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Förord 
Denna rapport utgör slutredovisning av projektet ”Cykelvägar med lägre standard – en 
framtida potential för att öka utbyggnad av cykelvägnätet”. Projektet har finansierats av 
Vägverket centralt och Vägverket Region Sydöst och genomförts på VTI i Linköping.  

Rapporten består av två delar. I den första delen diskuteras potentialen och förekomsten 
av så kallade sommarcykelvägar, det vill säga cykelvägar som inte har samma utform-
ning och standard som normala cykelvägar. Underlaget till denna del av rapporten 
bygger dels på Vägverkets publikation 2007:13 ”PM om sommarcykelvägar – en ny 
produkt”, dels på en enkät som skickats ut till ett 10-tal olika kommuner.  

Den andra delen av projektet behandlar Östergötland och i huvudsak sommarcykelvägar 
som har anslutning till det statliga vägnätet (dvs. ett funktionellt samband). Här redo-
visas ett angreppssätt för att kunna bedöma vilka av dessa vägar som skulle kunna 
utformas med en lägre standard. Underlaget till denna del av rapporten bygger på en 
tidigare genomförd inventering av cykelvägsbehovet i Östergötland.  

Ett varmt tack riktas till Anders Arvelius, Anna Ward och Katrin Larsson på Vägverket 
för givande diskussioner och värdefulla synpunkter under projektets genomförande. Ett 
tack även till Urban Björketun, VTI, som ansvarat för bearbetningen av kartmaterialet 
liksom till Gunilla Sjöberg som ansvarat för rapportens slutredigering.  

 

Linköping augusti 2008 

 

Ragnar Hedström 
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Sommarcykelvägar – en framtida potential för ökad utbyggnad av cykelvägnätet? 
av Ragnar Hedström 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
I Vägverkets publikation 2007:7 ”PM om sommarcykelvägar – en ny produkt” disku-
teras när och om enklare cykelvägar kan vara ett alternativ till normala gång- och 
cykelvägar. Sommarcykelvägar karakteriseras av att de har en något lägre standard 
jämfört med ”normala” cykelvägar. En lägre standard innebär i detta sammanhang att 
cykelvägarna inte nödvändigtvis behöver asfalteras, förses med belysning eller vinter-
väghållas. Begreppet sommarcykelvägar är ett nytt begrepp och det finns därför inga 
entydiga bedömningskriterier för när en cykelväg skall anläggas med lägre standard och 
därmed klassificeras som en sommarcykelväg. Avsikten med att anlägga sommarcykel-
vägar är att skapa förutsättningar för en ökad utbyggnad av cykelvägnätet inom befint-
liga ekonomiska ramar.  

I föreliggande rapport redovisas bland annat några svenska kommuners arbete med 
sommarcykelvägar. Underlaget bygger på svaren från den enkät som skickades ut till ett 
10-tal kommuner. Resultatet visar att sommarcykelvägar inte förekommer i någon större 
omfattning. De sommarcykelvägar som förekommer finns där bilvägar har fått en annan 
sträckning och där den ursprungliga vägen istället kan utnyttjas som cykelväg. I några 
fall utnyttjas gamla banvallar som sommarcykelvägar och i enstaka fall förekommer 
nyanlagda sommarcykelvägar.  

Inom ramen för detta projekt har även en första ansats till bedömning gjorts av vilka 
cykelvägar i anslutning till det statliga vägnätet i Östergötland som skulle kunna 
anläggas med lägre standard och då karakteriseras som sommarcykelvägar. Underlaget 
för bedömningen bygger på en tidigare genomförd inventering av cykelvägsbehovet i 
Östergötland. Standardkraven har i huvudsak gjorts med avseende på om cykelvägen 
skall utformas med asfalt- eller grusbeläggning, om den skall vara belyst eller inte samt 
om den skall vinterväghållas. Totalt har 32 cykelvägar med en total längd av 
75 kilometer bedömts. Om alla dessa cykelvägar asfalteras innebär det en kostnad på 
cirka 135 miljoner kronor. En del av dessa cykelvägar (56 km) bedöms dock kunna 
utformas med grusbeläggning och kostnaden skulle då uppgå till cirka 62 miljoner 
kronor.  

Den bedömning och kostnadsberäkning som redovisas i rapporten skall ses som början 
till en fortsatt diskussion om kriterier för att kunna bedöma vilken minsta standard som 
krävs för sommarcykelvägar. Även om det är en grov uppskattning indikerar resultaten 
att det bör finnas förutsättningar att utforma vissa cykelvägar med en lägre standard och 
därmed få ett utökat cykelvägsnät. En förutsättning är dock att kostnaderna för drift och 
underhåll inte blir så höga att det istället skulle vara mer lönsamt att bygga en normal 
cykelväg.  
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Resultaten från denna rapport ger inte en fullständig bild av sommarcykelvägar, men 
följande reflektioner kan vara värda att notera:  

• Det finns en begränsad förekomst av sommarcykelvägar och uppdelningen 
mellan sommarcykelvägar och ”ordinarie” cykelvägar är otydlig, vilket gör att 
bland annat kostnaderna för sommarcykelvägar jämfört med ordinarie cykel-
vägar är svåra att överblicka.  

• Enkätsvaren indikerar en positiv uppfattning om sommarcykelvägar och att de 
kan utgöra ett värdefullt komplement till det befintliga cykelvägnätet. Därmed 
ökar tillgängligheten och mer sammanhängande cykelstråk kan utvecklas, vilket 
på sikt kan skapa fler vardagscyklister.  

• Den tidigare genomförda inventeringen utgör ett bra underlag för att bedöma 
behovet av kompletterande cykelvägar. För att utifrån behovet kunna bedöma 
vilka standardkraven är, krävs kompletterande material i form av tydligare 
kartmaterial och också bildmaterial i form av fotografier.  

• Metoder och modeller för att kunna analysera nyttan av cykelvägsobjekt 
behöver utvecklas mer. Det krävs ökad kunskap om faktorer som exempelvis 
antalet cyklister före och efter en åtgärd, livscykelkostnad för olika typer av 
åtgärder och produktionsteknik för cykelvägar med lägre bärighetskrav.  
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Summer cycle paths – a future potential for further expansion of the cycle path 
network? 
by Ragnar Hedström 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In the Swedish Road Administrations, publication No 2007:7 "Memorandum on 
summer cycle paths – a new product" it is discussed when, and whether, simpler cycle 
paths may be an alternative to normal pedestrian and cycle paths. Summer cycle paths 
are characterised by having a slightly lower standard than "normal" cycle paths. In this 
context, a lower standard implies that the cycle paths do not necessarily have to be 
given an asphalt surface, do not have to be provided with lighting or receive winter 
maintenance. The concept summer cycle path is a new one, and there are therefore no 
clear assessment criteria as to when a cycle path is to be constructed to a lower standard 
and therefore classified as a summer cycle path. The intention of constructing summer 
cycle paths is to make it possible for the cycle path network to be further expanded 
within the existing financial constraints. 

The present report describes, inter alia, the work of some Swedish municipalities on 
summer cycle paths. The data is based on replies to the questionnaire that was sent to 
around 10 municipalities. The results show that there only is limited number of summer 
cycle paths. Summer cycle paths that exist are situated where motor roads have been 
rerouted and the original road can instead be used as a cycle path. In some cases old 
railway trackbeds are used as summer cycle paths, and in a few instances there are 
newly constructed summer cycle paths. 

Within the compass of this project, a preliminary attempt has also been made to assess 
which cycle paths adjacent to the state maintained road network in the County of 
Östergötland could be constructed to a lower standard and characterised as summer 
cycle paths. The basis for this assessment is a previous survey of the need for cycle 
paths in Östergötland. The requirements regarding standards have been mainly drawn 
up with regard to whether the cycle path must have an asphalt or a gravel surface, 
whether or not it is to be lit, and whether it is to receive winter maintenance. Overall 
32 cycle paths of 75 km total length have been assessed. If all these cycle paths are 
given an asphalt surface, this will cost ca MSEK 135. It is, however, considered that 
some of these cycle paths (56 km) can be given a gravel surface, and the cost in that 
case would be ca MSEK 62. 

The assessment and cost calculation set out in the report are to be seen as the basis for a 
further discussion regarding criteria, so that the minimum standard required for summer 
cycle paths may be assessed. Even though the results are a rough estimate, they indicate 
that it should be possible to design some cycle paths to a lower standard and thus 
achieve an expansion of the cycle path network. One condition, however, is that the 
costs of upkeep and maintenance should not be so high that it would be more cost 
effective to construct a normal cycle path. 

The results of this report do not provide a complete picture of summer cycle paths, but 
the following observations may be worth noting: 
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• There are a limited number of summer cycle paths, and the distinction between 
summer cycle paths and "ordinary" cycle paths is not clear, which means, inter 
alia, that it is difficult to form an idea of the costs of summer cycle paths 
compared with those of ordinary cycle paths. 

• The replies to the questionnaire indicate a favourable attitude to summer cycle 
paths and that they may constitute a valuable complement to the existing cycle 
path network. This increases accessibility and cycle routes of greater contiguous 
length can be developed, which may in the long run increase the number of 
people who cycle every day. 

• The previous survey is a good basis for assessing the need for additional cycle 
paths. In order to determine the standard required in view of this need, additional 
material in the form of more comprehensive maps and also photographs are 
needed. 

• It is necessary to develop further methods and models so that the usefulness of 
cycle path projects may be analysed. There is a need for greater knowledge of 
factors such as the number of cyclists before and after a certain measure, the life 
cycle cost of various types of measures, and production technology for cycle 
paths with a lower bearing capacity. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under senare tid har det blivit mer och mer tydligt att cykel är ett smidigt och attraktivt 
transportmedel, bl.a. för pendling till arbete och skola. Detta indikeras av de många 
cykelkampanjer som förekommer på olika orter runt om i landet. Många städer har ett 
väl utbyggt cykelnät i de centrala delarna och använder ofta begreppet cykelstad i sin 
marknadsföring.  

Cykel är även ett utmärkt transportmedel i samband med fritidsaktiviteter och turist-
ande. I detta fall är cyklisterna många gånger hänvisade till befintligt vägnät på lands-
bygden och måste då dela utrymmet med förekommande biltrafik. Hastigheten på dessa 
vägar är inte anpassad för en kombinerad bil- och cykeltrafik. Detta i kombination med 
förekomsten av tunga fordon kan innebära ökad olycksrisk för cyklisterna. Det kan 
också vara frågan om att vägarna är smala och utrymmet för cyklisterna begränsat, 
vilket innebär ökar risk för konfliktsituationer mellan bil- och cykeltrafik.  

Varje år byggs mellan 10 till 15 mil cykelvägar längs det statliga vägnätet i Sverige 
(Vägverket, 2007) men det finns önskemål och förväntningar på ytterligare utbyggnad 
av cykelnätet. Dels är det önskemål från cyklisterna men också från statsmakterna 
utifrån transportpolitiska (del)mål. Önskemålen inkluderar även vissa standardkrav, 
bl.a. att cykelvägarna skall vara belysta, asfalterade och vinterväghållas. Sammantaget 
påverkar detta anläggningskostnaderna men också kostnaderna för drift och underhåll 
av cykelvägnätet. Begränsade ekonomiska resurser gör det dock svårt att fullt ut 
tillgodose önskemålen om ett utbyggt cykelvägnät med bra standard och att det i en 
framtid kan underhållas på ett acceptabelt sätt. 

I förstudien ”Sommarcykelvägar – en ny produkt?” (Vägverket, 2007) diskuteras 
möjligheterna att tillgodose önskemålen om ett utökat cykelvägnät längs det statliga 
vägnätet. Ett sätt som diskuteras är att via anläggandet av så kallade sommarcykelvägar 
kunna bygga fler cykelvägar inom de ekonomiska ramar som finns tillgängliga. Denna 
typ av cykelväg utnyttjas i huvudsak under barmarksperioden och behöver därför inte 
vara belyst och inte vinterväghållas. Den behöver nödvändigtvis inte heller vara 
asfalterad. Resultatet av förstudien visade att sommarcykelvägar kan vara ett sätt att till 
en rimlig kostnad bygga ut cykelvägnätet och därmed skapa förutsättningar för ett ökat 
cyklande.  

Bakgrunden till föreliggande projekt är det fortsatta utredningsbehov som framkom i 
ovan nämnda förstudie. Bland annat fanns det anledning att undersöka i vilken omfatt-
ning sommarcykelvägar eller liknande förekommer i olika kommuner. Ytterligare ett 
utredningsbehov var att beskriva och analysera behovet av nya cykelvägar med kopp-
ling till det statliga vägnätet i Östergötland och i vilken utsträckning behovet skulle 
kunna tillfredsställas genom att anlägga sommarcykelvägar. Behovet av de cykelvägar 
som redovisas i föreliggande rapport utgår från den påbörjade inventeringen av cykel-
vägar i Östergötland, (Kågesson, 2006). 

 
1.2 Syfte 
Det finns därför två syften med det här redovisade projektet. Det ena syftet är att ut-
värdera några kommuners erfarenheter av sommarcykelvägar. Avsikten är också att 
göra en jämförelse med de egenskaper och karaktärsdrag som kännetecknar en sommar-
cykelväg enligt Vägverkets publikation 2007:7 ”PM om sommarcykelvägar – en ny 
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produkt?” Det andra syftet är att analysera och beskriva vilken minsta standard (med 
avseende på belysning, asfaltering, etc.) som krävs för så kallade ”enklare” cykelvägar 
utifrån dess funktion och omgivande förutsättningar. Avsikten är vidare att beskriva i 
vilken utsträckning behovet av cykelvägar i Östergötland kan tillgodoses genom att 
anlägga enklare cykelvägar.  

 
1.3 Begreppen sommarcykelväg respektive enklare cykelväg 
Sommarcykelväg är ett relativt nytt begrepp och det finns därför ingen entydig defini-
tion. I vissa sammanhang klassificeras sommarcykelväg som en ”enklare” cykelväg 
jämfört med en ”normal” cykelväg. Den övergripande skillnaden ligger i att en sommar-
cykelväg har en lägre standard (dvs. ingen belysning, inte asfalterad, låg bärighet) jäm-
fört med en normal cykelväg. Den lägre standarden för en sommarcykelväg motiveras 
av att den i första hand är avsedd att användas under barmarksperioden och att den 
därför inte skall vinterväghållas.  

Karaktärsdrag och egenskaper som kännetecknar en sommarcykelväg kan exemplifieras 
enligt följande (Vägverket, 2007): 

• Öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte moped 
• Bör vara skyltad (även avseende destination och eventuellt inskränkt drift) 
• Behöver inte ha en konstruerad överbyggnad för att bära tunga fordon 
• Ej krav på snöröjning och halkbekämpning 
• Betydligt billigare anläggningskostnad än GC-väg 
• Billigare drift och underhåll än GC-väg 
• Smal och följer terrängen utan specificerade utformningskrav 
• Normalt inte belagd med asfalt 
• Inte fullständiga krav på anpassning till funktionshindrades behov 
• Vanligtvis obelyst. 

Som framgår av ovanstående är det inga ”tvingande” egenskaper som karakteriserar en 
sommarcykelväg. (Det skall dock påpekas att vissa av ovanstående karaktärsdrag inte 
har någon juridisk giltighet, t.ex. när det gäller inskränkt drift.) Vidare gäller att karak-
tärsdragen varierar beroende på om det är en befintlig skogsväg, åkerväg, etc. som 
utnyttjas som sommarcykelväg eller om det är frågan om nyanläggning. Vid en befintlig 
sommarcykelväg är även karaktärsdragen givna medan en sommarcykelväg som nyan-
läggs utgår från karaktärsdragen. Vilka karaktärsdrag som kan eller skall beaktas är i sin 
tur beroende av för vilket ändamål cykelvägen skall byggas och mellan vilka start- och 
målpunkter cykelvägen skall ha sin sträckning. Den slutliga utformningen (vid nyan-
läggning) av cykelvägen beror även på lokala omständigheter. I efterföljande text 
kommer begreppen ”sommarcykelväg” och ”enklare cykelväg” att användas med 
likartad betydelse.  

 
1.4 Angreppssätt och metod 
Resultatet från detta projekt bygger i huvudsak på två olika underlagsmaterial. Under-
laget till avsnittet om sommarcykelvägar utgörs av en enkät till ett tiotal olika svenska 
kommuner. Fördjupade telefonintervjuer har dessutom gjorts med de kommuner som 
redovisat att de har någon form av sommarcykelvägar. När det gäller behovet av enklare 
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cykelvägar i Östergötland bygger detta på den genomförda inventeringen (Kågesson, 
2006) av cykelvägar i Östergötland. 

Dessutom har en litteratursökning gjorts i syfte att inhämta information om interna-
tionella erfarenheter om ”sommarcykelvägar”.  Sökning har skett i databasen IRRD-
OECD och IRTD vilket resulterade i ca 75 träffar. Det var dock endast ett fåtal refe-
renser som hade en koppling till Vägverkets begrepp för sommarcykelväg. 

