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Omslag: Leif Sjögren, VTI; Ramböll 

Förord 

Den här studien har gjorts inom projektet ”Cykelvägars standard” som finansieras av 
Trafikverket (tidigare Vägverket) och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet 
syftar till att definiera vad som kännetecknar en attraktiv cykelväg ur ett drift- och 
underhållsperspektiv och att öka kunskapen om hur en cykelväg ska underhållas för att 
få fler att cykla mer. Resultaten från projektet ska hjälpa väghållare med att uppnå en 
högre standard på cykelvägarna genom effektivare drift och underhåll. 

Projektet har tidigare givit en bild av standardkrav och rutiner vid drift och underhåll av 
cykelvägar i svenska kommuner genom intervjuer med tjänstemän i 13 kommuner (VTI 
rapport 558). Med hjälp av fokusgrupper i Umeå och Linköping, har projektet även 
fångat upp cyklisters syn på cykelvägars standard (VTI rapport 585). 

Den del av projektet som presenteras i den här rapporten omfattar utveckling och test av 
en metod för jämnhetsmätning på cykelvägar som kan relateras till cyklisters upplevda 
åkkvalitet. Testerna har gjorts i samarbete med Ramböll RST där framförallt Peter 
Ekdahl, Roger Möller och Thomas Wahlman deltagit. 

Vid VTI har Anna Niska varit projektledare och huvudförfattare av rapporten. Leif 
Sjögren har ansvarat för utvecklingen av cyklistmodellen, till vilken Mika Gustafsson 
gjort huvuddelen av analyserna. 

Till den här delen av projektet har en referensgrupp varit knuten bestående av: Åke 
Sandin, SKL/Göteborgs stad, Leif Jönsson, Malmö stad, och Magnus Ljungberg, 
Trafikverket. 

Mitt varmaste tack till projektmedarbetare, referensgrupp och till Johan Lang, 
Trafikverket, som granskat rapporten, för gott samarbete och värdefulla synpunkter. 

 

Linköping, december 2010 

 

Anna Niska 
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Jämnhetsmätning på cykelvägar – utveckling och test av metod för att bedöma 
cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil 

av Anna Niska, Leif Sjögren och Mika Gustafsson 
VTI  
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Tillståndsbedömning av cykelvägar ger ett viktigt underlag för att beskriva underhålls-
behovet och för planering, prioritering och utvärdering av förbättringsåtgärder. Idag 
utgår funktionskraven på cykelvägar från kraven på bilvägar och inte utifrån cyklister-
nas förutsättningar. Därför är det viktigt med mått och mätmetoder som är relaterade till 
cyklisters komfortupplevelse och olycksrisk och inte enbart beskriver cykelvägens 
tekniska kondition/livslängd. Det finns ett flertal metoder på marknaden för tillstånds-
bedömning av cykelvägar, men nästan alla har enbart vägens kondition och tekniska 
livslängd som utgångspunkt och bedömningen görs oftast visuellt. 

Eftersom det sällan görs en rationell och systematisk kartläggning av statusen, har man 
generellt sett en dålig kunskap om tillståndet och underhållsbehovet på cykelvägnätet. 
En metod som ger ett objektivt mått på tillståndet behövs för att kunna följa utveck-
lingen och göra jämförelser över tiden eller mellan olika platser. Det skapar också 
möjligheter att göra prognoser på skador och resultaten från mätningarna kan användas 
för en mer effektiv drift- och underhållsplanering. Dessutom kan sambanden mellan 
åtgärder och effekter för cyklisterna beskrivas och det skapar förutsättningar för att 
kunna sätta upp mätbara funktionskrav som kan följas upp och som tillgodoser 
cyklisters önskemål.  

För cyklisternas åkkvalitet är cykelvägens jämnhet sannolikt den parameter som har 
störst betydelse. I den här studien har en metod för att mäta jämnheten på cykelvägar 
testats och utvärderats. Metoden bygger på en mätning av cykelvägens längsprofil med 
två lasersensorer monterade bak på en liten bil, som också är utrustat med en GPS och 
kamera. Ett flertal mätningar gjordes på sträckor av varierande kvalitet på cykelvägar i 
Malmö. En beställning från Lidingö, av tillståndsbedömning på hela gång- och cykel-
vägnätet i kommunen, möjliggjorde ytterligare test av utrustningen. Ytterligare mät-
ningar med ett annat system gjordes också för att få en uppfattning om variationen av 
jämnheten i tvärled på en cykelväg. Dessa mätningar visade att man får en ganska bra 
beskrivning av cykelvägens längsgående ojämnheter även om man bara mäter med två 
lasrar. Smala ytor, mycket löst material, dålig sikt i kurvor och vid buskage etc. samt 
fler stopp i mätningen än vid mätning på bilväg är några av de praktiska problem med 
att mäta på cykelvägar som identifierades vid mätningarna.  

För att kunna koppla mätningarna av längsprofilen till en cyklists upplevda åkkvalitet 
gjordes ett försök där tre grupper av cyklister, totalt 21 stycken, fick cykla längs en 
slinga och bedöma hur de upplevde vägytan på några teststräckor av varierande 
standard. Det visade sig ibland vara svårt för cyklisterna att bortse från omgivningen 
och bara bedöma själva vägytan och det var en stor individuell skillnad i bedömningen 
mellan olika cyklister. Därmed är det svårt att dra någon slutsats om vad ”medel-
cyklisten” tycker, men det gick ändå att skilja bedömningen av de olika sträckorna åt. 
För att få en tydligare beskrivning av betydelsen av storleken på en ojämnhet för 
cyklisters upplevda åkkvalitet genomfördes ytterligare ett test. Ett antal cyklister fick 
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cykla över några metallribbor av olika tjocklek och bedöma hur de upplevde känslan av 
att cykla över dessa. Detta test visade att det verkar gå en gräns vid ca 10 mm höjd 
(amplitud) för att en ojämnhet ska upplevas som obehaglig.  

För att beskriva jämnheten valdes en modell med en rätskena som flyttas längs cykel-
vägens uppmätta längsprofil och registrerar den maximala höjdskillnaden. Analyser av 
olika längd på rätskenan visade att 0,5 meter var den längd som gav bäst korrelation 
mellan uppmätt värde och cyklisternas absoluta bedömning. Begränsningar i den 
använda mätmetoden innebär att man med en 0,5-meters rätskena betraktar ojämnheter 
med våglängder från ca 20 till 50 cm. Troligtvis har även mer kortvågiga ojämnheter en 
stor betydelse för cyklistens åkkvalitet, vilket innebär att också makro- och megatextur 
bör mätas. 

Utifrån jämnhetsmätningen föreslås att uppmätta sträckor klassificeras i tre klasser, 
”röd”, ”gul” eller ”grön”, där röd innebär att sträckan inte är funktionellt acceptabel. För 
röd nivå gäller att 30 procent eller fler maxvärden, registrerade med rätskenan, ska vara 
över 10 mm, eller att medelvärdet över sträckan är över 8 mm. För gul nivå gäller att 
mellan 10 och 30 procent av maxvärdena är över 10 mm eller att medelvärdet är över 
5 mm. Övriga sträckor blir gröna. Mätningen kan därmed utgöra ett underlag för priori-
tering av åtgärder, men för fullständig information bör de kompletteras med visuella 
inspektioner, helst gjorda ifrån cykelsadeln. Eftersom fler faktorer än enbart stötar och 
vibrationer i cykeln har betydelse för cyklisters totala upplevelse, bör man även beakta 
andra faktorer än bara det som kan relateras till vägytan. Mätresultaten bör därför 
kompletteras med bilder som tas simultant med mätningen, förslagsvis var 10:e meter. 
Bilderna ska visa träd- och buskintrång, trasiga skyltar och helst delar av beläggningen. 
Vid val av sträckor att åtgärda måste man även ta produktionsteknisk hänsyn, beakta 
cyklisternas säkerhet, prioritera utifrån vilka sträckor som är viktiga länkar och har höga 
cykelflöden samt ta hänsyn till skadans art och eventuella budgetrestriktioner, etc. 
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Measuring the surface evenness of cycle paths. Development and test of a method 
to assess the riding quality perceived by cyclists based on the longitudinal profile of 
a cycle path 

by Anna Niska, Leif Sjögren and Mika Gustafsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

Condition assessment of cycle paths is important for determining the need for mainten-
ance and for planning and prioritising improvement measures. In spite of this, it is 
relatively rare today for maintenance surveys and condition measurements to be carried 
out on cycle paths. Manual surveys do occur, but to a limited extent. For more effective 
condition assessment and better repeatability, objective measuring methods are needed. 
Objective measuring methods are essential in order for measurable performance 
requirements to be specified regarding the cyclists' needs. Today, performance require-
ments for cycle paths are based on requirements for motor roads and not on cyclists' 
conditions. It is therefore important that condition indicators and measuring methods 
also are related to cyclists' opinion regarding the road surface and not only to the 
technical life of the cycle path pavement. For the riding comfort of cyclists, the surface 
evenness of the cycle paths is probably the parameter that has the greatest importance. 

In this study, a method for measuring the surface evenness of cycle paths has been 
tested and evaluated. The method is based on measurement of the cycle path's longi-
tudinal profile with two laser sensors mounted at the back of a small car that is also 
equipped with a GPS and a camera. Several measurements were made on sections of 
variable quality on cycle paths in the town of Malmö. A commission from the munici-
pality of Lidingö to perform a condition assessment of the entire pedestrian and cycle 
path network of the municipality made it possible to carry out further tests on the 
equipment. Complementing measurements with another system were also made in order 
to have an idea of the variation in pavement evenness of cycle paths in the transverse 
direction. These measurements showed that quite a good description of longitudinal 
evenness along cycle paths is obtained even if measurements are made with only two 
lasers. Narrow surfaces, a lot of loose material, poor sight in bends and near 
undergrowth, as well as more hold-ups in measurement than in measurements on motor 
roads, are some of the practical problems that were identified during the measurements. 

In order the measurements of the longitudinal profile to be associated with the riding 
quality perceived by cyclists, a test was carried out in which three groups of cyclists, a 
total of 21 individuals, were asked to cycle along a loop and to assess their impression 
of the surface of some test sections of variable standard. It was found, among other 
things, that it was difficult for the cyclists to ignore the surroundings and to assess only 
the surface itself, and that there was a large individual difference in the assessments of 
the cyclists. It is therefore difficult to draw conclusions on what the "average" cyclist 
thinks, but it was nonetheless possible to make a distinction between assessments of the 
different sections. In order to obtain a clearer description of the significance of the size 
of an unevenness for the cyclists' perceived riding quality, yet another test was perform-
ed. A number of cyclists were asked to cycle over some bars of metal of varying 
thickness and to assess their impressions on riding over these. These tests showed that 
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there appears to be a limit at the height of about 10 mm (amplitude) for an unevenness 
to be perceived as unpleasant. 

In order to describe surface evenness, a model was chosen in which a straight edge is 
drawn along the measured longitudinal profile of the cycle path and records the 
maximum difference in height. Analyses of straight edges of different lengths showed 
that 0.5 m was the length that yielded the best correlation between measured value and 
the absolute assessment of the cyclists. Because of the limitations in the measuring 
method used, with a 0.5 m straight edge unevenness with wavelengths varying from 
approximately 20 to 50 cm was measured. It is probable that unevenness of smaller 
wavelength also has great significance for the cyclists' riding quality, which implies that 
macro and mega textures should also be measured. 

