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Förord 
I den här rapporten ges en beskrivning av de metoder som idag finns för att mäta eller 
bedöma tillståndet på vägytan på cykelvägar. Såväl metoder som redan idag används, 
liksom metoder som efter tänkbara justeringar skulle kunna användas för mätning på 
cykelvägar, presenteras. Mycket av det som omfattas av den här översikten gäller inte 
bara cykelvägar utan även gångvägar och andra liknande ytor. Emellertid är det 
förhållandena för cyklisterna som beaktas och cyklisternas komfortupplevelse som 
används som utgångspunkt i många av de bedömningsmetoder som presenteras och 
därmed har vi valt att använda den generella termen ”cykelvägar”. 

Delar av det material som redovisas i den här rapporten återfinns också i en litteratur-
studie till ett annat projekt, ”Cykelvägars standard” (av Anna Niska), som i dagsläget 
ännu inte publicerats.  

Ett stort tack till Bjarne Schmidt och Finn Sennek vid Vejteknisk Institut, 
Vejdirektoratet i Köpenhamn för deras vänliga bemötande och för att de välvilligt delat 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter av tillståndsmätning på cykelvägar. Tack 
också till Peter Mauritzson på Ramböll RST i Malmö för information om deras 
underhållsutredningar.  
(Anm. Efter önskemål har avsnittet 5.4 i denna upplaga uppdaterats med aktuell information, 2007-09-
11, Leif Sjögren,VTI) 

Tack till Gudrun Öberg som läst och kommenterat manuskriptet. 
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Mätmetoder för tillståndsbedömning av cykelvägar. 
En kunskapsöversikt 
av Anna Niska och Leif Sjögren 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Den här rapporten är en kunskapsöversikt baserad på litteraturstudier och personliga 
kontakter. Syftet har varit att samla kunskap om mått och mätmetoder för tillstånds-
bedömning av cykelvägar, både de som används idag och de som skulle kunna 
användas efter anpassning och eventuell utveckling. Kunskapsöversikten ska vara 
utgångspunkten för VTI:s eventuella fortsatta arbete inom området.  

Ett flertal studier har visat att vägytans kondition är av signifikant betydelse för 
cyklisternas uppfattning av cykelvänligheten hos en cykellänk. Cyklister föredrar en 
vägyta som är jämn, slät, väl rengjord och har tillfredsställande friktion och de är 
betydligt känsligare för brister i vägytan än vad en bilist är. Minsta ojämnhet eller hal 
fläck kan upplevas obehaglig eller resultera i en omkullkörning. Studier indikerar att i 
ungefär hälften av alla singelolyckor, vilka utgör cirka 80 procent av alla cykelolyckor, 
har vägmiljöfaktorer haft betydelse för olyckan. 

Objektiva metoder för att mäta tillståndet på cykelvägar behövs för att kunna studera 
effekter av drift- och underhållsåtgärder och är en förutsättning för att kunna sätta upp 
mätbara funktionskrav. Sådana objektiva metoder används i princip inte alls på cykel-
vägarna i Sverige. Istället görs manuella skadeinventeringar och okulärbesiktningar, 
vilka kan ge mycket detaljerad information, men är subjektiva och tidskrävande. 
Dessutom görs de, av de flesta väghållare, varken regelbundet eller systematiskt. Ett 
fåtal kommuner har börjat anlita konsulter för en mer systematisk kartläggning av 
tillståndet på GC-vägarna. Exempelvis ger Rambölls underhållsutredningar en 
detaljerad bild av beläggningens aktuella status och underhållsbehov, genom 
bedömning av åtta skadeparametrar: krackelering, kantskador, potthål, sprickor, 
stensläpp, rotskador, gräsintrång och ojämnheter.  

Gällande standardkrav för cykelvägar i Sverige baseras på kraven för bilvägar och inte 
utifrån cyklisternas förutsättningar. Detsamma gäller de flesta befintliga metoder för 
tillståndsbedömning. De är dåliga på att återspegla cyklisternas upplevelse av vägytan 
och utförs ofta med en utrustning som kan ge belastningsskador på cykelvägar eller 
innebära en fara för cyklister och fotgängare. Ett antal lättviktsutrustningar som skulle 
kunna nyttjas för mätning på cykelvägar finns tillgängliga, men då dessa ofta är hand-
drivna är de både tids- och resurskrävande. Den mest lovande metod som den här 
studien lyckats identifiera är utvecklad vid Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet i 
Köpenhamn. Med en liten bil utrustad med profilometrar mäter den cykelvägens 
längsprofil och beräknar den vertikala acceleration en cyklist utsätts för av de ojämn-
heter profilen beskriver. För en användning av denna metod på svenska cykelvägar 
behöver emellertid framtagna komfortmått såväl som tillvägagångssätt vid mätning 
vidareutvecklas och anpassas för svenska förhållanden. 

VTI skulle kunna ha en framträdande roll vid utvecklingen av objektiva mätmetoder för 
tillståndsbedömning av cykelvägar med lång erfarenhet av motsvarande för bilvägar och 
också kompetens inom cykeltrafikområdet. Utvecklingsarbetet bör ske i nära samarbete 
med andra aktörer som exempelvis Vejtekniskt Institut i Danmark. Ett utvecklingsarbete 
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med successiva förbättringar och komplettering med alltfler parametrar är det optimala. 
Efter VTI:s utvecklingsarbete kommer sannolikt andra aktörer att stå för marknads-
föring av metoden liksom utförandet av de kommersiella mätningarna.  
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Measuring methods for assessing the condition of cycle paths. A review of existing 
knowledge 
by Anna Niska and Leif Sjögren 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping  Sweden 

 
Summary 
This report is a review of existing knowledge, based on literature studies and personal 
contacts. The aim has been to collect information concerning indices and measuring 
methods for assessing the condition of cycle paths, both those used at present and those 
that may be used after adaptation and possible improvement. The review is to serve as 
the basis for any further work that VTI may carry out in this area. 

Several studies have shown that the condition of the road surface is of significant 
importance for the impression that cyclists have of the cyclist friendliness of a cycle 
route. Cyclists prefer a road surface that is even, smooth, well swept and of satisfactory 
friction, and they are considerably more sensitive to defects in the road surface than a 
motorist. The smallest roughness or slippery patch may be felt uncomfortable or cause a 
fall. Studies indicate that in approximately one half of all single accidents among 
cyclists, which make up about 80 per cent of all cycle accidents, the road surface 
condition contributed to the accident. 

Objective methods are needed to measure the condition of cycle paths so that the effects 
of operational and maintenance measures may be studied, and are essential for setting 
up measurable performance requirements. In principle, such objective methods are not 
used at all on cycle paths in Sweden. Manual damage surveys and visual inspections are 
made instead; these may provide a lot of detailed information but are subjective and 
time consuming. In addition, few road management authorities use them either regularly 
or systematically. Some local authorities have started to engage consultants for a more 
systematic charting of the condition of pedestrian and cycle paths. For instance, the 
maintenance surveys in Ramböll give a detailed picture of the present status and 
maintenance needs of the surfacing, by assessing eight damage parameters: alligator 
cracking, edge damage, potholes, cracks, loose aggregate, damage by roots, 
encroachment by grass, and surface roughness. 

The present requirements in Sweden for the standard of cycle paths are based on the 
requirements for motor roads and not on the conditions of cyclists. The same applies to 
most existing methods for condition assessment. They do not satisfactorily reflect the 
impression of cyclists regarding the road surface, and are often made using equipment 
that can damage the cycle path by overloading it, or pose a danger for cyclists and 
pedestrians. There are a number of lightweight equipments available which could be 
used for measurements on cycle paths, but since most of these are hand drawn they are 
both time and resource consuming. The most promising method which this study has 
been able to identify has been developed by Vejteknisk Institut, Vejdirektorat, 
Copenhagen. With a small car equipped with profilometers, this measures the 
longitudinal profile of the cycle path and calculates the vertical acceleration the cyclist 
is exposed to by the irregularities that the profile describes. However, for this method to 
be used on cycle paths in Sweden, it is necessary to develop both the existing comfort 
criteria and the measurement procedure and to adapt these to Swedish conditions. 
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VTI should have a prominent role in developing objective measuring methods for the 
condition assessment of cycle paths in view of its long experience of similar methods 
for motor roads and also its expertise in the field of cycle traffic. Development work 
should take place in close cooperation with other players such as Vejteknisk Institut in 
Denmark. Development work involving successive improvements and the incorporation 
of additional parameters is the optimum. After development work by VTI, it is likely 
that other players will undertake the marketing of the method and will carry out the 
commercial measurements. 
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1 Bakgrund och syfte 
Tillståndsbedömning av cykelvägar är ett viktigt underlag för att beskriva underhålls-
behovet och för planering och prioritering av förbättringsåtgärder etc. Trots det, är det 
idag relativt sällsynt med skadeinventeringar och tillståndsmätningar på cykelvägar, 
framförallt beroende på brist på kunskap om hur man ska gå tillväga. Manuella 
inventeringar förekommer, men i begränsad omfattning. För effektivare tillstånds-
bedömning med bättre repeterbarhet, är det nödvändigt med objektiva mätmetoder, 
åtminstone som komplement till de manuella metoderna vilka är både subjektiva och 
tidskrävande. En metod med god repeterbarhet som ger ett objektivt mått på tillståndet 
behövs för att kunna mäta effekter av drift- och underhållsåtgärder på cykelvägar, vilket 
annars bara går att uppskatta. Förutom att ge ett underlag för effektivare planering och 
prioritering av åtgärder, är det också en förutsättning för att kunna sätta upp mätbara 
funktionskrav som tillgodoser cyklisters önskemål. Idag utgår funktionskraven på 
cykelvägar från kraven på bilvägar och inte utifrån nyttjarnas, cyklisternas, förutsätt-
ningar. Därför är det viktigt att måtten och mätmetoderna också är relaterade till hur 
vägytan upplevs av cyklisterna och inte enbart beskriver cykelvägens tekniska 
livslängd. 

Syftet med det här projektet är att samla kunskap om mått och mätmetoder för 
tillståndsbedömning av cykelvägar, både de som används idag och de som skulle kunna 
användas efter anpassning och eventuell utveckling. Projektet ska också diskutera om 
och hur VTI ska arbeta vidare inom området. Kunskapsöversikten ska kunna vara en 
utgångspunkt vid planering av ett större, mer långsiktigt projekt om utveckling av mått 
och mätmetoder för tillståndsbedömning av cykelvägar samt identifiera samarbets-
partners och tänkbara finansiärer till ett sådant projekt.  
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2 Metod 
Den här kunskapsöversikten baseras på litteraturstudier kompletterat med kunskap och 
erfarenheter från personliga kontakter. I september 2006 gjorde författarna ett studie-
besök vid Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet i Köpenhamn, med syfte att ta del av deras 
erfarenheter av jämnhetsmätning på cykelvägar samt att diskutera möjligheter till 
samarbete inom området. Inför studiebesöket skickades ett antal frågeställningar till 
dem, se bilaga 1. 