 
1.5 Rapportens disposition 
Efter inledningskapitlet fortsätter rapporten med kapitel två Sommarcykelvägar. I 
kapitlet redovisas motiven för att anlägga sommarcykelvägar. Dessutom redovisas 
några internationella erfarenheter av det som skulle kunna karakteriseras som sommar-
cykelvägar. I kapitel tre Kommunala erfarenheter redovisas resultatet av den genom-
förda enkätundersökningen men också anläggningskostnader och kostnader för drift och 
underhåll av sommarcykelvägar. Väghållarnas och cyklisternas uppfattning om 
sommarcykelvägar beskrivs också. Kapitel fyra Enklare cykelvägar redovisar tankarna 
med att anlägga enklare cykelvägar. Ett förslag till bedömningsmatris för enklare cykel-
vägar redovisas också. I kapitel fem, Bedömning av enklare cykelvägar i Östergötland 
redovisas vilka cykelvägar som skulle kunna anläggas som enklare cykelvägar och vilka 
kostnader detta skulle innebära. I rapportens avslutande kapitel finns en sammanfatt-
ande diskussion men också förslag till fortsatt arbete.  

 



 

12 VTI rapport 619 

2 Sommarcykelvägar 
Önskemål om och förväntningar på en ökad utbyggnad av cykelnätet i kombination med 
kostnaderna för anläggning, drift och underhåll har initierat en diskussion om så kallade 
”sommarcykelvägar” (Vägverket, 2007). Avsikten med denna typ av cykelvägar är att 
de i huvudsak skall användas under barmarksperioden. Sommarcykelvägar kan antingen 
vara befintliga skogsvägar, åkervägar eller utgöras av nyanlagda cykelvägar. Tanken 
med denna typ av cykelvägar är att de kan utformas med lägre standard (behöver inte 
vinterväghållas, inte alltid belysning, kan utformas som grusväg, kan ha låg bärighet) 
jämfört med en normal cykelväg. Därmed blir såväl anläggningskostnaden som drift 
och underhållskostnaden lägre vilket innebär att fler cykelvägar kan anläggas.  

Eftersom begreppet sommarcykelvägar är ett nytt begrepp är det viktigt att karaktärs-
drag och egenskaper kan definieras på ett tydligt sätt och att det förankras hos de aktörer 
som kan komma att beröras av begreppet. Det är även viktigt att införandet av sommar-
cykelvägar inte begränsar utbyggnaden av det ”ordinarie” cykelvägnätet. Hur och i 
vilken omfattning sommarcykelvägar kan utvecklas för att skapa förutsättningar för ett 
mer omfattande cykelnät och därmed ett ökat cyklande är därför en angelägen fråga.  

 
2.1 Motiv för sommarcykelvägar 
Ett motiv för sommarcykelvägar är att till en rimlig kostnad kunna tillgodose de krav 
och önskemål som finns om ett utökat cykelnät. Därmed skapas förutsättningar för ett 
ökat cyklande både med avseende på pendling, fritidscykling och cykelturism. Ett annat 
motiv är att sommarcykelvägar skall kunna anläggas i syfte att utgöra ”felande länkar” 
och ”genvägar” vilket innebär att längre sammanhängande och trafiksäkrare stråk kan 
bildas vilket kan öka cykelanvändandet. Eftersom sommarcykelvägar förväntas kunna 
anläggas med en lägre standard och därmed lägre anläggningskostnad kan det vara ett 
bättre alternativ jämfört med att inte anlägga någon cykelväg alls, trots begränsningar 
med avseende på bl.a. vinterväghållningen (Vägverket, 2007). Ytterligare ett motiv för 
sommarcykelvägar är att ge cyklister som behöver trafikera 2+1 vägar ett trafiksäkrare 
och tryggare alternativ. Normalt har det inte ansetts samhällsekonomiskt effektivt att 
bygga separata gång- och cykelvägar i samband med anläggandet av 2+1 vägar efter-
som cykling i de flesta fall är möjligt på dessa vägar. Trots detta finns en känsla av 
obehag att cykla på denna typ av väg och det finns därför ett behov av enkla och billiga 
cykellösningar i takt med att antalet vägar med mitträcke ökar.  

Andra motiv för att anlägga sommarcykelvägar kan ses utifrån (Vägverket, 2007): 

• transportpolitiska mål 
• Vägverkets vision, verksamhetsidé och kännetecken 
• regleringsbrev och styrkort för Vägverket 
• med avseende på nytta, pengar och hälsoeffekter. 

 
2.2 Internationella erfarenheter 
I Danmark har Vejdirektoratet gett ut en ”Idékatalog för cykeltrafik” (Vejdirektoratet, 
2000). I denna katalog går cykelvägar som används på landsbygden under benämningen 
”Cykelsti”. Den byggs relativt smal (minimum 1,5 m) och med smal skiljeremsa mot 
körbanan, minimum 0,5 m upp till 80 km/h och 1,0 m vid högre hastigheter.  
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Statens Vegvesen i Norge har gett ut ”Sykkelhåndboka – utformning av sykkelanlegg” 
(Statens Vegvesen, 2003). Den anger att turvägar ofta är goda och attraktiva alternativ. 
Turvägar kan vara billiga, grusade och användas som skolvägar. Även genvägar be-
handlas. Genvägarna, som fungerar som viktiga anslutningar till huvudnätet, är viktiga 
för cyklisterna. Om genvägarna skall vara en del av det offentliga vägnätet bör det 
offentliga äga marken. Genvägar bör inte vara en del av det offentliga huvudcykelnätet 
men kan utgöra ett bra komplement till huvudnätet.  

För att säkra genvägarna kan det göras en kommundelsplan för det lokala transportnätet. 
Planen bör ses i sammanhang med existerande grönstruktur, en eventuellt grön plan 
eller en cykelplan. Planen bör omfatta både existerande och potentiella genvägar. I 
rapporten diskuteras kommunernas möjlighet att hantera denna typ av cykelfrågor på 
bl.a. följande sätt:  

• Låt en eller flera med lokalkännedom registrera på karta alla genvägar som finns 
i kommunen. Orienteringsklubbar, byalag och idrottsföreningar kan vara 
behjälpliga i detta arbete 

• Gör en samlad registreringsplan för hela eller delar av kommunen där exister-
ande och önskade genvägar ritas in 

• När registreringsplanen är färdig kan den hanteras på flera sätt: 
∗ Som kommundelsplan för genvägar. Det skall vara naturligt att se grönstruk-

tur och genvägar i ett sammanhang. En sådan kommundelsplan bör kunna 
bestå av en kartdel som visar vilka genvägar som är med i planen samt en 
planbestämmelse som exempelvis ”Om det i framtiden finns planer på att 
bygga eller anlägga inom detta område skall det tas fram planer som säker-
ställer genvägen i denna plan” 

∗ Som översiktsplan för delområden. Baserat på registreringsplanen läggs gen-
vägen in varje gång nya översiktsplaner tas fram eller då gamla planer revi-
deras. Genvägarna bör regleras in i nya fältutbyggnader 

∗ Som temaplan. Den har då ingen juridisk hållbarhet och kan frångås. Då man 
verkligen vill säkra genvägen är detta inget bra alternativ 

∗ Som cykelplan. Genvägen kommer att vara en naturlig del av lokalnätet i en 
cykelplan.  

Det är viktigt att planlägga nya och säkra de existerande genvägarna eftersom pågående 
utveckling tar marken i anspråk för andra ändamål. Genvägar är vägar, stigar, stråk, etc. 
som vanligtvis inte är en del av det offentliga vägnätet men en viktig del av transport-
systemet för gående och cyklister eftersom det ger snabba vägar till skola, butik och 
arbete. Trots att de används varje dag försvinner den ena efter andra. Användarna är 
vanligtvis helt utan möjlighet att påverka det som sker. Genvägar ger fördelar både för 
den enskilde och för samhället i stort. Några av fördelarna är (Statens Vegvesen, 2003):  

• ökad trafiksäkerhet eftersom det finns andra vägar än bilvägar att färdas på 
• kortaste vägen från start till mål 
• hälsomässiga fördelar eftersom det ger motion samtidigt som det är fritt från 

avgaser och vägbuller 
• miljömässiga fördelar eftersom genvägarna innebär reducerade biltrafik 
• upplevelser och trivsel 
• kombinerat behov av transport och grönstruktur. 



 

14 VTI rapport 619 

I mitten av 1990-talet utvecklades i England en nationell cykelpolicy (Russel, 2003). 
Avsikten var att försöka vända trenden från att se cykeln som ett farligt transportmedel 
till att se cykling som ett attraktivt och hälsosamt lokalt transportmedel. I samband med 
detta startades en process för att via benchmarking ta fram underlag för hur den nya 
policyn skulle implementeras. Syftet med projektet var att: 

• utveckla ett nätverk av lokala aktörer 
• ta fram mätbara indikatorer 
• identifiera goda exempel med avseende på cykelpolicy 
• analysera och publicera resultaten. 

I processen medverkade 27 lokala myndigheter där man bl.a. skulle ta fram en lista på 
”bra exempel”. En del aspekter på cykelpolicy förutsatte fler ”bra exempel” än andra. 
Det visade sig att de flesta bra exemplen gällde cykelinfrastrukturen, utbildning samt 
samverkansprojekt med andra aktörer medan det fanns färre ”goda exempel” när det 
gällde användarfokus, integrering med kollektivtrafik samt mätning och utvärdering.  

I slutet av 1990-talet väcktes idén i den belgiska regionen Wallonia om att utnyttja 
nedlagda banvallar för att skapa ett tänkbart sammanhängande turiststråk (Lacroix, 
2001). Inledningsvis studerades potentiella stråk. Det var även frågan om att informera 
lokalbefolkningen och att få förslag/idéer från kommuner/regioner och organisationer 
för specifika projekt. År 1997 slöts ett avtal med det statliga järnvägsbolaget 
(SNCB/NMBS) där regionen Wallonia fick nyttja 80 nedlagda banvallar under en 
period av 99 år.  

Som framgår av ovanstående finns det i andra länder något som liknar begreppet 
sommarcykelväg. De internationella aktiviteterna vad gäller cyklande och cykelfrågor 
verkar vara av större omfattning än i Sverige. En bidragande orsak kan vara att bar-
marksförhållanden råder under en större del av året än vad som är fallet i Sverige. En 
annan aspekt kan vara att cyklingen är mer omfattande utomlands och att det satsas 
mycket på bl.a. cykelturism. Även om det finns utländsk erfarenhet av så kallade 
sommarcykelvägar är det inte självklart att dessa erfarenheter kan överföras till svenska 
förhållanden på grund av skillnader i infrastruktur, trafikintensitet, trafikeringsbestäm-
melser, befolkningstäthet, organisatoriska förhållanden (t.ex. ansvarsfördelningen 
mellan olika organisationer och/eller myndigheter) etc.  
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3 Kommunala erfarenheter 
För att få en uppfattning om kommunernas erfarenheter av sommarcykelvägar har en 
enkät skickats ut till 13 svenska kommuner. Innan enkäten skickades ut togs kontakt 
med Linköpings kommun för att ”testa” enkätfrågorna. Efter en revidering skickades en 
enkät med 17 frågor ut till 13 kommuner. Enkäten som helhet finns redovisad i bilaga 1. 
Totalt besvarades enkäten av 10 kommuner. Av dessa 10 kommuner valdes i sin tur fyra 
kommuner ut där en fördjupad telefonintervju genomfördes. Ett problem inför enkätut-
skicket var att få tag på lämpliga kontaktpersoner i respektive kommun. Valet av 
kommun utgick från den ”kontaktlista” som erhölls från Linköpings kommun.  

Underlaget till enkätfrågorna var de frågeställningar som definierats genom uppdraget 
från Vägverket och kan exemplifieras med bl.a. följande:  

• kostnader (byggande, drift och underhåll) jämfört med en normal cykelväg 
• utformning och avsteg från gällande normer 
• ställningstagande och problem som uppkommit av juridisk art 
• om vägen används enbart sommartid eller hela året 
• hur vägen har utnyttjats  
• vad kunderna (cyklisterna) tycker 
• väghållarens synpunkter och (om) vägen har fungerat 
• annat som framkommit med anledning av att vägen är av ”enklare” utförande. 

I detta avsnitt redovisas några kommuners erfarenheter av sommarcykelvägar utifrån 
den enkätundersökning som har skickats ut. Trots inledande kontakter med både 
Vägverket och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) var det vissa problem med att 
få information om kommuner där det fanns en cykelsamordnare. Försök att via olika 
kommuners hemsidor hitta information om cykelsamordnare gav ett magert resultat. De 
kommuner som slutligen valdes ut var sådan där kontakt med cykelsamordnare hade 
skett via cykelsamordnaren i Linköpings kommun. Innan enkäten skickades ut förankra-
des valet av kommuner hos Vägverkets kontaktperson för detta projekt.  

Tillsammans med enkäten bifogades även ett följebrev där projektet beskrevs. I följe-
brevet redovisades även de karaktärsdrag som kännetecknar en sommarcykelväg 
(Vägverket, 2007). Enkäten skickades ut till följande 13 kommuner: Örebro, Malmö, 
Lund, Norrköping, Stockholm, Kalmar, Helsingborg, Jönköping, Ulricehamn, 
Linköping, Västerås, Gävle och Umeå. 

Enkäten besvarades av 10 kommuner men svaren är ganska varierande. Av svaren att 
döma är sommarcykelväg inte ett etablerat begrepp inom kommunernas cykelverk-
samhet.  

Lund, Kalmar och Gävle har inga sommarcykelvägar. I Jönköping finns enligt uppgift 
inga sommarcykelvägar men diskussioner förs om att etablera en cykelväg mellan 
Jönköping och Ulricehamn på en gammal banvall. I Västerås förs livliga diskussioner 
mellan planerare och förvaltare om sommarcykelvägar från tätorten och utåt. De 
kommuner som svarat att det finns någon form av sommarcykelväg är Linköping, 
Malmö, Örebro, Norrköping och Helsingborg.  
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3.1 Omfattning av sommarcykelvägar 
Det är stor variation med avseende på omfattningen av sommarcykelvägar mellan de 
olika kommunerna, såväl antalet som längden varierar. I Linköping finns en (1) cykel-
väg som har karaktären av sommarcykelväg och som sträcker sig mellan Malmslätt och 
Glyttingebadet över Kärna Mosse (som är ett naturreservat). Dessutom finns ett flertal 
gamla bilvägar med grusbeläggning som idag används som cykelvägar. Dessa cykel-
vägar är belägna i naturområden i ytterkanten av Linköping. Malmö redovisar sex 
stycken sommarcykelvägar med längder som varierar mellan 0,3 och 6,2 km. Dessa 
vägar förbinder tätorten med ytterområden, badplatser eller rekreationsområden. Alla 
vägarna fungerar helt eller delvis som en genväg eller som en felande länk i ett längre 
sammanhängande stråk. De vägar som förbinder ytterområdena med tätorten används i 
huvudsak för arbetspendling. På fyra av de sex vägarna förekommer ingen vinterväg-
hållning medan de övriga två vinterväghålls helt eller delvis (se avsnitt 3.5, tabell 2).  

Runt Örebro finns totalt ca 15 km sommarcykelvägar fördelade på fyra vägnät. Dessa är 
lokaliserade i rekreationsområden och i anslutning till det övriga gång- och cykelväg-
nätet i Örebro. Förutom vissa undantag fungerar dessa vägar som genvägar eller som 
felande länkar i ett längre sammanhängande stråk. Vägarna används under hela året för 
såväl fritidscykling som pendling till arbete eller skola.  

Norrköping har ungefär 5 km sommarcykelväg i ytterkanten av tätorten och som har 
förbindelse till rekreationslandskap. Till vissa delar utgör dessa sommarcykelvägar 
genvägar inom tätortens cykelvägnät men också som felande länkar i ett längre stråk. I 
första hand utnyttjas cykelvägarna för arbetspendling men fungerar även för fritids-
cykling i stadens utkant och till rekreationsområde. I de fall dessa vägar snöröjs 
utnyttjas de under hela året.  

I Helsingborg används inte begreppet sommarcykelväg utan denna typ av cykelväg 
kategoriseras istället som grusväg eller cykelvägar utan vinterunderhåll. Eftersom det 
för närvarande pågår en inventering av cykelvägarnas utbredning och standard finns för 
tillfället inga uppgifter om antalet eller längden på sommarcykelvägar. Uppfattningen är 
dock att det är en mycket liten andel av totala cykelvägnätet som inte är belagd med 
asfalt.  

Som framgår av ovanstående finns det en del kommunala cykelvägar som har karak-
tärsdrag av sommarcykelvägar, dvs. fungerar som genvägar eller utgör felande länkar i 
ett längre sammanhängande stråk. Vägarna används för pendling till arbete eller skola 
men även för fritidscykling. Även om inte några uttalade krav på vinterväghållning 
redovisas verkar det som att vinterunderhåll utförs i flera fall. En intressant aspekt i 
sammanhanget är hur begreppet sommarcykelväg uppfattas. I ett fall definieras 
begreppet sommarcykelväg som en grusväg eller en cykelväg som inte vinterväghålls. I 
de andra kommunerna verkar det inte vara en sådan tydlig definition av sommarcykel-
väg. Det faktum att vissa cykelvägar vinterunderhålls bör betyda att de är konstruerade 
för att bära tunga fordon vilket inte är ett karaktärsdrag för sommarcykelvägar. 

