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Detta dokument avser främst att belysa de förutsättningar som finns och de krav som ställs i 
samband med utbyggnad av gång- och cykelväg som bekostas av kommunen på det befintliga 
statliga vägnätet.  
 
Cykelvägnätet utefter de kommunala vägarna är betydligt bättre utbyggt än utefter de statliga. 
Ytterligare utbyggnad av cykelvägar på kommunens vägnät ska, liksom tidigare, ingå i den 
ordinarie budgeten. Då kommunen exploaterar nya områden ska man i den mån det är rimligt 
ställa krav på exploatören/-törerna att även anlägga cykelväg. 
 
Vägverket har för närvarande mycket begränsade resurser vad gäller utbyggnad av cykelvägar. I 
den händelse att Vägverket skulle bygga cykelväg utefter sina befintliga vägar kommer detta att 
ske enligt etablerat förfarande. 
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1 Inledning, bakgrund och syfte 
Det finns många goda skäl till att förbättra förutsättningarna för 
gång- och cykeltrafikanterna så att denna grupp kan komma att 
utgöra en större andel av den totala trafiken i samhället. En större 
andel gång- och cykeltrafik är en förutsättning för att uppnå ett 
hållbart transportsystem. Jämfört med bil kräver cykeln mindre 
resurser och energi vid tillverkning, den är billig i drift och släpper 
vare sig ut avgaser eller genererar något buller att tala om. 
Utrymmesbehovet är litet både vad gäller trafikleder och parkering 
och cykeln är cirka 30 gånger energisnålare än bilen räknat per 
personkilometer. (Källa: …det finns bara dåliga kläder) Att cykla är 
således både miljövänligt och energisnålt.  

Idag sker cirka 12 % av alla resor i Sverige på cykel. På 50-talet var 
cykeltrafikens andel fem gånger så stor. Då hade vi ett samhälle 
som såg helt annorlunda ut än idag. Ändå finns flera exempel på 
hur man genom konsekventa satsningar och kampanjer ökat 
cykeltrafiken väsentligt. Bland annat kan nämnas den satsning som 
gjorts i Gävle kommun där cykelandelen ökade med hela 28 % på 
relativt kort tid. (Källa: Mer cykeltrafik på säkrare vägar) 

Potentialen att överföra trafik från bil till cykel är naturligtvis störst på de kortare resorna. ”Få cyklar längre 
än 10 km. Cirka hälften av cykelresorna är kortare än 2 km och nära 90 % är kortare än 5 km. Särskilt 
avståndskänsliga är inköps- och serviceresor medan arbetsresor är tåligare för avstånd upp till ca 5 km. På 
längre avstånd ökar andelen fritidsresor.” (Källa: …det finns bara dåliga kläder) 

Genom att transportsystemen anpassas kan cykeln bli ett seriöst alternativ till bilen både på korta sträckor 
och, i kombination med andra transportslag, en länk i den längre resan. På kortare sträckor är cykeln redan 
idag ett transportsätt som väl kan mäta sig med bilen i fråga om snabbhet och effektivitet. (Källa: Mer 
cykeltrafik på säkrare vägar)  

Kommunfullmäktige har beslutat att anslå 5 mkr per år 2005 och 2006 till utbyggnad av cykelvägar utefter 
vägnätet i kommunen. Kommunstyrelsen har också deklarerat att den årliga satsningen ska vara långsiktig. 

 En projektgrupp med representanter från tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret och Vägverket 
ansvarar för att driva projektet framåt och fungerar som den verkställande enheten.  

 Samtidigt bildades en referensgrupp vars uppgift är att stödja projektgruppen i deras arbete och bl.a. 
hjälpa till med de tekniska och ekonomiska frågorna.  

 Presidierna från kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden, utgör en 
styrgrupp för projektet. Styrgruppen har till uppgift att sanktionera projekt- och referensgruppens 
arbete och utgöra det politiska stödet för projektet. 

De politiska besluten tas i respektive nämnd. Inriktningsmål, prioritering etc. beslutas av kommunstyrelsen. 
Frågor av teknisk och ekonomisk art tas i tekniska nämnden. 

Syftet är att projektet ska leda till förbättrade kommunikationer för oskyddade trafikanter, ökad 
trafiksäkerhet, ökade rekreationsmöjligheter och stärkt turism. 

Syftet med detta styrdokument är att belysa de förutsättningar som gäller i samband med planeringen och 
anläggandet av cykelvägar och klargöra samband så som mellan standard, drift & underhåll och kostnader. 
Dokumentet ska fungera som ett underlag för kommande prioriteringar av utbyggnadsetapper av 
cykelvägnätet utanför våra tätorter. 
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2 Mål och visioner 

2.1 Nationella och internationella mål, visioner och lagar 
”Det övergripande målet för transportpolitiken är enligt riksdagens beslut 2 juni 1998 att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. 

Målet förtydligas i sex delmål: 

 Ett tillgängligt transportsystem: Transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och 
näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. 

 En hög transportkvalitet: Transportsystemets utformning och funktion ska medge en hög 
transportkvalitet för näringslivet. 

 En säker trafik: Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de 
krav som följer av detta. 

 En god miljö: Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till krav på en god och 
hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med 
mark, vatten, energi och andra naturresurser ska främjas. 

 En positiv regional utveckling: Transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling 
genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels 
motverka nackdelar av långa transportavstånd. 

 Ett jämställt vägtransportsystem: Vägtransportsystemet utformas så att det svarar mot både 
kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka 
transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning, och deras värderingar ska tillmätas samma 
vikt.” (Källa: Vägverkets hemsida) 

Dessutom tillkom i regeringens infrastrukturproposition 2001 bl.a. följande etappmål för tillgänglighet och 
regional utveckling: 

 Cykeltrafikens andel av antalet resor bör öka, särskilt i tätort. 

Samt följande etappmål för transportkvalitet: 

 Kvaliteten i det svenska transportsystemet bör, mätt i termer av förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet, 
bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information, successivt förbättras. 

Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. (Källa: Tillgänglig stad) Sverige har 
förbundit sig att följa FN:s standardregler för att tillförsäkra samtliga medborgare delaktighet och jämlikhet. 
(Källa: Bygg ikapp handikapp) Det innebär att alla medborgare, även personer med nedsatt rörelseförmåga, 
ska ha möjlighet att nyttja samtliga kommunala anläggningar. Som en följd av FN:s standardregler har 
Sveriges riksdag beslutat att tillgänglighetsanspråk måste tillämpas vid ny- och ombyggnad av trafiknäten. 
(Källa: Tillgänglig stad) Enligt Boverkets författningssamling står det klart och tydligt att gångytor ska 
utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer 
med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. (Källa: Boverkets 
författningssamling)  

”Den långsiktiga allmänna miljöpolitiken redovisas i Svenska miljömål – Miljöpolitik för ett hållbart Sverige 
(prop. 1997/98:145). Här anges att det övergripande målet för miljöpolitiken ska vara att vi till nästa 
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generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Totalt redovisas 15 
miljökvalitetsmål. De strategier regeringen föreslår för att nå miljömålen omfattar bland annat åtgärder för 
att minska miljöstörningar från transporter och åtgärder som leder till en mer miljöanpassad 
samhällsutveckling. En ökad andel cykeltrafik bidrar till att många av miljökvalitetsmålen kan uppfyllas. T ex 
målen om god luftkvalitet, god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan.” (Källa: Den 
samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder)  

 

 
 

2.2 Kommunala mål och visioner 
Ledstjärnan för Kungälvs kommun är att Det ska vara gott att leva. Utifrån detta har de olika nämnderna 
formulerat sina egna visioner. 

I Tekniska Nämndens vision står bl.a. att Kungälvs kommun ska vara en attraktiv kommun. Här ska 
kännas tryggt att förflytta sig till fots, cykel eller i bil på ett välskött trafiknät. Kungälv ska upplevas som en 
välskött, trygg och säker kommun med god tillgänglighet. 

I dialog med Miljö- och byggnadsnämnden har Samhällsbyggnadskontoret formulerat en samhälls-
byggnadsvision för Kungälvs kommun. Den kan kortfattat sammanfattas med att En livsmiljö som är bra för 
alla barn är bra för alla. Det innebär bland annat att miljön är ren, trygg och säker samt att den är tillgänglig 
för alla. Invånarna har stöd för en bärkraftig livsstil. Kungälvs kommun erbjuder sina invånare en god och 
jämställd livsmiljö på kort och lång sikt. 

I Kungälvs kommunplan är följande angivet under rubriken Mål: 

”Det ska utvecklas ett sammanhängande huvudnät av gång- och cykelvägar, i möjligaste mån skilt från 
biltrafiksystemet. Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar så ska tätorternas interna nät prioriteras, därefter 
kontakt med områdena närmast utanför och slutligen förbindelser mellan tätorterna. … Gång- och cykelväg 
till Marstrand ska samordnas med den planerade ombyggnaden av Marstrandsvägen.” 

Vad gäller Marstrandsvägen så är det endast delen förbi Ytterby samt förbifart Tjuvkil som finns med i 
Vägverkets Regionala infrastrukturplan för Västra Götalandsregionen under perioden 2004-2015.  

Kungälvs trafikplan är inriktad på vägnätet i anslutning till kommunens tätorter. Målet som anges är att 
antalet trafikolyckor med personskada ska halveras inom tätorterna och särskilt ska riskerna för barn, äldre 
och handikappade minskas. 

I kommunens energiplan från 1998 anges mål och åtgärder för att få en effektivare användning av energi 
och minskade utsläpp från energi- och trafiksektorn. I planen anges att ett välutvecklat cykelvägnät är en 
viktig faktor för att minimera biltrafiken.  



 
 

7(21)

Bil Cykel Gång
Personkilometer 1 8,9 3,1
Restid 1 2,1 0,3
Antal resor 1 1,3 0,3

Relativ risk att råka ut för olycka

Risk att råka ut för olycka beroende på färdsätt och hur utsatt 
man är samt hur länge man exponeras för fara, dvs relativa 
olyckstal efter färdsätt och exponeringsmått. (Källa: Mer 
cykeltrafik på säkrare vägar)

3 Cykeltrafikens förutsättningar och villkor 

3.1 Stora hälsovinster om cyklingen är säker – olycksstatistik 

3.1.1 Positiva hälsoeffekter 
Att kvantifiera hälsovinsterna med konkreta, mätbara mått är svårt. Det är dock välkänt och vetenskapligt 
bevisat att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och hälsa. (Källa: Cykla på banvallar) ”Idag 
finns enighet bland internationell medicinsk expertis om att fysisk inaktivitet är en allmän riskfaktor för 
ökad sjuklighet och för tidig död. Några av de sjukdomar som kan motverkas genom fysisk aktivitet är hjärt-
kärlsjukdomar, benskörhet, diabetes, sömnproblem och depressioner.” (Källa: Mer cykeltrafik på säkrare 
vägar) Om ett förbättrat cykelnät i Kungälv leder till att fler människor regelbundet cyklar eller rör sig på 
annat sätt är hälsovinsten uppenbar.  

Cykeln kan, särskilt för många äldre personer, innebära en ökad livskvalitet i form av bland annat motion 
och frihetskänsla. (Källa: Ökad och säker cykeltrafik) 

3.1.2 Olyckor 
Cykling är inte enkom positivt eftersom cyklister är 
en utsatt trafikantgrupp. Risken att bli skadad per 
personkilometer (sträcka) är nästan 9 gånger större vid 
transport på cykel jämfört med bil. Det beror på att 
det tar mycket längre tid för en cyklist att färdas 
samma sträcka som en bil vilket innebär att en cyklist 
vistas längre tid i trafiksystemet än en bilist och 
därmed är exponerad under längre tid. Cyklister gör i 
regel betydligt kortare resor än bilister och är därför 
inte ute i trafiksystemet lika länge. Jämför man därför 
olycksrisken utifrån restid sjunker risken avsevärt och är ”bara” dubbelt så stor. Jämför man antalet resor som 
görs med respektive transportslag är risken att råka ut för en olycka 30 % högre för cyklister än för bilister. 
(Källa: Mer cykeltrafik på säkrare vägar) 

I förhållande till exponeringsgraden, dvs hur långt varje individ cyklar, har äldre cyklister en högre olycksrisk 
än övriga åldersgrupper. (Källa: Ökad och säker cykeltrafik) 

Cyklisternas skador vid olyckor domineras av 
huvudskador och skador på armar och ben. 
Mer än var tredje cyklist som skadas får 
huvudskador. Varje år hamnar ca 4 000 på 
sjukhus. Majoriteten av dessa använde inte 
hjälm och ungefär en tredjedel hade 
huvudskador. (Källa: Ökad och säker 
cykeltrafik) Av de skadade som sökte vård på 
Kungälvs sjukhus under perioden 1990-1999 
var det cirka 10 % som uppsökte sjukhuset på 
grund av skada i samband med transport 
inom trafikområdet d.v.s. 460 st/år (ca 4600 
skador registreras totalt per år). För 
Kungälvs invånare fördelade sig olyckorna 
enligt följande diagram: (Källa: Skadade 
som sökt vård på Kungälvs Sjukhus) 

Fördelning på trafikantkategori av skadade kungälvsbor som sökte 
vård på Kungälvs sjukhus under perioden 1990-1999. 