Författarna har även haft telefonkontakt med Peter Mauritzson vid Ramböll RST i 
Malmö, som genomfört ett antal skadeinventeringar av cykelvägnät i ett flertal svenska 
kommuner. 

I ett annat projekt, ”Cykelvägars standard” (805 54) har Anna Niska intervjuat 
driftansvariga i ett flertal kommuner och viss information från dessa intervjuer, rörande 
skadeinventering på cykelvägarna, har varit till nytta även i detta projekt (Niska, 2006).  
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3 Betydelsen av cykelvägens yta för cyklisterna 
Liksom andra trafikanter, föredrar cyklister en vägyta som är jämn, slät, väl rengjord 
och har tillfredsställande friktion. Då cyklisterna färdas på endast två hjul och deras 
kontaktyta mellan cykeldäcken och vägytan är förhållandevis liten, är de betydligt 
känsligare för brister i vägytan än vad exempelvis en bilist är. Minsta ojämnhet eller 
hala fläck kan upplevas obehaglig eller till och med resultera i en omkullkörning för en 
cyklist. 

Från intervjuer med driftansvariga i några svenska kommuner (Niska, 2006) fram-
kommer att cyklister anmärker på avgrävda cykelvägar, på rötter, sprickor och potthål 
eller andra brister i vägytan. Cyklisterna klagar också på uppstickande brunnslock och 
på beläggning bestående av stenar och plattor. Detta är ett uttryck för cyklisternas 
känslighet för ojämnheter i vägytan av olika slag. Enligt kundenkäter genomförda i ett 
antal svenska kommuner (Svenska Kommunförbundet, 1998), anser dessutom allmän-
heten att standarden avseende jämnhet, gropar och spår är sämre på cykelvägarna 
jämfört med övriga gator och vägar. 

Vägytan påverkar såväl cyklisternas faktiska som upplevda olycksrisk samt rullmot-
stånd och komfort. Komforten är egentligen ett brett begrepp, som kan inbegripa såväl 
cyklisternas upplevelse av säkerhetsrisk och rullmotstånd som deras allmänna upp-
levelse av att cykla en viss sträcka med en viss vägyta. I avsnitt 3.2 görs en samman-
ställning av tidigare genomförda studier, med syfte att beskriva cyklisternas upplevda 
komfort vid cykling av en viss sträcka och försök att relatera det till olika parametrar. 

Vad gäller den faktiska olycksrisken finns endast ett fåtal studier som beskriver 
vägytans betydelse för olyckor bland cyklister. Det är främst singelolyckorna, vilka 
utgör ca 80 % av alla cykelolyckor, som kan relateras till brister i vägytan. Studier från 
Umeå (Umeå kommun, 2000) indikerar att i hälften av singelolyckorna har vägmiljö-
faktorer spelat en betydande roll för olyckan, och en annan studie (Öberg et al., 1996) 
att det haft betydelse i 42 % av fallen. Utmärkande är halka, trottoarkanter och lösgrus 
och dessa olyckor sker ofta i anslutning till kraftiga backar. Att dra några långtgående, 
generella slutsatser om olika vägyteparametrars betydelse för cyklisternas olycksrisk är 
emellertid svårt, eftersom bortfallet i den officiella statistiken för cykelolyckor är 
mycket stort. Enligt ”Cykelplan Gävle” (1995), har undersökningar från ett flertal 
landsting visat att bortfallet bedöms vara ca 30 % för fordon-cykelolyckor, ca 80 % för 
olyckor mellan oskyddade trafikanter och hela 95 % för singelolyckor med cykel. 

 
3.1 Viktiga vägyteparametrar 
Utifrån kvalificerade gissningar är det antagligen följande mätbara vägyteparametrar 
som är av nämnvärd betydelse för cyklisterna: 

• Friktion 
• Textur 
• Jämnhet 
• Tvärfall. 

Friktionen påverkar naturligtvis rullmotståndet, men är för cyklister ändå av störst 
betydelse ur säkerhetssynpunkt. Under barmarksförhållanden är friktionen endast i 
sällsynta fall så låg att den leder till omkullkörningar hos cyklister, åtminstone på ytor 
av asfalt. I exempelvis Malmö har man, vid vissa förhållanden, upplevt problem med 
halka på cykelytor av gatsten (Niska, 2006). Skräp och nedsmutsning med blöta löv, 
grus, oljespill, etc. är sådant som kan ha negativ inverkan på friktionen. Under vintern 
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däremot, kan naturligtvis frost, snö och is ofta leda till en sänkt friktion på cykel-
vägarna. 

Texturen, åtminstone på mikronivå, är nära förknippad med friktionen. På makronivå 
kan texturen också ha en inverkan på cykelkomforten (se figur 1). På tät asfaltbetong, 
som är det ytskikt som vanligtvis används på svenska cykelvägar idag, är emellertid 
texturen i regel sådan att den inte inverkar negativt på cykelkomforten. Man kan dock 
säga att kortare ojämnheter (kortare våglängder) påverkar och är mer betydelsefulla att 
hålla låga för cyklister, än för bilister. 

Jämnheten kan ha en viss betydelse ur säkerhetssynpunkt, men är annars troligtvis den 
parameter som har störst betydelse för cyklisternas komfort. Ett problem är emellertid 
hur jämnheten på cykelvägarna ska mätas och beskrivas. IRI-måttet, ”International 
Roughness Index”, som är gängse standard vid beskrivning av jämnheten på bilvägar, 
ger sannolikt ingen bra beskrivning av hur en cyklist upplever ojämnheter på en 
cykelväg. IRI-måttet beskriver summan av de vertikala rörelser som uppkommer då 
man simulerar att ett bilhjul, inklusive fjädringssystem, rullar i 80 km/h längs den 
inmätta längsprofilen. En färd med cykel upplevs naturligtvis annorlunda än en färd 
med bil, bland annat på grund av de stora skillnaderna i hastighet och cykelns dåliga 
dämpning. Studier där man jämfört cyklisters subjektiva uppfattning av jämnheten på en 
cykelväg med uppmätt IRI har heller inte visat på någon tydlig korrelation (Cairney och 
King, 2003; se vidare avsnitt 3.2). Långa våglängder (10–20 meter) ger ett högt IRI-
värde, men dessa påverkar i princip inte en cyklists obehag av ojämnheter (se figur 1). 

Tvärfallets huvuduppgift för cykelvägar är att avleda vatten och påverkar alltså inte 
cyklisternas komfort nämnvärt. För bilvägar används tvärfallet också för att ha en säker 
linjeföring genom kurvor i höga farter.  
 

 
Figur 1  Olika benämningar och deras koppling till ojämnheters våglängdsstorlek och 
vår bedömning av dess betydelse för cyklisters komfortupplevelse.  
 
I figur 1 ovan illustreras olika benämningar och deras koppling till våglängdsstorlek på 
ojämnheten. Man kan också se ungefär vilka våglängder som kan ge obehag för 
cyklister. Ojämnheter i nedre delen av vad som kan mätas med IRI och övre delen av 
makrotexturområdet, är ojämnheter som kan skapa obehag hos cyklister. De som kallas 
megatextur, ojämnheter mellan 0,5 m och 50 mm, är helt oönskade ojämnheter för både 
cyklister och bilister. En viss mikro- och makrotextur är nödvändig för att en yta ska ha 
tillräcklig friktion och inte upplevas hal. I figur 2 nedan, kan man se hur benämningar 
för olika typer av textur används. 
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Figur 2  Illustration av begreppen mikro- och makrotextur (Alm, L-O, 1979). 
 

De standardkrav för cykelvägar som tillämpas i Sverige idag är framtaget med utgångs-
punkt från biltrafiken. Nybyggda cykelvägar ska, enligt ATB VÄG 2005, minst ges en 
jämnhet motsvarande jämnhetsklass 1. Vid trafikpåsläpp innebär det, vid otjälade 
förhållanden, ett IRI<2,4 mm/m och 4,2 mm/m vid tjälade förhållanden. Notera att 
kravet gäller för medelvärdet över en 20-meterssträcka. Friktionstalet på en cykelbana 
med bundet slitlager får vid barmarksförhållanden, enligt ATB VÄG 2005, inte 
understiga 0,5 (vid mätning med SAAB Friction Tester eller BV11, se avsnitt 6.1). 
Endast ett fåtal studier har gjorts för att ta reda på vad cyklisterna anser är acceptabelt 
och vilka parametrar de tycker är viktigare än andra, osv. Några av de studier som trots 
allt gjorts, sammanfattas i avsnitt 3.2 nedan. 

 
3.2 Försök att beskriva hur cyklisterna upplever brister i vägytan 
I USA har några matematiska modeller tagits fram för att beskriva cykelstandarden 
(”Bicycle Level of Service”, BLOS) på ett vägavsnitt. BLOS uttrycker hur komfortabelt 
ett vägavsnitt, med en kombination av mätbara tillstånd som vägbredd, hastighet, andel 
tung trafik, etc., uppfattas av en cyklist (Schneider et al., 2005). Dessa modeller är 
emellertid utvecklade för cykelfält och cykelstråk i blandtrafik och inte för separerade 
cykelvägar. Dessutom är det främst faktorer relaterade till cykelvägens utformning som 
beaktas i dessa BLOS-modeller och vägytan ingår sällan som en parameter. Detta trots 
att amerikanska studier visat att vägytans kondition är av signifikant betydelse för 
cyklisternas uppfattning (Landis et al., 1997). Också engelska studier (Guthrie, Davies 
and Gardner, 2001) har visat att cyklisternas bedömning av cykelvänligheten hos en 
cykellänk är i hög grad beroende av deras subjektiva uppfattning om vägytans jämnhet. 
I en australiensisk studie (Wigan and Cairney, 1985) har man dessutom funnit ett 
någorlunda linjärt samband mellan cyklisters komfortvärdering och ytjämnhet, uttryckt i 
vertikal acceleration uppmätt med en accelerometer monterad på en cykel.  

