stig som är en 3 
m bred cykelstig med grusslitlager. Den följer terrängen till stora delar och 
kräver ca 300 mm jordschakt samt en 500 mm överbyggnad bestående av 
förstärkningslager 330 mm, bärlager 120 mm och slitlager 50 mm. Den 
kostnadsberäknas till 550 kr/längdmeter. Vid upprustning av befintlig bättre 
landsväg har summan 160 kr/längdmeter använts där åtgärden består av 
rivning av asfalt samt upprustning av avvattningen. Där asfalten är i mycket 
gott skick på längre sträckor bör mellanliggande sämre avsnitt lagas, och då 
har summan 30 kr/m2 använts i kostnadsberäkningen. Åtgärden i det fallet har 
handlat om lagning av potthål eller maskinavjämning med ABT 11 (ABT står 
för AsfaltsBetong, Tät), i begränsad omfattning. Vid sämre 
landsväg/traktorväg har använts 400 kr/längdmeter, och åtgärden i det fallet 
har handlat om att röja buskar/vegetation, riva av asfalt i förekommande fall, 
förbättra bärlager samt lägga på grusslitlager. Enskild väg vid Ryggen kräver 
inga insatser över huvud taget.

Vägverket Region Mitt i Falun har uppgett att varje GCM-övergång kan 
kostnadsberäknas till 25 000 kr/st för öppning i mitträcke och 2 500 kr/st för 
nya grindar i viltstängsel. Man har också uppgett att pris för marklösen kan 
sättas till 1 kr/m2. Kostnadsberäkningen av de olika alternativen har utförts i 
2005 års prisnivå.

Man kan starkt ifrågasätta nyttan av att på gamla landsvägen, riva av asfalten 
på de delar som är i bättre skick, se Bild 11 s. 52, och ersätta detta med ett 
grusslitlager. Detta speciellt med tanke på att trafikbelastningen på aktuella 
vägar kommer att bli låg, företrädesvis GCM-trafik, och att totallängden av 
asfalterad gammal landsväg uppgår till 13 km.
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Bild 11. Gammal bättre landsväg längs Rv 80 Falun – Hofors

Man bör kanske begränsa sig till att riva av asfalten på de allra värst utsatta 
delarna, se Bild 12, och laga asfalt i mindre omfattning på de sträckor som är i 
bättre skick. I alternativ A bör ca 2,5 km asfalt rivas av, och i B har det 
bedömts som rimligt att riva av asfalten på ungefär 4 km väg. 
Lagningsbehovet för asfalt i något bättre skick uppskattas till 1500 m2, i båda 
alternativen.

Bild 12. Gammal sämre landsväg längs Rv 80 Falun – Hofors

Om man väljer att göra en parallellväg av alltför låg standard är risken att 
GCM-trafiken väljer färd längs MLV:n i alla fall. Därför bör man noga 
överväga standard på parallellvägar innan man beslutar sig för en åtgärd av 
detta slag.
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Angående gemensamma lösningar och problem för de två alternativen, se 
”GEMENSAMMA ÅTGÄRDER I BÅDA ALTERNATIVEN” nedan.

NY GCM-LÖSNING, ALTERNATIV A (ENKLARE UTFÖRANDE)
För kartor över vägsträckningar i förslaget se Bilaga 4 s. 3-6. Befintligt 
utförande bibehålls fram till östra utfarten från Ryggen. Detta innebär GCM-
trafik längs Rv 80 mellan utfart Gringsbo och västra infarten till Ryggen. 
Denna lösning är inte speciellt bra eftersom tillåten hastighet är 110 km/h, och
ett tänkbart GCM-fält består av en endast 1 meter bred remsa avskild med 
heldragen linje. Påpekas bör att det endast finns en GCM-remsa på den norra 
sidan av Rv 80, vilket innebär att GCM-trafik från Falun och österut måste 
färdas mot vägtrafikens färdriktning för att utnyttja GCM-fältet. GCM-fältet 
saknar också fullständigt skyltning, se Bild 13, vilket är olämpligt av två skäl; 
dels finns det en risk att bilisterna inte uppmärksammar att det faktiskt är ett 
GCM-fält och dels är det svårt för GCM-trafik att förstå hur man skall färdas. 
Risken med det är att man använder den södra sidan av Rv 80, vid färd 
österut, och på den sidan finns inget GCM-fält. Här borde man åtminstone 
förbättra skyltningen, både för bilister och för GCM-trafik, samt kanske också 
separera GCM-fältet från körbanan med ett räcke, se Bild 1 s. 43. Då GCM-
remsan kanske är i smalaste laget för en sådan åtgärd presenteras ytterligare 
förslag på lösning av denna sträcka i alternativ B, se s. 60 och Bilaga 4 s. 2.

Bild 13. Remsa längs Rv 80 som skulle kunna användas som GCM-remsa. Detta
måste dock anses olämpligt utan vajerseparering från körbanan. 
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Gamla landsvägen vid östra utfarten från Ryggen förlängs med 200 m ny 
GCM-stig, varefter GCM-trafiken leds över Rv 80 i en ny smal passage 
genom mitträcket, och vidare längs gamla landsvägen på södra sidan. Detta 
kräver också 2 nya grindar i viltstängslet, se Bild 14. 

Bild 14. Ny GCM-passage tvärs Rv 80 byggs vid östra utfarten från Ryggen.
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GCM-trafiken följer sedan gamla landsvägen fram till Lövåsvägen och korsar 
Rv 80 i befintlig korsning. På norra sidan av Rv 80 går en 560 m lång sämre 
traktorväg utanför viltstängslet, se Bild 15, traktorvägen rustas upp och 
fortsätter på en nybyggd 460 m lång GCM-stig, som ansluter till parallellväg 
mot Nyängssågen. Här leds GCM-trafik vidare över Rv 80 i befintlig korsning 
och på södra sidan vidare längs gamla landsvägen ända till Lv 270 vid 
Ängelsfors.

Bild 15. Traktorväg längs norra sidan av Rv 80.

Vid Ängelsfors är mittsepareringen slut men för att ta ett helhetsgrepp längs 
sträckan bör man leda GCM-trafik vidare tvärs över Rv 80 och in på gamla 
landsvägen på norra sidan. I detta det enkla alternativet kan detta ske genom 
att låta GCM-trafiken följa Lv 270 i ca 100 m samt Rv 80 i ca 550 m och 
vidare in på gamla landsvägen. Samma sak gäller vid östra utfarten mot 
Hofors där GCM-trafik leds 550 m på Rv 80 och därefter vidare in mot Edske 
masugn. Denna lösning är bättre än idag men för en ännu bättre separering 
även på denna sträcka, se alternativ B. 

Sista biten leds GCM-trafiken förbi samhället Edsken och vidare in på 
befintlig GCM-bana ända in till centrala Hofors. 
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Alternativ A innebär följande åtgärder:

§ Nyanläggning enkel grusbelagd GCM-stig 660 m á 550 kr/m
Totalt: 365 000 kr 

§ Upprustning befintlig väg i sämre skick 560 m á 400 kr/m
Totalt: 225 000 kr

§ Smärre upprustning av gammal landsväg 2 400 m á 160 kr/m
Totalt: 385 000 kr

§ Upprustning av beläggning 1 500 m2 á 30 kr/m2

Totalt: 45 000 kr

§ Nya grindar i viltstängsel 2 st á 2 500 kr/st
Totalt: 5 000 kr

§ Ny öppning i mitträcket 1 st á 25 000 kr/st
Totalt: 25 000 kr

§ Marklösen ca 7 500 m2 á 1 kr/m2

Totalt: 7 500 kr

Förslaget innebär en förlängning av färdvägen med 1 km, eller 4 %. Vid 
passage hela sträckan från Hosjö i Falun ända till centrala Hofors korsas Rv 
80 sju gånger (exklusive befintlig GCM-tunnel vid Edsken i Hofors). Detta 
gäller om man inte väljer att följa GCM-remsan mot trafikens färdriktning, 
1,5 km längs Rv 80 mellan Gringsbo och västra infarten till Ryggen, vilket 
inte kan anses lämpligt, se Bild 13 s. 53. Om man skulle välja att leda trafiken 
på detta sätt borde man sätta upp ett räcke mellan körbana och cykelfält, se 
Bild 1 s. 43, och samtidigt förbättra skyltningen för både bilister och 
oskyddade trafikanter. 