Cykel
26%

120 st

Moped
8%

37 st

MC
4%

18 st

Personbil
31%

143 st

Övrigt och okänt
4%

18 st
Gående

27%
124 st
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Singelolyckor 
En undersökning i Umeå visar att 75 % av alla cykelolyckor är singelolyckor. Av singelolyckorna kan 
närmare 50 % härröras från brister i den fysiska miljön, cirka 35 % beror i huvudsak på cyklisten och cirka 
15 % på cykeln. De faktorer i vägmiljön som orsakade flest olyckor var bristande driftsåtgärder (snö/is, löv, 
grus på asfalt) och dåligt underhåll (sprickor, hål, ojämn beläggning). Motsvarande slutsats kan dras av 
statistik från Göteborg och Lund. (Källa: …det finns bara dåliga kläder och Mer cykeltrafik på säkrare 
vägar)  

I Stockholms län har en liknande undersökning gjorts med snarlika resultat. 

 
(Källa: Ökad och säker cykeltrafik) 

Dödsolyckor 
Totalt omkommer varje år omkring 500 personer i trafikolyckor i Sverige. År 2004 förolyckades 27 cyklister 
i trafikolyckor i Sverige. (Källa: Vägverkets hemsida) Ca 40 procent (11 personer) skulle ha kunnat överleva 
om de använt cykelhjälm. (Källa: Ökad och säker cykeltrafik)  

Mer än 2/3 av de förolyckade cyklisterna är män och över hälften av de dödade cyklisterna är 65 år eller 
äldre. 15 % av de förolyckade cyklisterna är barn och ungdomar. Av de cyklister som dödats i trafiken 
omkommer cirka 80 % till följd av kollisioner med personbilar eller tunga fordon. 90% av skadefallen med 
cykel inträffar inom tätbebyggt område. Antalet förolyckade cyklister i tätort är 55%. På landsbygd är 
omkörnings- och upphinnandeolyckor vanliga liksom olyckor i korsningar. (Källa: Mer cykeltrafik på säkrare 
vägar) 

3.1.3 Ansvarsfrågan 
Statistiken talar sitt tydliga språk. Cyklisterna är inte förskonad från skador. Alla har ansvar för att 
vägtrafiken är säker; politiker, planerare, väghållare, fordonstillverkare, transportföretag och alla som 
använder gator och vägar. 

För att nå en säkrare cykling måste stora satsningar göras på en säkrare väg- och trafikmiljö, säkrare 
cyklistbeteende och en ökad hjälmanvändning. Det är allas ansvar. En god utformad väg- och trafikmiljö 
bidrar till ett bättre trafikantbeteende. Väghållarna har ett stort ansvar för cyklisterna, men de bär inte hela 
ansvaret. Även cyklisterna måste ta sitt ansvar, t ex vad gäller hjälmanvändning och att följa regler. (Källa: 
Ökad och säker cykeltrafik) 

Med hänsyn till olycksstatistik och att cykelvägarna ska användas dagligen, året runt och även i mörker bör 
man inte ge avkall på kvaliteten. Som väghållare är kommunen ansvarig och därmed skadeståndsskyldig för 
olyckor som inträffar till följd av undermålig kvalitet eller bristande drift och underhåll. 
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3.2 Mervärde av bättre standard 
Att kunna röra sig i samhället på egen hand ger en känsla av frihet och självständighet vilka är viktiga 
faktorer för att uppnå hög livskvalitet. (Källa: Mer cykeltrafik på säkrare vägar) Det finns många i samhället 
som inte har tillgång till bil av olika anledningar. En stor sådan grupp är barn och ungdomar som helt måste 
förlita sig på andra (vuxna) för att kunna transportera sig säkert längre sträckor. Andra grupper är/kan vara 
de utan körkort, funktionshindrade, förståndshandikappade och äldre. Många av de personer som ingår i 
denna grupp skulle mycket väl kunna klara flera av sina resor på egen hand om trafikmiljön var trygg och 
säker. 

Ju högre kvalitet på ytbeläggningen desto fler brukargrupper har möjlighet att nyttja cykelvägarna, vilket går 
i linje med FN:s standardregler och Sveriges riksdags beslut om ett handikappanpassat samhälle samt 
Boverkets författningssamling. 

Ulricehamns kommun har anlagt cykelvägar på gamla befintliga banvallar. Här konstateras att även andra 
brukare än cyklister använder lederna nu när de är belagda, till exempel inlineåkare, rullskidåkare, äldre samt 
funktionshindrade i rullstol. (Källa: Cykla på banvallar) 

Erfarenheter från Tjörns kommun är att framförallt äldre oskyddade trafikanter transporterar sig utefter 
sträckor med cykelvägar i betydligt större utsträckning än då det inte finns cykelvägar. Detta beror troligen 
på att de känner att de kan behärska trafikmiljön samtidigt som de har kontakten med den större vägen 
vilket är en trygghet om de skulle trilla och göra sig illa. (Kjell Olsson, Tjörns kommun) Äldre och 
funktionshindrade är extra känsliga för kvaliteten på ytbeläggningen. 

3.3 Allmänna geometriska och tekniska kvalitetskriterier 
”Det grundläggande problemet är att cykeltrafiksystemen i allmänt sett har en sämre beläggnings- och 
skötselstandard än det övriga vägnätet. Det medför ofta att cyklisterna upplever det som osäkert och 
otrevligt att cykla på cykelvägarna. Dåligt underhållna cykeltrafiksystem ökar bevisligen risken för 
singelolyckor. Det medför vidare att många cyklister väljer körbanan framför en parallell cykelbana om 
körbanan upplevs som ett bättre och bekvämare alternativ.” (Källa: Mer cykeltrafik på säkrare vägar) 

I TRAST – handbok för planering av TRafik för en Attraktiv STad, anges att cyklisternas tillgänglighet 
främst påverkas av:  

 närheten till målpunkter 
 genhet 
 drift och underhåll 
 standard (beläggning, belysning) 
 kontinuitet 

 trygghet 
 parkeringsmöjligheter 
 orienterbarhet 
 trafikreglering 

Även i andra rapporter konstaterar man detsamma:  
”Konsekvenserna av att cykeln har en ”svag motor” och lätt kan välta måste beaktas såväl vid utformningen 
av cykelvägarna som i drift- och underhållsarbetet. Vad som eftersträvas för att cyklisterna ska kunna hålla 
en jämn fart är en god geometrisk standard och en jämn, halkfri beläggning utan sprickor och 
håligheter. Cykelns smala hjul gör det särskilt angeläget att beläggningsytan är både hård och jämn.” 
(Källa: …det finns bara dåliga kläder) 

Vid en intervjuundersökning i Uppsala 1980 där ca 300 cyklister deltog angavs följande skäl till varför de 
valt att cykla den aktuella vägen: 

 kortast 
 snabbast 
 säkrast 

 bekvämast 
 trevligast (miljö) 
 annat 

(Källa: Mer cykeltrafik på säkrare vägar och … det finns bara dåliga kläder) 
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Av ovanstående framgår att det är av stor vikt att cykelvägen är gen, inte har för kraftiga eller 
onödiga lutningar (backar), att man har närhet till befintlig väg och att beläggningen på 
cykelbanan håller hög kvalitet. 