En annan australiensisk studie (Cairney and King, 2003) har studerat sambandet mellan 
cyklisters bedömning av en cykelvägs cykelvänlighet och cykelvägens standard uttryckt 
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i parametrarna ojämnhet, textur, friktion och tvärfall. Studien visade på ett linjärt 
samband mellan IRI (mätt med en ”ARRB TR Walking Profiler”, se avsnitt 5.1) och 
cyklisternas bedömning, för de teststräckor som var av asfalt. Korrelationen var 
emellertid ganska låg och sträckor med långvågiga ojämnheter upplevde cyklisterna 
som behagliga, trots högt IRI. Alla betongytor fick goda omdömen och mycket höga 
acceptansvärden och där kunde inte något samband mellan IRI och cyklisternas 
acceptans uttydas. Att korrelationen mellan IRI och cyklisternas bedömning var låg, 
betyder inte nödvändigtvis att cyklisternas uppfattning inte är beroende av en ytas 
jämnhet. Det är snarare ett uttryck för att IRI inte är något bra mått för att beskriva hur 
en cyklist upplever ojämnheter på en cykelväg (se även avsnitt 3.1).  

Studien av Cairney och King (2003) visade även att grövre textur (mätt med ”Sand 
Patch-metoden”, se avsnitt 6.2) respektive lägre friktion (mätt med ”The British 
Pendulum”, se avsnitt 6.1) gav lägre acceptans hos cyklisterna. Det fanns emellertid en 
korrelation mellan IRI och textur och mellan IRI och friktion och en multipel regression 
hade varit värdefull för att se hur respektive parameter enskilt påverkar cyklisternas 
acceptans. De data som samlats in i studien var dock inte tillräckliga för en sådan 
analys. 

I studien av Cairney och King (2003) fick testcyklisterna också bedöma upplevelsen av 
att cykla över några kanter. Syftet var att hitta vilken höjdskillnad mellan betongplattor 
som är acceptabel för cyklister. Vid 6 mm kände de flesta inte av höjdskillnaden eller 
tyckte att det inte utgjorde något problem. Vid 12 mm kände mer än hälften obehag vid 
passage av kanten och vid 18 mm kände alla obehag. Cyklisterna fick även svara på en 
4-gradig skala hur ofta de brukade stöta på olika brister på cykelvägar och på en 3-
gradig skala hur stort problem de tycker att dessa brister utgör (se figur 3). Sprickor var 
absolut vanligast förekommande, men upplevdes inte som något problem. En ojämn yta 
var den näst vanligaste defekten, vilket ungefär hälften av cyklisterna ansåg vara ett 
allvarligt problem, följt av smala vägar. Potthål angavs vara det allvarligaste problemet 
följt av halka, men båda dessa brister ansågs inte förekomma så ofta. Det är troligt att 
också svenska cyklister anser att potthål och halka är allvarliga problem och här 
förekommer dessa brister sannolikt mycket oftare än i Australien, eftersom vi har ett 
kallare klimat med mer halka och fler tjälskador. 
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Figur 3  Cyklisters uppfattning om hur ofta vissa brister förekommer på cykelvägar och 
hur allvarliga dessa är, utifrån resultat från Cairney och King (2003). 
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4 Manuella skadeinventeringar på cykelvägar 
Manuella metoder för tillståndsbedömning av cykelvägar är subjektiva och tids-
krävande, men kan ge mycket detaljerad information. I detta kapitel ges exempel på 
några tillvägagångssätt vid manuella inventeringar. 

 
4.1 I svenska kommuner 
I samband med att cykelplaner eller cykelprogram tagits fram, har ett flertal kommuner 
gjort inventeringar av brister i sina respektive cykelvägnät, i lite olika omfattning och 
med varierande noggrannhet (Niska, 2006). Dessa inventeringar har i huvudsak varit 
inriktade på utformningen och resulterat i kunskap om var i cykelvägnätet det saknas 
länkar och var korsningar behöver förbättras t.ex. med planskildheter eller fartdämpande 
åtgärder för bilisterna, var man har siktproblem, etc.  

Skadeinventeringar av brister i vägytan görs också i många kommuner, ofta årligen. Då 
är det emellertid vanligtvis okulärbesiktningar från bil som görs. I Borlänge görs dock, 
sedan 2002, inventeringen på cykel med GPS-utrustning och i centrala Västerås gjordes, 
under åren 2000–2004, en inventering från cykelsadeln. I Örebro gjordes 2005 en 
bedömning av vägytan utifrån upplevd komfort av en cyklist som cyklade igenom hela 
gc-vägnätet. Örebro har som ambition att fortsättningsvis göra en sådan bedömning 
årligen. Även i Malmö görs besiktningar från cykelsadeln, dock inte regelbundet eller 
systematiskt. Många kommuner ser även allmänheten som en bra resurs i att upptäcka 
brister i vägytan på cykelvägnätet och har särskilda system för att ta emot allmänhetens 
anmälningar. 

Vid de kommunala okulärbesiktningarna tittar man på brister i beläggningen, exempel-
vis potthål och sprickor, rotinträngning och annan störande växtlighet, på hinder, etc. 
Göteborg, Helsingborg och Linköping har anlitat konsulter (bl.a. Ramböll, se avsnitt 
4.3) för noggrannare inventering av brister i vägytan på delar av sina cykelvägnät. I 
exempelvis Linköping har då skadeparametrar som krackelering, kantskador, potthål, 
sprickor, stensläpp/oxidation, rotskador och gräsintrång bedömts, för att få en detaljerad 
bild av beläggningens status. Det ger ett underlag för beräkning av beläggningens 
restlevnadstid, vilket visar på behovet av underhåll och kan användas vid upprättandet 
av ett åtgärdsprogram i kommunen. Det har i Linköpings fall visat sig vara ett bra sätt 
att få gehör hos styrande politiker för behovet av åtgärder. Även i Borlänge har utförda 
inventeringar varit ett bra underlag för önskemål om ökade anslag.  

 
4.2 Cykelfrämjandets cykelvägsanalyser 
Cykelfrämjandet har i ett flertal svenska kommuner genomfört något de kallar för 
cykelvägsanalyser (Spolander och Dellensten, 2004). Cykelvägsanalyserna leds av en 
utomstående expertgrupp som tillsammans med lokala medlemmar ur cykelfrämjandet 
och kommunala tjänstemän och politiker, under en dag, inspekterar valda delar av en 
kommuns cykelvägnät. Inspektionen inriktas på att hitta brister och fel i cykelmiljön 
och att ge förslag till åtgärder. Det sker med utgångspunkt från en helhetsbedömning 
baserad på trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet och tillgänglighet. Det är i 
huvudsak brister relaterade till utformningen som kommenteras och vägytans tillstånd 
noteras endast i allmänna termer med ”dålig beläggning”, om det förekommer många 
sprickor och gropar. Observationerna dokumenteras med digitalkamera och därutöver 
förs protokoll eller muntliga noteringar i diktafon, som slutligen sammanställs i en 
skriftlig rapport. Syftet med cykelvägsanalyserna är att initiera eller bidra till en process 
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i kommunen för att förbättra cykelmiljön. Metoden bygger på att kommunens 
tjänstemän och politiker aktivt deltar i såväl inspektionen av cykelmiljön som analysen 
och diskussionen av resultaten. 

 
4.3 Ramböll RST:s underhållsutredningar 
Ramböll RST genomför, på uppdrag, något de kallar för ”underhållsutredningar”, med 
syfte att kartlägga aktuell status och behov av underhåll på asfaltsbelagda gator och/eller 
GC-vägar (Mauritzson, 2000 och 2006). Underhållsutredningarna är i princip en 
okulärbesiktning som genomförs på ett strukturerat sätt, från en minibuss (se figur 4) 
försedd med längdgivare, GPS-positionering och fältdator med inventeringsprogram. 
Åtta skadeparametrar: krackelering, kantskador, potthål, sprickor, stensläpp (oxidation), 
rotskador, gräsintrång och ojämnheter, bedöms i 25-meters intervall, för att få en 
detaljerad bild av beläggningens status. Vid inventeringarna samlas också digitala 
bilder, som ger en god överblick över vägytan och det angränsande gaturummet, med 
stolpar, skyltar, kantsten, m.m.  

 
Figur 4  Den mätbil som används vid Ramböll RST:s underhållsutredningar.  
Foto: Peter Mauritzson (sommaren 2006 i Varberg). 
 

Förekomst och svårighetsgrad av skadeparametrarna används för att teoretiskt beräkna 
beläggningens restlevnadstid för respektive delsträcka. Olika skadetyper viktas något 
olika, så att t.ex. krackelering och potthål får en större inverkan än övriga parametrar. 
Det inventerade nätets tillstånd beskrivs sedan i detalj för enskilda objekt och i över-
gripande statistik. Vid önskemål, kan resultatet från utredningarna föras över till 
kommunens digitala gaturegister. Underhållsutredningarna är en bra utgångspunkt för 
åtgärdsprogram för drift och underhåll och Ramböll RST har genomfört denna typ av 
skadeinventeringar i ett drygt 40-tal kommuner i både Sverige och Finland. Exempelvis 
gjorde de, under 2006, underhållsutredningar i kommunerna Klippan, Olofström, 
Helsingborg, Ystad, Varberg, Karlshamn och Växjö. 
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4.4 Norge 
I Norge, har Statens vegvesen (2004) givit ut en handbok för hur manuella inventeringar 
kallat ”cykelvägsinspektioner” ska göras. Handboken beskriver först lite om bakgrund 
till varför inspektioner ska göras, och går sedan in på det praktiska tillvägagångssättet. 
Metodark och checklistor finns med som bilagor i handboken. 

Huvudregeln är att lägga upp inspektionen sträckvis och inte punktvis. Exempelvis kan 
man följa ett cykelstråk från ett bostadsområde in mot centrum. Delsträckor och 
korsningar ses då ur ett helhetsperspektiv och det blir lättare att identifiera vad som 
bidrar till sammanhang och förutsägbarhet och vad som skapar osäkerhet och eventuella 
konflikter. Arbetet görs i tre steg: 

1. Förberedande planering – utifrån kartor och datainhämtning, på kontoret 

2. Själva inspektionen – skall göras i fält och i huvudsak från cykelsadeln 

3. Efterarbetet – består av en systematisering av resultaten och en åtgärds- och 
kostnadsvärdering.  

I förarbetet och planering av inspektionen ska cykelsträckans huvudfunktion och 
kännetecken (bebyggelse, målpunkter, resor) beskrivas, inklusive trafikdata (ÅDT, antal 
cyklister & fotgängare, kollektivtrafik, hastighetsgräns) och olycksdata (personskade-
olyckor senaste 4 åren). Detta är en mycket hög ambitionsnivån och förutsätter kanske 
en bättre kunskap om systemet än vad de flesta kommuner faktiskt har, i både Norge 
och Sverige. 