Detta förslag kräver öppning av åtta viltstängselgrindar, och GCM-trafiken 
skulle behöva färdas totalt 2,5 km längs Rv 80. Färdvägen på asfalterade 
parallellvägar skulle bli 20 km lång, vilket motsvarar 71 % av total sträcka.

Sammanlagd totalkostnad för alternativ A blir ca 1,1 mn kr.

Detta motsvarar en fördyring av hela objektet med ca 4,4 %, eller 5,5 % om 
man räknar bort beläggningsåtgärden på MLV:n.
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NY GCM-LÖSNING, ALTERNATIV B:1-B:3 (BÄTTRE UTFÖRANDE)
För kartor över vägsträckningar i förslaget se Bilaga 4 s. 7-11. På första delen
närmast Falun finns tre tänkbara alternativ i detta förslag, dessa alternativ 
kallas B:1-B:3. 

Alternativ B:1 går från Lönnemossavägen vid Uddnäs, söder om Rv 80, via 
en 350 m lång nybyggd GCM-stig som bör gå relativt vägnära längs avfarten 
till Lv 266 mot Hedemora p g a mark med låg bärighet ner mot sjön Runn. Ca 
200 m in på Lv 266 leds GCM-trafiken över Lv 266 och in på befintligt 
parallellvägnät på södra sidan av Rv 80 i höjd med infart mot Lönnemossa. 
Detta skulle innebära passage av en privattomt endast ett fåtal meter från 
bostadshuset vilket inte kan anses rimligt, se Bild 16. Därför bör en 100 m 
lång GCM-stig byggas runt aktuell fastighet. 

Bild 16. Parallellväg över privattomt i Lönnemossa.

Ca 1,4 km öster om infarten mot Lönnemossa korsas Rv 80, se Bild 17 s. 58, 
och på norra sidan av Rv 80 byggs en 200 m lång ny GCM-stig, denna ansluts 
till gamla landsvägen som måste rustas upp på en 200 m lång sträcka, se 
Bild 18 s. 58, där den sedermera övergår till befintligt parallellvägsystem, 
fram till utfarten från Gringsbo. 
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Bild 17. Placering av ny GCM-övergång vid Lönnemossa.

Bild 18. Gammal landsväg längs Rv 80 som rustas upp.
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Alternativ B:2 är att följa befintliga parallellvägar från Hosjö via Lönnemossa 
och Gringsbo. Även här sker passage omedelbart intill ett bostadshus, vid 
Gringsbo gård, vilket inte kan anses rimligt, naturligtvis beroende på 
frekvensen av GCM-trafikanter.

Alternativ B:3 är det minst lämpliga och skulle sträcka sig från Uddnäs, tvärs 
över Rv 80 och upp till Lönnemossavägen. Denna sträckning medför att en ny 
GCM-stig måste dras uppför bergsformationerna norr om trafikplatsen vid 
korsningen mellan Rv 80 och Lv 266. Det finns även bebyggelse i det aktuella 
området som skulle vara svår att passera med låg grad av intrång.

Alternativ B:1-B:3 ger en separering av GCM-trafik från Falun ända till västra 
infarten mot Ryggen. Separeringen blir inte fullgod eftersom parallellvägarna 
är godkända för motorfordon, men utförandet skulle bli acceptabelt eftersom 
parallellvägarna är lågt belastade och trafiken har relativt låg hastighet. Detta 
gäller i princip ända fram till östra utfarten från Ryggen.
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Alla tre inledande sträckorna i Alternativ B fortsätter sedan från utfarten vid 
Gringsbo över Rv 80 till den södra sidan och vidare längs gamla landsvägen 
upp mot Ryggen, denna behöver förlängas ca 70 meter för att kunna anslutas 
till befintlig avfart (en s k bandyklubba, se Bild 20) in mot Ryggen, se Bild 
19.

Bild 19. Ny GCM-stig byggs vid västra infarten mot Ryggen.

Bild 20. En s k Bandyklubba vid infarten mot Ryggen.

För att undvika ytterligare öppningar i mitträcket, vid östra utfarten från 
Ryggen, samt för att begränsa antalet grindöppningar, leds GCM-trafiken över 
Rv 80 i befintlig korsning. På södra sidan byggs en 500 m lång GCM-stig som 
ansluts till gamla landsvägens fortsättning mot Lövåsvägen.
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GCM-trafiken följer sedan gamla landsvägen över Lövåsvägen och vidare 
över bäcken mellan sjöarna Ålängen och Stora Lönnvattnet, via en 500 m 
lång, nybyggd GCM-stig som ansluter till en 350 m lång befintlig traktorväg, 
se Bild 21.

Bild 21. Traktorväg på södra sidan längs Rv 80

Traktorvägen ansluter till gamla landsvägen söder om Rv 80, i höjd med 
sommarstugeområdet söder om sjön Ålängen. På södra sidan leds GCM-
trafiken vidare längs gamla landsvägen ända till Lv 270 vid Ängelsfors. 

Vid Ängelsfors är mittsepareringen slut men för att ta ett helhetsgrepp längs 
sträckan bör man leda GCM-trafik vidare längs gamla landsvägen, över Lv 
270, och därefter via en 30 m lång nybyggd GCM-stig in på en gammal väg 
som leder ut på Rv 80, se Bild 22 och Bild 23 båda på s. 62. 
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Bild 22. Ny GCM-stig byggs längs Rv 80 vid Ängelsfors.

Bild 23. Övergång över Rv 80 vid Ängelsfors.

Denna passage har faktiskt oskyddade trafikanter redan hittat att döma av de 
upptrampade stigarna utanför viltstängslet, se Bild 22! 

Här korsas Rv 80 via befintliga grindar i viltstängslet och vidare på norra 
sidan längs gamla landsvägen. Denna förlängs med en 350 m lång nyanlagd 
GCM-stig i den östra änden, ända fram till Malmbergsåsvägen. Därefter 
vidare över Rv 80 i befintlig korsning in mot Edske masugn, samt via gamla 
landsvägen förbi samhället Edsken och slutligen in på befintlig GCM-bana till 
centrala Hofors.
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Alternativ B:1 innebär följande åtgärder:

§ Nyanläggning enkel grusbelagd GCM-stig 2 100 m á 550 kr/m
Totalt: 1 155 000 kr

§ Upprustning befintlig väg i sämre skick 550 m á 400 kr/m
Totalt: 220 000 kr

§ Smärre upprustning av gammal landsväg 4 000 m á 160 kr/m
Totalt: 640 000 kr

§ Upprustning av beläggning 1 500 m2 á 30 kr/m2

Totalt: 45 000 kr

§ Nya grindar i viltstängsel 3 st á 2 500 kr/st
Totalt: 7 500 kr

§ Nya öppningar i mitträcket 1 st á 25 000 kr/st
Totalt: 25 000 kr

§ Marklösen 20 000 m2 á 1 kr/m2

Totalt: 20 000 kr

Alternativet innebär ingen förlängning av färdvägen. Vid passage hela 
sträckan från Hosjö i Falun ända till centrala Hofors passeras Rv 80 sex 
gånger (exklusive befintlig GCM-tunnel vid Edsken i Hofors). Dessutom 
passeras Lv 266 och Lv 270 vardera en gång. Öppning av tolv st 
viltstängselgrindar krävs, men om man väljer att flytta om viltstängslet något 
på vissa begränsade partier, skulle endast åtta grindar behöva öppnas. Antal 
grindöppningar ökar, jämfört med alternativ A, p g a högre grad av separering 
mellan trafikslag, både vid Ryggen och vid Ängelsfors.