 
3.2 Tekniska aspekter 
En viktig teknisk aspekt när det gäller sommarcykelvägar är bärigheten. Enligt ATB 
VÄG definieras en sommarcykelväg som: ”Sommarcykelvägen är en mycket enkel 
konstruktion som man inte avser att använda under vinterförhållanden eller låta tungt 
fordon använda. Slitlagret behöver inte vara bundet.”  
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Sommarcykelvägens konstruktion beror på om det är frågan om en befintlig väg (t.ex. 
en skogsväg, åkerväg, nedlagd banvall, etc.) som kan utnyttjas eller om det är en väg 
som skall nyanläggas. En befintlig väg (eller banvall, etc.) har en given konstruktion 
eftersom den redan är byggd. Vad som kan vara aktuellt i ett sådant fall är behovet av 
eventuella kompletteringar i form av annat ytskikt (asfalt istället för grus/stenmjöl) 

Den sommarcykelväg i Linköping som går mellan Glyttingebadet och Kärna Mosse 
anlades för 10–15 år sedan. Därför har det inte varit möjligt att få fram information om 
konstruktionen på denna väg. Övriga sommarcykelvägar som förekommer i Linköping 
är som tidigare nämnts tidigare bilvägar och har därför sin givna konstruktion. Det sker 
ingen vinterväghållning på dessa vägar, de är inte heller försedda med belysning och de 
är inte skyltade.  

I Malmö är en av vägarna anlagd på en gammal banvall (Tygelsjö) som kompletterades 
med ett tätande bärlager på 50 mm och 50 mm tjock gruslager (stenmjöl). Övriga 
sommarcykelvägar är nyanlagda och är uppbyggda enligt följande princip: 

Grus (eller stenmjöl som vattnas och vältas), tätande bärlager 50 mm, bärlager 100 mm 
och förstärkningslager 150 mm. Övriga vägar är anlagda enligt gällande normer för 
bärighet på cykelväg. Grusbeläggning (GR1). Cykelvägarna är skyltade. Vissa kors-
ningar med allmänna vägar har försetts med fållor och belysning. Buskröjning före-
kommer vid behov.  

I Örebro har flera av sommarcykelvägarna anlagts under de senaste 10 åren. Några är 
före detta bilvägar som har fått annan användning. De vägar som när nyanlagda har en 
avvikande uppbyggnad jämfört med normala cykelvägar. Som tidigare nämnts före-
kommer sommarcykelvägarna inom rekreationsområden (bl.a. våtmarksområden) där 
det varit svåra markförhållanden. I några fall ligger det en granrisbädd i botten av 
konstruktionen. Det principiella tillvägagångssättet för uppbyggande av sommarcykel-
vägarna i Örebro går till enligt följande: 

• Först jämnas marken till så att underlaget blir så jämnt som möjligt. 
• Därefter rullas en geotextilmatta ut. Har underlaget en grov textur väljs en 

kraftig geotextil annars fungerar det med en tunnare geotextil.  
• Ovanpå geotextilen läggs att ca 200 mm gruslager med fraktionen 0–35 mm. 

Detta materiallager vältas för att förhindra materialuppträngning i det översta 
lagret, dvs. ytskiktet.  

• Det översta lagret (ytskiktet) består av 50 mm stenmjöl med fraktionen 0–4 mm 
som vältas för att få en jämn överyta.  

Bärigheten är anpassad för att klara lättare underhållsfordon. Sommarcykelvägarna 
anläggs med en bredd av 3 m för att möjliggöra plogning under vinterperioden och 
utnyttjas då i första hand som gångstråk. En förutsättning för att kunna ploga är att 
marken är tjälad så att bärigheten för underhållsfordonen kan klaras.  

I Norrköping är det ofta frågan om gamla markvägar i stadens ytterkant eller gammal 
järnvägsbank på vissa sträckor. Norrköping bygger grusvägar med bra uppbyggnad i 
parker men dessa är inte asfalterade. Kostnaden för asfalten kan då sparas in. Vilka 
investeringar som har gjorts med avseende på exempelvis skyltning och belysning finns 
ingen uppgift om.  

I Helsingborg används ofta befintlig väg, ibland gammal bilväg som fått en ersättare 
men där den gamla vägen finns kvar och har fått cykelfunktion. Sällan eller aldrig är det 
frågan om nyanlagd sommarcykelväg. 
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3.3 Kostnader 
3.3.1 Anläggningskostnader 
Även om frågan ställdes i enkäten har det varit svårt att få någon bra uppfattning om 
anläggningskostnaden för en sommarcykelväg. I något fall har anläggandet utförts som 
beredskapsarbete vilket inte ger en rättvisande kostnadsbild. I andra fall utgörs cykel-
vägen av tidigare bilvägar eller järnvägsbankar vilket innebär att det inte varit frågan 
om nyanläggning.  

Enligt information från Helsingborg ligger kostnaden för en normal cykelväg/bana med 
bredden 2,5 m, asfalterad och med belysning, inkl projektering på ca 1 500 kr/m vilket 
motsvarar 600 kr/m2.  

Kostnaden för en nyanlagd sommarcykelväg (enligt uppbyggnaden i avsnitt 3.2) beräk-
nas i Malmö uppgå till 480 kr/m2. För en 3 m bred cykelväg motsvarar detta 1 440 kr/m 
eller ca 1,44 miljoner kr/km. I detta belopp ingår kostnaden för ett materialavskiljande 
lager i form av geotextil men inte kostnaden för schakt, dränering, belysning och 
trafikanordning. 

Enligt information från Örebro uppgår kostnaden för en sommarcykelväg (enligt den 
konstruktion som redovisas i avsnitt 3.2) till ca 350 kr/löpmeter vilket motsvarar en 
kostnad på ca 115 kr/m2.  

Erfarenheter från andra cykelvägsprojekt i södra Sverige redovisar följande kostnader 
enligt tabell 1. 

 
Tabell 1  Schablonkostnad för cykelvägar utifrån erfarenheter från projekt i södra 
Sverige.  

Anläggningstyp Kostnad (miljoner kr) 

Enkel cykelväg, 1,8 m bred, grus, låg bärighet 0,5 

Ny asfalterad cykelväg, 3,0 m bred 1,8 

Ny asfalterad cykelväg på nedlagd banvall 0,4 

Asfaltering av befintlig cykelväg, 3,0 m bred 0,16 

Vägbelysning, stolpavstånd ca 40 m 0,4 

(Källa: Kågesson, 2007). 

De i tabell 1 redovisade kostnaderna för enkel cykelväg, ny asfalterad cykelväg (3 m 
bred) respektive ny asfalterad cykelväg på nedlagd banvall inkluderar ett schablonpå-
slag på byggkostnaden med 20 % för projektering och eventuella markkostnader. I 
kostnaden för övriga anläggningstyper ligger ett påslag med 5 % för övriga åtgärder 
eftersom det inte är frågan om nyanläggning.  

När det gäller ”ny asfalterad cykelväg, 3 m bred” framgår det inte vilken bärighet den är 
dimensionerad för, men troligt är att bärigheten är dimensionerad för vinterväghåll-
ningsfordon enligt ATB Väg, dvs. 8 tons axellast. Via muntlig information från stads-
byggnadskontoret i Helsingborg anges att en normal 2,5 m bred, asfalterad, belyst 
cykelväg inkl. projektering kostar 1,5 miljoner kr/km att anlägga.  

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, anger att anläggningskostnaden för GC-vägar 
är 1 000–3 000 kr/m medan kostnaden för en asfalterad cykelväg på en banvall kostar 
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175–400 kr/m. Vägverket gör bedömningen att GC-väg kostar ca 2 000 kr/m medan en 
1,8 m bred grusad sommarcykelväg med låg bärighet skulle kosta cirka 400 kr/m. En 
sommarcykelväg bör inte kosta mer än 1 000 kr/m för att vara motiverad med tanke på 
begränsad användning och framkomlighet (Vägverket, 2007).  

Som framgår av ovanstående uppgifter är det stora variationer i kostnadsbilden, vilket 
beror på att det inte är entydigt vilka specifika kostnadsposter som ingår eller inte ingår. 
Det gör det vanskligt att dra alltför generella slutsatser. Det förefaller dock som att 
kostnaden för en grusad sommarcykelväg ligger omkring 500 kr/m2. Detta ligger också i 
linje med den kostnad som kan vara motiverad för en sommarcykelväg. Vad som kan 
vara värt att notera är att kostnaden för en grusbelagd väg i Malmö (480 kr/m2) ligger 
nästan på samma nivå som en asfalterad cykelväg med belysning (600 kr/m2) i 
Helsingborg. 

 
3.3.2 Drift- och underhållskostnader 
Även om avsikten med sommarcykelvägar är att de skall vara av ”enklare” slag kräver 
de ändå en viss form av underhåll. Grusbelagda sommarcykelvägar kan behöva ”slätas 
till” med jämna mellanrum för att inte det inte skall uppstå alltför mycket ojämnheter. Å 
andra sidan kräver denna typ av cykelvägar inte driftåtgärder i form av saltning, sand-
ning eller sopning. Det kan dock vara aktuellt med viss form av vegetationsröjning. I 
vissa kommuner sköts drift och underhåll via den egna drift- och underhållsavdelning 
och i andra kommuner sköts det av entreprenörer.  

Det har inte framkommit några entydiga uppgifter om drift- och underhållskostnaderna 
via den enkätundersökning som gjorts. I vissa fall anges en kostnad per m2 cykelväg i 
andra fall anges en total kostnad för hela cykelvägnätet. För att få en tydligare kostnads-
bild krävs mer information om cykelvägnätets totala längd men också bredden på cykel-
vägarna. Även om en fullständig kostnadsbild inte har gått att få fram ger nedanstående 
redovisning en viss uppfattning om hur kostnadsbilden ser ut. 

Linköping uppger att den årliga drift- och underhållskostnaden för sommarcykelvägen 
uppgår till 0,4 kr/m2 om den inte snöröjs och 3 kr/m2 om den snöröjs som bilväg. För 
ordinarie cykelvägar ligger drift- och underhållskostnaden i intervallet 4–5 kr/m2. 

Malmö redovisar en driftskostnad för grusad cykelväg på 3,5 kr/m2 och år och för en 
asfalterad cykelväg 1,75 kr/m2 och år. Vinterväghållning genererar ett tillägg på 
1,75 kr/m2 och år. Drift och underhåll för det ordinarie cykelvägnätetberäknas uppgå till 
ca 10–15 kr/m2 och år.  

I Örebro kostar underhållet på det ordinarie cykelvägnätet ca 7 miljoner kr/år. På 
sommarcykelvägarna i Örebro genomförs drift- och underhållsåtgärder på de avsnitt 
som används för interna arbetsfordon, ridverksamhet eller i samband med skador på 
grund av byggnation och tunga transporter. Annars har underhållet varit minimalt. Det 
är nästan tvärt om, dvs. att sommarcykelvägarna blir med tiden hårdare och bättre. 
Problemet på sikt kan vara igenväxning från sidorna, mycket lövförna och sättningar på 
grund av dåligt underlag. Skulle en generell prislapp sättas skulle den bli mycket låg. 

I Norrköping anges drift- och underhållskostnaden för sommarcykelvägar uppgå till 
100 000 kr/år. För de ordinarie cykelvägarna är den årliga kostnaden 3 kr/m2 vilket ger 
en totalkostnad på ca 1,9 miljoner kr exklusive vinterskötsel.  
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Helsingborg redovisar att den totala drift- och underhållskostnaden för samtliga cykel-
vägar i det ordinarie cykelvägnätet uppgår till ca 13 miljoner kr för 2006. Av dessa ut-
gör ca 4 miljoner kr kostnaden för vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning).  

Alla cykelvägar som ingår i stadens huvudcykelnät skall ha en viss underhållsstandard 
och skall bli vägvisat enligt stadens kommande cykelvägvisningsplan. Cykelvägar 
utanför huvudcykelnätet, t.ex. sommarcykelvägar skall också hållas i trafiksäkert skick, 
undantaget vinterväghållningen. Cykelvägar utan beläggning anses vara svårskötta vid 
snörika vintrar (plogning) men kräver oftast inte lika mycket skötsel under andra delar 
av året med avseende på saltning, sandning eller sopning. 

Som framgår av ovanstående är redovisade kostnadsuppgifter från kommunerna oftast 
inte uppdelade på sommarcykelvägar respektive det ordinarie cykelvägsnätet. En för-
klaring kan vara att det i kommunerna inte görs någon specifik uppdelning med avse-
ende på de olika typerna av cykelvägar. Om avsikten med enklare cykelvägar är att ”få 
mer för pengarna” är det dock nödvändigt att i det fortsatta arbetet med enklare cykel-
vägar göra en tydligare uppdelning mellan enklare och ordinarie cykelvägar än vad som 
sker i dagsläget. Detta är en förutsättning för att också kunna analysera det framtida 
behovet av och kostnaderna för enklare cykelvägar.  

 
3.4 Väghållarnas/kundernas synpunkter 
I Linköping är det väldigt dålig tolerans bland cyklisterna för grus och håligheter på 
cykelvägarna. Skulle vägen användas i något större utsträckning skulle krav på 
asfaltering komma. Linköping har ingen definition på sommarcykelvägar. Många är 
bilvägar och parkvägar som cyklister använder.  

Enligt Malmö är väghållaren mer negativ ur skötsel/vinterhållningsaspekt jämfört med 
asfalt. Insatserna är mer kostsamma och mer tidsödande. Problem finns med vissa av 
vägarna på grund av hästridning. Hästhovarna slår upp gropar i gruset, detta upplever 
cyklisterna som negativt. Grusvägar bör egentligen dras av med släpstock två gånger 
om året, vår och höst. Detta görs inte regelbundet, delvis beroende på att det måste 
göras under korta perioder när grusbeläggningen inte är för våt och inte heller för torr. 
Att hitta just dessa perioder har visat sig svårt för den personal som sköter drift- och 
underhåll. I Malmö har allmänheten svårigheter att se GC-vägen som ”enkel”, utan 
anser att standarden skall vara lika som på det övriga cykelvägnätet. Sommarcykelvägar 
bör endast vara av karaktären rekreativa, annars fungerar de inte tillfredsställande. 

I Örebro är cyklisterna är mycket nöjda med vägarna, ett lyft för kommunen. Kommu-
nen ser det som rekreationsvägar, egentligen som komplement till de ordinarie cykel-
vägarna. Vägtypen passar bra för ändamålet, möter användarnas förväntningar bra. I fler 
fall har dock ridning upplevts som problem av en del cyklister och gående eftersom 
hästhovarna luckrar upp den hårdpackade ytan.  

I Norrköping tycker cyklisterna att skötseln är otillräcklig. Väghållaren anser att under-
hållet är eftersatt och cykelvägarna skulle behöva asfalteras om. Beträffande juridiska 
aspekter har det i Norrköping varit strid om cykelvägen mellan Sjötullsgatan och Lindö. 
Hamnchefen har stängt av den och Tekniska kontoret har tagit bort den från cykelkartan 
men mark- och exploateringskontoret har öppnat avstängningen som markägare. Det har 
varit svårt att få till stånd skötsel trots att den är mycket billig eftersom de inte redovisas 
i kartunderlaget. 

Enligt Helsingborg kan sommarcykelvägar ha två strategiska syften: Ett syfte kan vara 
att till mindre peng snabbare få till ett heltäckande nät eller stråk av cykelvägar och 
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muta in sträckningar och ianspråktagen yta, lite av samma tänk som man kan använda 
cykelfält till (därmed inte sagt att både sommarcykelväg och cykelfält kan fungera helt 
fristående i olika miljöer). Det andra syftet är att skapa tillgänglighet och sammanhäng-
ande stråk för cykelturisten, såväl långväga med många mil per dag som fritidscyk-
listens lilla endagstur under tider på året då cyklandet är som mest attraktivt. Detta ger 
förutsättningar för att på sikt skapa fler vardagscyklister eftersom steget att fortsätta 
cykla även till jobbet blir mindre för dem som cyklar mer på sin fritid. Enligt 
Helsingborg är det inte lämpligt att blanda ihop begreppen cykelväg och gångväg. Även 
om de så kallade GC-vägarna, eller ibland GCM-vägar, ofta har gemensam sträckning 
så varierar behoven hos de olika trafikanterna mycket. Att säga att ”sommarcykelvägen” 
är ”öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte moped” är för övrigt en annan 
svepande formulering. Det finns flera olika mopedtyper och synen på hur mopeder i 
klass 1 och klass 2 ska delas upp eller hanteras är ännu inte slutdiskuterad vare sig 
nationellt eller i kommunerna. 

 
3.5 Beskrivning av några typfall 
I nedanstående tabell 2 redovisas de sommarcykelvägar som förekommer i Malmö. 

 
Tabell 2  Sammanställning av sommarcykelvägar i Malmö. 