On the basis of these surface evenness measurements, it is suggested that sections 
should be classified in three classes, "red", "yellow" or "green", where red implies that 
the section is functionally unacceptable. For the red class, 30 per cent or more of the 
maximum values measured with the straight edge should exceed 10 mm, or the average 
value over the section should be more than 8 mm. For the yellow class, between 10 and 
30 per cent of the readings should exceed 10 mm or the average value should be more 
than 5 mm. Other sections are to be classified as green. Measurements can in this way 
provide the basis for prioritising maintenance measures, but for complete information 
they should be complemented with visual inspections, preferably made from a bicycle. 
Since several factors, apart from vibrations in the cycle, have significance for the total 
impression of a cyclist, factors other than those which can be related to the road surface 
should also be considered. The measurement results should therefore be accompanied 
by photographs taken simultaneously with the measurement, preferably at 10 m 
intervals. The photographs should show intrusion by trees and undergrowth, damaged 
signs, and preferably parts of the surface. In selecting sections to be repaired, we must 
also consider production conditions and cyclists' safety, prioritise sections that are 
important links and have high cycle flows, and consider the kind of damage and 
possible budgetary restrictions, etc. 
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1 Bakgrund 

1.1 Varför objektiv tillståndsbedömning av cykelvägar?  

Tillståndsbedömning av cykelvägar ger ett viktigt underlag för att beskriva underhålls-
behovet och för planering, prioritering och utvärdering av förbättringsåtgärder, etc. 
Trots det, är det idag relativt sällsynt med skadeinventeringar och tillståndsmätningar på 
cykelvägar. Då cyklister är mer känsliga för ojämnheter än bilister, exempelvis genom 
att det orsakar en del singelolyckor bland cyklister (Thulin och Niska, 2009), kan man 
tycka att det vore viktigt med en tillståndsbedömning av cykelvägar också. 

Eftersom det sällan görs en systematisk kartläggning av statusen, har man generellt sett 
en dålig kunskap om tillståndet och underhållsbehovet på cykelvägnätet. En tydlig 
beskrivning av underhållsbehovet, gärna uttryckt i kostnader och med koppling till 
effekter för cyklister, underlättar kommunikationen med politiker vid äskandet av 
anslag till åtgärder. En bättre beskrivning av underhållsbehovet som underlättar en mer 
effektiv åtgärdsplanering, resulterar sannolikt i en högre standard på cykelvägnätet och 
höjer också statusen på cykeln som transportmedel. 

För effektivare tillståndsbedömning med bättre repeterbarhet, är det nödvändigt med 
objektiva mätmetoder, åtminstone som komplement till manuella metoder som är både 
tidskrävande och subjektiva. En metod med god repeterbarhet som ger ett objektivt mått 
på tillståndet behövs för att kunna följa utvecklingen av tillståndet och göra jämförelser 
över tiden eller mellan olika platser. Det skapar också möjligheter att göra prognoser på 
skador och resultaten från mätningarna kan användas för en mer effektiv drift- och 
underhållsplanering. Dessutom kan sambanden mellan åtgärder och effekter för 
trafikanterna beskrivas bättre om det finns en sådan metod. En objektiv metod med god 
repeterbarhet, är också en förutsättning för att kunna sätta upp mätbara funktionskrav 
som kan följas upp och som tillgodoser cyklisters önskemål. Idag utgår funktionskraven 
på cykelvägar från kraven på bilvägar och inte utifrån nyttjarnas, dvs. cyklisternas, 
förutsättningar. Därför är det viktigt att måtten och mätmetoderna också är relaterade till 
cyklisters komfortupplevelse och olycksrisk och inte enbart beskriver cykelvägens 
tekniska kondition/livslängd. 

 
1.2 Jämnhetsmätningar på cykelvägar 

Jämnheten är troligtvis den tillståndsparameter som har störst betydelse för cyklisternas 
komfort (åkkvalitet) och därför den parameter som, ur det perspektivet, är viktigast att 
mäta. På de större bilvägarna görs jämnhetsmätningar regelbundet, men de metoder och 
den utrustning som används på bilvägar är inte anpassade för användning på cykelvägar. 
Under senare år har metoder för att mäta jämnheten på cykelvägar utvecklats och även 
börjat användas i praktiken. En sammanställning av dessa gjordes av VTI under hösten 
2006 och finns redovisade i VTI rapport 584 (Niska och Sjögren, 2007). Här samman-
fattas och uppdateras den beskrivningen. 

 
1.2.1 Manuella/handdrivna metoder 

I framförallt USA, har lättviktsutrustningar för jämnhetsmätning utvecklats, för att 
kunna mäta på alldeles nylagda beläggningar utan att deformera dessa vid mätningen. 
Exempel på sådana handdrivna metoder är Dipstick och Rolling Dipstick, vilka skulle 
kunna användas vid begränsade mätningar av längsprofilen på cykelvägar. Ett annat 
exempel är ”ARRB TR Walking Profiler” som utvecklats i Australien. Denna består av 
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en anordning som man manuellt skjuter framför sig likt en gräsklippare och där man 
avläser lutningen på en platta som successivt flyttas framåt. Med hjälp av en ackumule-
ring av plattlutningar skapas en profil, som olika mått kan beräknas utifrån. 

 
1.2.2 Vibrationsmätning med accelerometer monterad på cykel 

Det finns också metoder där man använt sig av en accelerometer monterad på en cykel, 
för komfortmätningar på cykelvägar. Till skillnad från att som med ovan nämnda hand-
drivna metoder mäta cykelvägens profil, mäter accelerometern responsen av profilen 
dvs. hur en cykel reagerar när den körs längs cykelvägen. Det var från början en 
holländsk metod (utvecklad av firman ”Infratech”), som sedan vidareutvecklats i 
Danmark (Vej & Park, Driftskontoret i Köpenhamn, 2004). Mätinstrumentet som 
användes för att registrera de vertikala accelerationerna heter SAVER (Shock And 
Vibration Environment Recorder) och är ett avancerat, amerikanskt instrument för att 
mäta stötar och vibrationer. SAVER monteras bak på pakethållaren på cykeln och 
registrerar de stötar och vibrationer som fortplantar sig från cykelvägen upp genom 
cykeln. Mer om metoden, exempelvis hur komfortvärdet beräknas, beskrivs i Niska och 
Sjögren (2007).  

En liknande metod har använts i ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet 
(Nilimaa, 2009). Där gjordes vibrationsmätningar med hjälp av 6 olika accelerometrar 
monterade på en testcykel. De vertikala vibrationerna, uppmätta i en accelerometer 
placerad under cykelsadeln, relaterades sedan till texturen uppmätt med hjälp av en 
lasermätbil, utrustad med 17 lasrar. Resultaten från examensarbetet presenteras och 
diskuteras vidare i avsnitt 5.1.1. 

Metoden med en accelerometer monterad på en cykel har vissa begränsningar och 
nackdelar. Resultaten påverkas av däcktryck och cyklistens vikt och framförallt av 
skillnader i mätcyklistens hastighet, vilket är en stor nackdel eftersom det är svårt att 
hålla en konstant hastighet när man cyklar. Metoden kräver också att någon är villig att 
faktiskt cykla alla sträckor som ska mätas och blir därigenom sannolikt relativt väder-
känslig. Dessutom är den tidskrävande eftersom SAVER måste tömmas på data och 
nollställas inför varje ny sträcka som ska mätas och eftersom mäthastigheten är endast 
ca 20 km/h.  

 
1.2.3 Profilometermätning 

Vid Vejtekniskt Institut (VI), Vejdirektoratet i Danmark, har man utvecklat en mät-
metod med laser-profilometrar monterade bak på en liten bil. Med lasrarna mäter man 
längsprofilen som sedan räknas om till en vertikal acceleration som beskriver hur en 
cyklist skulle påverkas av höjdskillnaderna i profilen. Mätmetoden innebär att man får 
resultat på ett relativt enkelt och effektivt sätt och mätresultaten är inte beroende av i 
vilken hastighet fordonet kör. Lasrarna är placerade så att de mäter längsprofilen i två 
smala spår, 20 respektive 120 cm från kantsten. Vanligtvis görs mätningar i båda rikt-
ningarna och därmed mäts 4 längsprofiler på varje sträcka. Vid mätning registreras ett 
värde var 4:e centimeter och sedan beräknas ett medelvärde av den vertikala accelera-
tionen över en sträcka på 1 meter. Den beräknade accelerationen räknas sedan, i sin tur, 
om till ett komfortvärde som klassificerar den uppmätta sträckan utifrån hur 
behaglig/obehaglig den skulle upplevas av en cyklist.  
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Även Dynatest, ett privat bolag som är verksamt i både Sverige och Danmark, har en 
metod för jämnhetsmätningar på cykelvägar. ”Lightweight Profilometer (LP) 6450” 
heter metoden och bygger på motsvarande princip som Vejtekniska Institutets metod. 
En profilometer bestående av en accelerometer och en avståndsmätande sensor, 
monterad på ett mätfordon, kan med infraröd teknik kontaktlöst mäta längsprofilen i 
höger hjulspår. LP 6450 mäter profilen med en täthet av 25 millimeter och beräknar ett 
komfortvärde i realtid. Komfortvärdet uttrycks i ett Bicycle Profile Index (BPI), som 
täcker in ojämnheter med våglängder mellan 0,025 och 5 meter. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan denna metod och Vejtekniska Institutets metod, är att Dynatests 
metod direkt beräknar ett BPI utifrån den uppmätta längsprofilen, medan VI:s metod 
beräknar ett komfortvärde som klassificerar den uppmätta sträckan utifrån hur behaglig 
den skulle upplevas av en cyklist. Dynatest har gjort jämnhetsmätningar på cykelvägar 
på uppdrag av både Stockholms stad och Göteborgs kommun, m.fl. 

 
1.3 Kravspec/önskemål på metoden 

Då olika mättekniker förekommer och det kan vara svårt för en beställare att veta vilka 
krav man kan ställa på en tillståndsbedömning och hur man ska tolka resultaten, vore 
det värdefullt med någon form av metodbeskrivning eller kravspecifikation. Här ges en 
översikt av vilka önskemål en beställare torde kunna ha på en metod för tillstånds-
bedömning av cykelvägar och därmed vad en kravspecifikation skulle kunna innehålla. 

Med cyklisters perspektiv som utgångspunkt, är det önskvärt att metoden är relaterad till 
en cyklists åkkvalitet, vid cykling över den yta som ska beskrivas. Eftersom cyklisternas 
åkkvalitet ofta är direkt kopplad till underhållsbehovet, skulle det också ge ett underlag i 
planeringsarbetet av underhållsåtgärder. 

Det får inte blir för kostsamt att göra tillståndsmätningen och befintlig teknik och till-
gängliga system ska kunna utnyttjas så långt det är möjligt. Dessutom krävs att resul-
taten är tillförlitliga och tillräckligt intressanta.  

Ett önskemål är att mätresultaten relativt enkelt ska kunna användas i kombination med 
redan befintliga geografiska databaser i exempelvis en kommun. På så sätt kan mät-
ningen kopplas till omgivande miljö, så att kritiska punkter kan identifieras, t.ex. kors-
ningar och nedförsbackar där skador i beläggningen kan antas utgöra en extra stor 
säkerhetsrisk. Det är dock förutsatt att kommunen har denna typ av information digitali-
serad, vilket kanske inte är fallet idag, men troligtvis i framtiden. En koppling till 
NVDB (nationell vägdatabas) skulle också vara värdefullt framöver. 

För att få koordinater av bra kvalitet, behöver mätningen positioneras via GNSS1. Det 
möjliggör även en illustrativ presentation av resultaten på en karta över cykelvägnätet. 
Presentationen kan exempelvis vara av semaformodellen: röd, gul och grön, men då är 
det viktigt att fastställa vilka gränsvärden som ska användas. Det behövs mer kunskap 
om vad som egentligen är en bra eller dålig yta på en cykelväg, för att kunna sätta 
rimliga gränsvärden (se avsnitt 5.3). 

