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Syfte samt mål

• Syfte är uppdaterade samband för ökad hållbar 
och tillgänglig cykling.

• Målet för projektet är att ta fram grundvärden 
samt rekommendationer för ”METKAP” samt 
”VGU” för ökad hållbar cykling. Främst med fokus 
kapacitet, tidsfördröjning och dimensionerande 
färdhastighet. 
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Bakgrund

• Inom området kapacitet för cykel har inget 
betydande gjorts som förändrat grundvärden 
sedan TV131 kom 1977 där underlaget 
härstammar däremot från 1975

• I projektet ”METKAP” kapacitetsmanual för 
kapacitet har identifierats ett antal 
kunskapsluckor för cykling som ex:

• Väjningsbeteende, tidluckor i korsning, 
• Kapacitet på länk
• Hastighet kopplat till flöde



Projektaktiviteter

• Litteraturstudie
• Nuvarande kapacitetsmodell
• Empiriska studier
• Modell
• Sammanfattande analys / modell
• Slutrapport
• Slutseminarium med TrV
• Start 2016-08-01 slutdatum 2017-12-30



Metod

• Litteraturstudie
• Fältmätning 
• Analys
• Modellansats



Nuvarande kapacitetsmodell



Litteraturstudie

• Avgränsning har varit länder från 
OECD (väst) samt främst de som 
har liknande begrepp som vår 
siktklass.

• ”... det skiljer en hel del mellan 
olika länder vad gäller såväl 
minimibredd som kapacitet på 
cykelbanor”



Danmark

• Överslagsregel som innebär att en 
bredd på 2 – 2,5 med enkelriktad 
cykeltrafik ger en kapacitet 3000 
cyklister/timme.

• 2,5 meter bred cykelbana beräknas 
ha kapacitet på 3250 cyklar/timme. 

• För en 2-fältig cykelbana, antas att 
varje körfält kan avveckla 1500 
cyklar/timme. 

• 3-fältig cykelbana avveckla omkring 
4500 cyklar/timme.

• ”spreadsheet”

Bildkälla: Analyse af adfærd og kapacitet, Skallebæk 2015



Nederländerna

• 1,50 m vid låga flöden (< 50 cyk/h) 
• 4,50 m vid höga flöden (> 350 cyk/h). 
• Design Manual for Bicycle Traffic, CROW 

2016)



Sverige

• Trafikverket en dimensionerande 
bredd på 1,8 meter (två 
standardcykelbredder á 0,75 m + 
0,3 m marginal) för att två 
mötande cyklister ska kunna 
passera varandra 

• Typsektioner för vägar med gång-
och cykeltrafik anges dubbelriktad 
gång-cykelbana till > 2,5 m och i 
TRVR anges cykelfält till 1,50 - 1,75 
m bredd (1,75 vid flöden ≥ 150 
cyklar /Dh)

• GCM-handboken

• Göteborg stad

• Stockholm stad

Bredd, litet flöde (m) Bredd, stort flöde (m)

Enkelriktad cykelbana 1,60 2,00

Dubbelriktad cykelbana 2,25 >2,50

Bredd, 

minsta godkända mått (m)

Bredd, 

rekommenderat mått (m)

Enkelriktad cykelbana 1,20 2,00

Dubbelriktad cykelbana 2,00 2,30–2,50

Bredd, 

standard (m)

Bredd, 

Framkomlighet (m)

Enkelriktad cykelbana 1,5 2,25

Dubbelriktad cykelbana 2,5 3,25



Kapacitetsmanual Cykeltrafikanläggningar (ej publ) 

11

Definition av flödeskategorier utifrån genomsnittliga  tidsavstånd mellan cyklister, 
inbromsningsförmåga, reaktionstid och dimensionerande hastighet.



Kina

• Experimentella studier på 
cykelflöden på en 146-m lång 
cirkulär väg (Jiang 2013)

• Mellan 2250 och 2900 
cyklar/h. 

• Densiteten vid kapacitet är 37 
cyklar/100 m.



Empiriska studier

• Munkbron samt Rålambsleden.
• Låg-, mellan- och högtrafik
• maj, juni, augusti och september 

under 06:30-09:30 samt kl. 
15:30-18:00.

• Radar, hastighet och flöde
• Sammanbrott?



Analys

• Obundna cyklister, tidslucka 
på mer än 5 sekunder

• Frifordonshastighet 
• 19,4 km/h (STD = 6,2 km/h)
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Hastighetflödessamband 
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Hastighetflödessamband 



Modellansats, parametrar



Modellansats, hastighetsspridningen



Modellansats



forts ...



Modell, belastningsgrad (BG)



Slutsatser

• Frifordonshastighet för cykel,
• kapacitetssamband för cykel 

samt ett 
• hastighets-flödesamband.
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Fortsatt arbete

• Verifiera, kalibrera och validera 
modellen utifrån en större mängd 
platser och data.

• Kapacitet på gång- och cykelbana 
med blandtrafik

• Kapacitet samt fördröjning för 
planerings-verktyg(VQ-samband)

• Kapacitet samt fördröjning i 
korsning bör helt ses över då 
lagstiftningen ändrad sen 1 sep 
2014 (cykelpassage, cykelöverfart).
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