Stråk Tygelsjö Klagshamn Smedstorp Käglinge Bulltofta Segevång 

Längd (km) 6,2 1,95 0,3 2,2 5,0 0,5 

Bredd (m) 2,4 3,0 3,0 3,0 2,6 3,3 

Felande länk, 
Genväg 

Ja Ja ja Delvis Delvis Ja 

Vinterväg-
hållning 

Ja Nej Nej Nej Delvis Nej 

Användning Arb/rekr Rekr Arb/rekr Rekr Arb/rekr Arb/rekr 

Beläggning Grus 
(G1) 

Grus (G1) Grus (G1) Grus 
(G1) 

Grus (G1) Grus (G1) 

Typ Gammal 
banvall 

Nyanlagd Nyanlagd Obekant Nyanlagd Nyanlagd 

Skyltning Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
(Arb/rekr = arbetspendling/rekreation) 

Stråket Tygelsjö är ursprungligen en gammal banvall som kompletterats med bara ett 
tätande bärlager på 50 mm och grus (stenmjöl) 50 mm. Stråket har belysning i alla kors-
ningar med allmän väg samt fållor i vissa korsningar där sikten är dålig. Bulltofta-
stråket är belyst till vissa delar.  Smedstorp anlades i slutet av 1990-talet och är den 
senast anlagda.  

De i tabell 2 nyanlagda sträckorna är uppbyggda enligt följande princip: Grus (eller 
stenmjöl som vattnas och vältas) 50 mm, Tätande bärlager 50 mm, Bärlager 100 mm 
och Förstärkningslager 150 mm. Om vägarna skulle byggas nya idag skulle tjockleken 
på det översta lagret vara endast 30 mm grus, eftersom det är svårt att få en hård yta om 
gruslagret är 50 mm tjockt. 
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Även om vinterväghållning inte förekommer skall bärigheten klara lättare underhålls-
fordon. Grusade banor bör jämnas till två gånger om året, när fuktigheten är den rätta i 
materialet, genom att släpa en stock efter en traktor. Det kan även röra sig om att köra in 
med fordon för att sköta grönytor och annan växtlighet. 

 
3.6 Några sammanfattande kommentarer 
Även om det har varit ett begränsat antal kommuner som medverkat i den genomförda 
enkätundersökningen ger det ändå en viss uppfattning om hur olika kommuner arbetar 
med och hanterar begreppet sommarcykelväg. Av de 10 kommuner som svarat på 
enkäten är det endast fyra kommuner som redovisar någon form av sommarcykelväg. 
Resterande kommuner anger att de inte har någon form av cykelväg som kan karakteri-
seras som sommarcykelväg.  

Att det i endast ett fåtal kommuner förekommer så kallade sommarcykelvägar kan ha 
flera förklaringar. En aspekt är att begreppet sommarcykelväg är ett nytt begrepp och att 
karaktärsdragen för denna typ av cykelväg inte är bekanta, vilket innebär att det kan 
vara en tolkningsfråga. I en kommun används uttrycket grusväg för det som kan karak-
teriseras som sommarcykelväg. Att begreppsapparaten inte är etablerad kan betyda att 
det finns fler kommuner som har sommarcykelvägar men som per definition inte be-
döms vara det. 

Även om kommunen redovisar förekomst av sommarcykelvägar är det inte någon tydlig 
uppdelning mellan dessa och de ordinarie cykelvägarna. Av den anledningen har det 
varit svårt att få någon klar uppfattning om anläggningskostnaderna men också kost-
naderna för drift och underhåll av de cykelvägar som anges vara sommarcykelvägar.  

Av de redovisade svaren är det i ett fåtal fall som sommarcykelvägar har nyanlagts och i 
vissa fall har det varit i form av beredskapsarbete vilket inte ger en helt rättvisande kost-
nadsbild. Att inte fler sommarcykelvägar etableras beror även på att det ofta är gamla 
bilvägar och/eller nedlagda banvallar som utnyttjas som sommarcykelvägar. En annan 
förklaring till att sommarcykelvägar inte anläggs i någon större omfattning är kopplad 
till standardkraven. En uppfattning från väghållaren är att standardkraven skulle öka om 
sommarcykelvägar skulle börja användas i någon större utsträckning, speciellt om det 
blir frågan om arbetspendling. Detta understryks av flera studier (bl.a. Niska & Sjögren, 
2007) som visar att vägytans kondition är av signifikant betydelse för cyklisternas 
uppfattning av cykelvänligheten hos en cykellänk. Cyklister föredrar en vägyta som är 
jämn, slät, välrengjord och har tillfredsställande friktion och är betydligt känsligare för 
brister i vägytan än vad en bilist är. Minsta ojämnhet eller hal fläck kan upplevas obe-
haglig eller resultera i en omkullkörning. I ungefär hälften av alla singelolyckor, vilka 
utgör ca 80 % av alla cykelolyckor, har vägmiljöfaktorer haft betydelse för olyckan.  

I samband med projektets genomförande har det varit vissa svårigheter att få informa-
tion om vem inom kommunen som har ansvaret för cykelfrågor. Det är inte självklart att 
kommunerna har resurser avsatta för att enbart hantera kommunens cykelfrågor. Detta 
faktum kan förklara att det är begränsad verksamhet när det gäller sommarcykelvägar 
och att det i första hand är det ordinarie cykelvägnätet som prioriteras. Resursbegräns-
ningar kan även innebära begränsningar med avseende på att se helhetsperspektivet.  

I de flesta fall verkar både väghållaren och cyklisterna ha en positiv erfarenhet av 
sommarcykelvägar. Eftersom sommarcykelvägar inte är asfalterade kan det bli problem 
på dessa vägar om ridning förekommer. Hästhovarna orsakar nämligen att det blir 
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gropar i vägbanan vilket cyklisterna upplever som negativt. Både väghållare och 
cyklister har uppfattningen att underhållet är otillräckligt och eftersatt. 

De synpunkter och kommentarer som framkommit genom detta projekt tyder på att det 
finns en potential för sommarcykelvägar som bör vara av intresse att utveckla vidare. En 
viktig förutsättning är att anläggningskostnaderna för nyanlagda sommarcykelvägar kan 
hållas på en rimlig nivå samtidigt som det måste vara en acceptabel standardnivå på 
cykelvägen. Vilken standarnivå som kan anses acceptabel beror i sin tur på sommar-
cykelvägens funktion med avseende på vilket sätt den skall nyttjas. Cyklister som 
pendlar till arbete eller skola har troligen högre standardkrav på cykelvägen än fritids-
cyklister och cykelturister.  

Potentialen för sommarcykelvägar bygger till stor del på att det kan ske en planering så 
att längre sammanhängande stråk bildas. Sommarcykelvägar för cykelturism sträcker 
sig många gånger över flera kommungränser och kan ha sträckning på både det statliga, 
kommunala och enskilda vägnätet. Det är därför viktigt att en samverkan kan ske mellan 
olika parter för att en så bra totallösning som möjligt skall kunna uppnås.  

Även om den genomförda enkätundersökningen inte ger en fullständig bild av före-
komsten av sommarcykelvägar kan följande vara värt att notera:  

• Det är en begränsad förekomst av sommarcykelvägar och uppdelningen mellan 
sommarcykelvägar och ordinarie cykelvägar är otydlig. Kostnadsbilden jämfört 
med en ”normal” cykelväg är därmed svår att överblicka 

• Utformningen av nyanlagda sommarcykelvägar verkar inte skilja sig från 
gällande normer för ordinarie cykelvägar i någon större utsträckning bortsett 
från att de inte asfalteras. De sommarcykelvägar som förekommer är ofta gamla 
bilvägar och nedlagda banvallar vilket innebär att dessa cykelvägar redan har sin 
konstruktion och utformning 

• Cyklisternas och väghållarnas uppfattning om sommarcykelvägar är i stort sett 
positiv och att det finns en potential i att skapa utrymme för fler sommarcykel-
vägar. Såväl cyklisterna som väghållarna anser dock att underhållet skulle kunna 
förbättras. 
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4 Enklare cykelvägar i Östergötland 
4.1 Allmänt 
Som tidigare nämnts finns önskemål, förväntningar och krav på en mer omfattande 
utbyggnad av cykelvägar än vad som sker idag. Av den anledningen har en diskussion 
initierats om möjligheten att bygga ”enklare” typer av cykelvägar. Avsikten är att skapa 
förutsättningar för att kunna anlägga fler cykelvägar men med något lägre standard jäm-
fört med ordinarie cykelvägar. I princip är det alltså en fråga om att få ”mer” cykelväg 
utifrån tillgängliga ekonomiska ramar. Det kan vara frågan om att bygga helt nya cykel-
vägar med enklare standard eller att utnyttja befintliga skogsvägar, nedlagda banvallar 
eller enskilda vägar. Beroende på cykelvägens rumsliga placering och dess tidsmässiga 
utnyttjande kan det vara varierande standard på dessa enklare cykelvägar. Standarden i 
detta sammanhang kan exempelvis vara avsaknaden av belysning, grusväg i stället för 
asfalt, ingen vinterväghållning, etc. 

Det finns flera faktorer som måste beaktas vid ett ställningstagande om någon typ av 
enklare cykelväg skall anläggas. I rapporten ”Modell för regional inventering och 
planering av cykelvägar”, (Kågesson, 2007) redovisas bl.a. följande motiv för en 
utbyggnad av de regionala och lokala cykelvägnäten: Förbättrad tillgänglighet, för-
bättrad säkerhet, minskade utsläpp, förbättrad folkhälsa, det sjätte trafikpolitiska målet 
om ett jämställt transportsystem, rekreation och turism samt lokal utveckling.  

Syftet med denna del av rapporten är att analysera och beskriva vilken minsta standard 
(med avseende på belysning, asfaltering, etc.) som krävs för så kallade ”enklare” cykel-
vägar utifrån dess funktion och omgivande förutsättningar. Avsikten är vidare att be-
skriva i vilken utsträckning behovet av cykelvägar i Östergötland kan tillgodoses genom 
att anlägga enklare cykelvägar. 

Underlaget bygger på resultatet av den påbörjade inventeringen av cykelvägar som 
gjorts i Östergötland (Kågesson, 2006). Beskrivningen och analysen beaktar enbart de 
sträckor där inventeringen har pekat på ett behov av nya cykelvägar som komplement 
till befintligt nät, genom nyanläggning eller genom att till vissa delar utnyttja befintliga 
bilvägar eller nedlagda banvallar. Det skall redan här påpekas att resultatet av den be-
dömning som redovisas senare i denna rapport skall ses som en tankemodell snarare än 
en objektiv sanning eftersom det är bedömningar gjorda i två steg. Första bedömningen 
av cykelvägsbehovet har gjorts i samband med den påbörjade inventeringen (Kågesson, 
2006). Den andra bedömningen står föreliggande rapportförfattare för själv. Detta inne-
bär att med en fördjupad analys av behovet och av tänkbar cykelvägsstandard, kan 
resultatet bli ett annat. Trots detta ger resultaten från båda projekten en uppfattning om 
behov och kostnader vilket sedan kan ligga till grund för prioriteringar och beslut om 
enklare cykelvägar i Östergötland.  

Som framgår av den påbörjade inventeringen av cykelvägar i Östergötland finns behov 
av kompletterande cykelvägar. Prioriteringar mellan olika objekt kan då göras exempel-
vis utifrån följande parametrar: 

• tätorternas storlek och inbördes avstånd 
• funktionell standard 
• befolkningsutvecklingen i olika tätorter och tillkomsten av nya större 

arbetsplatser och skolor 
• antalet pendlare och potential för ökad cykelpendling 
• antalet skolelever som kan utnyttja cykelvägen 
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• akut behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder med utgångspunkt från bl.a. 
hastighet, vägbredd, trafikmängd och korsningar 

• anknytning till kollektivtrafik (Hela resan) 
• förutsättningar för cykelrekreation och cykelturism 
• behov av att bygga bort (korta) felande länkar 
• möjligheter att bygga till låg kostnad genom samordning med andra projekt 
• lokalt intresse av att investeringen kommer till stånd. 

Beroende på typ och antal parametrar som är relevanta kan olika standardkrav ställs på 
det specifika cykelobjektet och därmed kan även kostnaderna vara möjliga att påverka. 
Exempelvis är standarkraven på en cykelväg för rekreation och turism inte lika höga 
som för en cykelväg avsedd för arbets- och skolpendling. 

 
4.2 Cykelvägens funktion och nytta  
Det finns ett flertal faktorer som karakteriserar cykelvägens funktion och som i sin tur är 
kopplad till vilken minsta standard som krävs för att funktionen skall uppfyllas. I den 
påbörjade inventeringen redovisas behovet av nya eller förbättrade cykelvägar i 
Östergötland. Inventeringen ger även en bild av cykelvägens funktion, dvs. om det är 
frågan om pendling till arbetsplats, skola eller om den skall utnyttjas för cykelturism, 
etc. Funktionen kan även karakteriseras utifrån den tidsperiod, hela året, delar av året 
eller dygnet, som cykelvägen i huvudsak kommer att utnyttjas.  

Cykelvägens funktion kan även diskuteras utifrån faktorer som: förbättrad tillgäng-
lighet, säkerhet, folkhälsa samt minskade utsläpp men också med avseende på exem-
pelvis rekreation och lokal utveckling. När det gäller tillgängligheten är det i detta 
sammanhang frågan om att cykelvägen kan ge förbättrade möjligheter att ta sig mellan 
start- och målpunkt, exempelvis för personer som inte har tillgång till bil, personer med 
barnvagn, etc. Säkerhetsaspekten är kopplad till trafikmiljön på den aktuella sträckan 
vilket i sin tur är avgörande för i vilken utsträckning cykelvägen skall separeras från 
biltrafiken. 

Vilken nytta som cykelvägen genererar är viktigt att beakta i de fall prioriteringar 
mellan olika alternativ måste göras, ofta av ekonomiska skäl. I många fall kan det dock 
vara svårt att beskriva och analysera vilken nytta cykelvägen genererar. Det krävs dels 
information om förhållandena innan cykelvägen anläggs i form av exempelvis, antalet 
cyklister, biltrafikens omfattning, typ och omfattning av olyckor. Det förväntade resul-
tatet måste sedan utvärderas med det faktiska utfallet av cykelvägen. Vissa parametrar 
t.ex. antalet cyklister och antalet olyckor före och efter är enklare (men ändå svårt) att 
bestämma än andra faktorer som exempelvis, förbättrad folkhälsa, minskade utsläpp. 

 
4.3 Bedömning av minsta standard 
Cykelvägens funktion har en stark koppling till vilken minsta standard som krävs. Den 
generella uppfattningen är att en cykelväg skall ha så hög standard som möjligt för att 
attrahera ett ökat cyklande. På grund av ekonomiska aspekter är det dock inte alltid 
möjligt att bygga alla cykelvägar med högsta standard. Prioriteringar är därför nöd-
vändiga att göra med avseende på behov och nytta men också med avseende på 
standardkraven på cykelvägen.   
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En intressant fråga i sammanhanget är hur ”den standard som minst krävs” skall defi-
nieras i förhållande till cykelvägens funktion. Utgångspunkten är kanske en grusad 
cykelväg som saknar belysning, inte är skyltad och där det inte finns krav på snöröjning 
eller halkbekämpning. Utifrån denna ”enkla” cykelväg kan sedan högre standarnivåer 
definieras beroende vilken funktion cykelvägen skall uppfylla.  

I nedanstående avsnitt kommer några parametrar som kan vara av betydelse för bedöm-
ning av minsta standard att diskuteras.  

 
4.4 Standardkrav på enklare cykelväg 
Vad som är den ”minsta standard” som krävs för en enklare cykelväg är inte helt själv-
klart. Som framgår av tidigare avsnitt finns det en koppling mellan cykelvägens funk-
tion och minsta standard. Rent tekniskt bör det inte vara några större svårigheter att 
definiera en minsta standard. Problemet är snarare att kunna bedöma minsta standard 
utifrån vad cyklisterna anser vara en acceptabel standard. Samtidigt finns det en kost-
nadsaspekt eftersom valet står mellan att bygga färre cykelvägar med hög standard eller 
fler med lägre standard. I en sådan valsituation bör även livscykelkostnaden för respek-
tive standardnivå beaktas. Bedömningen är troligen inte ”antingen eller” utan en kombi-
nation av cykelvägar med låg och hög standard. Den totala bedömningen måste dock 
utgå från vilka förväntade effekter som uppnås med de åtgärder som genomförs. 

 
4.4.1 Bärighet 
Cykelvägens bärighet är beroende på om den skall vinterväghållas eller inte. Skall 
vinterhållning ske krävs en bärighet som klarar denna typ av underhållsfordon. En förut-
sättning för att vinterväghållning skall utföras måste vara att cykelvägen utnyttjas året 
runt. I ett sådant fall kan man anta att det är en cykelväg som har start- och mål i 
punkter där det förekommer aktiviteter under större delen av året exempelvis ridhus, 
arbetsplatser, skolor, etc.  

En cykelväg som inte används under hela året utan i huvudsak under barmarksperioden 
(t.ex. april–oktober) kräver inte någon vinterväghållning. Exempel på detta kan vara 
cykelvägar som har sin målpunkt vid friluftsområden, badplatser, sommarstugeområden 
eller är avsedda för cykelturism. Detta betyder i sin tur att vägens bärighet inte behöver 
dimensioneras för laster orsakade av fordon för vinterunderhåll. I vissa fall kan detta 
även gälla för cykelvägar som huvudsakligen används för arbetspendling men där den 
på grund av t.ex. längd och omgivningens karaktär inte utnyttjas under vinterhalvåret.  