För själva inspektionen finns olika metodbeskrivningar och checklistor för olika typer 
av cykelanläggningar (i blandtrafik, cykelfält eller separerad gång- och cykelväg). 
Dessutom finns separata checklistor för övergång från en typ av anläggning till en 
annan samt för cykelparkeringar. Vid inspektion på sträcka, är det följande parametrar 
som ska beaktas: 

4. Tvärprofil 

5. Komfort (ytan: jämnhet, hål, sprickor; avrinning: vattenansamlingar; kantsten, 
dagvattenbrunnar och brunnslock till hinder för cyklister?) 

6. Korsningar och avfarter (bilars och cyklisters hastighet, sikt, väjningsregler)  

7. Hastighet och utformning 

8. Broar och tunnlar (stigningsförhållanden, bredd & höjd, sikt, broräcken, 
belysning, dränering) 

9. Skyltning och märkning (vägvisning, skyltning av korsningar etc.) 

10. Trygghet (upplevelse, ”synlighet”, belysning) 

11. Attraktivitet, upplevelse 

12. Drift/fri sikt (rengöring, snöröjning, halkbekämpning, siktskymmande 
vegetation, nötning eller klotter på skyltar eller annan utrustning) 

13. Användning av anläggningen. 

Handboken rekommenderar att man inte planerar att täcka en längre sträcka än 1–2 km 
på en dags inspektion. Det låter som en kort sträcka om man betänker att många 
svenska cykelkommuner har cykelvägnät på omkring 30 mil. Handboken förespråkar 
emellertid att det endast är huvudstråken som ska besiktigas. 
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Efter själva inspektionen ska resultaten rapporteras med protokoll och fotografier, etc. 
Rapporteringen ska innefatta åtgärdsförslag och kostnader, på kort respektive lång sikt, 
samt en prioritering av föreslagna åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara skyltning och 
uppmärkning, belysning och mindre fysiska åtgärder i övrigt. Det skall också göras en 
värdering av tyngre och mer kostnadskrävande åtgärder som bör göras i ett något längre 
tidsperspektiv, t.ex. ombyggnad av korsningar. 

 
4.5 Danmark 
I Danmark, har man under senare år börjat göra jämnhetsmätningar på cykelvägar (se 
avsnitt 5.2 och 5.3). Emellertid görs även manuella skadeinventeringar, då man tittar 
efter och noterar förekomst och omfattning av beläggningsskador, lappning, bristfällig 
avvattning, etc. I bilaga 2 ges ett exempel på det formulär som används vid dessa 
inventeringar. De delsträckor som inspekteras definieras oftast av naturliga begräns-
ningar och utgörs exempelvis av sträckan mellan två korsningarna. Delsträckorna är 
därmed av olika längd.  

Enligt driftansvariga i Malmö, har man i Köpenhamn som krav att driftkillarna ska 
cykla igenom hela cykelvägnätet två gånger per år (Niska, 2006). Om de vid båda dessa 
tillfällen gör fullvärdiga skadeinventeringar enligt ovanstående modell, är emellertid 
oklart. 
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5 Jämnhetsmätningar 
För effektivare tillståndsbedömning med bättre repeterbarhet behöver de manuella 
metoderna kompletteras med objektiva mätmetoder. Det behövs för att kunna mäta 
effekter av drift- och underhållsåtgärder på cykelvägar, vilket annars bara går att 
uppskatta och är en förutsättning för att kunna sätta upp mätbara funktionskrav, som 
utgår ifrån hur cykelvägens yta upplevs av cyklister. 

Liksom tidigare nämnts, är jämnheten troligtvis den parameter som har störst betydelse 
för cyklisternas komfort (se avsnitt 3.1). Under senare år har metoder för att mäta 
jämnheten på cykelvägar utvecklats och även börjat användas i praktiken. I detta kapitel 
ges en beskrivning av några av dessa metoder.  

En bra metod för jämnhetsmätning på cykelvägar ska, förutom att beskriva hur cyklister 
upplever ojämnheter på en väg, kunna genomföras med en utrustning som tar sig fram 
utan att ge belastningsskador på cykelvägar eller innebär en fara för cyklister och 
fotgängare. Framförallt i USA har lättviktsutrustningar för jämnhetsmätning utvecklats 
för att kunna mäta på alldeles nylagda beläggningar, utan att deformera dessa vid 
mätningen. Dessa utrustningar kan med fördel utnyttjas för mätning på cykelvägar. 
Vidare finns handdrivna metoder som Dipstick och Rolling Dipstick som passar för 
begränsade mätningar på cykelväg, se figur 5 nedan. Förutsättningen är att systemen 
mäter en tillräckligt bra profil för att ett relevant jämnhetsmått ska kunna beräknas. 

 
Figur 5  Rolling Dipstick (till vänster) samt Walking Dipstick (till höger). 
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5.1 ARRB TR Walking Profiler 
I Australien har man utvecklat en jämnhetsmätare som kallas för ”ARRB TR Walking 
Profiler”, vilken tidigare nämndes i avsnitt 3.2. Denna består av en anordning som man 
manuellt skjuter framför sig likt en gräsklippare, se figur 6 nedan. Då anordningen 
skjuts framåt, läggs en platta av ca 230 mm längd på ytan och plattans lutning avläses. 
När anordningen fortsatt skjuts framåt, lyfts plattan upp och placeras återigen på ytan, 
men nu med sin bakre kant där den främre kanten var i det tidigare läget. På så sätt kan 
man med hjälp av en ackumulering av plattlutningar skapa en profil, som olika mått kan 
beräknas utifrån. 

 
Figur 6  Walking Profiler från ARRB, Australien. 
 
5.2 Cykel utrustad med en accelerometer (SAVER) 
I detta avsnitt beskrivs test och utveckling av en från början holländsk metod, med en 
accelerometer monterad på en cykel, för komfortmätningar på cykelvägar i Danmark. 
Materialet till avsnittet är hämtat ur en rapport från Vej & Park, Driftskontoret (2004), i 
Köpenhamn. 

 
5.2.1 Bakgrund och metodbeskrivning 
Köpenhamns kommun blev år 2000 beviljade extra medel för att höja underhålls-
standarden på cykelvägarna. Därmed kunde de ändra sin underhållsstrategi från att 
enbart se till beläggningens restlevnadstid och säkra det investerade kapitalet, till att 
också fokusera på cyklisternas komfort. Vid den tidpunkten fanns inga metoder för att 
objektivt mäta cyklisternas komfortupplevelse. En holländsk firma (Infratech) arbetade 
emellertid med att utveckla en mätmetod där de vertikala accelerationerna registrerades 
av ett mätinstrument fastspänt på en cykel. Köpenhamns kommun köpte in ett sådant 
instrument, men de holländska normera kunde inte användas direkt eftersom asfalt-
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beläggningarna i Köpenhamn är väsentligt mer komfortabla än cykelvägarna i Holland, 
som ofta är belagda med plattor eller natursten. Därför var det nödvändigt att utveckla 
en ny skala för komforten, som var skärpt i förhållande till den holländska skalan. 
Dessutom används cykelvägarna i Holland för fritidscykling i högre grad än i 
Köpenhamn där cykeln i huvudsak används som transportmedel mellan bostaden och 
arbetsplatsen. En annan skillnad är att genomsnittshastigheten hos cyklisterna i Holland 
är 17 km/h medan den i Köpenhamn är 20 km/h. 

Under 2003 genomfördes komfortmätningar på hela cykelvägnätet i Köpenhamn. De 
gjordes på ett avstånd om ca 0,8 till 1,1 meter från kantsten, eftersom det ansågs vara 
där cyklister har för vana att cykla och det därför är viktigt att asfaltbeläggningen i den 
zonen är jämn och fri från brister. (Cykelvägar i Danmark, ”Cykelstier” -avgränsade 
med kantsten, är i genomsnitt 2,2 meter breda.) Innan mätning, kontrollerades cykelns 
däcktryck och mätningarna gjordes vid en ”konstant” hastighet på 20 km/h, eftersom 
tester visat att däcktryck och hastighet är faktorer som kan påverka mätresultaten (se 
avsnitt 5.2.3). 

Mätinstrumentet som användes heter SAVER (Shock And Vibration Environment 
Recorder) och är ett avancerat, amerikanskt utvecklat instrument för att mäta stötar och 
vibrationer. SAVER monteras bak på pakethållaren på cykeln och registrerar de stötar 
och vibrationer som fortplantar sig från cykelvägen upp genom cykeln. Det är den 
vertikala accelerationen som uppstår när cykeln passerar ett gupp eller en ojämnhet i 
beläggningen som registreras, i enheten G (gravity = den lodräta tyngdaccelerationen), 
där 1G = 9,82 m/s2. Accelerationsvärden för en sträcka registreras digitalt i SAVER och 
överförs sedan med hjälp av dataprogrammet SaverWare, för vidare analys i Excel. 
SAVER måste tömmas på data och nollställas inför varje ny sträcka som ska mätas.  

För att beräkna ett komfortvärde för varje sträcka, summeras de uppmätta vertikala 
accelerationerna, efter att först ha kategoriserats och viktats (se avsnitt 5.2.2). Det 
summerade värdet divideras sedan med en hundradel av sträckningens längd i meter, för 
beräkning av sträckans ”Summerade Viktade Accelarationsvärde” (SVA). De beräknade 
SVA-värdena befinner sig normalt i intervallet mellan 1 och 100. För att komprimera 
SVA-värdena till en mer överskådlig, 10-gradig skala, beräknas ett komfortvärde genom 
följande enkla formel: Komfortvärdet = (0,1*SVA) + 1. 

Komfortvärdena mellan 1 och 10 grupperas sedan enligt nedanstående 4-gradiga skala:  

• 1–2:   Komfortabel (Grön) – Bra och behaglig cykelväg 

• 3–4:   Tillfredsställande (Gul) –Jämn cykelväg där enstaka skakningar känns 

• 5–6:   Brukbar (Rosa) – Nästintill acceptabel cykelväg med en del ojämnheter 

• 7–10: Otillfredsställande (Röd) – Dålig cykelväg med hål och sprickor, som 
upplevs mycket obehaglig av cyklister. 