3.3.1 Typsektioner 
En cyklist anses vara 0,75 m bred, en gående 0,70 m och en rullstolsburen 0,80 m. Därutöver behövs en så 
kallad ”fri bredd” på bägge sidor. Det är rimligt att anta en fri bredd av 25 cm. Det medför att om två 
cyklister möts krävs: 0,25+0,75+0,25+0,25+0,75+0,25=2,50 m. Om bredden är mindre kommer många att 
behöva sakta in varje gång de möter eller vill köra om någon på cykelvägen. Gående kan uppleva det som 
obehagligt att köras om av cyklister och mopeder om utrymmet är för smalt. Cykelvägen bör därför ha en 
belagd yta av 2,5 m och med 0,25 m stödremsa på vardera sidan, dvs en total bredd av 3 m.1 

Enligt Vägverkets riktlinjer för vägars och gators utformning (VGU) ska säkerhetszonen2 då vägen är rak 
vara:   

 3 meter för 50 km/h 
 7 meter för 70 km/h  

Avståndet är beroende av hastigheten och ska ge ett avkörande fordon en rimlig chans att stanna eller 
bromsa in så att allvarliga olyckor undviks. Angiven bredd på säkerhetszon bör eftersträvas mellan väg och 
cykelbana. På sträckor där utrymmet tillåter är gång- och cykelbanan tre meter bred och har ett öppet dike 
mellan denna och vägbanan. Där det finns murar, bergskärningar eller andra hinder som begränsar 
vägutrymmets bredd bör räcke sättas upp mellan cykelvägen och körbanan. Nyttan av räcke bör från fall till 
fall vägas mot anläggningskostnaden. 

3.3.2 Belysning 
En femtedel av kollisionerna mellan motorfordon och cykel inträffar i mörker, gryning eller skymning. En 
vanlig olyckstyp i mörker är påkörning bakifrån. (Källa: Mer cykeltrafik på säkrare vägar) Belysning är en 
viktig faktor både från trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkt. Genom att införa belysning på vissa sträckor 
kan mörkerolyckorna reduceras med 15-30 %, och i korsningar med 20-40 %. (Källa: Åtgärdskatalogen)  

Målsättningen bör vara att lysa upp samtliga sträckor där befintlig belysning inte är tillräcklig. Platser som är 
extra viktiga att belysa är bland annat där cykelvägen korsar större vägar. Det bör också vara prioriterat att 
belysa sträckor med skarpa kurvor och branta backar samt på sträckor där det annars kan kännas otryggt att 
vistas. Nyttan bör dock vägas mot anläggningskostnaden. Det kostar ca 500 000 kronor/km att belysa en 
cykelväg då avståndet mellan belysningsstolparna är 30 meter.  

3.3.3 Drift och underhåll 
Som nämnts tidigare i detta kapitel angående cyklisters höga andel av singelolyckor är det av stor vikt att 
kvalitén på drift och underhåll är god för att tillgodose en hög trafiksäkerhet samt bidra till ökat 
användande. Drift och underhåll är tätt kopplat till vilken standard som cykelvägen har samt val av 
beläggning. Ju bättre cykelvägen är desto lättare och billigare kan drift och underhåll skötas. Med en mycket 
god standard på vinterväghållningen kan olycksrisken sannolikt minska med 20-25 %. (Källa: 
Åtgärdskatalogen) 

                                                 
1 Kommentar: De största anläggningskostnaderna består främst av etablering, maskiner och arbetskraft. Kostnaden ökar också 
om vägen inte kan belastas under byggtiden och specialfordon måste användas. 
 
2 Säkerhetszon; det område utanför vägen som ska vara fritt från oeftergivliga föremål så som större stolpar och träd, stenar, 
fundament osv. 
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4 Vad kostar det? 

4.1 Investeringskostnad – vad man får för 5 mkr 
5 mkr kan låta som en stor summa pengar. I 2005 års kommunala investeringsbudget utgjorde den 4,5 %. 
Enligt Vägverkets erfarenhet räcker summan till att anlägga mellan 1 och 2,5 km cykelväg om 
terrängförhållandena är normala, d.v.s. mellan 2 och 5 mkr/km. Vid t.ex. svåra geotekniska förhållanden kan 
kostnaden per kilometer stiga till 6-7 mkr. 

Enligt Vägverkets kartläggning av behov av nya gång- och cykelvägar utefter det statliga vägnätet i 
kommunen finns det ett primärt behov av 40 km med en uppskattad kostnad av 130-150 mkr. Om 
kommunen fortsätter att avsätta pengar i samma omfattning som idag kommer det ta mellan 25-30 år innan 
dessa sträckor är utbyggda. 

Kostnaderna för det privata initiativet att bygga cykelvägar som förekommit i kommunen är betydligt lägre 
än ovan angivna anläggningskostnad. Anledningen till prisskillnaden är att i stort sett allt arbete har utförts 
ideellt med egna maskiner och med byggmaterial som man kommit över billigt eller fått helt gratis. 
Ytbeläggningen är också av enklare karaktär. Den förstudie som ingick i arbetet bekostades av Vägverket 
som också har bidragit med tekniska anvisningar. 

4.2 Driftskostnad – en fråga om standard 
Kommunen bör arbeta långsiktigt. De cykelvägar som byggs bör ha en teknisk livslängd på cirka 60 år. Det 
förutsätter god drift och kvalitetssäkrat underhåll under hela livslängden. 

Att sköta och underhålla en cykelväg av god kvalitet året runt (exkl. belysning) kostar ca 14 000 kr per år 
och kilometer utslaget över en tidsperiod av 30 år. Med sämre beläggning ökar kostnaderna med över 60 % 
på grund av ökade vinterväghållningsskador samt att vägen troligen måste förstärkas och ny beläggning 
läggas minst en gång under tidsperioden. Vid sämre standard på vägen eller beläggningen ökar drifts- och 
underhållskostnaderna ännu mer. Därtill kommer ränta och amortering av investerat kapital, ca 160-400 
tkr/år och kilometer. 

4.3 Bidrag och finansiering 

4.3.1 Klimpbidrag 
Klimp står för klimatinvesteringsprogram. Till projekt inom detta program kan statligt bidrag via 
Naturvårdsverket delas ut till kommuner, kommunförbund, andra kommunala samarbetsorgan, landstinget 
och under särskilda förhållanden till företag. Klimp är en fortsättning på LIP, lokala investeringsprogram. 