I detta förslag följer oskyddade trafikanter varken Rv 80, Lv 266 eller Lv 270 
över huvud taget. Färdvägen på asfalterade parallellvägar skulle bli 21 km 
lång, vilket motsvarar 75 %. Detta alternativ prioriterar komfort och kort 
färdväg. 

Sammanlagd totalkostnad för alternativ B:1 blir ca 2,2 mn kr.

Detta motsvarar en fördyring av hela objektet med ca 8,8 %, eller 11,0 % om 
man räknar bort beläggningsåtgärden på MLV:n.
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Alternativ B:2 innebär följande åtgärder:

§ Nyanläggning enkel grusbelagd GCM-stig 1 450 m á 550 kr/m
Totalt: 800 000 kr

§ Upprustning befintlig väg i sämre skick 350 m á 400 kr/m
Totalt: 140 000 kr

§ Smärre upprustning av gammal landsväg 4000 m á 160 kr/m
Totalt: 640 000 kr

§ Upprustning av beläggning 1 500 m2 á 30 kr/m2

Totalt: 45 000 kr

§ Nya grindar i viltstängsel 1 st á 2 500 kr/st
Totalt: 2 500 kr

§ Marklösen 15 000 m2 á 1 kr/m2

Totalt: 15 000 kr

Alternativet innebär en förlängning av färdvägen med 1 km, eller 4 %. Vid 
passage hela sträckan från Hosjö i Falun ända till centrala Hofors passeras Rv 
80 fem gånger (exklusive befintlig GCM-tunnel vid Edsken i Hofors), och Lv 
270 passeras en gång. Öppning av nio st viltstängselgrindar krävs, men om 
man väljer att flytta om viltstängslet något på vissa begränsade partier, skulle 
endast fem grindar behöva öppnas. 

I detta förslag följer oskyddade trafikanter varken Rv 80, Lv 266 eller Lv 270 
över huvud taget. Färdvägen på asfalterade parallellvägar skulle bli 20 km 
lång, vilket motsvarar 69 %. Detta alternativ prioriterar säkerhet. 

Sammanlagd totalkostnad för alternativ B:2 blir ca 1,7 mn kr. 

Detta motsvarar en fördyring av hela objektet med ca 6,8 %, eller 8,5 % om 
man räknar bort beläggningsåtgärden på MLV:n.
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Alternativ B:3:

Förslaget anses inte realistiskt med hänsyn dels till förslagets relativt 
stora mängd bergsschakt, dels eventuellt behov av inlösen av bostadshus. 

GEMENSAMMA ÅTGÄRDER I BÅDE ALTERNATIV A OCH B
Över Ålängsån leder en bro som är i sämre skick, se Bild 24 s. 66, vilket 
troligen är en anledning till att denna sträcka är avstängd med vägbommar. 
För att tillåta GCM-trafik på sträckan bör man rusta upp bron eller anlägga en 
enklare lägre bro vid sidan om. Kostnaden för denna åtgärd är svår att bedöma 
översiktligt och har utelämnats i exemplet. Denna kostnad drabbar dock båda 
alternativen och måste anses speciell för detta projekt, även fast det 
naturligtvis kan uppstå liknande behov av åtgärder på liknande objekt som 
måste utredas individuellt.
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Bild 24. Skador på bro över Ålängsån.
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5.2 DISKUSSION
5.2.1 Olycksrisker för GCM-trafik på MLV
Eftersom en 13-meters väg som byggts om till MLV inte rymmer så breda 
vägrenar riskerar man att bygga framtida olycksvägar för GCM-trafik med 
sådana lösningar. Detta eftersom både barn och äldre cyklister tenderar att 
behöva större ”vingelmån”, samtidigt som det finns studier som visar att 
äldre oftare vistas på landsvägar: 
”Resultatet från denna undersökning visar att äldre oftare än andra 
åldersgrupper vistas i miljöer med högre dödlig skaderisk. Exempelvis går 
och cyklar äldre i större utsträckning än yngre på landsväg.” (Gustafsson, 
2003, s. 47)
När det gäller risken att allvarligt skadas eller dödas så måste man säga att den 
har ökat markant ur ett GCM-perspektiv, eftersom det blivit så mycket 
trängre, speciellt om det också sitter ett ytterräcke på tvåkörfältet, som då blir 
obehagligt trångt för en fotgängare eller cyklist. En MLV är faktiskt betydligt 
trängre än en MV (MotorVäg) eller en ML (MotortrafikLed, traditionell) vilka 
ju båda är förbjudna för GCM-trafikanter, se Bild 25.

Bild 25. Jämförelse mellan MLV, till vänster, där GCM-trafik är tillåten, och MV, till höger
där GCM-trafik är förbjuden.

Det finns en betydande risk att dödas eller skadas svårt som GCM-trafikant på 
landsväg, detta beroende på de höga hastigheter som i sin tur ger så höga 
nivåer av krockvåld, vilket visas i VTI meddelande 928-2003:
”Risken att skadas i trafiken är betydligt högre för alla åldersgrupper i 
tätortsmiljö än utanför tätort. Skadekonsekvensen, d v s risken för att skadan 
är dödlig, är dock högre utanför tätort, beroende på de högre hastigheterna 
utanför tätort.” (Gustafsson, 2003, s. 47)
Tyvärr så redovisas inte vad som ingår i begreppet ”utanför tätort”, t ex hur 
stor andel av landsvägarna som är vajerseparerade.
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I anslutning till detta måste man, efter en noggrann analys av materialet, 
påpeka att det existerar ett cyniskt synsätt på GCM-trafik, låt vara ett 
bekymrat sådant. Med detta menas att man säger att det är tillåtet för GCM-
trafik att vistas på MLV, fast man vet att det är direkt olämpligt. I samma 
andetag konstaterar man att det är ekonomiska aspekter som tvingar fram 
detta synsätt, därav det bekymrade uttrycket. Sett ur detta perspektiv kan det 
vara så att MLV inte kommer att bli en framtida olycksväg för GCM-trafik. 
Dessa trafikantgrupper vågar helt enkelt inte använda en MLV!

