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Cykelnyheter i VGU 2020

• Kapitel 5 Trafikteknisk standard
• Nyheter kopplat till ”cykel” i respektive kapitel

‒ Kap 6 Gemensamma krav
‒ Kap 7 Landsbygd
‒ Kap 8 Tätort
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Kap 5 Trafikteknisk standard

Krav Råd

4

Helt nytt kapitel för den tidiga 
planeringen, där man gör 
standardval för olika områden. 
Riktar sig inte till detaljprojektering.

Schablontabell  
- cykelflöde 
landsbygd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns ett helt nytt kapitel som kallas ”Trafikteknisk standard”. Det riktar sig till Trafikverkets egen process för genomförande av åtgärder, inklusive tidiga delen i planläggningsprocessen. Det innehåller inriktningar och standardval som ska göras innan detaljprojektering ska påbörjas. Det blir alltså inget krav som det behöver sökas dispens ifrån om man inte uppfyller allt som står där. Mer av inriktningskaraktär, men vi har sett det som värdefullt för att belysa delar som annars kanske upptäcks försent och kan bli kostsamt att förändra i ett senare skede. Kommuner och andra väghållare kan så klart även få vägledningen här.



Kap 6 Gemensamma krav
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Gemensamma råd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gemensamma krav är ett antal krav som kan ställas på en övergripande nivå och som alltid gäller. Det finns även i Rådsdelen. Gällande cykel så är det hastighetssäkring som är påverkande. Nytt är att vi anger ett krav på hastighetssäkring för övergångsställen. Varför det skiljer sig mot cykelöverfarter är att vi tror att om vi ställer för tuffa krav på övergångsställen så kommer man välja bort det och endast ha passager i stället. Det är ju en framkomlighetsåtgärd för gående och det är inte i linje med vårt arbete för oskyddade trafikanter.Vi ser här samma risk efter TS beslut om 30 för cykelöverfarter, vilket gör att man endast låter det vara passage istället (alltså med väjningsplikt för de cyklande).



Kap 7 Sektion Landsbygd
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Krav Råd

Breda vägrenar på mötesfria vägar 
vid små eller medelstora flöden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
För landsbygdsförhållanden så är den stora förändringen kopplat till de mötesfria vägarna. Som förutsättningarna anger så måste det finnas friliggande GCM-system intill för att den tidigare sektionen för 1+1 och 2+1 ska gälla. Annars ska man numera ha en vägren på minst 1,5m. Både på en-fältsdelen och 2-fältsdelen. Det är så klart inte helt optimalt, men det är en standardhöjning mot tidigare. Har man stora cykelflöden ska man så klart ta hänsyn till det och föreslå separat GCM-väg. Den bredare sektionen kommer dock underlätta för jordbrukstransporter eller andra LGF-fordon.



Bygdeväg (smal enfältsväg med breda vägrenar)

7



8

Krav Råd

Råd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nytt är också att typvarianten Bygdeväg är infört i VGU. Den ligger som en variant under Enfältsväg.Den uppföljning vi fått redovisat visar på bra efterlevnad av hastighet inom byar, men sämre mellan byar. Vi har dock valt att införa sektionen som helhet i alla fall, så trafikmängden ofta är låg och vi har inte heller sett några negativa effekter ifrån piloterna.
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Krav Råd
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Krav Råd

Presentatör
Presentationsanteckningar
7.2 är ett eget kapitel för typsektioner för GCM på landsbygdTidigare har det saknats krav på bredd för cykelfält, vilket man nu kravställer och även kopplat till dimensionerande hastighet.På vägar över 80 km/h får det heller inte finnas cykelfält.
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Krav

Presentatör
Presentationsanteckningar
Begreppet skyddsremsa infört även för Skyddsremsa mot oskyddade trafikanter, respektive ”säkerhetszon för cykeltrafik” Normalt bredd 1,2 m, undantag ner till 0,6 kan medges och mot räcke då 0,3 m räcker.  Nya figurer. �Att ge säkerhetsmarginal vid konflikter och avåkning.�Inga fasta föremål är eftergivliga. med undantag för belysningsstolparSkyddsremsa för gång- och cykelbana/GC-väg ska vara fri från fasta hinder med undantag för belysningsstolpar. Skyddsremsa för gång- och cykelbana/GC-väg ska ha ett sådant underlag att det är möjligt att cykla på den utan risk att cykla omkull.�
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Krav Råd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Begreppet ”säkerhetszon för cykeltrafik” infört även för cykeltrafik.    Ny figur. �Att få bort all placering av farliga hinder inom 0,6 m från cykelbanas kant.
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Krav

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag ska inte gå in mer djupgående på detta men det finns flera olika varianter på GC-bana och GC-vägar i nya VGU
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Råd

Kopplat till kraven på utformning av 
Typsektioner för GCM finns ett antal 
Råd
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Krav Råd

Exempel 
Sommarcykelväg ”Sommarcykelväg” – här anges endast råd i 

hur man tänker sig varianten sommarcykelväg
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Krav Råd

Presentatör
Presentationsanteckningar
I kap 8, Sektion Tätort finns det nu flera nya krav och även en hel del inriktningar i Rådsdelen
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Råd

Man hänvisar ofta Cykelflöden till 
sommarmedeldygn – här anges vad 
som avses.
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Krav Råd

Cykelfält har fått 
utformningskrav 
och breddmått

Presentatör
Presentationsanteckningar
Även här har cykelfält fått både breddkrav och ett antal krav hur utformning får ske.
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Krav Råd

I tätort så har man 
separerat trafikslagen 
Gående och Cykel.

Gångbanor har fått ett helt 
eget kapitel.

Presentatör
Presentationsanteckningar
I tätort så har man separerat trafikslagen gående och cykel.Här har Gångbanor fått ett helt eget kapitel.
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Krav Råd

…likaså Cykelbanor.
Här finns nu tydliga krav på 
bredder i olika situationer.

Även här har det lagts med 
schabloner för cykelflöden i 
närheten av tätorter. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Likaså Cykelbanor.Här finns nu tydliga krav på bredder i olika situationer.Även här har det lagts med schabloner för cykelflöden i närheten av tätorter. 
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Krav Råd

Även i Tätort så finns 
begreppen Skyddsremsa 
och Säkerhetszon införda 
för GCM-trafiken.
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Råd

Tydliga illustrationer är 
införda som visar hur 
cykelbana ska utformas 
vid kollektivtrafikhållplats.
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Krav Råd

För friliggande GCM-vägar i tätort 
finns nu tydlig vägledning hur 
dessa ska utformas och separeras.



Frågor?

kenny.dolleris@trafikverket.se
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