Syftet med bidraget är att bistå projekt som formar ett ekologiskt hållbart samhälle. Bidraget ska stimulera 
kommuner, företag och andra aktörer att göra långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. 
Satsningen utgår från propositionen ”Sveriges klimatstrategi” (2001:02/55) och nästa år kommer 395 
miljoner kr att fördelas mellan kommuner, landsting och företag m.fl. 

Senaste ansökningsdag för nästkommande period är den 1 november 2006. 

Genomförandetiden är fyra år och arbetet ska redovisas till Naturvårdsverket i form av en slutrapport. 
Naturvårdsverket bedömer då vilket bidrag programmet slutligen ska få. Om resultaten, i form av minskade 
utsläpp av växthusgaser, energieffektivisering och energiomställning, blir väsentligt sämre än vad som 
angavs i ansökan kan bidraget bli mindre än vad som ursprungligen beslutades. 

Av de ansökningar för utbyggnad av cykelvägar som beviljades under 2005 fördelades 5,9 mkr på fyra 
program. 
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4.3.2 EU-bidrag 
Projektgruppen har kontakt med serviceorganisation West Sweden, 
Västsveriges EU- och Representationskontor, vars uppgift är att 
stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i 
Västsverige, framför allt med hjälp av de möjligheter som 
medlemskapet i EU innebär. Syftet är att kommunen ska få hjälp 
med att finna passande EU-bidrag att ansöka om. 

4.3.3 Statsbidrag 
Kommunen har möjlighet att söka statsbidrag för miljöåtgärder samt för åtgärder som bidrar till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft på det kommunala vägnätet. De statsbidrag som Vägverket 
administrerar ska bidra till att de transportpolitiska målen kan nås. Bidragen kan ses som ersättning, 
stimulans eller annat stöd för att realisera vissa åtgärder. Under 2002 delades 83 mkr ut till olika kommuner 
för åtgärder i de kommunala gång- och cykelvägssystemen. (Källa: Vägverkets hemsida) 

4.3.4 Annan finansiering 
Det kan finnas annan form av finansiering av cykelvägar så som sponsring eller bidrag både från företag och 
privatpersoner. Projekt där företag har bidragit till finansiering av cykelbana har genomförts i andra 
kommuner. Företag har inom ramen för sitt säkerhetsarbete, tillsammans med kommunen och Vägverket 
samverkat i utbyggnad av gång- och cykelvägar. Detta har bidragit till säkrare resväg för de anställda och 
företaget har inte ställt krav på särskilda motprestationer från kommun och stat. Det är osäkert hur stor 
potentialen för den här typen av finansiering är i Kungälvs kommun. Initiativ och kontakter bör i 
inledningsskedet skötas på politisk nivå. 

I Kungälvs kommun finns det exempel på projekt där privatpersoner har byggt en cykelväg med stor andel 
ideell kraft i samarbete med Vägverket till en förhållandevis låg kostnad. Kommunen ska uppmuntra den 
här typen av initiativ och se till möjligheten att stödja liknande projekt. 

Vid nyexploatering eller andra större planförändringar bör kommunen se på möjligheten att finansiera 
cykelvägar till och från området inom den ekonomiska ramen för det aktuella projektet. Potentialen att i 
högre grad låta exploatören finansiera cykelvägar är stor och bör utnyttjas i högre grad i framtiden. 

Kommunen bör också på andra sätt uppmuntra, förenkla och förbilliga byggnation av cykelvägar inom 
kommunen. Exempelvis kan det anordnas lämpliga mellanlagringsplatser på några platser i kommunen där 
sorterade massor från ett bygge kan förvaras under en period för att senare användas i cykelvägsutbyggnad. 
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5 Planeringsprocess från idé till byggande 
Utefter de statliga vägarna i Kungälvs kommun är vägområdet, det område som Vägverket förfogar över, så 
smalt att ingen cykelväg ryms där inom. Således måste ny mark tas i anspråk. Det krävs en grundlig 
utredning för att ta ny mark i anspråk för infrastruktur. Den traditionella planeringsprocessen utgörs av fyra 
steg – förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygghandling. Vid mindre projekt, exempelvis byggande av 
cykelväg, kan denna process förenklas. Nedan beskrivna delmoment måste dock helt eller delvis 
ingå/studeras. Observera att redogörelsen på inga sätt är en checklista utan en beskrivning för att få ökad 
förståelse för planeringsprocessen. Varje delsträcka måste behandlas utefter sina unika förutsättningar. 

Förstudie  
En förstudie måste alltid göras och i den beskrivs de förutsättningar och problem som finns berörande 
utbyggnad av cykelväg på den aktuella sträckan. Det kan finnas flera alternativa dragningar och i sådana fall 
skall samtliga alternativ beskrivas. Där ska också framgå vilka alternativ som är realistiska och vilka som inte 
är det samt motivering till detta. I förstudiearbetet ingår även att samråda med allmänheten och berörda 
parter, vilka ofta är boende och markägare utefter sträckan. Protokoll från samrådsmöte skall bifogas 
förstudien som sedan ska godkännas av Länsstyrelsen. 

Kultur, arkeologi, miljö 
I förstudien framgår om kultur-, arkeologi- och miljöfrågor bör utredas ytterligare i en så kallad 
miljökonsekvensbeskrivning (mkb). Länsstyrelsen fattar beslut om så skall ske. Vanligtvis kräver de att en 
fördjupning av dessa frågor görs då läget på den aktuella cykelvägen är fastslagen. Mkb:n skickas till 
Länsstyrelsen som tar ställning i frågan. 

Dispenser, vattendom mm 
Det kan bli aktuellt att söka dispens från exempelvis strandskydd eller ansöka om vattendom för att gå över 
en bäck eller liknande. Dispenser söks hos Länsstyrelsen och vattendom från Miljödomstolen.  

Markförhandling 
Markförhandlingar är oftast en process som pågår parallellt med övriga delprocesser. Dessa kan inte avslutas 
förrän läget på cykelvägen är fastställt. (Se vidare under kapitlet Markfrågor.) 

Projektering 
Projekteringsarbetet kan ta allt från 1 månad upp till ett halvår att genomföra beroende på hur komplicerad 
terrängen och de lokala förhållandena är. Oftast krävs att en detaljerad inmätning av hela sträckan görs. 
Under projekteringen måste kontakt tas med ledningsläggande verk för att försäkra sig om att inga ledningar 
störs eller skadas av den nya anläggningen.  

Upphandling 
Projekteringen leder fram till bygghandlingar och ett förfrågningsunderlag för upphandling av byggnation. 
Upphandling kan ske först efter att alla andra delmoment är avslutade och tar oftast ett par månader. 

Genomförande 
Då kommunen bestämt vilken entreprenör som ska utföra arbetet upprättas avtal mellan kommunen och 
entreprenören och arbetet kan därefter starta. 