5.2.2 Säkerhet för oskyddade trafikanter
Man kan nog med fog påstå att det säkraste sättet att färdas till fots eller på 
cykel är separerad från motorfordon. I alla fall om motorfordonens hastighet 
överstiger 30 km/h. Detta har visats i flera studier (bl a: Gustafsson, 2003, s. 
5; Thulin, 2003, s. 6; Nilsson m fl, 2001, s. 33) och detta är även regeringens 
inställning i frågan. I en proposition till Riksdagen den 27 maj 2004 skriver 
regeringen att:
”I tätorter är åtgärder för att sänka farterna det mest väsentliga för att öka 
cyklisternas tillgänglighet. Utanför tätorterna krävs fortsatta satsningar för 
att utveckla regionala cykelstråk, separerade från den övriga vägtrafiken.” 
(prop. 2003/04:160, s. 77)

Vidare skriver man i en sammanfattning av målen för regeringens 
transportpolitik att regeringens inställning är att Nollvisionen för vägtrafiken 
inte är till enbart för motorfordon utan innefattar alla trafikslag, man slår fast 
att:
”Nollvisionen ska gälla alla trafikslag, oavsett om det rör sig om 
yrkesmässiga transporter som utförs av professionella operatörer eller om det 
handlar om privatresor som utförs av enskilda trafikanter.”
(Näringsdepartementet, 2003, s. 14)
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5.2.3 Framkomlighet för olika trafikantgrupper
Om man läser regeringens proposition Fortsatt arbete för en säker vägtrafik
(prop. 2003/04:160) så kan man se att regeringen anser att cykeltrafik är 
mycket värdefull ur många olika aspekter och påpekar nyttan av att förbättra 
infrastrukturen för cyklister. Man skriver:

Cykeln är ett effektivt och attraktivt transportmedel på korta och 
medellånga avstånd. En ökad cykling bidrar till folkhälsan och är 
även positivt från miljösynpunkt. Cykling har på många håll 
därtill betydande potential för turistnäringen. För att ta vara på 
cyklingens möjligheter krävs att infrastrukturen och övrig trafik 
bättre anpassas till cyklingens förutsättningar. Utvecklingen mot 
högre hastigheter på vägarna har lett till att tillgängligheten för 
cyklister försämrats. I regeringens direktiv till länsstyrelserna 
inför fastställelsen av länsplanerna för regional infrastruktur 
2004–2015 understryks behovet av en tydlig redovisning av vilka 
medel som avsätts för cyklisternas och gångtrafikanternas behov.
(Prop. 2003/04:160, s. 77)

Ombyggnad av 13-metersvägar till MLV går i många fall stick i stäv med 
denna ambition då det måste vara ställt utom allt tvivel att det är 
framkomlighet för motorfordon, och då främst bilister och transportörer, som 
är prioriterade i ett vägsystem där MLV ingår. Detta rimmar heller inte 
särskilt väl överens med de transportpolitiska målen som antogs av Riksdagen 
1997, där regeringen bl a skriver att:
”Enligt regeringens uppfattning bör statens ansvar för att upprätthålla en 
grundläggande transportförsörjning omfatta alla de transportbehov som 
måste kunna tillgodoses i ett väl utvecklat samhälle oavsett om det gäller 
person- eller godstransporter.”
(Prop. 1997/98:56, s. 19)

Detta mål är ju å andra sidan, rent praktiskt betraktat, endast en vision att 
sträva mot, och det kanske inte är rimligt att kräva fullständig jämlikhet 
mellan alla trafikantgrupper, i alla lägen, på alla platser. Samhället kanske 
måste acceptera att fotgängare, cyklister och mopedister blir hänvisade till 
vissa stråk, avskurna från andra stråk och får acceptera längre resväg i en del 
fall.
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En del röster gör däremot gällande att samhället i stort får betala ett mycket 
högt pris för mötesseparerade vägar och att man borde kunna göra mycket 
mer, med ganska små medel, vad det gäller upprustning av parallellvägnätet 
för just GCM-trafik. I detta avseende finns det stora regionala skillnader och 
man måste framhålla Vägverket region Skåne som ett lysande exempel på att 
det går att öka fokuseringen på oskyddade trafikanter längs mötesseparerade 
landsvägar. Här har man, på eget initiativ, tagit beslut att separera all GCM-
trafik från motorfordon på alla MLV som byggs. Man skulle kunna invända 
att i Vägverkets region Skåne är befolkningsunderlaget tillräckligt stort för att 
ta ett sådant policybeslut, men mot den invändningen kan ställas att 
befolkningsunderlaget borde vara tillräckligt stort även i flera andra regioner. 

Intressant att nämna i sammanhanget är också att regeringen i propositionen 
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (Prop. 2003/04:160) skriver att 
tillgänglig statistik visar en ökning av antal skadade mopedister och 
motorcyklister, vilket tros kunna förklaras med ett ökat trafikarbete. I samma 
mening skriver man att svårt skadade cyklister och fotgängare har minskat, 
men ingenting nämns om orsaken till detta (nämnda proposition s. 32-33). 
Frågan är om säkerheten har höjts för dessa båda grupper eller om 
trafikarbetet helt enkelt har minskat?

5.2.4 Kostnader för GCM-lösningar
Kostnader för separering av GCM-trafik på landsbygd måste hela tiden ställas 
i relation till nyttan av investeringarna. Vid analysen av nyttan är det mycket 
viktigt att ta med potentialen för utveckling av GCM-trafik på aktuell sträcka. 
Det har ofta visat sig att efter något år har exempelvis antal cyklister ökat 
betydligt efter nybyggnation av en cykelbana.

Kostnader för GCM-lösningar kan ofta te sig höga men ställda i relation till 
kostnaden för mittsepareringen, som bilisterna oftast drar nytta av, så är det 
kanske inte så orimliga summor för att tillgodose acceptabla lösningar för alla 
trafikantgrupper. Samtidigt så skall man komma ihåg att 2+1-vägarna ända 
från början varit tänkta som en billig, ombyggd väg för att lösa ett akut 
säkerhetsproblem; nämligen att hindra fordon från att frontalkrocka med 
andra fordon. Detta illustreras tydligt i VTI-rapporten ”Livlina på E4” där 
man skriver: 
”Enligt en av deltagarna i arbetsgruppen var problemet att ju mer man 
försökte lösa desto mindre kostnadseffektivt blev det: 
–Till slut blir det för dyrt. Sätter du igång och breddar, bygger 
räddningsvägar, gång- och cykelvägar då kostar det snabbt 10 000 kronor 
metern och då är det plötsligt mycket tveksamt.” (Larsson, 2002, s. 70).
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5.2.5 Vägsamfälligheter
Vägverket kan ingå som en delägare av en vägsamfällighet, men det kan vara 
svårt att få arrangemanget godkänt av Lantmäteriverket. Detta eftersom 
Vägverket inte äger någon mark på den aktuella platsen och en grundprincip 
vid samfälligheter är att delägarna ingår i den s k båtnaden. Med båtnad 
menas att man drar nytta av någonting. I detta fall menas att för att få bli 
delägare i en samfällighet skall man också ha någon nytta av samfälligheten, 
d v s vara markägare på den aktuella platsen. 

5.2.6 Risk att viktiga frågor inte belyses på ett bra sätt
Det tycks finnas ett glapp mellan beställarrepresentanter och projektörer som 
gör att vissa frågor blir svåra att utreda fullt ut. För att ta trafikanalys som 
exempel, så upplever projektörerna, som har kunskapen om VGU:s 
utformning, att de inte kan påverka projektet, utan ramarna är redan fastlagda 
av beställarrepresentanterna, som kanske inte i lika stor utsträckning har 
kunskaper om VGU:s utformning. 

Det är inte säkert att detta är något stort problem, eftersom båda grupperna 
säkert är professionella nog att hantera denna fråga. Men blott risken att 
viktiga frågor, exempelvis trafikanalys, ”hamnar mellan stolarna” gör att man 
bör vara vaksam på problemet, och fundera på om det går att förändra 
arbetsmetoderna på något sätt.
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
6.1 SLUTSATSER
6.1.1 Inofficiella direktiv
I intervjustudien har det framkommit ytterst oroande uppgifter om att det 
existerar, företrädesvis inofficiella, direktiv som säger att man på regionerna 
ensidigt skall fokusera på att montera mitträcket, och lämna kringåtgärder 
därhän. Här bör direkt påpekas att undersökningen är liten, endast 20 st 
respondenter, men det är trots allt slumpvalda respondenter, och när 30 % av 
dessa uttrycker denna uppfattning så bör man, enligt min mening, ta detta
problem på allvar. 