                                                 
1 Global Navigation Satellite System 
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Det är viktigt att metoden inte bara ger ett medelvärde av jämnheten på en sträcka, utan 
att den på något sätt lyfter fram om det förekommer många små ojämnheter på en kort 
sträcka (tvättbräde-effekt) eller enstaka stora ojämnheter. Tvungen passage av gatstens-
kant då man följer en rutt, är en störning som inte beror på att vägbanan har blivit dålig 
av belastning och tid. Sådana hinder/ojämnheter bör urskiljas och behandlas separat. 
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2 Syfte och avgränsning 

Syftet med den här studien är att hitta och verifiera en metod för att kartlägga cykel-
vägars jämnhet, kopplad till cyklisters åkkvalitet. Målet är en enhetlig metod för till-
ståndsmätning av cykelvägar. Vid mätning ska cykelvägens längsprofil samt ”singulära 
ojämnheter”, dvs. skador i vägytan registreras. Parametrar som tvärfall, avrinning/av-
vattning har betydelse för bland annat risken för svallis och därmed också för cyklister-
nas olycksrisk och borde därför också registreras på något sätt, men det ingår inte i det 
här projektet.  

Ett jämnhetsmått som kvantifierar avsnitt som upplevs obekväma för en cyklist ska tas 
fram. Målet är en metod som kompletterar de visuella bedömningar av det tekniska 
tillståndet som ibland görs idag, och därför ska det funktionella tillståndet, utifrån en 
cyklists perspektiv, vara fokus i mätningarna. En utredning av vad av det tekniska till-
ståndet som eventuellt missas vid mätningarna bör också göras.  

I tillägg till jämnheten, är makrotextur intressant att mäta då vissa krackeleringar, 
skarvar mellan stenbeläggningar och grova stenbeläggningar kan vara av så allvarlig 
grad att de kan påverka en cyklists åkkvalitet. Förändringar i ytans skrovlighet kan även 
peka på ytskador. Mätning av makrotexturen har dock inte ingått i det här projektet.  

Friktion ingår inte heller att följa upp i detta projekt, liksom beläggningens kondition 
kopplat till cykelbanans geometri med hänsyn till säkerhetskvantifiering. Det senare är 
dock något som bör göras i efterhand, vid tolkning av resultaten, i någon form av GIS-
tillämpning. 

Projektet ska ge ett förslag på helhetskoncept för jämnhetsmätning av cykelvägar. Det 
ska kunna användas av väghållare som upphandlingsunderlag/kravspecifikation vid 
beställning av tillståndsmätning på cykelvägar. Projektet ska utreda hur man ska samla 
in data på bästa sätt, exempelvis hur många längsprofiler som behöver mätas och vilket 
sidoläge för längsprofilen som är mest optimalt. En enkel modell som kopplar jämnhets-
mätningen till en cyklists upplevda åkkvalitet ska utvecklas. Projektet ska också ta fram 
ett koncept för resultatredovisning som ser proffsigt ut, med en statushöjning av cykeln 
som transportmedel i åtanke. 
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3 Försöksupplägg 

Studierna i det här projektet kan grovt sett delas in i två delar, där den ena delen handlar 
om test och utvärdering av mätutrustningen och den andra om att länka mätresultaten 
till cyklisters upplevda åkkvalitet (som underlag för modellutveckling). 

 
3.1 Mätutrustning 

Som mätfordon användes en bil av märket Smart (se Figur 1). Kriteriet var att hitta ett 
fordon som var litet och lätt, för att underlätta framfart på cykelvägar och ge så liten 
belastning som möjligt. Den här bilen är ca 2,5 meter lång (187 cm mellan hjulaxlar) 
och 1,5 meter bred och har en totalvikt på 1 020 kg.  
 

 

Figur 1  Foto av mätutrustningen. De grå boxarna på bilden till höger är laser-
senorerna. 

 

För att kunna mäta cykelvägens längsgående profil, utrustades fordonet med två 
profilometrar 2 (lasersensorer plus accelerometrar), motsvarande de som används vid 
bilvägsmätning. Lasergivarna samlar data, utan kontakt med vägen, i intervaller mellan 
1–100 mm. Dessa data kan sedan medelvärdesbildas över valbart intervall. Via bearbet-
ning kan man beräkna parametrar som t.ex. IRI (International Roughness Index), längs-
gående profil och textur beroende på vilken konfiguration som systemet är inställt för.  

Lasersensorerna placerades på en mätramp bak på bilen (se Figur 1), med samma ytter-
mått som bilen i sig. Sensorerna kan flyttas i sidled längs rampen, men det måste göras 
manuellt och då fordonet står stilla. En högupplöst hjulpulsgivare är monterad på 
vänster bakhjul för att noggrant kunna mäta rullad längd. För ytterligare positionering är 
fordonet även utrustat med en GPS-mottagare, så att mätdata kan koordinatsättas. En 
kamera är monterad på bilens tak så att bilder av vägyta och omgivning kan tas simul-

                                                 
2 Med profilometer menas här en mätare som kan mäta vägens ytprofil, tvärs- eller längs vägen. 
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tant med mätningen. Fotografier lagras i önskat intervall, exempelvis ett foto var 
10:e meter. 

Därutöver finns en knappsats, där föraren manuellt kan registrera två företeelser, som 
sedan kan användas för att kvalitetssäkra insamlad laserdata: 

1. Sådant som kan antas påverka mätningens resultat (enstaka kanter eller dyl.) 

2. Ytskador som gör att avsnittet direkt kan bedömas vara föremål för underhållsåtgärd. 

 
3.2 Placering av lasersensorer 

De profilometrar som användes för att registrera cykelvägens längsgående profil täcker 
bara in ca en millimeter i bredd och mäter alltså endast i en smal linje längs vägen. Vid 
motsvarande mätning på bilvägar används normalt 17 lasersensorer, som därmed på ett 
bättre sätt täcker in hela vägens bredd än vad bara två sensorer gör, som används i det 
här fallet. Ett syfte med testmätningarna var att visa hur många mätlinjer som ger till-
räcklig information vid mätning på cykelvägar och var i sidled de ska vara placerade.  

I diskussioner med den referensgrupp som varit knuten till projektet, bestämdes att en 
mätpunkt alltid ska läggas 50 cm in på cykelbanan, räknat från beläggningskanten. Att 
ha en bestämd punkt är bra för att kunna göra jämförelser vid upprepade mätningar på 
samma sträcka, vid olika tidpunkter, exempelvis för att följa upp resultatet av genom-
förda underhållsåtgärder. Det är också bra när man vill försöka standardisera en metod 
och exempelvis kunna göra jämförelser med andra kommuner vad gäller tillståndet på 
cykelvägarna. Det bedömdes att 50 cm in från beläggningskant är ett rimligt antagande3 
om vanlig sidolägesplacering av en cykel vid cykling på en cykelväg (se Figur 2). 

 

 
Figur 2  Principskiss av antagen sidolägesplacering av en cykel vid cykling på 
cykelväg. 

 

Under testkörningen var följaktligen den ena lasern placerad bakom höger hjul, 25 cm 
in från balkens/bilens ytterkant, dvs. 50 cm från höger vägkant med antagandet om att 

                                                 
3 Någon forskning som stöder detta antagande har vi inte kunnat hitta, men med tanke på den erfarenhet 
som fanns samlad i referensgruppen, ansågs det vara ett rimligt antagande att ha som utgångspunkt. 
Komfortmätningarna på cykelvägar i Danmark, beskrivet i avsnitt 1.2.2, gjordes på ett avstånd om 0,8 till 
1,1 meter från kantsten. Vid de profilometermätningar Vejteknisk Institut genomfört i Danmark, 
beskrivna i avsnitt 1.2.3, placerades lasrarna 20 respektive 120 cm från kantsten.  
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föraren körde 25 cm innanför kanten. Den andra lasersensorn var vid nästan alla mät-
ningarna i projektet placerad mellan hjulparet, ungefär 75 cm in på balken, dvs. 1 meter 
från vägkant. Den placeringen valdes godtyckligt och lämpligheten av det valet ana-
lyserades senare (se avsnitt 4.1.3). 

För att få en uppfattning om variationen av jämnheten i tvärled och analysera den 
teoretiskt bästa placeringen av lasrarna, gjordes även några mätningar med ett annat 
system, RST29, på 3 teststräckor på cykelvägar i Malmö. Det systemet har en laser-
sensor placerad var 10:e cm för mätning av flera längsprofiler samtidigt över 3,6 meters 
bredd, dvs. totalt 35 lasersensorer. Då några av profilerna hamnade utanför den upp-
mätta cykelvägen, användes resultatet från 23 av lasrarna för att bedöma variationen. 
Denna mätning användes också för en analys av vilket tillskott i information man får 
genom att mäta fler än en längsprofil per sträcka och för en bedömning av hur många 
längsprofiler som är optimalt. De tre teststräckornas längd var 383, 623 och 900 meter. 

 
3.3 Utvärdering av mätutrustningen 

Efter att all utrustning monterats på fordonet gjordes, i maj 2009, inledande testmät-
ningar på några cykelvägar i Malmö. Mätsträckor valdes ut i nära samarbete med 
Malmö stad. Utifrån dessa sträckor valdes sedan en mätslinga ut, ”Jägersro”, där fler 
testmätningar genomfördes. Kriteriet för mätslingan var att den skulle bestå av cykel-
vägar som hänger samman, för att underlätta repeterande mätningar, och som innefattar 
delsträckor av varierande kvalitet. Mätslingan Jägersro användes sedan även i försöken 
att relatera jämnhetsmätningarna till cyklisters upplevelse av vägytans åkkvalitet (se 
avsnitt 3.4.1). Simultant med mätningen, togs fotografier automatiskt var 5:e meter 
(inledningsvis var 20:e meter). Ett utdrag av bilder tagna i samband med testmätningen 
av Jägersro-slingan visas i bilaga 1. 

En beställning från Lidingö, av tillståndsbedömning på hela gång- och cykelvägnätet i 
kommunen, möjliggjorde ytterligare test av utrustningen. Lidingö planerade att under 
2010 och 2011 åtgärda 20 km av sitt gång- och cykelvägnät och ville ha hjälp att priori-
tera sträckor att åtgärda. I juli 2009 gjordes därför mätningar på ca 100 km gång- och 
cykelvägar i Lidingö. 

Erfarenheter från mätningarna i Malmö (se avsnitt 4.1.1) gjorde att man vid mätningen i 
Lidingö begränsade mäthastigheten till 14–20 km/h, för att stopp inte skulle bli så 
tydliga i data. Liksom i Malmö mättes längsprofilen med två lasrar, 50 cm respektive 
1 meter in från vägkant, men för bedömningen i Lidingö användes endast mätdata från 
den ena lasern. Vid beräkningen av ojämnhetsklass användes ojämnheter med våg-
längder mellan 0,5 och 1 meter och alla enstaka ojämnheter plockades bort. Jämnheten 
beräknades med en medelvärdesbildning över 5-metersintervaller. Foton togs också 
med ett 5-metersintervall, vid mätningen i Lidingö. 

Då syftet med utredningen i Lidingö var att beskriva behovet av underhållsåtgärder, 
lades stor vikt vid förarens subjektiva bedömning i den slutliga resultatredovisningen. 
Under mätningen hade föraren möjlighet att med hjälp av olika funktionsknappar 
digitalt notera följande: 
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 Subjektiv bedömning att sträckan behöver åtgärdas 
o 0= inga ojämnheter 
o 1=lokala ojämnheter/skador 
o 2=omfattande ojämnheter/skador 

 Typ av beläggning (asfalt, grus, gräs). 

Mätdata korrelerades mot de digitala noteringarna och en bedömning av behovet av 
åtgärd gjordes också av en beläggningstekniker, utifrån de fotografier som tagits under 
mätningen. Den bedömningen gjordes på följande 4-gradiga skala: 

0 = ingen åtgärd 
1 = avvakta/osäker 
2 = åtgärd  
3 = omedelbar åtgärd. 

Korreleringen mellan noteringar, bilder och längsprofilen, var något som gav förtroende 
för resultaten. Mätningen blev därmed kvalitetssäkrad genom att beräkningen av 
komfortmått från längsprofilen stämde överens med det man såg och upplevde ute på 
plats. Lidingö kommun använde allt detta i sin asfaltentreprenad för selektering av 
sträckor att åtgärda. Utifrån mätningen av längsprofil, förarens digitala noteringar och 
bedömningen utifrån fotografierna, delades sträckorna in i fyra klasser: inget, lågt, högt, 
eller mycket högt underhållsbehov (Rambölls förslag på underhållsåtgärder presenteras 
i bilaga 6).  