 
4.4.2 Drift och underhåll av enklare cykelvägar 
Även om cykelvägen är av enklare slag krävs förr eller senare någon form av drift- och 
underhållsåtgärder. Eventuella skyltar och belysning kräver visst underhåll även om det 
inte behöver ske speciellt ofta. Drift och underhåll krävs också på asfalterade cykel-
vägar även om de inte vinterväghålls. Det kan vara uppkomna skador i asfalten som 
behöver åtgärdas, t.ex. tjälskador. Om cykelvägens ytskikt består av grus eller stenmjöl 
kan det bli aktuellt att efter en tid behöva komplettera med ytterligare grus eller sten-
mjöl. Andra typer av åtgärder som kan vara aktuella redovisas i bl.a. handböckerna 
”Bära eller brista” (Wågberg, 1991) och ”Grus under maskineriet” (Enkell, 2003).  
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4.4.3 Ytbeläggning 
Kommer cykelvägen att utnyttjas under hela året och därmed vinterväghållas krävs 
sannolikt att den är asfalterad. Är det frågan om en kortare sträcka som skall vinter-
väghållas är det kanske inte självklart att den behöver vara asfalterad. Även en grusväg 
kan vinterväghållas.  

För cykelvägens ytskikt finns flera olika alternativ att välja på. En cykelväg som i 
huvudsak används för turiständamål behöver inte nödvändigtvis vara asfalterad. 
Samtidigt är en asfalterad turistcykelväg mer attraktiv än en som inte är asfalterad 
eftersom det går lättare att cykla på en sådan väg. Å andra sidan kanske inte hastigheten 
är avgörande när det gäller turistcykling utan snarare omgivningen och upplevelsen av 
att cykla i måttligt tempo. När det gäller cykelväg avsedd för arbetspendling blir den 
mer attraktiv om den är asfalterad. I detta fall är det frågan om att på ett snabbt och 
smidigt sätt ta sig mellan bostad och arbetsplats.  

Om vägen skall asfalteras eller inte är även kopplad till bedömningen av hur cyklandet 
kommer att utvecklas på den aktuella vägen. Det är tveksamt om en asfalterad turist-
cykelväg kommer att generera ett större antal cyklister jämfört med om den inte är 
asfalterad. En asfalterad cykelväg som i huvudsak utnyttjas för arbetspendling kommer 
förmodligen att attrahera fler cyklister jämfört med en cykelväg som inte är asfalterad. 
Även om en enklare cykelväg för arbetspendling inte kommer att utnyttjas under hela 
året kommer den ändå att användas under längre tid av året än en turistcykelväg. I ett 
sådant fall kan asfalt vara motiverat. Utnyttjandetiden och antalet potentiella cyklister 
kan ha betydelse vid valet av ytskikt på cykelvägen. 

 
4.4.4 Belysning 
Om cykelvägen skall utrustas med belysning eller inte är beroende på under vilken 
tidsperiod som cykelvägen utnyttjas. Används inte cykelvägen under vinterhalvåret 
finns inget behov av belysning. Stråk som under hela året används för arbetspendling 
bör normalt förses med belysning både inom och utanför tätort. Avsteg kan möjligen 
göras om det förväntade flödet är så starkt begränsat vintertid att det inte framstår som 
meningsfullt att snöröja stråket. Under perioden 1 april till 1 oktober råder dags- och 
skymningsljus under den del av dygnet som är aktuell för cykelpendling för människor 
som arbetar dagtid, varför belysning i ett sådant fall kan undvaras. I många fall då 
cykelvägen anläggs i närheten av befintlig bilväg utnyttjas den parallella bilvägens 
belysning även för cykelvägen. Med tanke på att en bilstrålkastare har bättre effekt än 
en cykellykta kanske det vore effektivare att anlägga belysning på cykelvägen istället 
för på bilvägen. I vissa fall kan belysning vara befogat med tanke på trygghetsaspekten. 
Framförallt gäller detta för cykelvägar som i första hand används för arbetspendling.  

Ett alternativ till belysning kan vara att måla en mittlinje i cykelbanan. Reflektionen 
från cykellyset kan då ge tillräcklig vägledning för cyklisten. Ett sådant exempel är 
cykelvägen mellan Linköping och Berg (slussarna) strax utan för Linköpings tätort.  

 
4.4.5 Skyltning 
Skyltning av cykelvägar utgör en försumbar del av den totala anläggningskostnaden. Ur 
den aspekten finns det all anledning att vara generös med skyltningen. I vilken omfatt-
ning skyltningen skall utföras måste dock bedömas i varje enskilt fall. När det gäller 
turistcykelvägar kan det vara aktuellt med tydlig och klargörande vägskyltning, speciellt 
om tveksamheter kan uppstå på grund av att det finns alternativa vägar att cykla på och 
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som kanske inte direkt leder till aktuell målpunkt. Även cykelvägar som huvudsakligen 
används av närboende för t.ex. arbets- och cykelpendling bör skyltas tydligt. Det är inte 
alla cyklister som har bra lokalsinne. Cykelvägar där ingen vinterväghållning före-
kommer måste skyltas med avseende på inskränkt drift. Väghållaren kan dock inte 
friskriva sig från ansvarsfrågan bara genom skyltning.  

 
4.5 Matris för karaktärsdrag 
Det finns ett flertal faktorer som karakteriserar cykelvägens funktion och som i sin tur är 
kopplad till vilken minsta standard som krävs för att funktionen skall uppfyllas. I den 
påbörjade inventeringen (Kågesson, 2006) redovisas behovet av nya eller förbättrade 
cykelvägar i Östergötland. Inventeringen ger även en bild av cykelvägens funktion, dvs. 
om det är frågan om pendling till arbetsplats, skola eller om den skall utnyttjas för 
cykelturism, etc. Funktionen kan även karakteriseras utifrån den tidsperiod, hela året, 
delar av året eller dygnet, som cykelvägen i huvudsak kommer att utnyttjas.  

I nedanstående tabell 3 redovisas ett förslag till sammanställning av olika parametrar 
som kan utgöra underlag för beskrivning/definition av funktion och karaktärsdrag för 
enklare cykelvägar. Matrisen kan sedan ligga till grund för bedömning av cykelvägens 
standard men också för en grov kostnadsberäkning. 

 
Tabell 3  Förslag på karaktärsdrag för enklare cykelvägar. 

Objekt 1 2 3 4 5 6 7 

Karaktärsdrag        

Längd (km) 0,5 1,2 3 2,8 6   

Målpunkt Ridhus Badplats Skola Industri Rekreations-
område 

  

Felande länk X  X X    

Genväg  X   X   

Arbetspendling    X    

Skolpendling   X     

Fritidscykling X X   X   

Turistcykling  X   X   

Barmarksperiod  X   X   

Hela året X  X X    

Asfalt X  X X    

Grus  X   X   

Skyltning X X X X X   

Belysning X  X X    
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4.6 Ekonomiska aspekter 
Vid kända förutsättningar bör kostnaden för byggandet av cykelvägen kunna beräknas 
relativt enkelt. Ur den aspekten är det enkelt att värdera nyttan av enklare cykelvägar 
eftersom den övergripande tanken är att de skall vara billigare att anlägga enklare 
cykelvägar jämfört med en cykelväg i ”ordinarie” utförande. Livscykelkostnaden med 
kommande drift och underhåll bör självklart ingå i de ekonomiska beräkningarna även 
om det delvis blir gissningar.  

Det finns dock andra nyttor med att anlägga enklare cykelvägar men som kan vara svåra 
att värdera i monetära termer. För turistcykling kan attraktivare cykelvägar generera 
”turistintäkter”, t.ex. i form av övernattning, måltider, andra typer av inköp från den 
lokala verksamheten som finns tillgänglig utmed aktuell turistcykelväg (Kågesson, 
2007).  

När det gäller nyttan kan det vara frågan om att biltrafikens olyckskostnader förändras 
(förhoppningsvis minskar) på grund av ett minskat bilåkande. Samtidigt finns det en 
risk för ökade cykelolyckor på grund av att fler cyklar vilket kan kopplas till cykel-
vägens standard.  

Det kan även vara frågan om hälsoeffekter (t.ex. färre sjukskrivningar, bättre kondi-
tion) på grund av att fler personer cyklar. Nyttan av ett ökat cyklande kan även generera 
minskad miljöbelastning i form av minskade avgasutsläpp och bullerstörningar. 
Problemet är att beräkna och värdera denna typ av ekonomiska effekter men det bör 
ändå diskuteras i den slutliga bedömningen med avseende på nyttan av enklare cykel-
vägar.  

En annan faktor som kan vara av betydelse är restiden. Arbetspendling med cykel sker 
utanför arbetstid och är därmed ingen tjänsteresa. Tjänsteresor värderas betydligt högre 
än fritidsresor varför det kan vara svårt att värdera restiden utifrån denna aspekt. Vad 
som kan vara aktuellt är att cykling med avseende på restiden kan vara ett alternativ till 
att åka kollektivt. För den enskilda individen kan det innebära en kostnadsbesparing att 
inte behöva åka med kollektiva färdmedel eller med egen bil.  

Av modellen för regional inventering och planering av cykelvägar (Kågesson, 2007) 
framgår att 38 kr/cyklad timme ett rimligt genomsnittlig schablonvärde på samhälls-
ekonomiska nyttor av bilfria cykelvägar och som kan användas i fall där en mer precis 
bedömning saknas. I detta värde inkluderas bl.a. olyckskostnader, det samhällsekono-
miska värdet av minskad biltrafik från miljösynpunkt samt hälsoeffekter på grund av 
ökad cykling.  

Samtidigt räknar man med att en nytillkommen cyklist tillbringar ca 130 timmar per år 
på cykeln vilket motsvarar ca 35 minuter per dag under årets 220 arbetsdagar. Detta 
skulle ge en nyttokostnad på ca 4 900 kr/år och cyklist. 
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5 Bedömning av enklare cykelvägar i Östergötland 
I Östergötland har en inventering av cykelvägar genomförts (Kågesson, 2006). I 
rapporten redovisas ett ”förslag till en modell för regional inventering av cykelvägar 
längs det statliga vägnätet och det långsiktiga behovet av ytterligare investeringar.” 
Modellen har prövats i Östergötland och inventeringen som redovisas i rapporten 
indikerar enbart behovet av ytterligare cykelvägar som har ett funktionellt samband med 
det statliga vägnätet i Östergötland.  

Utifrån det cykelvägsbehov som redovisas i ovan nämnda inventering har ett försök till 
bedömning gjorts med avseende på hur behovet av cykelvägar skulle kunna uppfyllas 
genom att anlägga så kallade ”enklare cykelvägar”. Det skall dock påpekas att den 
bedömning som redovisas i föreliggande rapport inte gör anspråk på att vara fullständig. 
Det skall snarare ses som en första ansats till en diskussion och ett tänkesätt angående så 
kallade ”enklare cykelvägar”. De diskussioner och det tänkesätt som legat till grund för 
bedömning av enklare cykelväg finns redovisat i bilaga 1.  

 
5.1 Resultat 
För vissa cykelvägar är bedömningen att de skall utnyttjas bara under sommarhalvåret 
även om det förekommer arbetspendling på dessa vägar. En orsak till denna bedömning 
är kopplad till landskapets karaktär och sträckans längd. Är det ett öppet landskap 
kommer sträckan troligen inte att vara speciellt attraktiv att cykla under vinterhalvåret 
även om det till största delen skulle vara barmark och cykelbanan vara upplyst. Trots att 
de troligen inte används under hela året bör denna typ av cykelvägar vara asfalterade för 
att möjliggöra en attraktiv cykelpendling under sommarhalvåret. En intressant fråga i 
sammanhanget är hur cykeltrafiken skulle utveckla sig om vägen var upplyst och att det 
fanns planteringar som skyddar för blåst.  

En annan kategori är cykelvägar avsedda för turistcykling som enbart används sommar-
tid. Dessa vägar har ofta en längre sträckning och går genom natursköna områden. För 
att öka attraktiviteten på dessa vägar bör de vara asfalterade om de har en längre sträck-
ning. I andra fall kan det vara tillräckligt med grusvägar. Här finns även en koppling till 
om befintliga grusvägar utnyttjas. De eventuella ”felande” länkar som krävs för att få en 
sammanhängande sträcka kanske inte behöver asfalteras.  

Hur cykelvägar som går till ridstall skall bedömas är inte självklart. Ridverksamheten 
pågår i stort sett under hela året med undantag för sommarperioden juni till augusti. 
Frågan är med vilken standard denna typ av cykelväg skall anläggas. Om det inte före-
kommer cykling i någon större omfattning under vinterhalvåret (exempelvis mellan 
oktober till mars/april) bör cykelvägen kunna anläggas med en lägre standard än 
normalt. Grusväg utan belysning är kanske fullt tillräcklig. Å andra sidan kan en hög 
standard (asfalt och belysning) innebära att fler ridskoleelever skulle cykla även under 
vinterhalvåret.  

Cykelvägar till badplatser utgörs ofta av korta sträckor och används enbart sommartid. 
Ibland är det frågan om kompletterande sträckor från befintlig bilväg fram till bad-
platsen. För cyklister till badplatsen kan det kanske fungera med grusväg men tillgäng-
ligheten för exempelvis barnvagnar kan vara sämre med grusväg. 

För att få en uppfattning om vad kostnaden skulle bli för att tillgodose cykelvägsbe-
hovet har de i tabell 1 redovisade schablonvärdena utnyttjats för att göra en grov kost-



 

VTI rapport 619 31 

nadskalkyl. En sammanställning av kostnaderna och cykelvägsbehovet redovisas i 
tabell 4. 

 
Tabell 4  Sammanställning av cykelvägsbehovet i Östergötland. 

 Antal Längd 
(km) 

Skyltning 
(antal) 

Belysning 
(antal) 

Kostnad 
belsyning 
(milj. kr) 

Kostnad 
cykelväg 
(milj. kr) 

Total 
kostnad 
(milj.kr) 

Sommar        

Grus 12 23 9 0  11,5 11,5 

Asfalt 10 33 10 1 1,3 59,4 60,7 

        

Helår        

Grus 0 0      

Asfalt 10 18,8 9 9 6,3 33,8 40,2 

        

Summa 32 74,8 28 10 7,6 104,7 112,4 

 

Som framgår av tabell 4 är det totala behovet 32 stycken nya cykelvägar med en total 
längd av ca 75 km. Av dessa kan 22 stycken (med total längd på ca 56 km) karakteri-
seras som enklare cykelvägar eftersom de huvudsakligen används under barmarks-
perioden och därmed inte behöver vinterväghållas. Antalet cykelvägar som bedöms 
användas under hela året är 10 stycken med en total längd av ca 19 km. Dessa vägar 
bedöms kräva en högre standard vilket innebär att de bör asfalteras, förses med 
belysning samt vinterväghållas.  

Enligt den bedömning som gjorts inom ramen för detta projekt skulle den totala kost-
naden uppgå till ca 112 miljoner kr för att tillgodose behovet av nya cykelvägar i 
Östergötland. Om livslängden antas till 20 år blir den årliga kostnaden ca 5,6 miljoner 
kr. Under antagande att nyttan av varje nytillkommen cyklist är 4 900 kr/år krävs att ca 
1 150 ”schabloncyklister” utnyttjar cykelvägarna varje år för att investeringen skall 
”löna sig”.   

I denna kostnadskalkyl har endast kostnaden för ny asfalterad cykelväg respektive enkel 
grusad cykelväg utnyttjats. Av bilaga 1 framgår att det finns gamla nedlagda banvallar 
som skulle kunna utnyttjas samt även det faktum att enskilda vägar kan utnyttjas i vissa 
fall, vilket med beaktande av tabell 3 skulle ge en annan kostnadsbild. Det har dock inte 
varit möjligt att inom ramen för detta projekt göra en sådan detaljerad uppdelning.   

Om alla cykelvägar som enbart används under sommarhalvåret (56 km) utformas som 
grusvägar skulle det innebära att den totala kostnaden för att tillgodose behovet av 
enklare cykelvägar i Östergötland skulle kostnaden kunna sänkas med ca 42 miljoner 
kronor vilket ger en totalkostnad på ca 69 miljoner kr. Detta innebär i sin tur att ca 
700 ”schabloncyklister” skulle behöva utnyttja cykelvägarna varje år för att investe-
ringen skall ”löna sig”.  

När det gäller asfalterade cykelvägar som enbart används under sommarhalvåret har det 
antagits att det inte sker någon vinterväghållning på dessa cykelvägar. Bärigheten 
behöver då inte var lika hög som på en cykelväg som skall vinterväghållas. Kostnaden 
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för en ny, asfalterad, 3 m bred cykelväg (tabell 2) bör vara lägre än 1,8 miljoner kr/km. 
Enligt information från Helsingborgs kommun är anläggningskostnaden 1,5 miljoner 
kronor för en normal, asfalterad, 2,5 m bred och belyst cykelväg. I detta fall är det 
sannolikt en cykelväg som vinterväghålls. Under antagande att 1,5 miljoner kr/km gäller 
kommer kostnaden för de asfalterade cykelvägarna (33+18,8 km) att istället uppgå till 
51,8*1,5 = 77,7 miljoner kronor, dvs. en sänkning med ca 15,5 miljoner kr 
((59,4+33,84)-77,7) jämfört med värdet i tabell 3. Vidare skulle kostnaden för belysning 
(7,6 milj. kr) inte medräknas. Under dessa antaganden skulle den totala kostnaden då bli 
(11,5+77,7), dvs. ca 89 miljoner kr för att tillfredsställa cykelvägsbehovet.  