 

Ovan beskrivna process tar vanligtvis 1-2 år. 
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6 Markfrågor 
För att kunna bygga cykelvägar måste kommunen eller Vägverket ha tillgång till marken. Befintligt 
vägområde är nästan alltid för smalt för att tillåta en parallell cykelväg. Vägverket kan få tillträde till mark 
genom vägrättsupplåtelse och kommunen kan ta mark i anspråk genom anläggningsförrättning. Båda alternativen 
beskrivs nedan. 

6.1 Vägrättsupplåtelse 
Vägrättsupplåtelse kan endast tillfalla Vägverket. Det juridiska dokumentet som ger Vägverket rättighet att 
ta mark i anspråk är en så kallad arbetsplan. Det upprättas då ett avtal mellan Vägverket och markägaren om 
att Vägverket har rätt att nyttja marken för cykelväg så länge behovet av en sådan kvarstår. För att upprätta 
en arbetsplan måste utbyggnadsobjektet ingå i Vägverkets ekonomiska planering. Eftersom detta inte är 
fallet vad gäller cykelvägsutbyggnader i Kungälvs kommun är denna metod inte aktuell. 

Vid frivillig vägrättsupplåtelse kommer Vägverket överens med befintliga markägare om att mot 
ersättning ta marken i anspråk. Om behovet av cykelvägen upphör kan markägaren åter bruka marken. 
Detta tillvägagångssätt är administrativt relativt enkelt och kan med fördel användas på kortare sträckor där 
få fastighetsägare är inblandade. Metoden förutsätter att samtliga markägare är villiga att ingå avtal. 
Eftersom alla parter är överens är det inte nödvändigt att upprätta en arbetsplan. Efter att avtal skrivits 
mellan fastighetsägare och Vägverket kan driftsavtal upprättas mellan Vägverket och kommunen så att 
kommunen ansvarar för drift och underhåll på sträckan under en bestämd tid. 

6.2 Anläggningsförrättning 
Ansökan bör föregås av politiskt beslut i kommunen. Kommunen ansöker hos Lantmäteriet om en 
förrättning enligt anläggningslagen för upplåtelse av mark för allmän gång- och cykelväg. Lantmäteribeslutet 
reglerar kommunens rätt att nyttja mark för gång- och cykelvägen samt storleken på ersättning till 
fastighetsägare som drabbas av intrång. 

Att genomföra en anläggningsförrättning tar vanligtvis mellan 1-2 år. Erfarenheter från Tjörns kommun där 
man byggt flera cykelvägar de senaste decennierna är att anläggningsförrättning är den enda möjliga 
tillvägagångssättet på längre sträckor där man oftast har att göra med flera markägare. 
Lantmäterikostnaderna uppgår ofta till lika mycket som marklösenkostnaderna. 

6.3 Markuppgörelse då cykelvägar byggs på privata initiativ 
Då föreningar, samfälligheter, stiftelser, privatpersoner m.fl. på privat initiativ önskar bygga cykelvägar ska 
markfrågorna lösas på frivillig väg. Avtal bör då upprättas mellan t.ex. en förening och markägaren och 
skrivs därefter in i inskrivningsregistret som en rättighet som gäller även då fastigheten byter ägare. 

Är det aktuellt för staten att ta över driftansvaret ska föreningen lösa markfrågan och överlämna 
markområdet till Vägverket kostnadsfritt. 
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7 Vem blir väghållare 

7.1 Väghållare av cykelvägar utefter kommunala vägar 
Det är rimligt att det är kommunen som automatiskt blir väghållare av cykelvägar som byggs parallellt med 
kommunala vägar där kommunen är väghållare. I de fall en cykelväg anläggs inom gränserna för 
samfällighetsföreningens verksamhetsområde övergår väghållarskapet av den nya cykelvägen automatiskt till 
föreningen. 

7.2 Väghållare av cykelvägar utefter statliga vägar 
För varje enskilt objekt som byggs utefter det statliga vägnätet kommer en diskussion att föras mellan 
kommunen och Vägverket om vem som tar på sig väghållaransvaret. Om kommunens prioritering 
överensstämmer med Vägverkets prioritering kan Vägverket överväga att bli väghållare. Om kommunen 
väljer att bygga cykelvägar på sträckor som inte överensstämmer med Vägverkets utbyggnadsplaner kommer 
kommunen att bli väghållare. Då man byggt ut de objekt på Vägverkets prioriteringslista som stod över det 
aktuella objekt som kommunen byggde kan väghållarskapet eventuellt överlåtas på Vägverket. 

Vägverkets grundinställning för att överväga att ta över väghållarskapet är att en sträcka är utbyggd i sin 
helhet. Kortare delsträckor främjar endast lokala intressen och blir därmed en fråga för kommunen eller 
enskilda väghållare. Det är viktigt att kommunen i sin markanvändningsplanering tar hänsyn till och 
tillgodoser behovet av trafiksäkra förbindelser mellan bostadsområden, skolor, serviceinrättningar etc. 
Vägverket ställer dessutom krav på att kvaliteten och standarden uppfyller angivna krav för att det ska vara 
aktuellt att överta väghållaransvaret. 

7.3 Väghållare av cykelvägar byggda på privata initiativ 
Cykelvägar som tillkommer på privat initiativ förutsätts skötas och underhållas ideellt till dess att man nått 
det aktuella objektet på prioriteringslistan. Först då kan det bli aktuellt att pröva om väghållarskapet kan 
överlåtas på annan väghållare. 
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8 Grunder för prioritering i Kungälvs kommun 

8.1 Vad är samhällsekonomisk lönsamhet 
I de samhällsekonomiska kalkylerna ställs investeringskostnaden mot summan av de samhällsekonomiska 
nyttoeffekterna. Samhällsekonomiska nyttor är bl.a. minskat trafikarbete i form av kortare restid och 
förbättrad miljö så som minskade utsläpp och minskad olycksrisk. Andra faktorer som är svåra att värdera 
kan bl.a. vara ökad rörelsefrihet, trygghet och tillgänglighet. 

Differensen mellan nyttorna och investeringskostnaden kallas nettonuvärde. Ett positivt nettonuvärde 
innebär att nyttorna är större än investeringen. Det innebär att ju fler människor som blir berörda och ju 
större nyttor som kan hänföras desto större vinst för samhället. 

Det finns dock en del brister i kalkylmodellen då man ska beräkna den samhällsekonomiska effekten på 
nybyggnad av cykelväg. Kalkylmetoden är inte applicerbar på gång- och cykelvägar då den är framtagen 
främst i syfte att beräkna de samhällsekonomiska nyttorna av om-, till- och nybyggnad av bilvägar. Det är till 
exempel omöjligt att exakt beräkna hur många som kommer att nyttja den nya anläggningen. Troligen finns 
ett uppdämt behov av att som oskyddad trafikant röra sig längs vägen men dess storlek kan endast 
uppskattas. Andra faktorer som är svåra att värdera är bl.a. folkhälsa, trygghet, rörelsefrihet och 
tillgänglighet. Faktorer av detta slag är givetvis viktiga att ta med i den samlade bedömningen. 