 
3.4 Länkning av mätresultat till cyklisters upplevda åkkvalitet 

3.4.1 Cyklistutvärdering av uppmätt slinga i Malmö 

För att kunna koppla mätningarna av längsprofilen till en cyklists upplevda åkkvalitet, 
gjordes ett försök där tre grupper av cyklister fick cykla längs Jägersro-slingan i Malmö 
och bedöma hur de upplevde vägytan på några markerade teststräckor längs slingan (se 
Figur 3). Den första gruppen var en s.k. ”expertgrupp”, där alla jobbar med cykelvägars 
tillstånd på ett eller annat sätt. Den andra gruppen bestod av studenter och den sista 
gruppen av medlemmar i cykelfrämjandet. Totalt var det 21 cyklister som deltog i 
utvärderingen. En mer detaljerad beskrivning av testcyklisterna ges i bilaga 3. Alla 
cyklisterna gjorde bedömningen under en och samma dag, tisdagen den 25 augusti 
2009. Experterna på morgonen, studenterna mitt på dagen och cykelfrämjandet på 
kvällen. Cyklisternas bedömning användes sedan som underlag till cyklistmodellen, 
som beskrivs i kapitel 5. 

Jägersro-slingan är ca 2,3 km lång och består av delsträckor av varierande standard. 
Längs slingan valdes 8 olika teststräckor om vardera 50 meter (markerade med bok-
stäverna A till H, i Figur 3). Teststräckorna valdes så att de parvis skulle representera en 
delsträcka som inom paret var av liknande standard, men där det skulle vara en skillnad 
i standard mellan paren. Teststräckorna A och B låg på en delsträcka med jämn och fin 
cykelväg utan några synliga skador (se Figur 4). Teststräckorna C och D hade något 
grövre textur än teststräckorna A och B samt några mindre ojämnheter i samband med 
skarvar till lappningar och lagningar av vägytan (se Figur 5). Sträckorna E och F låg på 
en delsträcka, där det förmodligen förekom en del biltrafik, med många synliga skador i 
form av sprickor och krackeleringar (se Figur 6). Teststräckorna G och H låg också på 
en delsträcka med många stora och synliga skador, främst sprickor och ojämnheter till 
följd av rotinträngning från intill växande träd (se Figur 7). 
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Figur 3  Testslingan Jägersro som användes vid cyklistutvärderingen i Malmö inritad 
på en karta från Google Maps. Teststräckorna som utvärderades är markerade från A 
till H i figuren. Testslingan visas även på en annan typ av illustration i bilaga 2. 

 

Figur 4  Teststräcka A (tv) och B (th) hade båda en jämn och fin yta utan några synliga 
skador. Foto: Leif Sjögren, VTI. 
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Figur 5  Teststräcka C (t.v.) och D (t.h.) hade lite grövre textur än teststräcka A och B 
och hade några mindre ojämnheter till följd av mindre lagningar av beläggningen. 
Foto: Leif Sjögren, VTI. 

Figur 6  På teststräckorna E (t.v.) och F (t.h.) var beläggningen ojämn och skadad med 
bland annat tydliga sprickor och krackeleringar. Foto: Leif Sjögren, VTI. 
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Figur 7  Teststräckorna G (t.v.) och H (t.h.) hade många ojämnheter och synliga skador 
främst till följd av rotinträngning. Foto: Leif Sjögren, VTI. 

 

Det var tydligt markerat var varje teststräcka startade respektive slutade. För att gardera 
för ett systematiskt fel i bedömningen, på grund av den ordning teststräckorna cyklas, 
delades varje cyklistgrupp in i två grupper med olika startpunkt. Halva gruppen cyklade 
medsols och började med sträcka A medan andra halvan cyklade motsols och började 
med sträcka B. De två första teststräckorna cyklades även avslutningsvis, som referens, 
med andra ord bedömdes sträckorna A och B två gånger av varje testperson.  

Varje testperson fick göra en bedömning, på en 6-gradig skala, av hur de tyckte att det 
kändes att cykla på respektive teststräcka. Det var hur de upplevde själva vägytan som 
de ombads bedöma. Om de exempelvis tyckte att vägytan hade många ojämnheter som 
gjorde att de kände skakningar och vibrationer i cykeln, skulle de bedöma sträckan som 
”mycket obehaglig” och om de upplevde vägytan som slät och fin skulle de bedöma 
sträckan som ”helt bekväm”. De ombads också att, på en 5-gradig skala, försöka jäm-
föra varje teststräcka med teststräckan innan (mycket bättre, något bättre, likvärdig, 
något sämre, eller mycket sämre).  

Cyklisterna fick cykla en och en med ett visst tidsintervall och ombads att göra bedöm-
ningen individuellt. De fick instruktioner om att cykla på som de normalt gör över 
teststräckan och att stanna och markera sin bedömning i protokollet, direkt efter att de 
cyklat varje teststräcka. Mellan varje teststräcka var det en transportsträcka på mellan 
60 och 500 meter. Innan påbörjad cykling fick varje person fylla i ett formulär med 
bakgrundsfrågor om dem själva och den cykel de cyklade på. Varje cykel fotograferades 
också (se exempel i Figur 8). Instruktioner till testpersonerna, bakgrundsfrågor och 
protokoll presenteras i bilaga 2. 
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Figur 8  Två av de cyklar som användes under cyklistutvärderingen. Foto: Leif Sjögren, 
VTI. 

 
Efter att alla cyklister i respektive grupp cyklat längs slingan och lämnat in sina bedöm-
ningar, avslutades med en gemensam diskussion om hur de har resonerat, deras all-
männa uppfattning om slingan, svårigheter i bedömningen, etc. 

 
3.4.2 Cyklistbedömning vid cykling över metallribbor av olika tjocklek 

För att få en tydligare beskrivning av betydelsen av storleken på en ojämnhet för 
cyklisters upplevda åkkvalitet, genomfördes även ett test på VTI i Linköping. Ett antal 
cyklister fick cykla över några metallribbor med rektangulär profil (se Figur 9) av olika 
tjocklek och bedöma, på en 6-gradig skala, hur de upplevde känslan av att cykla över 
dessa. Metallribborna, 5, 8, 10 och 12 mm tjocka och ca 10 cm breda, placerades efter 
varandra med ett mellanrum på 5 meter (se Figur 10). För att se vilket utslag metall-
ribborna gav vid en profilometermätning gjordes en mätning med VTIs RST-bil som är 
utrustad med 19 lasersensorer. 

 
Figur 9  Närbild på en av de rektangulära metallribborna som testcyklisterna fick cykla 
över. Foto: Leif Sjögren, VTI. 

 

 



 

22   VTI rapport 699 

 
Figur 10  Utplacerade metallribbor i olika tjocklekar. Inmätning med VTIRST-bil (övre 
bilden) och cyklisters bedömning av känslan vid cykling över ribborna (nedre bilden). 
Foto: Leif Sjögren, VTI. 
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4 Resultat 

4.1 Utvärdering av mätutrustningen 

I det här kapitlet redovisas de praktiska erfarenheter och resultat från genomförda 
mätningar som använts för bedömning och utveckling av mätutrustningen, mätför-
farandet och presentationen av mätresultaten. Resultat och erfarenheter från mät-
ningarna som använts vid utveckling av modellen för att beskriva cyklisters åkkvalitet, 
dvs. för tolkning av mätresultaten, presenteras i kapitel 5. 

 
4.1.1 Praktiska erfarenheter 

Utifrån testmätningarna i Malmö och den mer omfattande cykelvägnätsmätningen i 
Lidingö fick vi en del värdefulla erfarenheter. Det första vi kunde konstatera var att det 
var svårt att rent praktiskt utföra mätningarna, eftersom många cykelvägar var smalare 
än väntat (bara ca 2 meter breda). Mätbilen, som är 1,5 meter bred mellan ytterkanterna 
på bakhjulen, tog i princip upp hela bredden på cykelvägen.  

Vid de första testmätningarna i Malmö, var det mycket trafik på cykelvägen. Dålig sikt i 
kurvor, vid buskage etc. gjorde det svårt för en del cyklister att upptäcka mätbilen. 
Risken för konflikter innebar en låg mäthastighet om maximalt ca 35 km/h. Det, i 
kombination med andra hinder, medförde också att det blev mer stopp i mätningen än 
vid mätning på bilväg. Inbromsningar och alltför låg mäthastighet påverkar mätningen 
så att resultaten blir otillförlitliga. Passage över kantstenar i samband med korsningar 
gav överslag i mätningarna (tydliga toppar i mätdata). Därför är det viktigt att notera när 
det förekommer hinder och tillfälliga stopp i mätningen samt när korsningar eller annat 
som kan påverka mätningen passeras.  

En slutsats från mätningarna i Lidingö, var att begreppet ”cykelväg” är väldigt brett. En 
del av sträckorna som skulle mätas var mycket smala asfalterade parkstråk och vissa av 
sträckorna var inte ens belagda och kunde därmed inte mätas utan enbart inventeras. 
Även på belagda vägar förekom grus, löv eller annat skräp på vägytan, vilket kan störa 
mätningen och sänka tillförlitligheten på mätdata. Totalt inventerades 102 km cykelväg 
i Lidingö, varav 26 km bestod av grusväg, 3,5 km bestod av ”snuttar” kortare än 
100 meter och 2,1 km av sträckor som inte kunde nås på grund av trappor, etc. Mät-
värden kunde därmed bara erhållas på en sträcka om totalt 70,4 km, dvs. på 70 % av den 
ursprungligt tilltänkta sträckan. För den intresserade kan nämnas att Rambölls värdering 
av underhållsbehovet visade att 1,7 km av cykelvägnätet i Lidingö var i akut behov av 
underhåll och 11,5 km var i stort behov av en underhållsåtgärd. 

 
4.1.2 Fotografering 

Vid den första testmätningen togs ett foto automatiskt var 20:e meter. Då fotona gav 
intressant information ansågs det värdefullt att ta och lagra foton vid tätare intervall. Vid 
senare mätningar valdes därför intervallet var 5:e meter istället. Då täcktes i princip hela 
mätsträckan in i fotograferingen. Efter den första testmätningen förlängdes också fästet 
till kameran, så att kameran hamnade något högre upp och därmed kunde fånga en 
vidare vy. 

 
4.1.3 Placering av lasrar 

En viktig frågeställning är i vilket läge lasrarna bör positioneras för att få ut maximal 
information från dem utan att för den skull mäta för tätt. Mätningarna som gjordes med 
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RST29, med 23 lasrar med 1 dm mellanrum, visade att variationen tvärs vägen för den 
längsgående jämnheten inte var så stor på de sträckor som mättes (totalt ca 1,9 km). 
Analyser av data visade att man får en ganska bra beskrivning av cykelvägens längs-
gående ojämnheter även om man bara mäter med två lasrar. Det tillskott i information 
som man får genom att lägga till en tredje laser är inte så stort. Alla analyser som gjorts 
på data från mätningarna med RST29 presenteras i bilaga 5. 

Analyserna visade att de teoretiskt bästa positionerna för två lasrar, med hänsyn till 
förklaringsgraden, är 0,7 respektive 2,2 meter från vägkant. Då kan 96 % av variansen 
av de medelaggregerade värdena och 85 % av variansen för de maxaggregerade värdena 
förklaras. Val av placering kräver emellertid en mer omfattande diskussion, så att även 
andra faktorer beaktas. En placering som ger högst förklaringsgrad kommer att spegla 
den totala variansen, men egentligen är det kanske viktigare att mäta där variansen är 
som störst. Liksom tidigare nämnts (i avsnitt 3.2) finns det dessutom en poäng med att 
mäta jämnheten i den sidolägesposition där de flesta cyklister faktiskt cyklar. Vi har 
antagit att den positionen är vid 0,5 meter in från höger vägkant. Även med den posi-
tionen given får vi bäst förklaringsgrad om den andra lasern är placerad 2,2 meter in 
från vägkanten (se Figur 25, i bilaga 5). Emellertid gav alla positioner mellan 1,3 och 
2,4 meter från höger vägkant en hög förklaringsgrad och det tycks inte ha någon större 
betydelse var inom detta spann som den andra lasern placeras.  