I ovanstående kostnadskalkyl har inte kostnaden för drift och underhåll beaktats vilket 
dock måste göras i samband med en slutgiltig kostnadsberäkning.  

Som framgår av ovanstående redovisning ligger kostnaden för enklare cykelvägar inom 
intervallet 69 till 112 miljoner kronor för det cykelvägsbehov som redovisas i den 
gjorda inventeringen (Kågesson, 2006). Även om det är en mycket grov kalkyl ger det 
en viss uppfattning om vilka kostnader det kan vara frågan om. Innan eventuella beslut 
och prioriteringar måste dock fördjupade analyser göras. Detta är en nödvändighet 
eftersom det redan på denna nivå kan konstateras att det finns ett flertal faktorer som 
påverkar kostnadsbilden. En faktor som har stor inverkan på kostnadsbilden är 
ytbeläggningen, dvs. skall cykelvägen asfalteras eller anläggas som grusväg. Denna 
bedömning utgår i sin tur från faktorer som när cykelvägen utnyttjas, start och 
målpunkter, potentiella cyklister, etc.   

 
5.2 Några reflektioner 
Inventeringen av cykelvägnätetsom har genomförts i Östergötland (Kågesson, 2006) 
visar på vilket behov det finns av ytterligare cykelvägar. Eftersom de ekonomiska 
resurserna ofta är begränsade är möjligheterna att tillgodose hela behovet av cykelvägar 
begränsat. Ett angreppssätt kan då vara att bygga så kallade enklare cykelvägar som har 
en lägre standard jämfört med normala cykelvägar. Genom ett sådant angreppssätt kan 
behovet av ytterligare cykelvägar tillgodoses i större utsträckning. Hur begreppet 
”enklare” cykelvägar skall tolkas och värderas är dock inte entydigt.   

En normal cykelväg är, med få undantag, asfalterad, har ofta belysning och om den 
utnyttjas under hela året så utförs även vinterväghållning. För att cykelvägen skall 
kunna vinterväghållas krävs att den har en viss bärighet för att klara belastningen från 
underhållsfordonen. När det gäller enklare cykelväg är definitionen inte lika tydlig med 
avseende på vilken standard som skall vara gällande. Det enklaste fallet är en grusväg 
som saknar belysning och inte vinterväghålls. Utifrån denna enkla standard kan sedan 
standardnivån höjas i olika steg till en standard som motsvarar en normal cykelväg 
uppnås. Ett tydligt karaktärsdrag på enklare cykelvägar är att de inte skall vinterväg-
hållas och därmed inte behöver dimensioneras för hög bärighet.  

Resultatet av detta projekt visar att det finns behov av 32 nya cykelvägar som varierar 
mellan 0,4 km till 9,8 km. Den totala längden uppgår till ca 75 km. Av de 32 objekten 
bedöms 22 stycken utnyttjas i huvudsak under sommarhalvåret medan resterande 
10 troligen kommer att utnyttjas under hela året. Av de 22 cykelvägarna bedöms 12 
kunna anläggas som grusvägar medan de övriga 10 bör asfalteras. En grov kostnads-
kalkyl visar att totalkostnaden för de 32 objekten varierar mellan 69 och 112 miljoner kr 
utifrån den bedömning som gjorts. Den lägre kostnaden gäller i det fall alla cykelvägar 
som kommer att användas under sommarhalvåret anläggs som grusvägar. Om alla 



 

VTI rapport 619 33 

identifierade objekt asfalteras skulle detta innebära en totalkostnad på ca 
135 miljoner kr.  

Som framgår är det stor variation i kostnaden för att tillfredsställa behovet av ytterligare 
cykelvägar i Östergötland. Den bedömning och kostnadsberäkning som gjorts bör därför 
hanteras med viss försiktighet. Resultatet indikerar dock att det bör finnas goda möjlig-
heter att inom tillgängliga ekonomiska ramar få ett utökat cykelvägnät genom att 
anlägga enklare vägar.  

Eftersom fler cykelvägar kan anläggas om de utformas med enklare standard ökar möj-
ligheten för fler att ta sig till olika målpunkter. Speciellt gäller detta för personer/grup-
per som inte har tillgång till bil eller där det är svårigheter att åka med kollektiva färd-
medel. Flera fall av de objekt som har analyserats och bedömts i detta projekt rör cykel-
vägar där målpunkten är ridhus, badplats och skola. Med stor sannolikhet är det i första 
hand barn och ungdomar som har nytta av att dessa cykelvägar anläggs. Ökad tillgäng-
lighet och trafiksäkerhetsmiljö för denna grupp är ett tydligt argument för att anlägga 
enklare cykelvägar. 

När det gäller enklare cykelvägar är standardnivån inte lika tydligt definierad som för en 
”normal” cykelväg. Vilken standardnivå en enklare cykelväg skall eller bör ha måste 
bedömas i varje enskilt fall och där resultatet är kopplat till vem som gör bedömningen. 
Tanken med enklare cykelvägar bör därför utvecklas vidare för att därigenom skapa 
förutsättningar för enhetligare bedömningskriterier.  

Även om enklare cykelvägar ger möjlighet till ytterligare utbyggnad av cykelvägnätet 
kan det, beroende på de ekonomiska ramarna, bli nödvändigt med prioriteringar som 
ofta bygger på en ekonomisk bedömning. Problemet i detta fall är svårigheten att, i 
ekonomiska termer, beräkna den nytta som ett ökat antal enklare cykelvägar kan 
generera genom ett ökat cyklande. Nyttan kan exemplifieras i termer av ökad till-
gänglighet, minskad biltrafik och därmed minskad miljöbelastning, etc. En svårighet i 
sammanhanget är att beräkna antalet potentiella cyklister som kommer att använda sig 
av de cykelvägar som anläggs vilket är en förutsättning för att kunna beräkna nyttan av 
cykelvägen. Detta är ett generellt problem inom cykeltrafikens område. Att utveckla 
enkla och fungerande metoder och utrustning för att på ett kontinuerligt och systematisk 
sätt räkna cyklister är därför en angelägen uppgift att lösa.  

Det har inte varit möjligt att inom ramen för detta projekt att göra en fullständig be-
skrivning och analys av tanken med enklare cykelvägar. Trots detta kan följande vara 
värt att notera:  

• Det här genomförda projektet skall ses som början till fortsatt diskussion och 
arbete beträffande tanken med enklare cykelvägar, dvs. cykelvägar som har en 
lägre standard än normalt. Inom ramen för de bedömningar som måste göras på 
standardnivån finns dock ett tolkningsutrymme vilket också är fallet för de be-
dömningar som gjorts i detta projekt. Trots detta visar de bedömningar och 
tankar som redovisas i rapporten att det finns argument för att alla cykelvägar 
inte behöver ha högsta standard. Därmed kan kostnaderna hållas nere vilket ger 
utrymme för att anlägga fler cykelvägar. På vilka grunder bedömningarna skall 
göras behöver dock utvecklas vidare för att få en enhetligare och objektivare 
grund för beslut.  

• Det finns en stor ekonomisk potential i tanken med enklare cykelvägar. Om alla 
de cykelvägsobjekt i Östergötland (32 st. med totala längden 75 km) som analy-
serats skulle asfalteras innebär det en totalkostnad på ca 135 miljoner kr. Om 
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alla de cykelvägar som bedöms utnyttjas under sommarhalvåret anläggs som 
grusväg skulle totala kostnaden för alla objekt uppgå till ca 69 miljoner kr. Även 
om detta är en grov kostnadskalkyl ger det en viss uppfattning om kostnadsnivån 
som kan utgöra underlag för fortsatt diskussion och planering.  

• Den inventering som genomförts (Kågesson, 2006) utgör ett bra underlag för att 
bedöma behovet av cykelvägar. Det ger en uppfattning om cykelvägnätets om-
fattning både med avseende på längden och hur det är sammanbundet sett över 
ett större område. För att kunna bedöma standarden på aktuella cykelvägar är 
beskrivningen inte i alla avseende tillräcklig. Kompletterande information i form 
av kartmaterial eller fotografier hade gett en tydligare bild redan från början för 
en senare bedömning av lämplig standardnivå på respektive cykelväg. 

• Metoder och modeller för att kunna analysera nyttan av cykelvägsobjekt behöver 
utvecklas mer. Ofta finns inte tillräcklig kunskap om hur trafikarbetet ser ut på 
cykelvägnätet vilket är en förutsättning för att kunna beskriva förväntade effek-
ter av förändringar i cykelvägnätet. Det finns även ett behov av förbättrade 
kostnadskalkyler som fokuserar på cykelvägnätet.  
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6 Avslutande reflektioner och slutsatser 
Begreppen sommarcykelväg och enklare cykelväg innebär en cykelväg som anlagts med 
lägre standard än vad som vanligtvis gäller för en ”normal” cykelväg utformad enligt 
riktlinjerna i ATB Väg. Den övergripande avsikten med cykelvägar som har en lägre 
standard än normalt är att skapa förutsättningar för att kunna anlägga fler cykelvägar 
inom tillgängliga ekonomiska ramar. Tanken är dock relativt ny men resultaten från 
detta projekt visar att det finns stor potential för cykelvägar med lägre standard. 
Förutom att enklare cykelvägar är mindre kostsamma att anlägga är sannolikheten stor 
att det genererar ett ökat cyklande med de positiva effekter detta kan medföra i form av 
förbättrad hälsa, minskade utsläpp, bättre framkomlighet, etc.  

Med tanke på den potential som finns är det viktigt att vidareutveckla tankarna med 
cykelvägar som har lägre standard än normalt. Vilken minsta standard som krävs 
varierar beroende på cykelvägens tänkta funktion vilket i sin tur är kopplat till aktuella 
start- och målpunkter. En cykelväg som har sin målpunkt vid en badplats behöver inte 
ha samma höga standard som en cykelväg avsedd för pendling till arbete eller skola.  

Det kan finnas en risk med att standardkraven ökar efterhand som fler cyklister ”upp-
täcker” möjligheten att använda cykelvägen. Detta kan dock ses som en positiv effekt 
eftersom det faktiskt indikerar att det fanns ett behov av en cykelväg med den aktuella 
sträckningen och att det var ett riktigt beslut som togs om att anlägga en cykelväg. 
Utifrån resultaten av detta projekt kan man misstänka att ökade standardkrav i de flesta 
fall innebär att cykelvägen skall vara asfalterad. Den senaste tidens mildra vintrar har i 
många delar av landet inneburit begränsade snömängder och därmed ett begränsat 
behov av vinterväghållning på cykelvägar. En rimlig tanke är att belägga cykelvägen 
med asfalt och därmed kunna tillgodose cyklisternas krav på bättre standard. Eftersom 
vägen inte behöver förstärkas för att kunna bära tunga underhållsfordon bör asfalte-
ringen inte innebära några orimliga kostnader.  

Det finns en stor ekonomisk potential i cykelvägar med lägre standard vilket innebär 
goda förutsättningar för en ökad utbyggnad av cykelvägnätet både längs det statliga och 
det kommunala vägnätet. Den erfarenhetsmässiga kostnaden för en cykelväg med lägre 
standard är mellan hälften och en tredjedel så dyr som en cykelväg med normal 
standard. Detta ger stora möjligheter till en kraftfullare utbyggnad av cykelvägnätet. 
Även om cykelvägar med lägre standard kräver vissa drift- och underhållsåtgärder är 
detta förmodligen inte lika kostsamt som för en cykelväg med normal standard.  

Personer inom Vägverket och kommunerna har en viktig uppgift att fylla om tanken på 
cykelvägar med lägre standard skall få en ökad tyngd. Vilket cykelvägsbehov som finns 
inom aktuellt område och med vilken standard dessa cykelvägar kan anläggas med 
måste kunna beskrivas och bedömas på ett bra sätt. Det är viktigt att kunna redovisa 
nyttan av och kostnaderna för denna typ av cykelvägar vilket i sin tur är kopplat till de 
prioriteringar som i de flesta fall måste göras mellan olika investeringsbehov.  

 
6.1 Förslag på fortsatt arbete 
För att undersöka förutsättningarna med sommarcykelvägar/enklare cykelvägar bör en 
inventering göras av cykelvägnätetinom olika regioner och tätorter. Därmed kan 
information fås av hur cykelnätet ser ut (omfattning och standard) och därmed vilket 
behov som finns för att få attraktivare och mer sammanhängande cykelstråk. En modell 
för detta har utvecklats och prövats i Östergötland. Med den som utgångspunkt bör 
liknande inventeringar göras i andra regioner. Modellen behöver dock utvecklas 
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ytterligare. I ett sådant arbete skulle enskilda personer och organisationer med lokal-
kännedom kunna bidra med värdefull information.  

För att kunna motivera anläggandet av sommarcykelvägar är det viktigt att ha kunskap 
om vilka effekter som planerade åtgärder förväntas resultera i. Det finns därför behov 
av att utveckla modeller och metoder som på ett bra sätt kan definiera förväntade 
effekter och hur de kan översättas i monetära termer.  

Fler typexempel och erfarenheter av sommarcykelvägar bör tas fram. Detta kan göras i 
form av en utökad enkätundersökning till ett större antal kommuner än vad som skett i 
detta projekt. Ett sådant projekt förväntas ge ytterligare information om i vilken 
utsträckning sommarcykelvägar förekommer i olika kommuner. Detta kan sedan ligga 
till grund för möjligheterna till fortsatt utveckling av sommarcykelvägars egenskaper 
och potential för ett ökat cyklande. Det krävs även mer information och kunskap med 
avseende på vilka kostnader som är förknippade med anläggandet av sommarcykelväg 
men också med avseende på drift och underhåll.  
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ENKÄT OM SOMMARCYKELVÄGAR  

 
Bakgrund 
På VTI pågår ett Vägverks finansierat projekt om utvärdering av så kallade 
”sommarcykelvägar”. Denna typ av cykelvägar har följande egenskaper och 
karaktärsdrag:  
- Öppen för gång- och cykeltrafik men normalt inte moped 
- Bör vara skyltad (även avseende destination och eventuellt inskränkt drift) 
- Behöver inte ha en konstruerad överbyggnad för att bära tunga fordon 
- Ej krav på snöröjning och halkbekämpning 
- Betydligt billigare anläggningskostnad än GC-väg 
- Billigare drift och underhåll än GC-väg 
- Smal och följer terrängen utan specificerade utformningskrav 
- Normalt inte belagd med asfalt 
- Inte fullständiga krav på anpassning till funktionshindrades behov 
- Vanligtvis obelyst 
 
Syftet och förväntat resultat 
Syftet med projektet är bl.a. att ta fram och analysera: 
- kostnader för anläggningen 
- drift och underhåll samt utformning 
- juridiska aspekter 
- utnyttjande och kundsynpunkter 
Resultatet kommer sedan att utgöra underlag för Vägverkets fortsatta diskussioner om 
när sommarcykelvägar kan vara ett alternativ till GC-vägar alternativt att ingen åtgärd 
görs.  
 
Genomförande: 
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning ”enklare” cykelvägar 
(sommarcykelvägar) anläggs och utnyttjas i Er kommun skulle det vara till stor hjälp att 
få frågorna i följande enkät besvarade.  Vore därför tacksam om Ni så långt möjligt 
besvarar nedanstående frågor och därefter returnera dokumentet till mig. Är det några 
oklarheter får Ni gärna höra av er: 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ragnar Hedström  
(projektledare) 
VTI  
581 95 Linköping 
 
Tel:  013 - 20 40 44 
e-post: ragnar.hedstrom@vti.se 
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ENKÄTFRÅGOR ANGÅENDE SOMMARCYKELVÄGAR 
 
Fråga 1: Finns det i Er kommun så kallade sommarcykelvägar (dvs. ”enklare” 
cykelvägar enligt de karaktärsdrag som redovisats ovan). 
Svar:  
 
Om nej gå vidare till fråga 2 
Om ja gå vidare till fråga 3 
 
Fråga 2: 
Förs diskussioner om att anlägga sådana?  
Svar: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Följande frågor besvara endast om fråga 1 besvarats med Ja! 
Fråga 3: 
Hur många kilometer sommarcykelväg finns och hur långa är var och en?  
Svar: 
 
Fråga 4: 
Mellan vilka start och målpunkter förekommer dessa sommarcykelvägar (t.ex. 
tätort/arbetsplats, tätort/badplats, tätort/friluftsområde, etc.?  
Svar:  
 
Fråga 5: 
Ingår sommarcykelvägarna som en ”genväg” eller ”felande länk” i ett längre 
sammanhängande stråk 
Svar: 
 
Fråga 6: 
Används vägen enbart sommartid eller hela året 
Svar:  
 
Fråga 7: 
Vilka utnyttjar sommarcykelvägarna: (t.ex. turister, skolungsommar, arbetspendlare, vet 
ej) 
Svar:  
 
Fråga 8: 
Är vägen nyanlagd eller är det en befintlig väg (skogsväg, åkerväg, etc.) 
Svar:  
 
a) Om nyanlagd: vägens uppbyggnad jämfört med gällande normer 
Svar:  
 
b) Anläggningskostnad jämför med ”normal” cykelväg 
Svar:  
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Fråga 9: 
Vilka investeringar har gjorts: (t.ex. skyltning, buskröjning, räcken, åtgärder före 
korsning, etc.) 
Svar: 
 
Fråga 10: 
Årliga drift- och underhållskostnader för sommarcykelvägar (om möjlig specificera på 
olika åtgärder) 
Svar: 
 
Fråga 11: 
Årliga drift- och underhållskostnader för ordinarie cykelvägar: 
Svar:  
 
Fråga 12: 
Vem utför drift- och underhållsåtgärder: (t.ex.Vägverket, entreprenör, 
samfällighetsförening, etc.) 
Svar:  
 
Fråga 13: 
Vad tycker kunderna (cyklisterna) om vägen 
Svar:  
 
Fråga 14: 
Väghållarens synpunkter på hur vägen fungerar 
Svar: 
 
Fråga 15: 
Har det varit några problem av juridisk art med sommarcykelvägar  
Svar: 
 
Fråga 16: 
Andra aspekter som framkommit med anledning av att vägen är av ”enklare” slag: 
Svar:  
 
Fråga 17: 
Övriga synpunkter/kommentarer av intresse och som inte är belyst i ovanstående 
frågor? 
Svar: 
 
Tack för din medverkan ! 
 