Om denna uppgift skulle visa sig stämma så bör Vägverkets ledning allvarligt 
reflektera över sitt uppdrag. Det kan inte vara förenligt med uppdraget att så 
ensidigt tillgodose behoven för en, visserligen stor, men ändå endast en 
trafikantgrupp, och därmed praktiskt taget ignorera övriga mindre 
trafikantgrupper. 

6.1.2 GCM-trafik
Man kan slå fast att GCM-trafik är ytterst olämplig på MLV, även om det är 
tillåtet. Detta gäller även om den speciella typsektionen för integrerad GCM-
trafik används, se Figur 1 s. 6, åtminstone på vägar där tillåten hastighet är 
över 70 km/h. 

6.1.3 Mopeder
Mopeder är lite speciella ur den synpunkten att EU-moped klass I inte får 
framföras på cykelbana, utan skall vistas på vägren, där sådan finns, eller i 
annat fall på körbana. Traditionell moped och EU-godkänd moped klass II 
skall däremot framföras på cykelbana. Detta gör att hur man än behandlar 
problemet med trafikseparering på MLV, så kommer alltid någon typ av 
moped att hamna i konflikt med antingen cyklister eller motorfordon. 
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6.1.4 Framkomlighet
GCM-trafik på MLV är inte i första hand ett säkerhetsproblem utan ett 
framkomlighets-/tillgänglighetsproblem. Detta eftersom GCM-trafik vågar sig 
helt enkelt inte ut på en MLV, vilket innebär att säkerhetsriskerna inte ökar. 
Däremot så begränsas ju framkomligheten avsevärt för dessa trafikantgrupper. 
På vissa sträckor är GCM-trafik totalt avskuren och vissa orter är orealistiska 
att nå till fots och på cykel om man beaktar de omvägar som alternativvägarna 
innebär. Till många orter är det inte heller särskilt lätt att ta sig med moped, 
eftersom man då upplever en stark stress av bakomvarande trafik p g a att 
trafik med stora hastighetsskillnader tvingas att samsas på samma körbanor. 
Körbanor, där passage av långsammare trafik inte är möjlig, av utrymmesskäl.

6.1.5 Kostnader och resurser
Separering av GCM-trafik från motorfordon, i den utsträckning som skulle 
vara önskvärt, skulle bli mycket kostsamt, och medföra att mittsepareringen 
av farliga vägar inte skulle bli genomförd i den omfattning, och i det höga 
tempo, som är nödvändigt för att försöka att klara uppställda trafiksäkerhets-
mål.

I stort sett samtliga inblandade aktörer ser bristen på tilldelade resurser som 
ett stort hinder för att kunna ta hand om oskyddade trafikanter på ett bra sätt. 
Användargrupperna anför dessutom systemfel i resursfördelningen mellan 
trafikantgrupper, både vad det gäller investeringar och drift/underhåll. 

6.1.6 Kostnader för parallell- och alternativvägar
Vid praktiskt taget all form av separering mellan oskyddade trafikanter och 
motorfordon uppstår inte bara byggkostnader, som ju är en engångskostnad, 
utan också löpande kostnader i form av ökade drift och underhållsinsatser. 
Detta av främst två orsaker; dels eftersom man vid upplåtande av vägar måste 
kunna garantera trafikanternas säkerhet, och dels kan man oftast inte sköta 
parallellvägarna samtidigt, eller med samma fordon, som man sköter övriga 
vägar.

Ofta så kan det vara möjligt att äska pengar för själva investeringen, men 
betydligt svårare att ha råd att sköta drift och underhåll. Detta är inte bara 
kapitalförstöring på sikt, utan det förtar också nyttan med själva investeringen 
i sig; Om inte vägarna sköts ordentligt så används de inte, och därmed har 
investeringen varit förgäves. Detsamma gäller om investeringen varit alltför 
snålt tilltagen från början.
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6.1.7 VGU
Trafikanalys av GCM-trafik är ett område som bör utvecklas i VGU. 
Trafikanalysen bör vara mer nyanserad än idag och fokusera mer på 
potentialen för GCM-trafik. Detta kan man uppnå genom att utforma en 
analysmetod som tar hänsyn till parametrar som befolkningsmängden i 
regionen, befolkningens sammansättning, avstånd mellan tätorter, 
vägsträckans ÅDT (ÅrsDygnsTrafik), målpunkter i regionen, vägens 
lokalisering i förhållande till alternativvägar samt vägens lokalisering i landet 
d v s analysen bör också kopplas till klimatet. 

Det viktigaste att framhålla är dock att man måste säkerställa att analysen 
verkligen utförs på ett seriöst sätt så att det inte bara blir en pappersprodukt 
som finns till för sitt eget självändamål. I undersökningen har framkommit att 
i dagsläget är det oroande ofta som trafikanalysen av GCM-trafiken i 
allmänhet, men kanske GCM-trafikens utvecklingspotential i synnerhet, utförs 
på alldeles för lösa grunder. Undersökningen visar på total avsaknad av analys 
i vissa fall, i andra fall har det handlat om insamlande av ett fåtal uppgifter 
ryktesvägen, och i ytterligare fall insamling av underlag på informations-
möten med allmänheten. 

Direktiv för Separering av GCM-trafik bör vara utformade som bör-värden 
inom överlappande intervall. Dessutom bör de ta hänsyn till ÅDTmotorfordon på 
vägsträckan samt geografisk lokalisering, för att även ta hänsyn till klimat. 
Detta eftersom det ofta är mindre andel cyklister vid bistrare klimat, och 
utformning av vägsystem för GCM-trafik bör avspegla detta faktum.

Beställarrepresentanter anser ofta att de inte behöver kunskaper i VGU. 
Men i en hel del fall har det visat sig att olika saker ”faller mellan stolarna” 
eftersom många beslut redan är tagna när projektörerna, som har kunskap om 
aktuella uppdaterade direktiv, kommer in i projektet. Inte minst gäller detta 
trafikanalys, separeringsgrad och typsektioner, där beslut om både utförande 
och kostnadsramar har tagits innan behov, och direktiv, fullständigt har 
klarlagts.

Kunskapsspridning mellan projektörer, konsultfirmor, beställar-
representanter och regioner bör förbättras. Annars riskerar man att upprepa 
lösningar som redan konstaterats fungera dåligt. I ett fåtal fall har det fungerat 
som det bör göra, nämligen att man inrapporterar brister omedelbart när de 
upptäcks, och då också till rätt, berörd aktör. Tyvärr är detta undantag, och allt 
som oftast framkommer uppgifter om att kunskapsspridningen ”stannar på 
vägen”, innan uppgifterna har nått den som bör ta del av dem. 
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6.1.8 Hänvisning av GCM-trafik in på enskild väg
I undersökningen har framförts synpunkter på svårigheter att hänvisa GCM-
trafik in på enskilda vägar och ägovägar. Det uppstår ett dilemma angående 
vem som skall ha ansvar för de oskyddade trafikanterna på den enskilda 
vägen. Många gånger säger aktuella försäkringsbolag från, man vill inte 
riskera att få ersättningsanspråk från allmän trafik som Vägverket har hänvisat 
in på vägar där Vägverket inte är formell väghållare. 

En möjlig lösning skulle vara att Vägverket går in som frivillig väghållare för 
de oskyddade trafikanterna, men detta skulle innebära svårigheter, eftersom 
det i en sådan uppgörelse ju faktiskt skulle finnas två väghållare på samma 
väg, och vem har då det formella ansvaret för den dagliga driften och 
eventuella olyckor? 