Om man bara skulle använda en laser, skulle man kunna förklara mellan 76 och 86 % av 
variansen för de medelaggregerade värdena och mellan 59 och 75 % av variansen för 
den maxaggregerade datan, beroende av var den lasern var placerad (se Figur 24, i 
bilaga 5). För alla placeringar mellan 0,7 och 1,6 meter från vägkant, var förklarings-
graden ungefär densamma. För lasrar placerade närmare vägkanterna var förklarings-
graden lägre, vilket inte är särskilt förvånande. Ju närmare vägkanterna man befinner 
sig, desto större variation är det sannolikt i den längsgående jämnheten, eftersom det där 
är vanligare med skador som exempelvis sättningar och rotinträngning. 

Det bör påpekas att dataunderlaget som använts i ovanstående analyser inte är särskilt 
omfattande och att det egentligen krävs fler mätningar på olika typer av sträckor för en 
mer statistisk säkerställd slutsats. Exempelvis skulle det vara värdefullt att mäta på 
cykelvägar med olika bredd och att mäta på fler platser i landet. Det är troligt att varia-
tionen i jämnhet är större på t.ex. cykelvägar i Norrland där det är vanligare med tjäl-
skador än i Malmö där våra mätningar gjorts.  

 
4.1.4 Presentation av mätresultaten 

De mätningar som Ramböll gjorde i Lidingö, med syfte att beskriva behovet av under-
hållsåtgärder, är ett bra exempel på hur mätresultaten kan presenteras. I ett första steg 
identifierades sträckor som enligt mätning av längsprofilen eller som föraren, i samband 
med mätningen, noterat (se avsnitt 3.3) var i behov av åtgärd. En redovisning i olika 
färger gjordes på en karta från Google Earth (se Figur 11), så att man enkelt kunde se 
vilka cykelvägar som enligt mätning och/eller notering var bra eller dåliga. I ett andra 
steg, gjordes en bedömning av behovet av åtgärd av en beläggningstekniker utifrån de 
fotografier som tagits simultant med mätningen.  

Längsprofilen, förarens digitala noteringar och bedömningen utifrån fotografierna 
användes alltså alla som underlag för att klassa inmätta sträckor enligt deras underhålls-
behov. Resultaten presenterades i en data-viewer där man kunde se all data interaktivt 
tillsammans med bilderna. Dessutom gjordes en ren bildvisare som var uppskattad av 
uppdragsgivaren. Mätdata och bilder anpassades också så att de gick att importera i 
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kommunens GIS-system, MAP-info. Lidingö kommun använde allt detta i sin asfalt-
entreprenad för selektering av sträckor att åtgärda (Rambölls förslag på underhållsåt-
gärder presenteras i bilaga 6). Tack vare fotografierna kunde de också välja bort vissa 
"rödmarkerade" sträckor, eftersom det blev uppenbart att de exempelvis var återvänds-
sträckor som inte användes. 

 
Figur 11  Mätning av cykelvägarna i Lidingö, presenterade på en karta från Google 
Maps. Klassificeringen av sträckorna är gjord utifrån mätningen av längsprofilen och 
förarens digitala noteringar: Grönt = hög, Gult = låg och Rött = mycket låg komfort, 
enligt längsprofilmätning; Orange = grönt enligt mätning men direkt behov av åtgärd 
enligt den subjektiva bedömningen (t.ex. sprickor, gräsintrång etc.); Svart = gult eller 
rött enligt mätning, samt direkt behov av åtgärd enligt den subjektiva bedömningen. 

 
4.2 Cyklistutvärdering av uppmätt slinga i Malmö 

I det här avsnittet presenteras resultaten från cyklistutvärderingen i Malmö som gjordes 
i syfte att relatera mätningarna av längsprofilen till en cyklists upplevda åkkvalitet. 
Resultaten som presenteras här beskriver emellertid endast skillnader i cyklisternas 
bedömning, etc. Själva kopplingen mellan cyklisternas bedömning och den uppmätta 
längsprofilen görs senare, i avsnitt 5.2.3 och kapitel 5.3. 

 
4.2.1 Cyklisternas absoluta bedömning av teststräckorna 

Det första vi kunde konstatera vid cyklistutvärderingen, var att det var en stor indivi-
duell skillnad i bedömningen mellan olika cyklister och att det därmed är svårt att dra 
någon slutsats om vad ”medelcyklisten” tycker. Dessutom visade det sig vara svårt för 
cyklisterna att bortse från omgivningen och bara bedöma själva vägytan. Det framgick 
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av kommentarer som cyklisterna skrev i samband med bedömningen (se bilaga 4) och i 
den avslutande diskussionen vi hade med respektive cyklistgrupp. Exempelvis kom-
menterade en av cyklisterna att: ”sträcka H var ju så obehaglig för där var det så mörkt 
när det växte så mycket träd nära vägen”.  

En sammanställning av cyklisternas absoluta bedömning av teststräckorna A till H 
visade att även om det var stora individuella skillnader i bedömningen, så gick det att 
skilja bedömningen av de olika sträckorna åt (se Figur 12). I och J i figuren är 
sträckorna A och B som bedömdes en andra gång, avslutningsvis. Den genomsnittliga 
absoluta bedömningen stämde väl överens med vår visuella bedömning vid valet av 
teststräckor, då A och B bedömts vara jämna och fina, C och D ha grövre textur samt 
några mindre ojämnheter, E och F många synliga skador i form av sprickor och 
krackeleringar, och G och H många stora och synliga skador till följd av rotinträngning. 
Foton av teststräckorna har tidigare visats i avsnitt 3.4.1, i Figur 4 till Figur 7. 

 

Figur 12  Cyklisternas genomsnittliga absoluta bedömning av teststräckorna A till H på 
Jägersro-slingan i Malmö. Sträckorna A och B bedömdes även en andra gång, avslut-
ningsvis. Den bedömningen benämns I respektive J i figuren. Medelvärdet anges med en 
punkt i boxen och inom boxen ligger de värden som hamnar mellan 25- och 75-percen-
tilerna. Boxarnas ”morrhår” anger det lägsta respektive det högsta bedömningsvärdet 
som sträckan fått av någon cyklist. 

 
4.2.2 Cyklisternas relativa bedömning av teststräckorna 

Även den relativa bedömningen, då cyklisterna skulle jämföra varje teststräcka med 
tidigare körd sträcka, stämde överens med vår visuella bedömning av sträckorna, så att 
A och B bedömdes vara i bäst skick och sträckorna E till H bedömdes vara sämre än 
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övriga sträckor (se Figur 13). Intressant är att medianen har värdet 0 för jämförelser av 
sträckor inom paret (utom mellan G och H), men oftast positiv för jämförelser mellan 
två par, dvs. den senare bedöms vara sämre än den tidigare. Detta är vad vi förväntat oss 
då teststräckorna valdes så att de parvis skulle vara av liknande standard, men där det 
skulle vara en skillnad i standard mellan paren, med en gradvis försämring från A till H. 

 
Figur 13  Cyklisternas relativa bedömning av teststräckorna, presenterat i box-plottar 
som visar hur många enheter B bedömts vara sämre (högre värde) än A osv. Median-
värdet anges som ett sträck i boxen och inom boxen ligger de värden som hamnar 
mellan 25- och 75-percentilerna. Boxarnas ”morrhår” anger min- och maxvärden 
exklusive eventuella extremvärden som anges med plustecken i diagrammet. AB2 jämför 
skillnaden i bedömningen som gjordes av sträcka A respektive B en andra gång, avslut-
ningsvis. 

 

Cyklisternas relativa bedömning av teststräckorna stämde bra överens med deras 
absoluta bedömning (se Figur 14). Den relativa enkäten svarar mot en serie parvisa 
jämförelse och här har fiktiva absoluta värden beräknats för den relativa bedömningen, 
utifrån bedömningen av sträcka A och ackumulerade avvikelser från denna. Betraktar vi 
absolutnivåerna som relativa skillnader så får vi en korrelation på 0,96 till de relativa 
enkätsvaren. Korrelationen mellan kurvorna i figuren är 0,95. 
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Figur 14  Cyklisternas relativa bedömning av teststräckorna i jämförelse med deras 
absoluta bedömning. A2 och B2 avser bedömningen av sträcka A respektive B som 
gjordes en andra gång, avslutningsvis. 

 
4.2.3 Skillnad i bedömning mellan de olika cyklistgrupperna 

Om man jämför bedömningen mellan de olika cyklistgrupperna kan man se att det finns 
en viss skillnad mellan hur de bedömt de cyklade teststräckorna (se Figur 15). Det finns 
naturligtvis individuella skillnader, vilket tidigare nämnts, men generellt gäller att 
gruppen med cyklister från Cykelfrämjandet var mer kritiska i sin bedömning. Deras 
genomsnittliga bedömning låg högre än de andra grupperna på nästan alla teststräckor 
(undantaget A och C där studenterna hade högre medelvärde). Cyklisterna från 
Cykelfrämjandet var också de som var mest eniga i sin bedömning. Teststräckorna E till 
och med H bedömdes med en femma eller en sexa, av samtliga cyklister i den gruppen. 

Att cyklisterna från Cykelfrämjandet var mer kritiska än övriga, kan höra samman med 
deras engagemang för cykelfrämjande åtgärder. Men, det kan även förklaras av högre 
ålder på deltagarna och att de cyklar de använde i regel hade något smalare däck än de 
cyklar övriga cyklister använde (se bilaga 3). 

Störst variation i bedömningen var det inom gruppen med studenter. Exempelvis hade 
teststräckorna E till F en lägsta bedömning på 2 och en högsta bedömning på 5 eller 6, i 
den gruppen. 
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Figur 15  Jämförelse mellan de olika cyklistgruppernas absoluta bedömning; 
E=”experter”, S=studenter, C=Cykelfrämjandet.  

 
4.2.4 Skillnad i bedömning beroende av riktning 

Det visade sig även vara en skillnad i den absoluta bedömningen beroende av i vilken 
riktning cyklisterna cyklat längs testslingan. Såväl medelvärde, maxvärde och minvärde 
var lika eller högre, dvs. sträckorna bedömdes vara i sämre skick, bland de som cyklat 
testslingan medsols jämfört med de som cyklat motsols (se Tabell 1). Skillnaden var 
dock inte statistisk, enligt Kruskalwallis- och t-test. 

 

Tabell 1  Bedömning av teststräckorna beroende av cyklad riktning. 

Test-
sträcka 

Medsols Motsols Totalt 

Min Medel Max Min Medel Max Medel 

A 1 1,6 3 1 1,4 2 1,5 

B 1 2,2 5 1 1,6 3 1,9 

C 1 2,8 4 1 1,8 3 2,3 

D 1 3,1 5 1 1,8 3 2,5 

E 3 4,7 6 2 4,1 5 4,5 

F 3 4,9 6 2 4,2 6 4,6 

G 4 5,3 6 2 4,8 6 5,1 

H 3 4,7 6 2 4,6 6 4,7 

A2 1 1,4 3 1 1,2 2 1,3 

B2 1 1,5 3 1 1,2 2 1,4 
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En tänkbar orsak till varför det skulle kunna vara en skillnad i bedömningen beroende 
av riktningen, är skadornas placering tvärs vägen. Så var fallet med teststräcka D, där 
det var en lagning på den sidan av vägen där medsols-cyklisterna antagligen cyklade. 
Dessutom hade de sannolikt en högre hastighet än motsols-cyklisterna över denna 
teststräcka, eftersom cykelvägen här lutade i samma riktning som medsols-cyklisterna 
färdades. Tidigare studier (Vej & Park, Driftskontoret i Köpenhamn, 2004 och Nilimaa, 
2009) har visat att en ökning av cykelhastigheten ger mer vibrationer i cykeln. Med 
dessa argument, borde å andra sidan teststräckorna G och H ha uppfattats värre för de 
cyklister som cyklade motsols än för de som cyklade medsols, eftersom träden står 
söder om cykelvägen och rotinträngningen ger störst ojämnheter på den sidan och 
eftersom cykelvägen här lutade i den riktning som motsols-cyklisterna färdades.  