Dina kontaktuppgifter: 
Kommun: 
Namn:  
Adress: 
Telefon: 
E-post:  
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Behovet av cykelvägar i Östergötland 

Den påbörjade inventeringen av cykelvägar i Östergötland (Kågesson, 2006) utgör en 
sammanställning av de cykelvägar som förekommer i Östergötland. I rapporten redo-
visas även det behov som finns på ett utökat cykelnät. I en del fall är det frågan om 
”ordinare”  cykelvägar som förväntas kunna användas under hela året. I andra fall är det 
frågan om så kallade sommarcykelvägar som i huvudsak används under sommar-
halvåret.  

Denna bilaga utgör en sammanställning av cykelvägsbehovet enligt ovanstående 
påbörjade inventering. Samtidigt görs ett försök att beskriva vilken minsta standard 
dessa cykelvägar bör ha för att vara attraktiva, både för turister och för arbetspendlare.  

En cykelväg som till stora delar går över ett öppet landskap kan utnyttjas för 
arbetspendling under sommarhalvåret. Sannolikt krävs att den är asfalterad för att vara 
attraktiv för arbetspendlare och eventuellt skulle belysning vara önskvärd. Samtidigt 
finns det skäl att misstänka att en cykelväg i öppet landskap inte är attraktiv att cykla på 
under vinterhalvåret.  

Cykelvägen kan då byggas med en lägre standard (bärighet) eftersom den inte behöver 
vinterväghållas. 

I en del fall är det frågan om kompletterande sträckor (ofta ganska korta) till exemeplvis 
friluftsområden. Om befintlig sträcka är asfalterade är bedömningen att även den nya 
sträckan asfalteras.  

När cykelvägen leder till ridstall är bedömningen att dessa inte behöver asfalteras. 
Anledningen är att det ofta är korta sträckor och att den ålderskategori som cyklar på 
dessa cykelvägar bör klara att cykla på en grusväg. När det gäller lägre åldrar på 
ridskoleeleverna får de sannolikt skjuts av någon förälder eftersom barnen troligen 
behöver hjälp i stallet.  

De beteckningar för respektive cykelväg stämmer överens med de som återfinns i mate-
rialet från den påbörjade inventeringen (Kågesson, 2006). Varje cykelvägsalternativ 
kommenteras och en bedömning görs med avseende på vilken cykelvägsstandard som 
skulle behövas. Bedömningen baseras enbart på den beskrivning som återfinns i den 
påbörjade inventeringen (Kågesson, 2006). Alla objekt är i nedanstående kartmaterial 
markerade med svart linje.  

Den inledande texten och sträckans längd som står under varje objekt i efter-
följande text är direkt hämtad från den genomförda inventeringen (Kågesson, 
2006). Den text som står under ”Kommentar” respektive ”Standard” är den egna 
bedömningen av förliggande rapports författare.   

De objekt som i nedanstående sammanställning betecknats med bokstäverna B–P 
motsvarar de objekt som redovisas på sidan 10 i Kågesson (2006). 
 

B Förlängning av befintlig cykelväg längs Lv 944 från Vadstena med ytterligare 
0,8 km till avtagsväg mot golfbana och Rismarkens friluftsområde. 

C Ny cykelväg från Hästholmen via badplats till mindre avtagsväg till Omberg och 
vidare till Alvastra Kloster (ca 2,5 km). Sträckan sammanfaller med attraktivt 
turiststråk. 
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D Ny cykelväg längs Lv 580 och Lv 134 från större bad och camping samt ridhus och 
golfbana i Pinnarp till infart mot Kisa och vägskäl mot Lv 582 i samhällets utkant 
(6 km). 

E Ny cykelväg 0,4 km längs LV 741 från vägskäl mot RV 35 (där cykelväg finns) till 
avtagsväg till Åtvidabergs Ridklubb. 

F Ny cykelväg 0,4 km längs Lv 696 från Gruvgatan i Åtvidaberg till liten väg som 
korsar golfbanan och utgör del av cykel- och vandringsled runt Bysjön. 

G Ny cykelväg, ca 1 km, längs Lv 1175 från Rejmyre i riktning Simontorp till avfart 
mot badplats. 

H Lv 215 från Finspång. Behov från Restadsvägen i Röbrinken (på sträckan finns 
naturreservat + avfart till bad och camping) till västra infarten till Billeruds fabrik, 
2,5 km. Därifrån befintlig GC 350 m till vägskäl mot Lv 1150. Därifrån behov 0,8 
km till Resgårdsvägen. Därefter parallellgator på båda sidor och ingen bebyggelse 
direkt längs vägen till dess bebyggelsen slutar i Vickelby. Därifrån 1,3 km till 
Krokhagen och 3,0 km till infart mot Kimstad. I länstransportplanen 1998–2007 
föreslås ny GC på hela sträckan Skärblacka-Kimstad 4,6 km. 

K Från befintlig GC-väg i Västra Husby längs Lv 777 ytterligare 0,2 km till Lv 210 och 
efter korsning med den större länsvägen vidare längs Lv 799 i 1,1 km till Göta 
Kanal. 

L Längs Lv 799 från vägskäl mot Snöveltorp och Luddingsbo (390 åretruntboende och 
ca 500 fritidsboende) till Göta Kanal (1,0 km). Förbindelsen utgör också en del av 
cykelleden längs Göta Kanal. 

M Cirka 0,5 km längs E22 från den norra utfarten från Söderköping till vägskäl mot 
Ramunderbergets friluftsområde. 

N Cirka 1,5 km mellan Gusums centrum och badplats vid Åketorpsviken av sjön 
Yxningen, i huvudsak längs Lv 738. Större delen av sträckan kan anläggas på 
överbliven banvall.  

O Cirka 0,5 km längs Lv 822 från Ridstall i Lilla Åby till Gusums tätort. 

P Längs Lv 212 från Valdemarsvik till småbåtshamn, 0,5 km. 
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OBJEKT B 

 
Objekt B 

Förlängning av befintlig cykelväg längs Lv 944 från Vadstena med ytterligare 0,8 km 
till avtagsväg mot golfbana och Rismarkens friluftsområde. 

Kommentar: Cykelvägen kommer sannolikt bara att utnyttjas under sommarhalvåret 
eftersom det går till ett friluftsområde. Anläggs som ny cykelväg.  

Standard: Ingen belysning, Grusväg, skyltas. 

Längd: 0,8 km. 
 
 
 
 
 

OBJEKT B 



Bilaga 2 
Sidan 4 (30) 

 VTI rapport 619 

OBJEKT C 

 
Objekt C 

Ny cykelväg från Hästholmen via badplats till mindre avtagsväg till Omberg och vidare 
till Alvastra Kloster (ca 2,5 km). Sträckan sammanfaller med attraktivt turiststråk. 

Kommentar: Ny cykelväg. Används sannolikt bara under sommarhalvåret eftersom det 
är frågan om turistväg och väg till badplats. Viss fritidsbebyggelse finns på delar av 
sträckan.  

Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 2,5 km. 
 
 
 

OBJEKT C 
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OBJEKT D 

 
Objekt D 

Ny cykelväg längs Lv 580 och Lv 134 från större bad och camping samt ridhus och 
golfbana i Pinnarp till infart mot Kisa och vägskäl mot Lv 582 i samhällets utkant 
(6 km). 

Kommentar: Används under sommarhalvåret av turister, ridskoleelever och av 
personer som skall till badplatsen.  

Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 6 km. 
 
 
 
 
 
 

OBJEKT D
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OBJEKT E + OBJEKT F 

 

Objekt E 

Ny cykelväg 0,4 km längs LV 741 från vägskäl mot RV 35 (där cykelväg finns) till av-
tagsväg till Åtvidabergs Ridklubb. 

Kommentar: Används under sommarhalvåret av ridskolans elever.  

Standard: Ingen belysning. Grusväg med tanke den korta sträckan.  

Längd: 0,4 km. 

 

Objekt F 

Ny cykelväg 0,4 km längs Lv 696 från Gruvgatan i Åtvidaberg till liten (grus)väg som 
korsar golfbanan och utgör del av cykel- och vandringsled runt Bysjön. 

Kommentar: Används i huvudsak under sommarhalvåret.  

Standard: Ingen belysning. Bör kunna vara grusväg.  

Längd: 0,4 km. 

 
 
 
 
 

OBJEKT E 

OBJEKT F 
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Objekt G 

Ny cykelväg, ca 1 km, längs Lv 1175 från Rejmyre i riktning Simontorp till avfart mot 
badplats. 

Kommentar: Används under sommarhalvåret.  

Standard: Ingen belysning. Förutsatt att resten av vägen till badplatsen är asfalterad 
bör även cykelvägen asfalteras. Annars tveksamt. Skyltas. 

Längd: 1,0 km. 
 
 
 
 

OBJEKT G
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OBJEKT H 

 

Objekt H 

Lv 215 från Finspång. Behov från Restadsvägen i Röbrinken (på sträckan finns natur-
reservat + avfart till bad och camping) till västra infarten till Billeruds fabrik, 2,5 km. 
Därifrån befintlig GC 350 m till vägskäl mot Lv 1150. Därifrån behov 0,8 km till 
Resgårdsvägen. Därefter parallellgator på båda sidor och ingen bebyggelse direkt längs 
vägen till dess bebyggelsen slutar i Vickelby. Därifrån 1,3 km till Krokhagen och 
3,0 km till infart mot Kimstad. I länstransportplanen 1998–2007 föreslås ny GC på hela 
sträckan Skärblacka–Kimstad 4,6 km. 

Kommentar: Kan troligen fungera som cykelväg under hela året för pendling till arbete 
och skola. Finns ett antal fastigheter i slutet av den tänkta cykelvägen från centrum 
räknat. Fungerar även som turistväg. 

Standard: Bör ha belysning och vara asfalterad. Vinterväghållning.  

Längd: 3,3 km. 
 
 
 

OBJEKT H 
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OBJEKT K + OBJEKT L 

 

Objekt K 

Från befintlig GC-väg i Västra Husby längs Lv 777 ytterligare 0,2 km till Lv 210 och 
efter korsning med den större länsvägen vidare längs Lv 799 i 1,1 km till Göta Kanal. 

Kommentar: Objektet har en koppling till objekt L (nedan). Både objekt K och L 
kommer troligen att i första hand utnyttjas som turistcykelväg. Även om det finns 
åretruntboende kommer det sannolikt inte att vara frågan om arbetspendling med cykel. 

Standard: Används i huvudsak under sommarhalvåret. Kan vara grusad. Ingen 
belysning. Bör skyltas.  

Längd: 1,3 km. 

 

Objekt L 

Längs Lv 799 från vägskäl mot Snöveltorp och Luddingsbo (390 åretruntboende och ca 
500 fritidsboende) till Göta Kanal (1,0 km). Förbindelsen utgör också en del av cykel-
leden längs Göta Kanal. 

Kommentar: Se kommentar för objekt K, ovan. 

Standard: Grusväg, Ingen belysning. Bör skyltas. 

Längd: 1 km. 
 

OBJEKT K 

OBJEKT L 
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OBJEKT M 
 

 
 

Objekt M 

Cirka 0,5 km längs E22 från den norra utfarten från Söderköping till vägskäl mot 
Ramunderbergets friluftsområde. 

Kommentar: Används sannolikt bara under sommarhalvåret. 

Standard: Ingen belysning. Bör kunna vara grusväg med tanke på sträckan längd. Om 
resterande del till friluftsområdet är asfalterad bör även cykelvägen asfalteras, vilket ger 
ökad tillgänglighet.  

Längd: 0,5 km. 
 
 
 

OBJEKT M
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OBJEKT N + OBJEKT O 

 

Objekt N 

Cirka 1,5 km mellan Gusums centrum och badplats vid Åketorpsviken av sjön 
Yxningen, i huvudsak längs Lv 738. Större delen av sträckan kan anläggas på över-
bliven banvall.  

Kommentar: Används bara under sommarhalvåret.  

Standard: Ingen belysning. Befintlig banvall är förmodligen inte asfalterad och 
behöver heller inte göras. Ny cykelväg på resterande sträcka kan också vara grusväg.  

Längd: 1,5 km. 

 

Objekt O 

Cirka 0,5 km längs Lv 822 från Ridstall i Lilla Åby till Gusums tätort. 

Kommentar: Används sannolikt bara under sommarhalvåret.  

Standard: Ingen belysning. Bör kunna vara grusväg med tanke på sträckans längd.  

Längd: 0,5 km. 
 
 

OBJEKT N

OBJEKT O 
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OBJEKT P 

 

Objekt P 

Längs Lv 212 från Valdemarsvik till småbåtshamn, 0,5 km. 

Kommentar: Används troligen i huvudsak av småbåtsägare under sommarhalvåret. 
Eventuellt skulle den kunna utnyttjas för arbets- och skolpendling av boende norr om 
Lv 212. detta kräver i så fall en säker korsning över Lv 212. 

Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 0,5 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJEKT P
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OBJEKT 1 

 

Objekt Nr 1  

RV 50 mellan Motala och Vadstena omfattas av schablonen för pendelcykelväg. Ut ur 
Motala finns befintlig cykelväg över gamla bron och vidare längs Fabriksgatan till liten 
väg mot Dynudden. Därifrån bör det vara möjligt att dra cykelvägen mellan järnvägen 
och Motalaviken i ca 1,0 km tillbaka till RV 50 vid Birgerslund. Därifrån behövs ny väg 
i 6,2 km till befintlig cykelväg från Vätterviksbadet till vägskäl mot Lv 206 inne i 
Vadstena. 

Kommentar: Även om vägen omfattas av schablonen för pendelcykelväg är det tvek-
samt om den kommer att utnyttjas under vinterhalvåret med tanke på landskapets 
karaktär och sträckans längd. Under sommarhalvåret kommer den även att utnyttjas av 
turister och cyklister som skall till Vätterviksbadet.  

Standard: Ingen belysning. Bör asfalteras. Målad mittlinje i cykelbanan. 

Längd: 7,2 km. 
 
 
 
 
 

OBJEKT 1
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OBJEKT 2b + OBJEKT 37 

 
Objekt Nr 2b (samma som nr 36, Vadstena) 
Mellan Vadstena och Nässja bör cykelväg (enligt vad som redovisats ovan) anläggas för 
att knyta fritidshusbebyggelsen och badet till staden. 
Kommentar: Avståndet på denna sträcka finns inte angivet i den genomförda redovis-
ningen. Utifrån Eniros karta bedöms sträckan vara ca 3 kilometer lång. Troligen 
kommer vägen att utnyttjas enbart under sommarhalvåret. För att öka tillgängligheten 
till fritidsbebyggelsen bör sträckan ha en relativt bra standard, dvs. asfalteras. Om 
cykelväg anläggs kan det på sikt tänkas att det blir bofast befolkning inom området och 
då kan sträckan fungera som pendelcykelväg. 
Standard: Ingen belysning. Bör asfalteras.  
Längd: 3,0 km. 
 
Objekt Nr 37 
Från Eneby behov av cykelturistled till Omberg som till stor del kan bygga på befintliga 
småvägar. På Lv 944 behövs parallella cykelbanor över brant backkrön med dålig sikt 
vid Lyckebacken på båda sidor om vägbanan för att man ska kunna undvika att cyklister 
byter sida i skymt läge strax före krönet. 
Kommentar: Kommer med stor sannolikhet att utnyttjas enbart under sommarhalvåret. 
För fritids- och turistcykling. Ej medräknad i den totala sammanställningen på grund av 
att det är frågan om smärre åtgärder på enstaka ställen.  
Standard: Ingen belysning. Bör kunna anläggas som en grusväg. 

Längd: Ingen information. 