En annan lösning kunde vara att markägaren är formell väghållare, och vid en 
olycka helt enkelt ges rätt att ställa skadståndsanspråk mot Vägverket, men 
detta skulle troligen resultera i många gränsdragningar, och därmed rättsliga 
processer. 

Ytterligare en lösning skulle kunna vara att Vägverket tog över hela det 
formella väghållaransvaret på den enskilda vägen, men detta alternativ skulle 
bli mycket dyrt för Vägverket.

Hela problematiken resulterar i att det idag finns risk för att GCM-trafik 
kommer in på en MLV av ren okunskap, man vet helt enkelt inte om att det 
finns bättre alternativa vägar. Detta är oacceptabelt och borde kunna lösas. 

Ett förslag på lösning kan vara att stifta ett nytt, kanske juridiskt, begrepp; 
Rekommenderad alternativ GCM-väg. Detta begrepp skulle innebära att man 
rekommenderar ett alternativ där Vägverket inte är väghållare och där man 
färdas på egen risk. I detta begrepp skulle också inkluderas att man som 
trafikant kanske måste räkna med att motorfordon kan förekomma, att drift 
och underhåll kan vara begränsat och att vinterväghållning kan vara indragen. 
Trots alla dessa inskränkningar så borde detta vara ett bättre alternativ, än att 
som GCM-trafikant färdas på en MLV tillsammans med motorfordon i 90 
eller 110 km/h. Här måste man dock påpeka att det rent etiskt vore stötande av 
en så stor aktör som Vägverket, att slussa in oskyddade trafikanter på en 
ersättningsväg, och väl där så lämnas de åt sitt öde!
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I samråd med representanter för Vägverket som jobbat med dessa frågor, har 
framkommit att det redan idag förekommer lösningar med avtal om förhöjt 
statsbidrag på ersättningsvägar. Dessa avtal är utformade så att väghållaren, 
ofta en vägförening bildad av markägare, erhåller ett högre statsbidrag än 
normalt från Vägverket. Detta för att kunna hålla en nära nog allmän standard 
på ersättningsvägen. I avtalet ligger också då att vägsamfälligheten övertar 
väghållaransvaret även för de oskyddade trafikanter som Vägverket hänvisar 
in på den enskilda vägen. Det är dock något oklart hur vägsamfällighetens 
försäkringsbolag ställer sig till en sådan lösning, vad det gäller 
ansvarsförsäkringsdelen. 

Som ett led i att försöka komma till en lösning på problemet med att kunna 
hänvisa GCM-trafik in på bättre alternativvägar än MLV:n, bör man ta fram 
ett nytt vägmärke just för detta, se 6.1.9 samt Bilaga 5. 

6.1.9 Nytt vägmärke – Alternativ GCM-väg längs MLV
För att undvika oskyddade trafikanter på en MLV, bör man erbjuda dessa 
grupper ett alternativ, genom hänvisningsskyltning. I examensarbetet har ett 
förslag till utformning av nytt vägmärke framtagits, se Figur 6 samt Bilaga 5. 
I Bilaga 5 ges även fler exempel på tänkbar ny skyltning för GCM-trafik på 
MLV. Förslagen har tagits fram av rapportförfattaren efter samråd med 
anställda på flera av Vägverkets regioner. Det bör påpekas att detta endast är 
förslag och att man bör utreda både vägmärkenas utformning och dess 
juridiska innebörd vidare. Det är dock viktigt att man skyndsamt löser 
hänvisningsskyltningen för oskyddade trafikanter på MLV. Detta för att i 
största möjliga utsträckning undvika oskyddade trafikanter på dessa vägtyper.

Figur 6. Nytt vägmärke – Alternativ GCM-väg på MLV.
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I förslaget till nytt vägmärke, Figur 6 s. 76, har använts vägmärket ”Enskild 
väg” i botten. Tanken med detta är att man redan i vägmärkets layout, intuitivt 
skall känna att det på vägen kan vara något lägre standard än på normal 
allmän väg. Man skulle kunna tänka sig en blå eller möjligen helgul 
bakgrund, men en blå bakgrund skulle associera för mycket till en vanlig 
cykelbana, se Figur 7, där cykeltrafik sker helt separerat från övrig trafik. 
Vidare skulle en helgul bakgrund ge ett vägmärke som i alltför hög grad 
liknar ett vägmärke för cykelled, se Figur 8, och vägarna som behandlas här 
bör inte markeras som traditionella cykelleder. Detta eftersom en cykelled 
främst är till för s k rekreationscykling och i fallet med en ersättningsväg 
istället för en MLV, handlar det mera om ren förflyttning från punkt A till 
punkt B.

Kvadratisk form har valts eftersom det är fråga om en trafikhänvisning. 

Figur 7. GC-Bana, även traditionell moped och EU-moped klass II är generellt tillåten.

Figur 8. Cykelledsmärke.
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6.2 REKOMMENDATIONER
§ Se över om dagens ensidiga fokusering på bilisters säkerhet, detta på 

bekostnad av oskyddade trafikanters framkomlighet, skall fortgå.

§ Utforma centrala direktiv, för tecknande av vägrättsavtal mellan 
Vägverket och vägsamfälligheter angående ersättningsvägar för GCM-
trafik. Se 6.1.8 s. 75.

§ Förbättra kunskapsspridningen mellan samtliga berörda aktörer. Se 
exempelvis förslaget ”Dynamisk kunskapsbank” (Thorsman och 
Magnusson, 2004, s. 38-39)

§ Utveckla direktiven för trafikanalys av GCM-trafik i VGU. 
Trafikanalys av GCM-trafik bör vara mycket mer nyanserad och ta 
hänsyn till fler parametrar än idag. Se 6.1.7 s. 74.

§ Tydliggör nyttan av att även beställarrepresentanter är uppdaterade på 
huvuddragen i VGU:s direktiv.

§ Utforma ett nytt vägmärke – Alternativ GCM-väg längs MLV. För 
förslag till utformning se 6.1.9 s. 76 samt Bilaga 5.

§ Förbättra hänvisningsskyltningen för oskyddade trafikanter, se 6.1.8 s. 
75, 6.1.9 s. 76 samt Bilaga 5. För ny tänkbar skyltutformning och 
tänkbara skyltkombinationer, se Bilaga 5.

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER
§ Utfarter på mötesseparerade vägar. Hur skall man behandla fastighets-, 

jordbruks- och ägovägsutfarter samt utfarter från Enskilda vägar?

§ Skyltning på mötesseparerade vägar. Det saknas en enhetlig, nationell 
skyltutformning, både för bilister och oskyddade trafikanter.
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7 BEGREPPSFÖRKLARING OCH ORDLISTA
ABT – Asfaltsbetong, tät
DoU – Drift och underhåll
DSS – Döda och svårt skadade
E(NN) – Europaväg nummer NN
GCM – Gång, cykel och moped
GD – Generaldirektör
HK – Huvudkontor 
LGF – Långsamtgående fordon 
Lv (NNN) – Länsväg nummer NNN
MC – Motorcykel
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning
ML – Motortrafikled
MLV – Mötesseparerad landsväg
MML – Mötesseparerad motortrafikled
MV – Motorväg
Rv (NN) – Riksväg nummer NN
VGU – Vägars och gators utformning 
VV – Vägverket
ÅDT – Årsdygnstrafik

Beläggningsrygg – En ås mitt på vägen. Uppstår eftersom asfaltsläggaren 
följer vägens bombering, se ”Bombering”.

Bombering – kallas även tvärfallslutning. En vägyta skall inte ligga helt 
vågrätt eftersom det då samlas vatten på vägen. Detta eftersom vatten på 
vägbanan innebär problem i form av försämrad hållfasthet på vägen, isfläckar 
vintertid m m. Därför skall alltid en väg luta i tvär- och/eller längsled. 