En annan orsak till skillnad i bedömning beroende av riktningen, är i vilken ordning de 
olika teststräckorna bedöms. Medsols-cyklisterna började med sträcka A och B och 
fortsatte sedan med C och D osv. och fick alltså en successiv försämring av sträckorna. 
Motsols-cyklisterna kom, efter att ha cyklat ”referenssträckorna” A och B, ganska direkt 
på de sämsta sträckorna G och H. Ordningen skulle således kunna påverka cyklisternas 
uppfattning av skalan för bedömningen.  

Fyra av cyklisterna i gruppen med cyklister från Cykelfrämjandet fick cykla slingan 
även en andra gång, nu i motsatt riktning. Syftet var just att se om det var någon skill-
nad i bedömning beroende av i vilken riktning de cyklade testslingan. Utifrån detta lilla 
test gick det inte att se att riktningen hade någon större betydelse. Däremot fanns en 
tendens att de sträckor som kan anses vara i sämre skick (C t.o.m. H) bedömdes vara 
sämre vid cykling en andra gång och de sträckor som kan anses vara i bättre skick (A 
och B) att vara bättre, jämfört med första varvet. Istället för att visa på riktningens 
betydelse för bedömningen, gav alltså testet en antydan till betydelsen av att cyklisten 
var van vid uppgiften och hade något att relatera till vid bedömning under det andra 
varvet.   
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5 Utveckling av modell för att beskriva cyklisters åkkvalitet 

5.1 Teoretisk bakgrund  

Även detta avsnitt innefattar till viss del ett utdrag ur VTI rapport 584 (Niska och 
Sjögren, 2007). 

 
5.1.1 Beskrivning av cyklisters komfort/åkkvalitet 

Komfort är egentligen ett brett begrepp, som kan inbegripa såväl cyklisternas upplevelse 
av säkerhetsrisk och rullmotstånd som deras allmänna upplevelse av att cykla en viss 
sträcka med en viss vägyta. Även ändamålet med cykelturen, cykelkonfiguration och 
personens fysiska och psykiska tillstånd är faktorer som ingår i komfortbegreppet, om 
inget annat sägs. Befintliga komfortmodeller för cyklister är vanligtvis utvecklade för 
cykelfält och cykelstråk i blandtrafik och inte för separerade cykelvägar och är främst 
relaterade till cykelvägens utformning, med mätbara tillstånd som vägbredd, hastighet, 
andel tung trafik, etc. (Schneider et al., 2005). Vägytan ingår sällan som en parameter, 
trots att ett flertal studier visat att det finns ett samband mellan cyklisters komfortvärde-
ring och vägytans kondition (Wigan and Cairney, 1985; Landis et al., 1997; Guthrie, 
Davies and Gardner, 2001).  

Begränsar man komfortbegreppet till att endast omfatta det vi i den här rapporten kallar 
åkkvalitet, dvs. upplevelsen av rullmotstånd och vibrationer, är vägytans kvalitet av 
största betydelse. Endast ett fåtal studier har gjorts för att ta reda på vad cyklisterna 
anser är acceptabelt och vilka vägyteparametrar de tycker är viktiga. En australiensisk 
studie (Cairney och King, 2003) har visat att det finns ett samband mellan cyklisters 
bedömning av en cykelväg och cykelvägens jämnhet, textur och friktion.  

Friktionen har stor betydelse för cyklisternas säkerhet och för att en yta inte ska upp-
levas som hal, är det nödvändigt med en viss mikro- och makrotextur. På makronivå 
kan texturen emellertid ha en negativ inverkan på cyklisternas åkkvalitet. Det som 
kallas megatextur, ojämnheter mellan 50 och 500 mm, samt ojämnheter upp till en 
våglängd på ungefär 5 meter, är antagligen de parametrar som har störst betydelse för 
cyklisternas åkkvalitet. I Figur 16 nedan har vi försökt illustrera olika ojämnheters 
betydelse för cyklisternas upplevda åkkvalitet.  
 

 
Figur 16  Olika benämningar och deras koppling till ojämnheters våglängdsstorlek och 
bedömning av dess betydelse för cyklisters åkkvalitet.  



 

32   VTI rapport 699 

I ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet (Nilimaa, 2009) har man studerat 
sambandet mellan de färdvibrationer som en cyklist utsätts för och cykelbanans textur. 
Man fann ett tydligt linjärt samband mellan megatextur och vibration, medan sambandet 
mellan makrotextur och vibration inte var lika tydligt. Vägens profil och texturer upp-
mättes med hjälp av en lasermätbil, med 17 lasrar. Vibrationsmätningar gjordes med 
hjälp av sex olika accelerometrar monterade på olika ställen på en testcykel. Man kunde 
konstatera att vibrationerna sprider sig på samma sätt över hela cykeln, men med olika 
nivåer i de olika delarna. En accelerometer placerad vid cykellyktan registrerade i regel 
vibrationer som var mellan två och tre gånger högre än de i cykelsadeln. Enligt Nilimaa 
(2009) ligger de vertikala vibrationerna i cykelsadeln normalt mellan 0,5 och 2 m/s2 vid 
cykling på asfalterade vägar, beroende på vägens jämnhet och cykelns hastighet. Vid 
sämre förhållanden kan vibrationerna i cykelsadeln uppgå till 5 m/s2. Cykelns hastighet 
påverkar vibrationerna direkt proportionellt, så att en fördubbling av hastigheten ger en 
dubblering av vibrationen.  

 
5.1.2 IRI som mått på cykelvägars jämnhet 

Ett problem är hur jämnheten på cykelvägarna ska mätas och beskrivas. IRI-måttet, som 
är gängse standard vid beskrivning av jämnheten på bilvägar, har ingen tydlig korrela-
tion med cyklisters subjektiva uppfattning av jämnheten på en cykelväg (Cairney och 
King, 2003). IRI (International Roughness Index) är ett responsmått, vilket innebär att 
från IRI-modellen kommer ett värde som bedömt de olika ojämnheterna i längsprofilen 
enligt en viss parameteruppsättning. Denna parameteruppsättning är helt grundad på en 
bil, närmare bestämt en fjärdedels bil. Denna fjärdedels-bil representeras av ett system 
av fjädrar och dämpare enligt en bils egenskaper. Modellen färdas i 80 km/h längs 
längsprofilen och de rörelser som sker vertikalt, upp och ner summeras per körd längd. 
Redan valet av 80 km/h innebär att, ur ett cykelperspektiv, helt fel storleksordning hos 
ojämnheterna bedöms. Detta blir inte bättre av att fjädringsegenskaperna är enligt en 
personbil. En färd med cykel upplevs naturligtvis annorlunda än en färd med bil. 
Exempelvis ger långa våglängder (10–20 meter) ett högt IRI-värde, men dessa påverkar 
i princip inte en cyklists obehag av ojämnheter (se Figur 16).  

De standardkrav för cykelvägar som tillämpas i Sverige idag är framtaget med utgångs-
punkt från biltrafiken. Nybyggda cykelvägar ska, enligt ATB VÄG 2005, minst ges en 
jämnhet motsvarande jämnhetsklass 1. Vid trafikpåsläpp innebär det, vid otjälade för-
hållanden, ett IRI< 2,4 mm/m och 4,2 mm/m vid tjälade förhållanden. Kravet gäller för 
medelvärdet över en 20-meterssträcka. 

 
5.2 Modellens uppbyggnad 

5.2.1 Utgångspunkt 

Utgångspunkten för den modell vi valde som första ansats, var att den skulle vara så 
enkel, framtidssäker och pedagogisk som möjligt. Av det skälet valde vi att inte ha en 
modell som beskriver cyklisters acceleration (responsen från ojämnheterna som är 
beroende av färdhastighet och fjädringsegenskaper), vilket gjorts i tidigare studier (t.ex. 
Vej & Park, Driftskontoret i Köpenhamn, 2004 och Nilimaa, 2009). Den princip vi 
utgick ifrån, var att låta en rätskena flyttas en decimeter i taget längs cykelvägens upp-
mätta längsprofil och registrera den maximala höjdskillnaden (se Figur 17). Grundidén 
med vår modell är att utgå från en för ändamålet tillräckligt bra modell. En vidare 
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modellutveckling, till en mer förfinad modell, är möjlig men behövs inte om det visar 
sig att denna enkla modell duger bra. 

 
Figur 17  Den principiella uppbyggnaden av modellen för att beskriva cyklisters 
åkkvalitet. Z anger den maximala höjdskillnaden mellan rätskena och vägprofil. 

 

Det viktiga är att man mäter och sparar längsprofilen, så att man vid ett senare tillfälle, 
om ett nytt vidareutvecklat mått finns, kan återanvända den sparade längsprofilen för att 
beräkna utfallet av det nya måttet. En direkt responsmätning medger inte detta. En 
annan fördel med att först mäta in en längsprofil, är att den är oberoende av hastigheten 
(om mätsystemet för övrigt klarar detta). En responsmätning är hastighetsberoende och 
kräver att man väljer en standardparameter för detta. I Figur 18 visas den hantering vi 
föreslår av en jämnhetsmätning på cykelväg. Praktiskt innebär det att metoden kräver att 
man mäter en längsprofil som täcker önskade ojämnheter (våglängder), första boxen i 
figuren. Processerna i de följande boxarna sker på kontoret, så att man i en efterberäk-
ning applicerar måttet (i vårt fall från rätskenan) på profilen. Måttet ska sedan värderas, 
exempelvis relaterat till cyklisters upplevda åkkvalitet och uppmätta sträckor klassi-
ficeras utifrån uppsatta gränsvärden (se avsnitt 5.3). Mätningen kan sedan vara ett 
underlag för prioritering av åtgärder. 
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Figur 18  Fem steg i hanteringen av en jämnhetsmätning på cykelväg. 

 
5.2.2 Presentationsintervall 

Från de decimetervärden som fås vid rätskenans förflyttning längs cykelvägens profil, 
beräknas ett medelvärde. Längden på sträckan som medelvärdet ska beräknas för, är i 
princip valfri. En för kort sträcka ger emellertid en ohanterligt stor datamängd att 
bearbeta och analysera och med en för lång sträcka riskerar man att missa värdefull 
information. Vi har valt att beräkna ett medelvärde över en 5-meterssträcka, vilket 
svarar mot 1 sekunds cykling i 18 km/h (”normal” cykelhastighet). Både medelvärdet 
och maxvärdet för 5-meterssträckan anges.  

Förutom detta kortare rapportintervall på 5 meter som svarar mot en cyklists registre-
ringssträcka, behöver man en längre representationssträcka som sammanfattar sträckans 
kvalitet för en eventuell beslutsfattare. Den längre sträckan är relativt fri att välja bero-
ende på ändamål, men om den väljs alltför lång riskerar man att missa värdefull infor-
mation. En bra representationssträcka bör vara minst 50 meter, vilket ger ett minimum 
av 5-meters bitar att representera. Eftersom de teststräckor vi använde oss av vid 
cyklistutvärderingen var just 50 meter, har vi också valt det intervallet vid presentation 
av kvalitetsklassningen av de sträckor som ingår i projektet (se avsnitt 5.3.3 och 5.3.4). 
 