Man valde en 4-gradig skala eftersom man ville presentera resultaten från mätningarna 
på kartor framtagna i GIS, där komfortvärdena visualiserades genom färgkodning, och 
fler än 4 olika färgkoder ansågs vara för otydligt. 
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5.2.2 Viktning av de vertikala accelerationerna för beräkning av ett 
komfortvärde som beskriver cyklisternas komfortupplevelse 

Obehag med att köra på en cykelväg är inte alltid förknippat med enstaka stora 
ojämnheter. Stora ojämnheter kommer ofta att förorsaka en undanmanöver och därför 
inte registreras av cyklisten. I vissa situationen behöver dock cyklisten passera över 
stora ojämnheter, om cykelvägen är för smal, vid möte, etc. Ofta är det många små 
ojämnheter som sammantaget ger cyklisten en negativ uppfattning av komforten på en 
cykelväg. Många små och konstanta ojämnheter är omöjliga att undvika, vilket också 
upplevs som ett irritationsmoment för cyklisten. Upplevs en till två stora ojämnheter på 
en relativt kort sträcka ska det naturligtvis ha ett större inflytande på komfortvärdena än 
om cykelvägen är lång och utan nämnvärda ojämnheter. Frågan är hur man ska säkra att 
en cykelväg med många små ojämnheter ger ett komfortvärde som står i rimlig relation 
till en cykelväg som endast har enstaka, men stora ojämnheter? Lösningen på det 
problemet (förutom att låta cykelvägens längd ingå som en parameter i komfortvärdet), 
är en viktning av accelerationsvärdena som tillgodoser det faktum att en cykelväg kan 
anses vara av tillfredsställande standard även om den har enstaka ”skönhetsfel”. 
Samtidigt ska viktningen göras så att många låga accelerationsvärden uttrycker en 
generellt dålig standard. 

Med denna bakgrund, samt utifrån erfarenheter från testkörningar (se avsnitt 5.2.3), 
valdes en progressiv viktning av de uppmätta vertikala accelerationerna, med start vid 
värden större än 2G. Accelerationsvärdena delades in i kategorier med intervaller om 
1G i respektive kategori. Den lägsta kategorin inrymmer värden mellan 1 och 2G och 
den högsta värden över 12G. Tester av metoden visade att accelerationsvärden under 1G 
inte bidrar till en negativ upplevelse av komforten och därmed kalibreras SAVER så att 
den endast mäter värden över 1G. Värden över 12G registreras mycket sällan och därför 
är det inte nödvändigt med viktade kategorier som överstiger 12G. Värden mellan 1 och 
2G viktades med ett värde på 0,5. Detta eftersom sådana värden registreras så ofta att 
komfortvärdena skulle bli orealistiska om de istället viktats med en faktor 1, vilket 
annars kan tyckas mer logiskt. Resterande kategorier viktades med en faktor som startar 
på 2 och därefter ökas med 1 för varje kategori.  

 
5.2.3 Test av utrusningen och metoden 
Innan metoden började användas praktiskt, genomförde Köpenhamns kommun en del 
tester för att förstå hur mätinstrumentet fungerade och reagerade i olika situationer och 
för att hitta det bästa tillvägagångssättet vid mätning. För att förstå hur SAVER mäter 
och vilka värden den registrerar när mätcykeln passerar olika hinder, gjordes ett försök 
på en plan väg med utlagda trälister av olika tjocklek (1 och 3 cm). De värden SAVER 
registrerade jämfördes med det obehag testcyklisten kände. (Alla försök gjordes av 
samma cyklist på samma cykel, i 20 km/h.) Slutsatsen av försöket var, som väntat, att ju 
större hinder, desto större accelerationsvärde registrerades av SAVER. Vid överkörning 
av 1 cm-listen erhölls ett accelerationsvärde på ca 5G och av 3 cm-listen på ca 14G. 

Det gjordes också ett jämförande försök, där accelerationsmätning med SAVER gjordes 
på fyra cykelvägar, som utifrån en subjektiv värdering motsvarade de fyra olika 
komfortkategorierna komfortabel, tillfredsställande, brukbar och otillfredsställande. En 
slutsats av det försöket var, att man vid beräkning av komfortvärden utifrån den 
uppsamlade datamängden ska vikta stora accelerationsvärden mer än små, med det 
förbehållet att många låga värden ska uttrycka en generellt dålig komfort. Utifrån detta 
försök kunde man också dra slutsatsen, att accelerationsvärden under 1G inte bidrog till 
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en negativ upplevelse av komforten. (Därför ska SAVER kalibreras så att den endast 
mäter accelerationsvärden som överstiger 1G.) Försöket visade också att skillnaderna i 
uppmätta komfortvärden, från en mätning till en annan, av samma sträcka, låg mellan 0 
och 10 %. 

Test av hastighetens betydelse visade att en variation av cykelhastigheten på ± 3 km/h, 
hade en stor inverkan på de uppmätta komfortvärdena (+3 km/h gav ett 13 % högre 
SVA och -3 km/h gav ett 33 % lägre SVA). Därför är det viktigt att mätningarna görs 
med en konstant hastighet. Om mätcyklisten tvingas att cykla långsammare eller 
snabbare under längre sträckor måste mätningen förkastas och göras om. Mäthastig-
heten valdes till 20 km/h eftersom det är den generella genomsnittshastigheten 
cyklisterna håller i Köpenhamn och eftersom det gav det bästa sambandet mellan den 
upplevda och den beräknade komforten. 

Även faktorer relaterade till mätcykeln testades och visade sig ha betydelse för resultatet 
av mätningen. Däcktyp (vilket bl.a. påverkar däckets bredd), däcktryck och viktpå-
verkan på bakhjulet, dvs. förarens vikt, hade inverkan på uppmätt komfortvärde och är 
alltså faktorer som måste beaktas vid jämförande mätningar. 

 
5.3 VI:s profilometermätning 
Det här avsnittet baseras på information och material (bl.a. Schmidt, 2005), inhämtat i 
samband med det studiebesök vid Vejteknisk Institut, som nämns i kapitel 2. Metoden 
med en accelerometer monterad bakpå en cykel, som beskrevs i föregående avsnitt, har 
vissa begränsningar och nackdelar. Det faktum att ”cykelmätmetoden” är väldigt 
känslig för skillnader i mätcyklistens hastighet, i kombination med att det är svårt att 
hålla en konstant hastighet när man cyklar, är en av de främsta nackdelarna. Metoden 
kräver också att någon är villig att faktiskt cykla alla sträckor som ska mätas och blir 
därigenom sannolikt relativt väderkänslig. Dessutom är den tidskrävande då den innebär 
en mäthastighet på endast 20 km/h och eftersom SAVER behöver tömmas på data efter 
varje mätsträcka. 

Med anledning av cykelmätmetodens begränsningar och eftersom danska kommuner 
har ett stort intresse av att objektivt kunna mäta tillståndet på sina cykelvägar, har man 
vid Vejtekniskt Institut (VI), Vejdirektoratet, utvecklat en mätmetod med profilometrar 
monterade bak på en liten bil (se figur 3). Med profilometrarna mäter man längsprofilen 
som sedan räknas om till en vertikal acceleration, för att efterlikna ”cykelmätmetoden”, 
som beskriver hur en cyklist skulle påverkas av höjdskillnaderna i profilen (se vidare 
avsnitt 5.3.1 nedan). Med den här mätmetoden får man resultat på ett relativt enkelt och 
effektivt sätt och mätresultaten är inte beroende av i vilken hastighet fordonet kör. 
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Figur 7  Vejdirektoratets mätbil. Foto: Bjarne Schmidt, Vejtekniskt institut. 
 
5.3.1 Metodbeskrivning 
Profilometrarna är placerade så att de mäter längsprofilen i två smala spår, 20 respektive 
120 cm från kantsten (se figur 4). Vanligtvis görs mätningar i båda riktningarna och 
därmed mäts 4 längsprofiler på varje sträcka. Vid mätning registreras ett värde var 4:e 
centimeter. Den uppmätta profilen räknas sedan om till en vertikal acceleration, som 
beskriver hur en cyklist skulle påverkas av de ojämnheter (höjdskillnader) profilen 
beskriver. Accelerationen beräknas som ett medelvärde över en sträcka på 1 meter. Den 
beräknade accelerationen räknas sedan, i sin tur, om till ett index, eller komfortvärde 
som klassificerar den uppmätta sträckan utifrån hur behaglig/obehaglig den skulle 
upplevas av en cyklist. Komfortvärdet beräknas på samma sätt som i cykelmätmetoden, 
som presenterades i avsnitt 5.2. 
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Figur 8  De två profilometrarnas placering bak på mätbilen. Foto: Anna Niska. 
 

I accelerationsmodellen som används för att räkna om längsprofilen till en vertikal 
acceleration, kan olika hastigheter väljas. Den valda hastigheten motsvarar den faktiska 
cyklisthastighet man vill beskriva och har stor betydelse för resultatet av mätningen. Ju 
högre hastighet, desto större blir den vertikala accelerationen. I VI:s modell har man 
valt en hastighet på 20 km/h, eftersom det motsvarar mäthastigheten med ”cykelmät-
metoden” (se avsnitt 5.2.1) och eftersom man anser att det representerar medelhastig-
heten hos danska cyklister. Modellen räknar emellertid med en konstant hastighet på 
20 km/h, medan en ”verklig” cyklist troligtvis varierar sin hastighet ganska mycket, 
beroende på topografi och andra omgivande faktorer. Observera att det är hastigheten i 
modellen vi talar om och inte hastigheten på mätfordonet, vilket inte har någon inverkan 
på mätresultaten! 

Det bör påpekas att VI:s modell skiljer sig helt från IRI-begreppet, detta för att inte 
blanda begreppen och förvirra diskussionen. IRI är ett välkänt begrepp men är, enligt 
VI, inte tillämpligt i cykelvägssammanhang eftersom ojämnheter uppmätta enligt IRI-
skalan inte säger något om hur cyklisterna upplever dem (se även avsnitt 3.1 och 3.2). 

Förutom att mäta längsprofilen, kan föraren under mätning även registrera var det finns 
singulära ojämnheter till följd av uppträngande rötter, brunnslock, lappar, etc. Syftet 
med det, är dels att markera orsaker till stora utslag i jämnhetsmätningarna och dels för 
att väghållarna ska veta var det finns brister i vägytan som bör åtgärdas. Registrering av 
de singulära ojämnheterna sker genom att föraren trycker på en funktionsknapp, F1–F10 
(se figur 5) där ojämnheten börjar respektive slutar. Olika typer av ojämnheter har 
tilldelats olika funktionsknappar. Det finns också möjlighet att fotografera eller 
videofilma omgivningen under pågående mätning. Fordonet är också utrustat med en 
GPS, även om den inte används i dagsläget. 
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Figur 9  Förarhytten i mätfordonet med de funktionsknappar som används vid 
registrering av singulära ojämnheter. Foto: Anna Niska. 
 