Harvardsystemet – Ett system för att ange referenser i skrivna 
publikationer.

Pennsylvaniafräsning – Detta är urfrästa gropar i asfalten längs en målad 
vägmarkering. Detta ger en vibrerande vägmarkering och är till för att 
uppmärksamma bilister på att de överträder sido- eller mittmarkeringen, se 
Bild 1 och Bild 2 båda på s. 43.

Årsdygnstrafik – Detta är ett mått på trafikflödet på aktuell vägsträcka. 
Brukar ange medeltrafikflödet per dygn under ett år. Kan anges som 
fordon/dygn, axelpar/dygn eller gående och cyklister/dygn.
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FÖRFATTARENS KOMMENTAR: Detta examensarbete är inte färdigställt, 
utan arbetet pågår samtidigt som detta skrivs. Jag väljer ändå att referera till 
detta granskningsexemplar eftersom detta arbete innehåller en del mycket bra 
förslag. Granskningsexemplaret har tillhandahållits av Hawzhen Ahmed, 
doktorandstudent i Vägteknik på institutionen för Matematik, Vetenskap och 
Teknik vid Högskolan Dalarna i Borlänge.

Examensarbetet som håller på att färdigställas har titeln ”Mötesfri 2+1 väg 
med stållineräcke. Övergripande beskrivning av problem och hinder för 
ständiga förbättringar. Dess orsaker, samt förbättringsförslag.” 
Examensarbetet har registreringsnummer: E 3076 M.

8.5 REGERINGSPROPOSITIONER
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (2003/04:160) Inlämnad till Sveriges 
riksdag den 27 maj 2004.

Transportpolitik för en hållbar utveckling (Prop. 1997/98:56) Inlämnad till 
Sveriges riksdag den 5 mars 1998.

Nollvisionen och det trafiksäkra samhället (Prop. 1996/97:137) Inlämnad till 
Sveriges riksdag våren 1997. 
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8.6 INTERNET
(2005) Fakta om moped klass I, Vägverket 
<http://www.vv.se/templates/page3____4563.aspx>

(2005) Fakta om moped klass II, Vägverket 
<http://www.vv.se/templates/page3____4573.aspx> 

(2004) Befolkningen efter kommun, civilstånd och kön. År 1968-2004, 
Statistiska centralbyrån 
<http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C92330
01&huvudtabell=Befolkning&deltabell=KalderT&deltabellnamn=Befolkning
en+efter+kommun%2C+civilst%E5nd+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod
=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Folkmangd&starttid=19
68&stopptid=2004&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&la
ngdb=1> 2005-05-11, Kl.18:24
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Dokument skickat den 8 maj 2005, till Infrastrukturminister 
Ulrika Messing

Inledning

Föreliggande frågesammanställning ställs till Infrastrukturminister Ulrika 
Messing, i ett försök att fånga regeringen syn på problematiken med gång-, 
cykel- och mopedtrafik (fortsättningsvis benämnt GCM-trafik) på 
mötesseparerad landsväg (fortsättningsvis benämnt MLV). 

Frågesammanställningen ingår i ett 10-poängs examensarbete i ämnet 
Byggteknik, gren Väg- och Banteknik, på Högskolan Dalarna. 
Examensarbetet utförs åt Vägverket Konsult i Falun och innefattar 
kartläggning av lämpliga vägsträckor att studera, intervjuer med flera olika 
berörda aktörer och användare, samt exemplifiering av möjliga 
ombyggnader och även en inventering av bra utformningar av GCM-
lösningar på MLV. I examensarbetet ingår också att försöka utveckla 
direktiven i Vägverkets officiella styrdokument för vägutformning, Vägars 
och Gators Utformning (VGU). 
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Bakgrund

Vid ombyggnad av 13-metersvägar till MLV uppstår problemet att det blir 
väldigt lite utrymme för GCM-trafik. Detta innebär att även fast det är 
tillåtet enligt gällande trafikantlagstiftning för GCM-trafik att färdas längs 
en MLV, är detta i praktiken uteslutet då det är ytterst olämpligt och mycket 
farligt. Eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade så förses 
sträckorna oftast inte heller med ersättningsvägar i tillräcklig omfattning. På 
grund av detta känner sig GCM-trafikantgruppen åsidosatta när bilistliv skall 
sparas i Nollvisionens namn. På vissa sträckor blir GCM-trafiken helt 
avskuren, då ersättningsvägar saknas, är i dåligt skick eller ger en 
förlängning av resvägen med mer än 100 % i vissa kända fall. 

Ytterligare ett problem i sammanhanget är att trots att man bygger en 
cykelbana, så kvarstår konflikten mellan dels EU-moped klass I och 
motorfordon, dels EU-moped klass II och cyklister/fotgängare. Detta 
eftersom EU-moped klass I skall föras på vägren/körbana och är förbjuden 
på cykelbana, medan EU-moped klass II är tillåten att framföras på 
cykelbana.

Ett problem som framkommit under undersökningen är den utdragna och 
fördyrande processen vid marklösen. Detta ses många gånger som en onödig 
fördyring då det ofta skulle räcka med en breddning av vägområdet med ett 
fåtal meter för att kunna bygga en cykelbana bredvid befintlig väg. 
Önskemål har framkommit om någon ny form av förenklad förättning då det 
rör sig om ett smärre intrång. 

Det har också visat sig finnas problem med väghållaransvaret på 
parallellvägar som är enskilda. Markägare som har enskilda vägar skulle 
mycket väl kunna tänka sig att upplåta vägen för GCM-trafik men 
Vägverket kan inte hänvisa GCM-trafiken dit eftersom Vägverket då tvingas 
att ta det formella väghållaransvaret, och detta skulle bli för dyrt. Vägverket 
kan många gånger inte heller gå in som medlem i en vägsamfällighet 
eftersom det krävs att man är markägare för att vara medlem i 
samfälligheten, och Vägverket är ingen markägare vid den aktuella platsen. 
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Anser du att nollvisionen är till för alla trafikantslag idag?

Är det realistiskt att ta hänsyn till alla trafikantslag i vägtrafiken, med 
nuvarande ekonomiska förutsättningar?

Hur ser regeringen på problematiken med GCM-trafik på MLV?

Tycker du att man lever upp till de trafikpolitiska målen, sett ur ett 
GCM-perspektiv, vid byggande av MLV?

Innebär delmålet ”Jämställt transportsystem” i ”de trafikpolitiska 
målen” endast jämställdhet ur ett genusperspektiv, eller menar man ur 
en vidare synvinkel så som trafikantslagsmässigt, åldersmässigt, socialt, 
etniskt mm?

Tänker du verka för att lyfta GCM-perspektivet vid den ökande 
utbyggnaden av MLV?

Är det ekonomiskt försvarbart att separera trafikantslag på MLV 
mellan tätorter?

Är det rimligt att vissa trafikantslag utestängs från allmän väg utan 
realistiska ersättningsvägar?

Är dagens prioritering av bilisters säkerhet framför GCM-trafikens 
framkomlighet riktig?

Hur ser du på konflikten angående EU-mopeder vid byggnation av 
MLV?

Räcker Sveriges nuvarande trafikantlagstiftning till för att reglera 
GCM-trafik i allmänhet, och EU-mopeder i synnerhet, på MLV?

Tänker du vidta några åtgärder för att underlätta marklösenprocessen 
när det endast gäller en breddning av vägområdet med ett fåtal meter?