5.2.3 Rätskenans längd 

I en modell av detta slag kan man välja olika längder på den rätskena som i modellen 
ska löpa läng vägens profil, beroende av vilka ojämnheter man vill identifiera. I 
Vägverkets metodbeskrivning för jämnhetsmätning med rätskena, ska rätskenan vara 
3 meter lång. I utgångsläget i vår modell för att beskriva cyklisters åkkvalitet, lät vi 
rätskenan ha en längd på 1,2 meter eftersom det överensstämmer med axel-avståndet på 
en ”vanlig cykel”. Analyser av olika längd på rätskenan, visade emellertid att en 
rätskena av längden 0,5 meter gav den bästa korrelationen mellan uppmätt värde och 
cyklisternas absoluta bedömning vid cyklistutvärderingen i Malmö. För såväl medel-
värdet som maxvärdet av rätskenevärdet på en 50-meterssträcka visade sig en 
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0,5-meters rätskena ge bäst korrelation med cyklisternas absoluta bedömning (se Tabell 
2). Vi har därför arbetat vidare med en 0,5-meters rätskena. Rätsekenvärdena har 
beräknats för varje laser separat. Vid påföljande beräkning av medelvärden respektive 
maxvärden för de aktuella 50-meterssträckorna, har samtliga rätskenevärden för båda 
lasrarna använts för hela sträckan.  

 

Tabell 2  Korrelationen mellan rätskenevärden och cyklisternas absoluta bedömning av 
teststräckorna (50 m) på Jägersro-slingan, för rätskenor av olika längd. 

Rätskenans 
längd (m) 

Korrelationsvärde, rätskena jämfört med cyklistbedömning 

Medelvärde Maxvärde 

0,3 0,913 0,822 

0,5 0,920 0,942 

0,7 0,920 0,932 

0,9 0,916 0,922 

1,2 0,905 0,921 

1,5 0,907 0,923 

2 0,910 0,877 

3 0,910 0,889 

 

Med en 0,5-meters rätskena betraktar vi ojämnheter med våglängder från ca 20 till 
50 cm, för de mätdata som tillhandahölls från Jägersro-slingan. Samplingsteoremet och 
rätskenans längd avgör detta. Data var samplade med ett värde för varje 10 cm och 
sedan filtrerade med ett 10 meters högpassfilter. Vårt ursprungliga önskemål på mät-
data, var att få data även för kortare ojämnheter. Då skulle korrelationen mellan 
cyklisternas bedömning och rätskenans utfall troligtvis blivit ännu bättre, eftersom det 
antagligen är de korta ojämnheterna, kanske från en bit in i makrotexturområdet och upp 
till 50 cm som är mest intressanta (se Figur 16). För att säkerställa att även mindre 
ojämnheter registreras, skulle det vara värdefullt att komplettera med mätning av 
texturen. Detta diskuteras vidare i kapitel 6 och 7.  

 
5.3 Gränsvärden – klassificering 

Det finns inga tydligt definierade gränsvärden för vad som kännetecknar en bra eller 
dålig cykelväg utifrån en cyklists upplevda åkkvalitet. I samband med komfortmät-
ningar på cykelvägar gjorda i Danmark (Vej & Park, Driftskontoret i Köpenhamn, 
2004), valde man att gruppera komfortvärden (baserade på summerade viktade 
accelerationsvärden) mellan 1 och 10, enligt nedanstående skala:  

 1–2:   Komfortabel (Grön) – Bra och behaglig cykelväg 
 3–4:   Tillfredsställande (Gul) – Jämn cykelväg där enstaka skakningar känns 
 5–6:   Brukbar (Rosa) – Nästintill acceptabel cykelväg med en del ojämnheter 
 7–10: Otillfredsställande (Röd) – Dålig cykelväg med hål och sprickor, som 

upplevs mycket obehaglig av cyklister. 

Då vår metod inte baseras på accelerationsvärden, behöver vi själva försöka definiera 
gränserna för vad som är bra respektive dåligt. 
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5.3.1 Definition av störande ojämnheters storlek 

Utifrån de fältstudier av cyklisters upplevda åkkvalitet vid överfart av olika stora ojämn-
heter, som vi genomförde vid VTI, verkar det gå en gräns vid ca 10 mm höjd (amplitud) 
för att en ojämnhet ska upplevas som obehaglig (se Figur 19). Metallribban som var 
endast 5 mm tjock kändes nästan inte alls när den cyklades över. Metallribborna som 
var 8 och 10 mm tjocka var kännbara, medan den som var 12 mm tjock var klart 
obehaglig. I en liknande australiensisk studie (Cairney och King, 2003), fick test-
cyklister bedöma upplevelsen av att cykla över några kanter. Syftet var att hitta vilken 
höjdskillnad mellan betongplattor som är acceptabel för cyklister. Vid 6 mm kände de 
flesta inte av höjdskillnaden eller tyckte att det inte utgjorde något problem. Vid 12 mm 
kände mer än hälften obehag vid passage av kanten och vid 18 mm kände alla obehag. 
Det bör poängteras att inte bara kanternas/ojämnheternas amplitud har betydelse för 
känslan vid överfart med cykel. En skarp kant, liknande den rektangulära profil som 
användes vid försöken vid VTI (se Figur 9), känns naturligtvis mer än en mer rundad 
kant. 

 
Figur 19  Boxplottar som illustrerar de sex cyklisternas bedömning av känslan av att 
cykla över metallribbor av olika tjocklek, vid ”normal” cykelhastighet (1=helt bekväm; 
6=mycket obehaglig). Medianvärdet anges som ett sträck i boxen och inom boxen ligger 
de värden som hamnar mellan 25- och 75-percentilerna. Boxarnas ”morrhår” anger 
min- och maxvärden. 

 

Ovanstående figur visar cyklisternas bedömning när de cyklade i ”normal” hastighet. 
Några av cyklisterna provade att cykla i olika hastigheter och kommentera upplevda 
skillnader. De flesta av cyklisterna tyckte att hastigheten påverkade upplevelsen, men 
åsikterna gick isär om på vilket sätt. Några tyckte att de tjockare metallribborna kändes 
tydligare vid en lägre hastighet medan andra tyckte att en högre hastighet gjorde att de 
kändes tydligare. 

Ett gränsvärde på 10 mm stämmer väl överens med diverse kravspecifikationer, etc. 
Med det i åtanke och utifrån resultaten från fältstudierna, valde vi att låta 10 mm vara 
vårt gränsvärde för maxvärden uppmätta med en 0,5-meters rätskena. 
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5.3.2 Definition av störande ojämnheters frekvens 

Obehag med att köra på en cykelväg är inte alltid förknippat med enstaka stora ojämn-
heter. Stora ojämnheter kommer ofta att förorsaka en undanmanöver och därför skapa 
obehag för cyklisten, förutsatt att det finns utrymme att svänga undan och att ojämn-
heten upptäcks. Istället är det ofta många små ojämnheter som sammantaget ger 
cyklisten en negativ uppfattning av åkkvaliteten på en cykelväg. Många små och 
konstanta ojämnheter är omöjliga att undvika, vilket också upplevs irriterande för 
cyklisten. Upplevs en till två stora ojämnheter på en relativt kort sträcka ska det 
naturligtvis ha ett större inflytande på komfortvärdena än om cykelvägen är lång och 
utan nämnvärda ojämnheter. Frågan är hur man ska säkra att en cykelväg med många 
små ojämnheter ger ett komfortvärde som står i rimlig relation till en cykelväg som 
endast har enstaka, men stora ojämnheter? Lösningen på det problemet (förutom att låta 
cykelvägens längd ingå som en parameter i komfortvärdet), är en viktning av mät-
värdena som tillgodoser det faktum att en cykelväg kan anses vara av tillfredsställande 
standard även om den har enstaka ”skönhetsfel”. Samtidigt ska viktningen göras så att 
många små ojämnheter uttrycker en generellt dålig standard. I Danmark, löste man detta 
genom att göra en progressiv viktning av de uppmätta vertikala accelerationerna (Vej & 
Park, Driftskontoret i Köpenhamn, 2004). 

Vi har valt att hantera detta genom att sätta gränsvärden för både maxvärdet och medel-
värdet på maxvärdena för varje intervall, på den sträcka som ska klassas (se nästa av-
snitt). Återkommande mindre ojämnheter kan också skapa obehag men fångas inte upp 
av profilmätningen utan kräver texturmätning. 

 
5.3.3 Klassning av teststräckorna på Jägersro-slingan 

Utifrån de gränsvärden vi satt, gjordes en klassificering av de teststräckor på Jägersro-
slingan som bedömts vid cyklistutvärderingen i Malmö. Varje teststräcka på 50 m, 
delades upp i 10 stycken 5-metersintervall. För varje intervall plockade vi ut den maxi-
mala höjdskillnaden i längsprofilen, registrerad av en 0,5-meters rätskena. Som tidigare 
(avsnitt 5.2.3) beräknade vi separata längsprofiler för respektive laser och tog maximalt 
utslag av dessa över sträckans längd (i detta fall 5 m). Detta ger oss 10 maxvärden för 
varje 50-metersintervall, som relaterar till respektive 5-meterssträcka. Vi klassificerar 
sedan hela 50-meterssträckan baserat på denna fördelning. Såväl medelvärdet som det 
största och det tredje största av dessa tio 5-metersvärden användes för klassificeringen 
(se tabell 3). Vi valde att klassa sträckorna i röd, gul eller grön nivå, enligt följande:  

 röd klass anger sämsta standard, med 3 stycken (30 %) eller fler maxvärden över 
10 mm, dvs. om ”3 största” ≥ 10 mm, eller ”Medel” ≥ 8 mm 

 gul är medelstandard med 1 eller 2 (10–29 %) maxvärden över 10 mm eller ett 
medelvärde på maxvärdena över 6 mm, dvs. om ej Röd, samt ”största” ≥ 10 mm, 
eller ”Medel” ≥ 6 mm 

 grön anger bästa standard och kräver att inget (0–9 %) maxvärde är över 10 mm 
och att medelvärdet på maxvärdena ligger under 6 mm. 

 



 

38   VTI rapport 699 

Tabell 3  Klassificering av teststräckorna på Jägersroslingan utifrån den maximala 
höjdskillnaden i längsprofilen, registrerad av en 0,5-meters rätskena. ”Medel” är 
medelvärdet av tio 5-metersvärden och ”Största”/ ”3 största” är det största respektive 
det tredje största talet av dessa tio värden.  

Sträcka Medel [mm] Största [mm] 3 största [mm] Klassning 

A 1,31 1,60 1,50 Grön 

B 1,29 2,00 1,37 Grön 

C 1,79 4,45 1,79 Grön 

D 0,98 2,04 1,03 Grön 

E 5,98 9,8 7,76 Grön 

F 5,91 11,98 6,97 Gul 

G 4,90 12,07 5,92 Gul 

H 7,63 15,44 14,74 Röd 

 

En jämförelse mellan klassningen enligt ovanstående tabell och cyklisternas bedömning 
av teststräckorna på Jägersro-slingan (se Figur 12, i avsnitt 4.2), visar att vi borde 
skärpa kraven något för att få bättre överensstämmelse med cyklisternas bedömning. 
Sträcka E (se Figur 6, i avsnitt 3.4) borde inte ha klassats som grön om man ser till 
cyklisternas bedömning och också till den visuella bedömning vi gjorde inför försöket. 
Beläggningen på teststräcka E var ojämn och skadad med bland annat tydliga sprickor 
och krackeleringar. Såväl medelvärdet som det största värdet ligger i och för sig precis 
på gränsen för gul nivå (se tabell 3), men sträckan är så pass dålig att det motiverar en 
justering av gränsvärdena. Förslagsvis ska ett medelvärde över 5 mm innebära gul nivå, 
vilket också är vad vi rekommenderar i kapitel 7. För en säkrare definition av gräns-
värdena krävs emellertid ett större dataunderlag. 