8.2 Grundläggande faktorer att ta hänsyn till vid prioritering 
Grundläggande faktorer att ta hänsyn till vid prioritering av olika vägsträckor är följande: 

 

 

 

 

 

 

8.3 Viktiga målpunkter 
Med utgångspunkt från skriften ”Tillgänglig Stad”, som är framtagen av Svenska kommunförbundet för att 
handikappanpassa samhället, har följande målpunkter identifierats och rangordnats som viktiga för 
projektet: 

  
Rutorna ska läsas som så att om man har två likvärdiga länkar som binder samman lika många målpunkter 
och dessa ska prioriteras sinsemellan ska den länken väljas som t.ex. passerar en skola istället för en 
livsmedelsbutik.  

Andra faktorer 
Antalet potentiella användare 
Ingen möjlighet att nyttja annan väg 
Hopknytningsfaktor 
Hög andel vardagscykling 
Turist- och fritidscykling 
Föreningsinitiativ 

Tekniska och ekonomiska faktorer 
Trafiksäkerhet 
Trafikflöde 
Andel tung trafik 
Vägbredd (finns vägren) 
Siktförhållande 
Anläggningskostnad 
Drift- och underhållskostnad 

Allra viktigaste målpunkter 
Kommuncentra  
(Kungälv - Ytterby) 
Serviceorter (Kode, Kärna, 
Kareby, Diseröd, Marstrand) 
För- och grundskola 

Mycket viktiga målpunkter 
Mindre orter (t.ex. Hålta, Tjuvkil, 
Harestad) 
Idrotts-, rid-, bad-, 
föreningsanläggningar 

Viktiga målpunkter 
Kyrka/begravningsplats 
Livsmedelsbutiker  
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Målet med utbyggnad av cykelvägar är att koppla samman så många målpunkter som möjligt på ett sådant 
sätt att antalet nyttjare blir så stort som möjligt. Då blir den samhällsekonomiska vinsten maximal.  

Hänsyn bör även tas till hur olika objekt fördelas geografiskt över kommunen. 

8.4 Prioriteringslista 
Det statliga vägnätet i Kungälvs kommun har, bortsett från några kortare sträckor samt väg E6, relativt låg 
standard med trånga sektioner, korta siktsträckor och smala eller obefintliga vägrenar. Som oskyddad 
trafikant känns det många gånger obehagligt att röra sig på och utefter vägarna även där trafikmängden är 
låg. Det kan därför vara önskvärt med cykelvägar utefter de flesta statliga vägar. 

Möjligheten att bygga cykelvägar utefter samtliga statliga vägar är i dagsläget ett orimligt mål. I ett tidigt 
skede valdes därför några vägar ut som bedömdes ha den största resandepotentialen, vilka främst är vägarna 
mellan serviceorterna och Kungälv-Ytterby. Dessa sträckor har även den största trafikmängden. De 
utplockade sträckningarna ligger utefter vägarna 168, 570, 574, 625, 604, 611 och 621. På kartan nedan visas 
de sträckor som är medtagna i prioriteringslistan samt befintliga cykelvägar. 

 
Karta över befintliga cykelvägar och sträckor som upptas i prioriteringslistan.  
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Ovan nämnda vägsträckningar delades därefter upp i etapper på mellan 500-1800 meter. För att göra en så 
objektiv jämförelse mellan dessa etapper som möjligt valdes till att börja med följande parametrar ut: 

 Antal boende per kilometer utefter sträckan  
 Hastighet 
 Trafikflöde 
 Andel tung trafik 
 Vägbredd 
 Anläggningskostnad 
 Hopknytningsfaktor (i vilken grad binder etappen samman viktiga målpunkter, orter, befintliga 

cykelvägar osv.) 
 Potential för turist- och fritidscykling 

För parametrarna hopknytningsfaktor och potential för turist- och fritidscykling gjordes en så objektiv 
bedömning som möjligt. Samtliga parametrar fick olika viktning där antal boende utefter sträckan, 
trafikmängd och hopknytningsfaktor ansågs vara allra viktigast, vägbredd och antal tunga fordon viktades 
som näst viktigast, hastighet som viktig och minst viktig bedömdes kostnaden och potential för turist- och 
fritidscykling vara. Utifrån dessa tekniska data framkom en första prioriteringstabell. 

När ovanstående kartläggning var klar okulärbesiktigades samtliga aktuella vägsträckningar och följande 
analyserades: 

 Trafiksäkerhet 
 Bredd på vägren 
 Siktförhållande 
 Möjligheten att nyttja annan väg  
 Föreningsinitiativ 

Utifrån dessa parametrar tillsammans med en sammanvägd bedömning av nyttan av respektive etapp 
gjordes en andra prioriteringstabell.  

Parallellt med ovanstående tekniska analyser gjordes en kartläggning av de målpunkter som presenterades i 
kapitel 8.3. Målpunkterna viktades inbördes och knöts till respektive etapp. En tredje prioriteringstabell 
skapades.  

Efter att samtliga tre prioriteringstabeller tagits fram slogs dessa samman så att resultatet från första 
prioriteringen (den rent tekniska) utgjorde 30 %, andra tabellen (analysdelen) utgjorde 50 % och den tredje 
(målpunkterna) 20 % av slutresultatet. Etapperna delades därefter upp i prioriteringsgrupper från 1 (högst 
prioriterad) till 5 (lägst prioriterad).  

Tabellen nedan utgör Kungälvs kommuns lista över prioriterade cykelvägsprojekt och visas tillsammans 
med förslag på budget- och genomförandeår och ska revideras vart tredje år av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattar i början på varje år beslut om vilken etapp som ska byggas nästkommande år. God 
framförhållning är dock nödvändig för att förvaltningen ska kunna förbereda och planera arbetet som 
vanligtvis tar 1-2 år.  