OBJEKT 2b

OBJEKT 37 
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OBJEKT 4  

 

Objekt Nr 4 (samma som nr 16 Linköpings kommun) 

Från Bergs slussar finns befintlig cykelväg längs Lv 1136 till Hagsvägen (1,3 km efter 
Vreta Kloster) och den bör enligt schablonen förlängas 1,2 km över Motala Ström till 
Heda Ridklubb och Kungsbro naturreservat (se ovan). Därifrån kan man överväga 
separat cykelväg för rekreation och turism samt för utflykter till badplatserna vid 
Sandvik och Roxenbaden. Till Sandvik är avståndet från Kungsbro 8,0 km och det finns 
ett antal bostadshus längs den första halvan av sträckan. Mellan Sandviks bad och 
camping och Roxenbaden finns liten parallellväg som skulle kunna nyttjas (ca 2 km). 

Kommentar: Denna beskrivning har koppling till tidigare redovisat alternativ A. 
Sträckan Kungsbro/Sandvik används troligen bara under sommarhalvåret. För lång 
sträcka för arbetspendling. Med tanke på att det kan vara stor andel turister och cyklister 
till badet och att det är en lång sträcka bör den ha bra standard. Inte osannolikt att vissa 
kanske cyklar från Linköping till Roxenbadet.  

Standard: Ingen belysning. Bör kunna utformas som grusväg.  

Längd: 9,2 km. 
 
 

OBJEKT 4
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OBJEKT 11 

 

Objekt 11 

I Sturefors saknas GC-väg från kyrkan längs Lv 700 till Älggräsvägen där bebyggelsen 
slutar.  

Kommentar: Används troligen under hela året.  

Standard: Belysning, Asfalteras. 

Längd: Ca 0,4 km. 
 
 
 

OBJEKT 11
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OBJEKT 12 

 

Objekt 12 

Befintlig GC-väg finns från Linköping till infart mot Ekängen längs Lv 1057. Kommu-
nen föreslår förlängning genom samhället på en sträcka av ca 2,3 km. Bör utsträckas till 
infart till Roxtuna (ytterligare 0,9 km). Infartsvägen från Lv 1057 har belysning och är 
skyltad till 30 km/h. Lv 1057 används också av turister som cyklar Göta kanalleden. 

Kommentar: Cykelvägen kommer förmodligen att i första hand användas som pendel-
cykelväg. Fungerar som turistled under sommarhalvåret. Tveksamt om den används för 
pendling under vinterhalvåret med tanke på öppet landskap på vissa delar av sträckan. 
Möjligt att den används under dagtid på vinterhalvåret. Det finns ingen belysning på 
befintlig cykelväg mellan Ekängen och Linköping. 

Standard: Belysning på sträckan Ekängen–infartsväg Roxtuna (0,9 km). Asfalteras, 
Skyltas. 

Längd: 3,2 km. 
 
 
 
 
 

OBJEKT 12
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OBJEKT 14 

 

Objekt Nr 14  

Kommunen vill att cykelväg anläggs längs Lv 1123 från Vreta Kloster till rondell vid 
Lv 1122 (1,6 km). En alternativ möjlighet som förordas av Kanalbolaget, är att utnyttja 
den södra kanalbanken vilket mer än halverar den sträcka som behöver nyanläggas. 
Bolaget säger sig acceptera att den aktuella sträckan av dragvägen asfalteras. 

Kommentar: Cykelvägen kan fungera för pendling och cykelturism. Innebär att det blir 
en komplett länk från Linköping till Ljungsbro. Befintlig cykelväg från Linköping till 
Vreta Kloster saknar belysning men är försett med målad mittlinje. Sannolikt är det lite 
cykeltrafik under vinterhalvåret.  

Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 1,6 km. 
 
 

OBJEKT 14 
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OBJEKT 15 

 
 

Objekt Nr 15 

Längs Lv 1044 finns GC på en sträcka av 2,0 km in i Ljungsbro. Saknas på sträcka av 
1,0 km genom centrum och över Motala ström till vägskäl mot Lv 1115. Därifrån 
befintlig GC längs Lv 1122 till vägskäl mot Lv 1120. På Lv 1115 från vägskälet mot Lv 
1122 norr om bron över Motala ström behövs ny GC på 1,3 km fram till avfart mot 
idrottsplats. På Lv 1121 finns gatubelysning och trottoar från 50-skylten och 
parallellgator men vore bra med GC ( 0,7 km). Från cykelvägen längs Göta Kanal finns 
cykelbana mot Ljungsbro centrum fram till vägskälet mellan Lv 1121 och Lv 1122. 

Kommentar: Cykelväg till idrottsplats används troligen bara under sommarhalvåret. 
Eventuellt kan det finnas boende längs sträckan som kan utnyttja vägen under hela året.  

Standard: Belysning är tveksamt, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 3,0 km. 
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OBJEKT 19  

 

Objekt Nr 19 

Ett bättre alternativ vore att från Vikingstad använda Lv 1037 via Ånestadlund ca 3 km 
till smal genväg norr om gravfält för vidare dragning till befintlig GC-väg som kommer 
tillbaka till Lv 1037 ca 250 meter för Nobymalmsvägen, varifrån det finns befintlig GC-
väg till Malmslätt. Till Kåparp och Mjärdevi skulle man i så fall dra ny GC från 
Lv 1037 efter dess passage över Kappelån (skapar behov av ytterligare GC-väg längs ca 
0,5 km av Lv 1037). Därefter i jungfrulig terräng i en båge söder om flygfältet för 
anknytning till Lv 636 antingen vid Lilla Gålstad eller vid Stora Gålstad. Eventuellt kan 
en liten väg mellan dessa båda gårdar (parallell med Lv 636) utnyttjas på en sträcka av 
ca 1 km. Om så blir fallet behövs ny GC-väg bara på ca 4,5 km räknat från avfarten från 
Lv 1037 och fram till Mjärdevirondellen. Det skulle innebära att man kan knyta 
Vikingstad till både Malmslätt och Linköping till ungefär samma kostnad (8 km ny GC-
väg + asfaltering av småvägar ca 2 km) som 9 km ny GC i det första alternativet. 

Kommentar: Cykelvägen kommer troligen att användas enbart under sommarhalvåret 
för arbets- och skolpendling. Sannolikt är det lite cykeltrafik under vinterhalvåret på 
grund av landskapets karaktär.  

Standard: Ingen belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 4,5 km. 
 
 
 

OBJEKT 19



Bilaga 2 
Sidan 21 (30) 

VTI rapport 619 

OBJEKT 21 

 

Objekt 21 

Från Sjögestad skulle ny GC-väg kunna följa Lv 627 till avfart till Lunnevads folkhög-
skola (avtagsväg ca 0,5 km) och vidare via avtagsväg till Vallsnäs. Därifrån krävs ny 
GC-väg till Hagsberg varifrån befintlig körväg kan utnyttjas ca 0,5 km i västlig riktning. 
Därifrån ny GC-väg via gården Furuträd till bostadsområdet Upparp i Mantorp. 
Därifrån finns befintlig GC-väg till Mantorps centrum och väg 636. Total nyanlagd 
sträcka knappt 4 km. Därtill utnyttjande av befintliga småvägar som säkert behöver 
rustas upp på total sträcka av ca 1 km (+ 0,5 km längs vägen mellan Lv 627 och 
Lunnevads Folkhögskola – ej kollad). 

Kommentar: Cykelvägen kommer troligen att användas enbart under sommarhalvåret 
för arbets- och skolpendling. Sannolikt liten cykeltrafik under vinterhalvåret.  

Standard: Ingen belysning. Nyanlagda delar av sträckan bör asfalteras, Skyltas.  

Längd: 4 km. 
 
 
 
 

OBJEKT 21
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OBJEKT 22 

 

Objekt Nr 22 

Det saknas 3,5 km GC mellan Mantorp och GC-banan i Sya. Från den punkt där GC-
banan slutar till Stora Grönlund ca 1,7 km. Därifrån parallellväg via Lilla Grönlund 
tillbaka till Lv 636 strax före Alebacken. Därifrån fattas ca 250 m GC-väg fram till 
befintlig sådan vid infarten till Mjölby. Säker korsning behöver anläggas över Lv 636 
vid påfarten till E4. 

Kommentar: Cykelvägen kommer troligen att användas för arbets- och skolpendling 
under hela året. Visserligen öppet landskap men sträckan torde vara överkomlig att 
cykla även på vintern.  

Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas, Vinterväghållning.  

Längd: 3,5 km. 
 
 
 

OJEKT 22
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OBJEKT Nr 28 

 
 

Objekt Nr 28 

Borensberg Lv 1006 från söder. Behov från tätortsgräns 1,3 km förbi camping till GC-
väg som börjar 0,3 km före bron och vägskäl mot Lv 1978. 

Kommentar: Används troligen enbart under sommarhalvåret.  

Standard: Ingen belysning, Grusväg, Skyltas. 

Längd: 1,3 km. 
 
 
 

OBJEKT 28 
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OBJEKT Nr 30  

 

Objekt 30 

Vägverket har översiktligt studerat ombyggnad av Rv 36 mellan Borensberg och 
Ervastby (ny väglängd 9,0 km) till 1+2-väg. Därvid frigörs gamla vägen närmast 
Ervastby respektive Borensberg. Kvar blir ca 3 km mellan Kristberg och Skrukarp som 
för pendling och turism bör få ny GC-väg, bäst söder om Rv 36 på litet avstånd från 
vägen, gärna strandnära. 

Kommentar: Svårt att utifrån beskrivningen och kartmaterial avgöra om det är frågan 
om någon pendlingstrafik i större skala. Förefaller finnas begränsat antal boende mellan 
dessa punkter. Med tanke på cykelturister kan det kanske vara aktuellt med bra standard 
(asfalt?). 

Troligen kommer den dock att bara användas under sommarhalvåret oavsett om det är 
frågan om cykelturism eller pendlingstrafik.  

Standard: Ingen belysning, Grusväg, Skyltas. 

Längd: 3 km. 
 
 
 
 

OBJEKT 30 
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OBJEKT 41 

 

Objekt 41 

Problem norr om Asplången mellan Hulta Sluss och Vik strax väster om Luddingsbro, 
ca 2 km, pga. vägbommar och ovilliga markägare (enligt Kanalbolaget). Behövs ny 
separat cykelväg (kan vara grusad och skötas av Kanalbolaget). 

Kommentar: Kommer att användas som turistcykelväg. 

Standard: Ingen belysning, Grusväg, Skyltas. 

Längd: 2 km. 
 
 
 

OBJEKT 41 
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OBJEKT 85 

 

Objekt 85 

Behov av ny GC-väg finns också längs Lv 1138 från vägskäl mot Lv 1166 till vägskäl 
mot Rv 51 (1,5 km) samt längs Lv 1167 från vägskäl mot Lv 1166 till Näs, 0,6 km (bad-
plats och bostadsområde). 

Kommentar: Redovisat cykelbehov längs Lv 1138 förefaller enligt kartan till största 
delen ligga inom tätbebyggt område. Kommer därför sannolikt att kunna utnyttjas under 
hela året. Behovet längs Lv 1167 förefaller bara vara under sommarhalvåret. Frågan är 
om det finns cykelväg längs Lv 1166 mellan Lv 1167 och Lv 1138? Om inte, kanske 
cykelväg skulle behövas på denna sträcka? 

Standard: Belysning längs Lv 1138, Båda sträckorna asfalteras, Skyltas 

Längd: 2,1 km 
 

OBJEKT 85
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OBJEKT 96–101 (Krokek) 
 

 

Objekt Nr 96 

Strömsfors, Lv 899 från norr behov från avfart till badplats vid Böksjön i 0,2 km till 
Gamla Krokeksvägen där GC-väg finns i 0,4 km till vägskäl mot Lv 904. På södra sidan 
om korsningen behov i 0,3 km. 

Kommentar: Svårt att utifrån kartmaterial avgöra vad det är för typ av cykelväg. 
Troligen är det en cykelväg som skulle kunna användas året om. 

Standard: Belysning. Bör asfalteras. Vinterväghållning.  

Längd: 0,5 km. 

 

Objekt Nr 98 

Från Kolmården på Lv 903. Behov 0,4 km från ridanläggning till befintlig (grusad) GC-
väg från vägskäl mot Lv 909. Den upphör efter 0,7 km vid idrottsplats, camping och 
bad. 

Kommentar: Se nedan. 

Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: ca 0,4 km. 

 

OBJEKT 96 

OBJEKT 100 

OBJEKT 98 

OBJEKT 99 

OBJEKT 101 
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Objekt Nr 99 

Krokek, Lv 907 behov 0,6 km till avfart mot Krokeks kyrka. Mötande GC väg finns 
från Lv 905 (Rosslavägen) i 0,4 km till skola, därefter smal väg till och förbi kyrkan till 
Lv 907. 

Kommentar: Se nedan. 

Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 0,6 km. 

 

Objekt Nr 100 

Krokek/Hyttan, Lv 905 behov längs hela sträckan från vägskäl mot 907 till vägskäl mot 
904. Finns bara dålig trottoar. Skola. 

Kommentar: Se nedan. 

Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 1,2 km. 

 

Objekt Nr 101 

Lv 903 från vägskäl med Lv 904 behov i 3,8 km till vägskäl med Lv 899. Bebyggelse 
hela vägen, strandbodar och bad på sjösidan. Trångt i den östra delen av sträckan. 

Kommentar. Se nedan. 

Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas. 

Längd: 3,8 km. 

 

Kommentar Krokek: Enligt beskrivning från den påbörjade inventeringen (Kågesson, 
2006) förefaller det som om hela cykelvägsbehovet i Krokek är cykelvägar som 
kommer att användas året runt.  

Standard: Belysning, Asfalteras, Skyltas, Vinterväghållning.  
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Sammanställning 
Sh= sommarhalvår, Hå=hela året 
Objekt Längd 

(km) 
Tids-
period  
 

Belysning Skyltning Ytskikt Kostnad 
belysning 
(milj.kr) 

Kostnad  
Väg 
(milj.kr) 

Total-
kostnad 
(milj.kr) 

B 0,8 Sh Nej Ja Grus  0,4 0,4 
E 0,4 Sh Nej Ja Grus  0,2 0,2 
F 0,4 Sh Nej Ja Grus  0,2 0,2 
G 1 Sh Nej Ja Grus  0,5 0,5 
K 1,3 Sh Nej Ja Grus  0,65 0,65 
L 1 Sh Nej Nej Grus  0,5 0,5 
N 1,5 Sh Nej Ja Grus  0,75 0,75 
O 0,5 Sh Nej Nej Grus  0,25 0,25 
4 9,8 Sh Nej Ja Grus  4,9 4,9 
28 1,3 Sh Nej Ja Grus  0,65 0,65 
30 3 Sh Nej Ja Grus  1,5 1,5 
41 2 Sh Nej Ja Grus  1 1 
Summa 23      11,5 11,5 
         
C 2,5 Sh Nej Ja Asfalt  4,5 4,5 
D 6 Sh Nej Ja Asfalt  10,8 10,8 
M 0,5 Sh Nej Ja Asfalt  0,9 0,9 
1 7,2 Sh Nej Ja Asfalt  12,96 12,96 
2b 3 Sh Nej Ja Asfalt  5,4 5,4 
12 3,2 Sh Ja Ja Asfalt 1,28 5,76 7,04 
14 1,6 Sh Nej Ja Asfalt  2,88 2,88 
19 4,5 Sh Nej Ja Asfalt  8,1 8,1 
21 4 Sh Nej Ja Asfalt  7,2 7,2 
96 0,5 Sh Nej Ja Asfalt  0,9 0,9 
         
Summa 33     1,28 59,4 60,68 
         
H 3,3 Hå Ja Ja Asfalt 1,32 5,94 7,26 
P 0,5 Hå Ja Ja Asfalt 0,2 0,9 1,1 
11 0,4 Hå Ja Nej Asfalt 0,16 0,72 0,88 
15 3,0 Hå Nej Ja Asfalt  5,4 5,4 
22 3,5 Hå Ja Ja Asfalt 1,4 6,3 7,7 
85 2,1 Hå Ja Ja Asfalt 0,84 3,78 4,62 
98 0,4 Hå Ja Ja Asfalt 0,16 0,72 0,88 
99 0,6 Hå Ja Ja Asfalt 0,24 1,08 1,32 
100 1,2 Hå Ja Ja Asfalt 0,48 2,16 2,64 
101 3,8 Hå Ja Ja Asfalt 1,52 6,84 8,36 
         
Summa 18,8     6,32 33,84 40,16 
         
Totalt 74,8     7,6 104,74 112,34 
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Sammanställning – totalt 
 
 Antal Längd 

(km) 
Skyltning 
(antal) 

Belysning 
(antal) 

Kostnad 
belysning 
(milj.kr) 

Kostnad  
cykelväg 
(milj. kr) 

Total 
kostnad  
(milj. kr) 

Sommar        
Grus 12 23 9 0  11,5 11,5 
Asfalt 10 33 10 1 1,28 59,4 60,68 
        
Helår        
Grus 0 0      
Asfalt 10 18,8 9 9 6,32 33,84 40,16 
        
Summa 32 74,8 28 10 7,6 104,74 112,34 
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