5.3.2 Test av metoden och utrustningen 
Liksom tidigare nämnts, är jämnheten, dvs. den vertikala accelerationen, starkt beroende 
av den hastighet man väljer att lägga in i accelerationsmodellen. Olika hastigheter 
testades, men i slutändan valdes en konstant cyklisthastighet på 20 km/h till modellen. 
Man har också testat olika längdintervall för medelvärdesberäkningen av accelera-
tionen: 1, 5 respektive 10 meter. Vid de två längre intervallen, blev de beräknade 
vertikala accelerationerna så små att det inte gick att se någon skillnad i acceleration 
mellan en jämn och en ojämn cykelväg. Därför har man valt att tillämpa ett intervall på 
1 meter. Det är tekniskt möjligt att välja ett kortare intervall än så, men VI ser ingen 
anledning till det. Även så små ojämnheter som t.ex. en rot ger utslag i accelerationen 
vid 1-metersintervall. Man bör heller inte ha ett kortare intervall än nödvändigt, 
eftersom det ger en onödigt stor datamängd att bearbeta och analysera. 

En spektralanalys av en jämn och en ojämn cykelväg uppmätt med VI:s metod har 
också gjorts. Den visar att vid ojämnheter med en våglängd större än 10 meter, 
sammanfaller kurvorna och man ser ingen skillnad mellan en jämn och en ojämn 
cykelväg. Det innebär att modellen är begränsad till att mäta ojämnheter med en 
våglängd mindre än 10 meter. Det har emellertid ingen betydelse eftersom ojämnheter 
med större våglängder sannolikt inte upplevs som obehagligt av cyklisterna. 

VI:s metod provkördes på några utvalda sträckor i Köpenhamn, vilka tidigare mätts med 
”cykelmätmetoden” (se avsnitt 5.2). Uppmätta längsprofiler med beräknade komfort-
index jämfördes med den komfortklassificering sträckorna tidigare fått, vid mätningarna 
med ”cykelmätmetoden”. Det visade sig att i princip alla sträckor fick samma klassi-
ficering med de båda olika metoderna, vilket betyder att VI:s metod mycket väl kan 
ersätta cykelmätmetoden. För att validera metoden gjordes sedan ett antal mätningar på 
cykelvägar i Roskilde. 

En jämförelse gjordes också med värderingar som ”Dansk Cyklist forbund” gjort, 
utifrån okulärbesiktningar, av ett antal cykelvägar i Köpenhamnsområdet. Denna 
jämförelse visade dock ingen vidare samstämmighet. Generellt sett var ”Dansk Cyklist 
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forbund” mycket mer kritiska och klassificerade cykelvägarna i sämre skick än vad VI:s 
jämnhetsmätningar visade. ”Dansk Cyklist forbund” bedömde helheten och då ingick 
andra faktorer än bara det som kan relateras till vägytan och därmed kan upptäckas vid 
en jämnhetsmätning. Dessutom såg de cykelvägen på ett annat sätt. Detta antyder att 
jämnhetsmätningar, trots allt, kan behöva kompletteras med manuella inspektioner för 
att ge en bra beskrivning av hur en cykelväg upplevs av en cyklist. 

 
5.4 Dynatests jämnhetsmätning 
Vejtekniskt Institut (VI) konkurrerar med ett privat bolag, Dynatest, om att göra 
jämnhetsmätningar på cykelvägarna i Danmark. Dynatests metod bygger på 
motsvarande princip som Vejtekniska Institutets att med profilometrar mäta profilen 
och beräkna ett  BPI (Bicycle Profile Index). Profilometrarna är monterade på ett fordon 
av ”ultralätt design” för att inte deformera beläggningen.  
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6 Andra typer av tillståndsmätning på cykelvägar 
6.1 Friktionsmätning 
I Sverige har vi krav på att friktionstalet på en cykelbana med bundet slitlager inte får 
understiga 0,5 vid barmarksförhållanden (se avsnitt 3.1). Trots att vi har ett sådant krav, 
sker kontrollmätningar av friktionen mycket sällan på cykelvägarna. Följaktligen finns 
heller inte några specifika metoder för friktionsmätning på cykelvägar. Liksom tidigare 
nämnts (i avsnitt 3.2), har the British Pendulum, friktionspendeln eller mera formellt 
kallad Skid Resistance Tester, SRT, använts på cykelvägar, dock mest i forskningssyfte. 
Pendeln är ett vanligt förekommande standardinstrument för friktionsmätning, i Sverige 
framförallt på vägmarkeringar. Metoden innebär inte några belastningar på cykelvägen, 
men mäter endast friktionen på en liten yta.  

För friktionsmätning på bilvägar kan man använda bilburna friktionsmätare, som 
exempelvis friktionsmätvagn BV11 eller Saab Friction Tester, vilka mäter friktionen 
kontinuerligt längs vägen, normalt vid en hastighet på 60 km/h. Dessa metoder fungerar 
enligt skiddometerprincipen, som innebär att mätdäcket bromsas i förhållande till övriga 
däck, vilket ger ett mått på friktionen. En Nyzeeländsk studie (Donbavand, et al., 2001) 
har visat att samma metoder som används för att mäta friktion för bildäck också kan 
användas för att mäta friktion för cykeldäck. I studien testades fyra olika ytor med olika 
friktion genom att använda en testkonstruktion med ett låst hjul (locked wheel) och 
följande variabler: 

• Fyra olika cykeldäck, ett bildäck och ett motorcykeldäck 

• Tre olika tryck i cykeldäcken 

• Tre olika laster på cykelhjulen. 

Testresultaten visade att däcktyp och hjullast hade liten inverkan på det uppmätta 
friktionsvärdet. Det är alltså, i princip, möjligt att använda samma metoder på cykel-
vägar som på bilvägar, men det kan innebära belastningar på cykelvägen som den 
kanske inte är dimensionerad för. Dessutom är inte alltid bredden på en cykelväg 
tillräcklig för de fordon som används vid friktionsmätning på bilvägar. 

Vid VTI, har en portabel friktionsmätare, Portable Friction Tester (PFT), utvecklats. 
Den togs huvudsakligen fram för friktionsmätning av vägmarkeringar, men kan även 
användas på andra ytor. PFT:n är liten och möjlig att använda för friktionsmätning i 
trånga utrymmen, exempelvis på cykelvägar. Den sköts manuellt genom att vagnen 
skjuts framåt ungefär som en gräsklippare. Ett av mätvagnens tre hjul bromsas i för-
hållande till de två andra, vilket innebär att mätningen av friktionstalet bestäms på i 
princip samma sätt som i ovan nämnda bilburna mätare. Studier vid VTI (Åström, 2000; 
Centrell, 1995; Lundkvist och Lindén, 1994) har visat att friktionsvärden uppmätta med 
PFT:n kan översättas till de standardvärden som fås med ”The British Pendulum. PFT:n 
har, med gott resultat, använts för friktionsmätning på cykelvägar vid ett flertal tillfällen 
(Bergström, 2002; Forskning & Framsteg, 2006). 

 
6.2 Texturmätning 
CEN-standarden för makrotexturmätning har benämningen SS EN 13036-01, ”Mätning 
av makrotexturens djup hos en beläggningsyta medelst en volymetrisk metod, 2001”. 
Ofta kallas den för ”Sand-patch-metoden”. Metoden innebär att man har en känd mängd 
väldefinierade glaspärlor som man sprider på ytan med en puck. (Tidigare använde man 
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sand istället för glaspärlor, därav benämningen ”sand-patch”). När pärlorna fyllt hålig-
heterna i beläggningsytan, mäter man vilken radie som pärlorna täcker och får därmed 
ett mått på ytans makrotektur. 

För mikrotextur finns ingen standardiserad mätmetod, förutom att man kan säga att 
friktionsmätningar (se avsnitt 6.1) ger ett visst mått på mikrotexturen, vilket nämns i 
avsnitt 3.1. Där beskrivs också skillnaden mellan mikro- och makrotextur, i figur 2 och i 
tillhörande text. 
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7 Slutsatser och diskussion 
7.1 Varför behövs metoder för att mäta tillståndet på cykelvägar? 
Tillståndsbedömning av cykelvägar är ett viktigt underlag för att få en överblick över 
cykelvägarnas beläggningsstandard och därmed kunna beskriva underhållsbehovet, för 
planering och prioritering av förbättringsåtgärder etc. För att kunna mäta effekter av 
drift- och underhållsåtgärder på cykelvägar, vilket annars bara går att uppskatta, behövs 
en metod med god repeterbarhet som ger ett objektivt mått på tillståndet. Det är också 
en förutsättning för att kunna sätta upp mätbara funktionskrav som sedan kan följas upp. 
En paradox i det här sammanhanget, är att man i Danmark gör jämnhetsmätningar på 
cykelvägar, trots att man inte har några jämnhetskrav för cykelvägar, medan man i 
Sverige har krav på jämnheten på cykelvägar (se kapitel 3), utan att mäta den. 

Utifrån en objektiv tillståndsmätning skulle man kunna utveckla ett cykelvägsindex (se 
exempel i avsnitt 7.2), för att prediktera kostnader i drift och underhåll och för att se på 
sambanden mellan standard och kostnad. Då skulle man kunna svara på frågor som: ”Vi 
vill erbjuda denna standard på våra cykelvägar – vad kostar det?”; eller ”Vi har denna 
budget – vilken standardnivå kan vi då erbjuda?” Det skulle också möjliggöra val av 
standardnivåer relaterade till cykeltrafikflöden eller trafikmiljö, på samma sätt som man 
gör för bilvägarna. Exempelvis kan olycksdrabbade sträckor eller sträckor som kräver 
särskild uppmärksamhet, t.ex. med komplicerade korsningar, ges en högre standard. 

Mer strategiska och välplanerade drift- och underhållsåtgärder, kommer sannolikt att 
bidra till en högre standard på cykelvägnätet – utan att för den skull nödvändigtvis 
innebära ökade väghållarkostnader. Det kan, i sin tur, säkra cyklisternas komfort och 
framkomlighet och bidra till att höja statusen på cykeln som transportmedel. Detta är en 
förutsättning för att öka cykeltrafikens andel av det totala trafikarbetet, vilket är 
önskvärt med tanke på de positiva miljö- och hälsoeffekter en överflyttning av korta 
bilresor till cykel för med sig. 