Ideella och privata initiativ som avser att bygga cykelväg enligt styrdokumentet för cykelvägar skall inkomma 
med ansökan om ekonomiska medel senast den 1 maj året innan tänkt byggår. 
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Del av projektet "Cykelvägar i Kungälv 2005-2015 - Styrdokument"

Upprättad av Anna Berlin
Reviderad: 2006-07-06

Sorterad efter prioritering

Vägnr: Delsträcka:*
Prioriterings-

grupp

Grovt 
uppskattad 

kostnad 
(mkr)

Kostnad/ 
grupp 
(mkr)

Förslag till 
budgetår

Förslag till 
genom-

förandeår Total kostnad
625 Lybeck - Diseröd 1 7 2007-08 2008
574 Ullstorp - Kareby korsväg 1 5 2008-09 2009
168 Hålta - Vävra (väg 616) 1 4,1 16,1 2009-10 2010
168 Risby (väg 614) - Hålta 2 5,9 2010-11 2011
574 södra änden av Ingetorpssjön - Kode 2 6 16,0 2011-12 2012
574 Kareby korsväg - södra änden av 

Ingetorpssjön
3 6 2013-14 2014

625 Norr Diseröd (väg 626) - Häljerödsvägen 
(väg 629)

3 1,8 2014 2014

168 Lyckekroken-Nordön 3 6 13,8 2015 2015 41,8
604 Kärna - Sundhammar 3 -
168 Mittsund-Mjölkekilen 3 6
616 Solberga - Tunge 3 1,3
168 Vävra (väg 616) - Lökeberg 3 3
625 Häljerödsvägen (väg 629) - 

Lysegårdsvägen (väg 634)
4 1,8

570 Ulvesundsvägen (väg 600) - Kornhall 4 1,8
570 Harestad - Ulvesundsvägen (väg 600) 4 3,3
168 Lökeberg -Gethagen 4 8
604 Tega - Trädal/Backer 4 6
604 Trädal/Backer - Staby 4 4
168 Ytterby - Ekelöv (väg 613) 4 11
621 Kode - Solberga 4 2,1
168 Ekelöv (väg 613)-Risby (väg 614) 5 5
570 Hallbjörtorp - Harestad 5 7,5
570 Kärna - Tjuvkil 5 -

* Väg 625 sträckan Kungälv - Rörmossevägen byggs 2006
  Väg 625 sträckan Rörmossevägen - Lybeck byggs 2007
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9 Diskussion och slutsats 
En utbyggnad av cykelvägnätet uppfyller samtliga transportpolitiska delmål uppsatta av Sveriges riksdag. En 
cykelväg ger bl.a. ökad tillgänglighet för barn och ungdomar samt andra personer utan tillgång till bil. Hög 
transportkvalitet uppnås om standarden på cykelvägen är hög och beläggningen är jämn. Det ger en säker 
cykelväg och framkomligheten ökar för samtliga trafikantslag. Säker trafik skapas då man separerar de 
oskyddade trafikanterna från övrig trafik. Ökad andel cykling främjar miljön och ökad rörlighet för fler 
människor leder till regional utveckling om än i liten skala. Cykelvägar främjar ett jämställt transportsystem. Med 
ökade möjligheter att snabbt, säkert och tryggt kunna transportera sig på en cykelväg förbättras 
förutsättningarna för alla människor att välja cykel istället för bil. 

Även de kommunala målen om attraktivitet, trygghet, säkerhet, tillgänglighet, jämställdhet, bärkraftig livsstil 
och minskade utsläpp tillfredsställs av gång- och cykelvägsutbyggnad. 

Med hänsyn till olycksstatistik och att styrdokumentet belyser anläggande av cykelvägar som ska användas 
dagligen, året runt och i mörker bör man inte ge avkall på kvaliteten. 

 

Eftersom byggprocessen för ett enskilt objekt tar flera år bör det eftersträvas en ekonomisk kontinuitet i 
projektet över minst 10 år. 

 

 
SLUTSATS 

Kungälvs kommun ska arbeta långsiktigt i enlighet med kommunplanen utefter följande kriterier: 

 Ett sammanhängande huvudnät av gång- och cykelvägar ska utvecklas, i möjligaste mån skilt 
från biltrafiksystemet.  

 Inom ramen för detta projekt ska utbyggnad av gång- och cykelvägar i första hand ske för att 
skapa kontakt med områdena närmast utanför tätorterna och därefter ska förbindelser mellan 
tätorterna prioriteras. 

Kungälvs kommun kommer att eftersträva att bygga cykelvägar: 

 utefter befintlig väg för att skapa trygghet samtidigt som detta oftast medför god linjeföring i 
både plan och profil samt ger den mest gena dragningen vilket i sin tur främjar hög 
användarfrekvens 

 med god standard och kvalitet på vägkonstruktion och beläggning för att undvika onödiga 
olyckor samt få god användarfrekvens, hög trafiksäkerhet och låga drifts- och 
underhållskostnader 

 som är trygga och säkra 



 
 

21(21)

Källförteckning 

Skrifter 
Analys av det övergripande cykelnätet i Göteborgsområdet, Vägverket, Göteborgs Stad, Mölndals 
kommun, Partille kommun, 2004. 

Bilfria leder på landsbygd – För arbetsresor, rekreation och turism, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2005. ISBN:91-7164-091-6. 

Boverkets författningssamling, BFS 2004:15, Boverket, 2004. 

Bygg ikapp handikapp – kommentarer till Boverkets byggregler, Svensk Byggtjänst, 
Hjälpmedelsinstitutet, 2001. 

Cykeltrafik i större städer – seminarierapport, Rapport nr 10:1996, Nordiska Vägtekniska Förbundet, 
1996. ISSN: 0347-2485. 

Cykla på banvallar – utveckling av cykelinfrastruktur och cykelsatsningar i Ulricehamns kommun, 
Vägverket, 2004. ISSN: 1401-9612. 

Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder, Rapport 5456, Naturvårdsverket, 2005.  
ISBN: 91-620-5456-2, ISSN: 0282-7298. 

…det finns bara dåliga kläder, Svenska Kommunförbundet, 1998. ISBN: 91-7099-746-2. 

Effektivare cykeltrafik, Bergman, Martin, Examensarbete KTH-A, 1994. 

Effektsamband, Publikation 2001:75, Vägverket, 2001. ISSN: 1401 – 9612. 

Mer cykeltrafik på säkrare vägar, Publikation 2000:8, Vägverket, 2000. ISSN: 1401-9612. 

Stadsplanera – istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera, Boverket, 2002.  
ISBN: 91-7147-702-0. 

Tillgänglig stad, Svenska Kommunförbundet, 2003. ISBN: 91-7289-143-2. 

Trafikplan Kungälv, Kungälvs kommun, 2002. 

TRAST – Trafik för en attraktiv stad, Boverket, Svenska kommunförbundet, Vägverket, Banverket, 2004. 
ISBN: 91-7289-238-2. 

VGU – Vägars och gators utformning, Publikation 2004:80, Vägverket, 2004. ISSN: 1401-9612. 

Åtgärdskatalogen – För högre trafiksäkerhet med vägutformning och reglering i tätort, Svenska 
Kommunförbundet, 1996. ISBN: 91-7099-563 

Ökad och säker cykeltrafik – ett regionalt program 2002-2006, PRO 2002:0008, Vägverket Region 
Stockholm, 2002. 

Hemsidor 
www.boverket.se Boverket 
www.cykla.goteborg.se Göteborgs Stad 
www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket 
www.trafikkontoret.goteborg.se Trafikkontoret Göteborg 
www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting 
www.vagtrafikinspektionen.se Vägtrafikinspektionen 
www.vv.se Vägverket 