Tänker du verka för att lyfta frågan angående nya former för 
vägsamfälligheter och enskilda vägar, där Vägverket kan ingå som en 
av aktörerna?
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Intervjuhandledning för Beställarrepresentanter

PERSONUPPGIFTER

§ Kön
§ Ålder
§ Utbildning
§ Erfarenhet. Specifika objekt X.

FRÅGEOMRÅDEN

1. Speciella problem med projekt X.

§ Varför?
§ Hur löstes detta problem?
§ Fördyringar.

2. Speciella problem med projekt X, just GCM-trafik?

§ Varför?
§ Hur löstes detta problem?
§ Fördyringar.

3. Trafikräkning av GCM-trafik.

4. Samverkan med länsstyrelsen.

5. Alternativa lösningar.

6. Speciella lösningar för mopeder.

7. Lokal eller regional policy angående GCM-trafik på 2+1-väg.

8. Hinder för en bra GCM-standard, både längs och tvärs 2+1-
väg.

§ Främst ekonomiska?
§ Fysiska?
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9. Unika lösningar av GCM-problematiken på 2+1-vägar.

§ Var.
§ Speciellt med dessa lösningar, bra och dåligt.
§ Ansvarig 

beställarrepresentant/projektledare/projektör.

10. VGU:s innehåll.

§ Bekant med?
§ Trafikanalys av GCM-trafik.
§ Förändringar eller kompletteringar.
§ ”Låga och Måttliga GCM-flöden.” Innebär?
§ Liknande begrepp bra/dåligt? 
§ Bättre utformning?
§ Tabell. Risk för detaljstyrning?
§ Ingen styrning. Subjektivt tyckande?
§ Klarare direktiv vid info med allmänhet?
§ Betydelse av olika utformning, inom region.
§ Betydelse av olika utformning, nationellt.

11. Trafikantlagstiftning.

§ Reflekterat över?
§ Kommande olycksproblem?
§ Borde vara förbjudet?
§ Ytterligare synpunkter.

12. Acceptabelt med sänkt standard på GCM-lösning?

13. Utrymme för avsteg från standard, GCM.

14. Utrymme för avsteg från standard, generellt.

15. Områden inom vilka avsteg från standard är möjliga.

16. Generell fråga och personlig åsikt. Är det enligt dig möjligt, 
och ekonomiskt försvarbart, att ta hänsyn till GCM-trafik vid 
ombyggnad till 2+1-väg på landsbygd?
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Intervjuhandledning för Projektörer

PERSONUPPGIFTER

§ Kön
§ Ålder
§ Utbildning
§ Erfarenhet. Specifika objekt X.

FRÅGEOMRÅDEN

1. Speciella problem vid projekteringen av X.

§ Varför?
§ Hur löstes detta problem?
§ Fördyringar.

2. Speciella problem vid projekteringen av X, just GCM-trafik?

§ Varför?
§ Hur löstes detta problem?
§ Fördyringar.

3. Trafikräkning av GCM-trafik.

4. Samverkan med länsstyrelsen.

5. Alternativa lösningar.

6. Speciella lösningar för mopeder.

7. Lokal eller regional policy angående GCM-trafik på 2+1-väg

8. Hinder för en bra GCM-standard, både längs och tvärs 2+1-
väg.

§ Främst ekonomiska?
§ Fysiska?
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9. Unika lösningar av GCM-problematiken på 2+1-vägar.

§ Var.
§ Speciellt med dessa lösningar, bra och dåligt.
§ Ansvarig 

beställarrepresentant/projektledare/projektör?

10. VGU:s innehåll.

§ Trafikanalys av GCM-trafik.
§ Förändringar eller kompletteringar, GCM.
§ Oklar eller ofullständig, GCM.
§ Förändringar eller kompletteringar.
§ Oklar eller ofullständig.
§ ”Låga och Måttliga GCM-flöden.” Innebär?
§ Liknande begrepp bra/dåligt? 
§ Bättre utformning?
§ Tabell. Risk för detaljstyrning?
§ Ingen styrning. Subjektivt tyckande?
§ Klarare direktiv vid info med allmänhet?
§ Betydelse av olika utformning, inom region.
§ Betydelse av olika utformning, nationellt.

11. Trafikantlagstiftning.

§ Reflekterat över?
§ Kommande olycksproblem?
§ Borde vara förbjudet?
§ Ytterligare synpunkter.

12. Acceptabelt med sänkt standard på GCM-lösning?

13. Utrymme för avsteg från standard, GCM.

14. Utrymme för avsteg från standard, generellt.

15. Generell fråga och personlig åsikt. Är det enligt dig möjligt, 
och ekonomiskt försvarbart, att ta hänsyn till GCM-trafik vid 
ombyggnad till 2+1-väg på landsbygd?
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Utdrag ur SMC:s internrapport från seminarium 2004-12-08, angående 
snöskoter- och mopedförarutbildning. Rapporten daterad  2004-12-09.

Min egen bild av problematiken kring mopederna och de ökande olyckstalen 
är att Vägverket inte har varit tillräckligt ambitiösa i sitt uppdrag att 
hantera denna nya form av utbildning och utfärdandet av enkel behörighet 
för att få framföra EU-mopeden. När regelverket fastställdes uppträdde 
Vägverket som dålig förlorare och detta har även genomsyrat deras 
uppträdande och ambitioner när de skulle verkställa ett beslut som det inte 
tyckte om. Det blir samma effekt som när vi inom SMC tillsätter en 
projektledare som inte gillar, inte brinner för sitt nya uppdrag, då blir det 
inte så bra som förväntat. 

På seminariet framkom att Vägverket som har tillsynsansvaret för den enkla 
behörighetsutbildningens över femhundra aktörer endast gjort 
stickprovstillsyn hos tjugo av dessa. Du läste rätt! Tjugo av femhundra är en 
väldigt låg siffra, otroligt dåligt. Jag framförde på seminariet att tillsynen 
dels måste utökas och, vilket är väldigt viktigt, att tillsynen inte bara ska 
vara tillsyn utan också måste bli/vara en rådgivande instans. 

Detta med att många olika aktörer, förutom trafikskolorna, så som 
organisationer, handlare med flera har möjlighet att utbilda och examinera 
för en behörighet i trafiken är något helt nytt i Sverige. Sådana nya system 
måste under uppbyggnaden ha både rådgivning och tillsyn från 
myndigheten, i detta fall Vägverket. En slutsats kan vara att Vägverkets 
dåliga stöttning och tillsyn av aktörerna inom mopedutbildningen gjort att 
denna inte fungerar fullt ut som det var tänkt. Detta framförde jag på 
seminariet.

En annan sak jag framförde var att vi aldrig får glömma att Sverige är 
väldigt stort utanför de stora städerna. Det är en demokratifråga att boende 
på landsbygden ska ha tillgång till ett vettigt och enkelt fordon som är 
åtkomligt utan alltför stora insatser. Ofta diskuteras mopedproblematiken ur 
ett storstadsperspektiv vilket är helt fel.
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Alternativa förbifarter vid mötesseparerad del på Rv 80 Falun – Hofors 
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Saknade parallellvägar för GCM-trafik längs Rv 80 Falun – Hofors
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Olika förslag till hänvisningsskyltning av GCM-trafik på MLV

Figur 9.  Nytt vägmärke – Alternativ GCM-väg längs MLV.
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Figur 10. Hänvisningsskyltning av GCM-trafik på MLV. Visar oskyddade trafikanter en 
alternativ väg. Visar även bilister att GCM-trafiken  är separerad.

Figur 11. Information om att man närmar sig en mötesseparerad vägsträcka. Bör placeras 
innan sista valmöjlighet av alternativväg.

Figur 12. Vägvisning för GCM-trafik på alternativväg.