Det är viktigt att också informera brukarna om cykelvägarnas tillstånd och visa på 
ständiga förbättringar och, på så sätt, försöka påverka dem att använda cykeln i större 
utsträckning. Genom att lägga ut kartor på Internet som redovisar standarden på 
cykelvägarna, blir man öppnare med det arbete som pågår. Man ger då också cyklisterna 
möjlighet att välja färdväg utifrån standard, så att de kan undvika dåliga sträckor om de 
så önskar.  

 
7.2 Vad ska man mäta? – Utveckling av tillståndsmått 
Av de mätbara vägyteparametrarna listade i avsnitt 3.1, är det sannolikt jämnheten och 
mega-/makrotexturen som är viktigast att mäta på cykelvägarna, sommartid. Microtex-
turen är nära förknippad med friktionen, som vid barmarksförhållanden nästan alltid är 
tillfredsställande på den täta asfaltbetong som vanligtvis används som ytskikt på 
svenska cykelvägar. Tvärfallet påverkar inte komforten nämnvärt.  

Några av metoderna för jämnhetsmätning på cykelvägar baseras på IRI-måttet, som är 
ett välkänt standardmått vid beskrivning av jämnheten på bilvägar (se avsnitt 3.1). 
Andra metoder använder specifikt framtagna komfortmått för att beskriva hur en cyklist 
upplever ojämnheter på en cykelväg. Utifrån de genomförda studier som sammanställts 
i denna rapport, kan man dra slutsatsen att IRI inte är ett lämpligt mått för att beskriva 
cyklisters komfortupplevelse. Det är emellertid troligt att de komfortmått som 
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exempelvis Vejtekniskt Institut (VI) tagit fram, behöver vidareutvecklas och anpassas 
för svenska förhållanden. 

Som ett komplement till att mäta jämnheten och mega-/makrotexturen, bör man göra 
särskilda noteringar om skador i beläggningen, eftersom det kan ha stor betydelse för 
cyklisternas säkerhet. Det påverkar också cykelvägens restlevnadstid, vilket är viktigt 
att veta för att beskriva underhållsbehovet och för planering och prioritering av åtgärder. 

I VI:s mätmetod för jämnheten, är det endast de vertikala accelerationerna som ingår i 
det beräknade komfortvärdet, om än viktade med hänsyn till storlek samt med 
beaktande av mätsträckans längd (se avsnitt 5.3 och 5.2). Man skulle kunna utveckla ett 
komfortvärde (Bicycle Path Index, BCPI) som även tar hänsyn till förekomsten av 
skador i beläggningen eller andra singulära ojämnheter. Ett sådant index skulle kunna 
ha följande principiella uppbyggnad: 

BCPI = f(Acc) + (potthål, sprickor, etc.). 

Detta skulle vara ett sätt att kombinera resultaten från både jämnhetsmätningar och 
manuella skadeinventeringar, om man har tillgång till båda typerna av utredningar. 
Vejtekniskt Institut har satsat på enbart ”f(Acc)” eftersom det är mätbart och robust 
(Bjarne Schmidt, 2006). Antal och storlek på potthål, sprickor, etc., är mer subjektivt, 
men skulle kunna vara ett värdefullt komplement till accelerationen. Man behöver dock 
beakta att de singulära ojämnheterna då kommer att få dubbel betydelse eftersom de 
kanske registreras både som ett utslag i den uppmätta vertikala accelerationen och i den 
subjektiva skadeinventeringen. 

Ett BCPI skulle, liksom nämndes i föregående avsnitt, kunna användas för att prediktera 
kostnader i drift och underhåll och för att se på sambanden mellan standard och kostnad. 
Det skulle också möjliggöra upprättandet av funktionskrav på cykelvägar som utgår från 
cyklisternas förutsättningar och inte som idag, då de utgår från kraven på bilvägarna. Då 
är det viktigt att också måtten och mätmetoderna för tillståndsbedömning är relaterade 
till hur vägytan upplevs av cyklisterna och inte enbart beskriver cykelvägens tekniska 
livslängd. 

 
7.3 På vilket sätt ska man mäta? 
Först och främst är det viktigt att avgöra syftet med mätningen. Att få rätt data i tid för 
att göra analyser och bedömningar är avgörande. Normalt gör man inventeringar för att 
få ett objektivt uttalande om tillståndet, för att kunna utgå från detta vid senare bedöm-
ning av effekter av olika åtgärder. Ett annat syfte med mätningar är att peka ut vilka 
avsnitt som ska prioriteras vid åtgärd. Mätningarna kan även utnyttjas för att föreslå 
vilken typ av åtgärd som behövs. När man väl fastställt syftet med mätningen, så gäller 
det att utifrån detta definiera en tillräcklig och kostnadseffektiv mätmetod. 

För att mäta jämnheten finns några alternativa mätprinciper. Exempelvis använder 
”cykelmätmetoden” (se avsnitt 5.2) en accelerometer monterad på en cykel som direkt 
registrerar vertikala accelerationer till följd av ojämnheter i cykelvägen. Vejtekniska 
Institutets (VI:s) metod (se avsnitt 5.3) mäter istället cykelvägens längsprofil, som sedan 
används för att beräkna den vertikala acceleration en cyklist utsätts för av de ojämnheter 
profilen beskriver. Eftersom spårläget är viktigt för cyklisten kanske det inte räcker med 
att mäta de två spår, 20 och 120 cm in från kant som görs i Danmark. För underhålls-
åtgärder kan information om jämnheten i tvärled också vara av betydelse. Det finns då 
teknik som gör det möjligt att mäta vägens tvärprofil med t.ex. en skannande laser. Från 
denna kan man, i kombination med längsojämnheten, bedöma förekomsten av potthål, 
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och ojämnheter från trädrötter etc. Eftersom cykelbanor oftast består av ganska tunna 
beläggningar kan utnyttjandet av ground penetretion radar (GPR) vara intressant. Då 
kan man få data som indikerar hur tillståndet är nere, under beläggningen, och visa på 
uppfrysande stenblock eller trädrötter som växer fram och som senare kan orsaka 
ojämnheter. Vilken metod som passar bäst för jämnhetsmätning på cykelvägar i Sverige 
är inte självklart i dagsläget och något som behöver utredas närmare. 

Det viktiga vid valet av mätmetod är att hitta en balans mellan vad som är tekniskt 
möjligt att mäta och vad som är användarvänligt. Mätningen måste vara enkel och billig 
att genomföra och resultaten lätta att förstå, om det ska vara kommersiellt gångbart. Det 
är exempelvis inte realistiskt med en instrumenterad cykel som måste trampas fram av 
operatören vid mätning, även om det kan tyckas naturligt att cykelvägar ska mätas med 
en cykel. Dessutom behövs strömförsörjning i fordonet för mätutrustning och datorer. 
Fordonet måste ändå vara litet för att kunna ta sig fram på cykelvägar utan att utsätta 
konstruktionen för stora belastningar och trafikanterna för fara. Fordonet bör också vara 
utrustat med GPS, för en exakt positionering, och videokamera för filmning under 
mätning, så att det finns möjlighet att gå tillbaka och visuellt se de ytor som mätts. Den 
utrustning och den metod som Vejtekniskt Institut utvecklat och använder (se avsnitt 
5.3), är klart intressant för tillämpning även i Sverige. Emellertid finns vissa skillnader 
mellan Danmark och Sverige som först måste beaktas. 

Till en början bör man mäta alla cykelvägar, för att få en uppfattning om den nuvarande 
standarden. I ett senare skede, räcker det kanske med att endast följa upp de i sämst 
skick. För att få en uppfattning om hur underhållsstandarden på cykelvägarna ändras 
över tiden behöver återkommande mätningar göras, förslagsvis varje eller vartannat år.  

 
7.4 Datahantering 
Efter att en lämplig mätmetod valts, är det viktigt att även beakta datahanteringen, dvs. 
hur mätdata ska tas om hand och i slutändan presenteras. Exempelvis kan det vara en 
idé att koppla mätdata till kommunernas, eller andra väghållares, digitala gaturegister. 
På så sätt kan mätresultaten, exempelvis i form av cykelvägarnas standard, presenteras 
på lättöverskådliga kartor, liksom nämndes i avsnitt 7.1. I Danmark har man haft 
problem med detta då danska kommuner använder olika typer av databaser med 
cykelvägsinformation om sträckning, bredder, koordinater, etc. Det finns alltså inget 
gemensamt system för hela Danmark, utan det är upp till varje enskild kommun att välja 
system. Vilka system som används i kommunerna har inte undersökts närmare i detta 
projekt. Emellertid tycks informationssystemet GEOSECMA, från programleverantören 
Kordab, användas av ett flertal svenska kommuner (Mauritzson, 2006).  
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8 Fortsatt forskning 
8.1 Vad behöver göras? 
Utifrån den här studien, kan man dra slutsatsen att ett första steg i utvecklingen av 
metoder för tillståndsbedömning av cykelvägar i Sverige, är att välja metod för att mäta 
jämnheten. Det är inte självklart vilken metod som passar bäst för svenska förhållanden 
och testkörningar behöver göras för att finna ett tillvägagångssätt som, förutom att 
beskriva tillståndet, också beskriver en cyklists komfortupplevelse vid färd på cykel-
vägen. Man behöver också hitta en lämplig mätstrategi som beskriver hur stor del av 
exempelvis en kommuns cykelvägnät som bör mätas och hur ofta, för att få en 
tillräckligt god uppfattning om tillståndet, för planering av underhållsåtgärder, 
kostnadsbedömningar, effektberäkningar, etc. 

Cyklisternas sidoförflyttning i olika situationer behöver studeras liksom vilka 
variationer i tillstånd som är vanligt förekommande tvärs en cykelväg. Detta för att 
utreda var i sidled man ska mäta och om det räcker att mäta jämnheten i ett spår längs 
cykelvägen eller om hela bredden bör mätas. Enligt Köpenhamns kommun (2003) har 
cyklister för vana att cykla med ett avstånd på ca 0,8 till 1,1 meter från kantstenen och 
därför förespråkar de att komfortmätningar genomförs i den zonen. Vejtekniskt Institut 
(VI) har valt att mäta två profiler, 20 respektive 120 cm från kantsten (se avsnitt 5.3). 
Vanligtvis gör de mätningar i båda riktningarna och får alltså 4 längsprofiler för varje 
mätsträcka. Eftersom svenska cykelvägar vanligtvis är av en annan bredd än de danska, 
är det möjligt att ett annat sidoläge bör väljas vid mätning i Sverige. I Sverige är det 
vanligt med kombinerade gång- och cykelvägar, som ofta är 3 till 4 meter breda. I 
Danmark däremot, är cyklister ofta separerade från fotgängare genom en kantsten och 
många gånger även en höjdskillnad. Vanligtvis är det först en kantsten mellan bilvägen 
och cykelvägen och sedan ytterligare en kantsten mellan cykelbanan och gångbanan. 
Dessa danska cykelvägar, ”Cykelstier”, är i genomsnitt 2,2 meter breda. Även i Sverige 
är ibland cyklister separerade från fotgängare, men då vanligtvis endast med en målad 
linje. I centrumområden förekommer att cyklister och fotgängare är separerade med 
olika typer av beläggning och endast i sällsynta fall med kantsten. Eftersom svenska 
cyklister i större utsträckning konfronteras med fotgängare, kanske de förflyttar sig mer 
i sidled än danska cyklister. I så fall kan det vara idé att mäta jämnheten/komforten över 
hela cykelvägens bredd. 

Väljer man en vidareutveckling av VI:s modell, är det också viktigt att beakta att den 
bygger på att cyklisternas genomsnittshastighet är 20 km/h. I Holland räknar man 
istället med en genomsnittlig hastighet på 17 km/h. Vilken hastighet som bäst beskriver 
svenska förhållanden är emellertid oklart. Enligt Ljungberg (1986) är medelhastigheten 
för tätortscyklister i Sverige ungefär 16–17 km/h, men den uppgiften bör uppdateras, 
eftersom den kanske inte längre stämmer med verkligheten. Dessutom bör variationen i 
cyklisters hastighet studeras, med avseende på personliga skillnader, skillnader till följd 
av topografi och trafikförhållanden, etc. Detta för att få en uppfattning om mätmetodens 
validitet vid olika förhållanden och för olika cyklister samt att (i ett senare skede) 
möjliggöra en vidareutveckling av metoden, så att den på bästa sätt beskriver den 
faktiska situationen, exempelvis genom att låta hastigheten i accelerationsmodellen 
variera med mätsträckan. Det kräver, förutom vidare studier, en god kännedom om de 
sträckor som ska mätas. 

För vidareutveckling av mätmetoden är det också viktigt att hitta en balans mellan vad 
som är tekniskt möjligt att mäta och vad som är enkelt och billigt. Mätningen måste 
vara enkel att genomföra och resultaten lätta att förstå och det får inte kosta för mycket 
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att beställa en mätning om det ska vara kommersiellt gångbart. Dessutom måste behovet 
av databearbetning utredas, så att mätresultaten kan användas av väghållarna på önskat 
sätt, exempelvis samköras med deras digitala gaturegister. 

I ett senare skede är det viktigt att också titta på vilka andra parametrar som bör mätas 
för att få en mer fullständig bild av tillståndet utifrån cyklisternas förutsättningar. Dessa 
parametrar skulle kunna ingå i ett cykelvägsindex, liksom nämndes i kapitel 7, eller 
ligga till grund för bättre cyklistanpassade funktionskrav. Det krävs emellertid en bättre 
kunskap om olika tillstånds betydelse för cyklister, så att ingående parametrar kan 
viktas på ett tillförlitligt sätt i en matematisk modell.  Fler studier behövs för att ta reda 
på vad cyklisterna anser är acceptabelt eller inte och vilka faktorer de tycker är viktigare 
än andra, osv.  

 
8.2 VTI:s framtida satsning 
VTI skulle kunna ha en framträdande roll inom utvecklingen av objektiva mätmetoder 
för tillståndsbedömning av cykelvägar, då vi har lång erfarenhet av motsvarande för 
bilvägar och också kompetens inom cykeltrafikområdet. VTI har redan en del av den 
utrustning som skulle krävas, exempelvis profilometrar, men ett lämpligt fordon saknas, 
liksom mjukvaran för datahantering. Efter VTI:s utvecklingsarbete, kommer sannolikt 
andra aktörer att ta över marknadsföring av metoden och utförandet av kommersiella 
mätningar. VTI kan då få en roll som garant för kvaliteten på valda leverantörer av 
mätningar, motsvarande det förfarande som nu sker för vägytemätningar på bilvägar. 
För det har en metod med ett kontrollförfarande utarbetats, där man fastställer 
reliabilitet och reproducerbarhet inklusive gränsvärden för att avgöra när kvaliteten är 
tillräcklig. 

Förslagsvis bör utvecklingsarbetet ske i nära samarbete med Vejtekniskt Institut, 
Vejdirektoratet, i Danmark, som redan påbörjat det arbetet. De komfortmått som 
Vejtekniskt Institut tagit fram behöver dock vidareutvecklas och anpassas för svenska 
förhållanden. Ett demo-projekt med testkörning av VI:s utrustning på cykelvägar i en 
svensk kommun, t.ex. Malmö, skulle vara en bra början på utvecklingsarbetet. 
Vejtekniskt Institut får inte göra kommersiella mätningar utanför Danmarks gränser, 
men i ett samarbetsprojekt med VTI skulle de, i forskningssyfte, kunna göra mätningar. 
Om testkörningen görs i en kommun där Ramböll utfört manuella skadeinventeringar av 
cykelvägnätet, skulle resultaten från de båda tillståndsbedömningarna kunna jämföras. 

 
8.3 Tänkbara finansiärer 
En metod för tillståndsbedömning av cykelvägar skulle främst komma kommunerna 
tillgodo eftersom de är ansvariga för en klar majoritet av de separerade cykelvägar som 
finns i Sverige. Det är emellertid inte möjligt för en kommun att ta hela utvecklings-
kostnaden, utan troligtvis krävs en samfinansiering med andra kommuner eller väg-
hållare. Vägverket har ett inte lika omfattande cykelvägnät, men har istället sitt sektors-
ansvar. Vid årsskiftet 2005/2006 tillsatte Vägverket en cykelsamordnare som ska ha ett 
övergripande ansvar för cykeltrafikfrågorna på huvudkontoret i Borlänge. Även varje 
Vägverksregion ska ha en cykelsamordnare. Detta leder förhoppningsvis till att större 
del av Vägverkets forskningsbudget kommer att gå till cykeltrafikområdet framöver. 
Det finns även andra finansiärer som kan tänkas vara intresserade, exempelvis Vinnova, 
Naturvårdsverket, Formas, Nutek och NVF, förutsatt att vi hittar rätt forskningsin-
riktning. Det finns sannolikt även ett internationellt intresse och en marknad för metoder 
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och utrustning för tillståndsmätning på cykelvägar. Traditionellt sett är det emellertid 
relativt små resurser som satsas på cykeltrafik och därför är det viktigt att hitta 
strategiska arbetssätt för finansiering, exempelvis med flera samarbetspartners och 
delfinansiärer. 
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Brev med frågor till Vejtekniskt Institut, Köpenhamn 
 

 

Drift och underhåll   2006-09-12 
Anna Niska 

 

 

 

Hej Bjarne! 

 

Här kommer några frågor som vi hoppas få svar på vid vårt studiebesök hos 
er den 25 september. Vi hoppas naturligtvis även på att få se så mycket som 
möjligt av den utrustning ni har. 

 
• Vilka fler tillståndsmätningar än mätning av längsprofilen i två spår 

gör ni på cykelvägar? (Friktion, textur, etc.) 

• Vilka metoder använder ni då? 

• Hur har ni resonerat kring vilka parameterar som ska mätas och 
vilka metoder ni ska använda? 

• Hur har ni valt lägesplaceringen av de två spår i vilka ni mäter 
längsprofilen?  

• Varför har ni valt att mäta längsprofilen i just 2 spår? 

• Har ni studerat hur representativ längsprofilen i två spår är för hela 
cykelvägens bredd? 

• Har det gjorts några studier på överensstämmelsen mellan den 
uppmätta längsprofilen och cyklisternas upplevelse av 
cykelkomfort? På vilket sätt? 

• Görs manuella cykelvägsinspektioner som komplement till mätning 
av längsprofilen? Vilka rutiner, protokoll, etc. gäller i så fall vid 
dessa inspektioner? 

• Vilka tillståndskrav gäller för cykelvägarna i Köpenhamn/Danmark 
o Standardkrav för drift och underhåll 
o Standardkrav vid vinterväghållningen 
o Konstruktionskrav (överbyggnadstjocklekar, friktionskrav, 

etc.) 
• Finns nu ett cykelvägsindex färdigt att använda? 
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• Hur har detta cykelvägsindex tagits fram? Vilka bakgrundsdata har 
använts?  

• Har det framtagna indexet relaterats till hur cyklisterna 
upplever/uppfattar en viss cykelväg? På vilket sätt? 

• Hur kommer ni att använda det framtagna cykelvägsindexet och i 
vilken omfattning kommer det att användas vid utvärdering av 
cykelvägar? 

• Vilka fler arbetar med dessa frågor. Kontaktpersoner vid 
Köpenhamns universitet, Dansk cyklistförbund, m.fl.? 

 

Vi är även intresserade av metoder och utrustning för drift och underhåll 
samt i vilken omfattning cykelflödesmätningar och olycksstatistik används 
i planeringen av drift- och underhållsåtgärder. Har ni någon information 
kring detta tar vi tacksamt emot det också. I annat fall kanske ni kan 
förmedla kontakt med någon som vet mer om det.  

Det ska bli mycket intressant att se hur ni arbetar med dessa frågor och vi 
ser fram emot vårt möte! 

 

 

Vi ses! 

/Anna Niska och Leif Sjögren 
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Formulär som används vid skadeinventeringar i Danmark 
Här ges ett exempel på ett formulär som används av Vejdirektoratet och danska 
kommuner vid manuella skadeinventeringar, där man tittar efter och noterar förekomst 
och omfattning av beläggningsskador, lappning, bristfällig avvattning, etc.  

De delsträckor som inspekteras definieras oftast av naturliga begränsningar och utgörs 
exempelvis av sträckan mellan två korsningarna. Delsträckorna är därmed av olika 
längd. 

 
Förklaringar 
Bassiner Vattensamlingar 

Bemærkning Anmärkning, iakttagelse 

Dræn Dräneringsrör 

Dæcksler Brunnslock 

Fortov Trottoar 

Grøfter Diken 

Lunker Svackor 

Mangelfuld Bristfällig 

Mørteltab Bitumensläpp, Bindemedelsförlust 

Omfang Omfattningen på en skada, enligt observatörens bedömning. Här kan man 
välja att ange antingen kategori (obetydlig, ringa, utbredd eller betydlig), 
andel i % eller ett absolut mått. 

Opspring Höjdskillnad 

Rabat Kant 

Rabatfald Kanthäng 

Revner Sprickor 

Riste Rännstensbrunn, dagvattenbrunn 

Rivninger Slitage 

Samlingsrevner Fogsprickor 

Svedning Blödning 
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