 
5.3.4 Klassning av cykelvägnätet i Lidingö 

Vid Rambölls tillståndsmätning av cykelvägnätet i Lidingö, gjorde de en klassning av 
de inmätta sträckorna efter potentiellt underhållsbehov, främst utifrån en visuell bedöm-
ning av behov av åtgärd men även utifrån inmätt längsprofil (se avsnitt 3.3 och 4.1.4). I 
ett första steg identifierades sträckor som enligt mätning av längsprofilen eller som 
föraren, i samband med mätningen, noterat var i behov av åtgärd. I ett andra steg, 
gjordes en bedömning av behovet av åtgärd av en beläggningstekniker utifrån de 
fotografier som tagits simultant med mätningen. Vägar med höga ojämnhetsvärden (från 
lasermätningen) och med ett stort bedömt underhållsbehov utifrån bilderna, har 
definierats med prioritering ”Mycket hög” eller ”Hög”. Sträckor som, trots att de har ett 
överskridet gränsvärde, inte är i så akut underhållsbehov har definierats med priorite-
ringen ”Lågt” eller ”Ingen”. 

Vid en jämförelse mellan Rambölls bedömning och klassningen enligt våra definitioner 
på grön, gul och röd, visade sig deras bedömning underkänna fler sträckor än vår klassi-
ficering (se Figur 20). Jämförelsen gjordes genom att de sträckor, av varierande längd, 
som Ramböll bedömt, delades upp i ca 50 meter långa delsträckor. Varje 50-meters-
sträcka klassades sedan i grön/gul/röd, utifrån våra gränsvärden. Figuren visar hur dessa 
fördelar sig för vägar med olika underhållsbehov, enligt Rambölls bedömning.  
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Figur 20  Jämförelse mellan klassning enligt våra definitioner på grön, gul och röd och 
Rambölls bedömning av underhållsbehovet (0=inget, 1=lågt, 2=högt och 3=mycket 
högt) på cykelvägnätet i Lidingö.  

 

Att länkarna klassificeras olika enligt vår definition jämfört med Rambölls bedömning 
är inte konstigt, med tanke på att deras främst bygger på en visuell bedömning som tar 
hänsyn till fler faktorer än bara jämnheten. En annan skillnad är att Ramböll betraktat 
ojämnheter med en våglängd mellan 1 och 3 meter medan vår metod fokuserar på 
våglängder från ca 0,2 till 0,5 meter (se avsnitt 5.2.3). Man kan emellertid säga att även 
detta resultat indikerar att det finns en anledning att justera vår definition av gul nivå. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Erfarenheter från cyklistutvärderingen  

I den här studien ville vi att testcyklisterna förutsättningslöst skulle försöka bilda sig en 
egen uppfattning om hur teststräckorna upplevdes, bekväma eller obekväma. De visste 
alltså inte i förväg hur bra eller dåliga de olika sträckorna skulle vara. Genom att låta 
testcyklisterna cykla hela slingan först en gång (utan att göra någon bedömning), innan 
själva bedömningsrundan, skulle de ha fått en möjlighet att ”känna in sig på skalan”. De 
skulle då ha vetat vilken variation i standard det var mellan de olika sträckorna och fått 
en bättre känsla för vad som är bra eller dåligt. Det lilla test vi gjorde med fyra cyklister 
som fick cykla testslingan ett andra varv (se avsnitt 4.2.4), antyder att bedömningen blir 
en annan om cyklisterna är förberedda på vilken variation de har att vänta. En annan 
fördel med att låta testcyklisterna cykla testslingan i förväg, är att de under bedömnings-
rundan kan koncentrera sig på själva bedömningen och inte fundera över hur de ska 
cykla och var teststräckorna ligger. 

Tester i Köpenhamn (Vej & Park, Driftskontoret i Köpenhamn, 2004) har visat att flera 
faktorer relaterade till mätcykeln har betydelse för resultatet av mätningen. Däcktyp 
(vilket bl.a. påverkar däckets bredd), däcktryck och viktpåverkan på bakhjulet, dvs. 
förarens vikt, är faktorer som måste beaktas. Ännu större betydelse har hastigheten. 
Testerna i Köpenhamn visade att 20 km/h var den hastighet som gav det bästa sam-
bandet mellan den upplevda och den beräknade komforten. En ökning av cykelhastig-
heten med 3 km/h gav ett 13 % högre komfortvärde och en minskning med 3 km/h gav 
ett 33 % lägre komfortvärde. I vår cyklistutvärdering noterade vi typen av cykel och 
däck, även om underlaget var för litet och variationerna i cyklisternas bedömning för 
stor för att kunna analysera dess betydelse. Testcyklisternas hastighet följde vi inte upp 
närmare än att de instruerades att cykla i ”normal” hastighet. Några av cyklisterna från 
Cykelfrämjandet, som var vana cyklister eller t.o.m. var utrustade med cykeldator, 
noterade sin ungefärliga cykelhastighet, men det var inget vi senare följde upp. Med det 
upplägg vi hade fick vi en variation i cyklistpopulationen som på sätt och vis speglar 
den naturliga variationen bland cyklister, vilket har en poäng. Å andra sidan innebär det 
att alltför många faktorer kan ha påverkat cyklisternas bedömning. För att få mer 
stringens i bedömningarna och därmed lättare kunna dra slutsatser för definitionen av ett 
komfortindex, hade det varit bra om cyklisterna haft samma cykel och cyklat i samma 
hastighet. 

Valet av testpersoner är också något man behöver reflektera kring. Gruppen med 
cyklister från cykelfrämjandet var mest kritiska i sin bedömning och de var också den 
grupp som var mest eniga. Enigheten i bedömningen gör det lättare att dra slutsatser för 
utvecklingen av en mätmetod som ska beskriva cyklisters upplevda åkkvalitet. Den 
erfarenhet och det engagemang i cykelfrågor som antagligen är orsaken till att 
cyklisterna från Cykelfrämjandet var mer kritiska, är också något som talar för att anlita 
dem vid den här typen av bedömningar. Det får emellertid ställas mot önskan om att 
definiera en metod som beskriver situationen för ”normalcyklisten”. 

Att relatera jämnhetsmätningar till cyklisters bedömning är svårt eftersom det, liksom 
såväl denna studie som studier i Danmark (Vej & Park, Driftskontoret i Köpenhamn, 
2004), visat sig att cyklisterna bedömer helheten snarare än endast vägytan. Det antyder 
att jämnhetsmätningar kan behöva kompletteras med manuella inspektioner för att ge en 
bra beskrivning av hur en cykelväg upplevs av en cyklist. 
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Cyklistutvärderingen som gjordes i Malmö visade på en stor individuell skillnad i 
bedömningen mellan olika cyklister och att det var svårt för några av cyklisterna att 
bortse från omgivningen och bara bedöma vägytan. En bättre formulering i bedöm-
ningsprotokollet hade kanske underlättat, exempelvis genom att definiera alla svars-
alternativ enligt följande: 

□ □ □ □ □ □ 
Helt slät Nästan helt 

slät 
Övervägande 

slät 
Tydligt 
skrovlig 

Störande 
skrovlig 

Obehagligt 
skrovlig 

Att cyklister har svårt att bortse från omgivande faktorer, var också något som visade 
sig vid fältförsöken på VTI i Linköping. Flera av testcyklisterna kommenterade där att 
det var lätt att luras i bedömningen av det ljud som uppstod vid passage över metall-
ribborna. De tunnare metallribborna skramlade mer, vilket upplevdes som störande, 
samtidigt som de i övrigt inte var obehagliga att passera. 

Faktorer relaterade till cykeln (typ av däck, lufttryck, fjädringsegenskaper och dimen-
sioner) samt hastighet är väsentliga för hur man upplever ojämnheter i cykelbanan. 
Vidare är cyklistens fysiska kondition samt ändamålet med cykelfärden andra viktiga 
faktorer att ta hänsyn till. Sammanfattningsvis kan sägas att vid en framtida cyklistut-
värdering kan det finnas ett värde i att kontrollera faktorer som lufttryck i däck, test-
cyklisternas vikt och hastighet vid bedömningen, men återigen måste det ställas mot 
önskan att beskriva situationen för ”normalcyklisten”. 

 
6.2 Tänk på detta vid mätning! 

Utifrån praktiska erfarenheter från testmätningarna i det här projektet, är slutsatsen att 
följande är viktigt att beakta vid mätning på cykelvägar: 

 Mätning på våta ytor eller ytor med grus, löv eller annat skräp på vägytan bör 
undvikas, eller åtminstone särskilt noteras 

 Med hänsyn till ovanstående bör mätningar på hösten undvikas. Mätningarna 
ska heller inte göras för tidigt på våren, innan tjälen gått ur marken, eftersom det 
kan påverka resultatet av mätningen 

 Hinder och tillfälliga stopp i mätningen samt när korsningar eller annat som kan 
påverka mätningen passeras måste noteras vid mätningen 

 För att undvika konflikter med fotgängare och cyklister bör tidpunkten anpassas 
så att flödestoppar på den aktuella sträckan undviks. Har man inte kännedom om 
hur cykelflödet ser ut på den aktuella sträcka, bör man generellt undvika mät-
ning mellan kl. 7 och 9 på morgonen och mellan kl. 15 och 18 på eftermiddagen. 
Bilderna har lägre prioritet, så finns inget annat alternativ får man mäta då det 
börjat bli mörkt 

 Mätfordonet måste vara tydligt utmärkt så att fotgängare och cyklister lätt kan 
upptäcka det 

 För att underlätta för föraren är det bäst om detaljer från omgivningen studeras i 
efterhand, utifrån bilder 

 Tillståndsmätningen är ett bra underlag för underhållsplaneringen, men för full-
ständig information bör de kompletteras med visuella inspektioner, helst gjorda 
ifrån cykelsadeln. På så sätt kan man få kompletterande information om andra 
faktorer, som också är viktiga för hur en cykelväg upplevs av en cyklist 
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 Även om en cyklist troligtvis väjer för större ojämnheter, är det viktigt att vid 
mätning fånga sådana skador. Därför ska fordonet köra rakt och inte undvika 
brunnar, potthål etc. såsom en cyklist skulle göra. 

 
6.3 Vidareutveckling av mätmetoden 

6.3.1 Val av ojämnhetsområde 

Den metod som utvecklats i det här projektet bygger på mätning av cykelvägens längs-
profil. Det är en stor fördel att man mäter längsprofilen och sedan som efterbehandling 
applicerar en måttberäkning. På detta sätt finns det en möjlighet att återkomma till en 
lagrad inmätning och pröva ett nyutvecklat mått, vilket inte är möjligt vid en direkt 
responsmätning. En annan fördel med att först mäta in en längsprofil, är att den är 
oberoende av hastigheten medan en responsmätning är hastighetsberoende. En respons-
mätning fångar emellertid direkt de ojämnheter som är relevanta, förutsatt att man har 
en korrekt responsmodell, vilket inte är alldeles enkelt. 

Frågan är vilka ojämnheter som är viktigast att inventera. Som tidigare beskrivits utgick 
vi från en rätskena av längden 1,2 meter som motsvarar avståndet mellan kontaktpunk-
terna för en normal cykel. Vid utvärderingen framkom att bäst korrelation erhölls med 
en kortare rätskena, 0,5 meter. I de mätdata som tillhandahölls från Jägersro-slingan, är 
data begränsade till att täcka ojämnheter mellan 20 cm och under 10 meter på grund av 
den mätmetod som användes vid detta tillfälle. Data var samplade med ett värde för 
varje 10 cm och sedan filtrerade med ett 10 meters högpassfilter. I fallet med vår rät-
skena, betyder det att vi betraktat ojämnheter mellan 20 cm (samplingsteoremet) till 
50 cm (rätskenans längd). Normalt är det inga problem att samla in data som med 
tillräcklig noggrannhet täcker ojämnheter från 5 cm upp till 50–100 meter. En anledning 
till begränsningen i detekterade våglängder, är framförallt för att fånga de längre våg-
längderna, över ca 20–30 meter, behöver mätsystemet hålla en hög hastighet, vilket bör 
undvikas på cykelvägar.  

Det stora problemet är emellertid inte begränsningen uppåt i våglängdsområdet utan 
gränsen nedåt, som gjort att vi i denna studie inte fångat ojämnheter med våglängder 
under 20 cm. Vårt ursprungliga önskemål på mätdata, var att få data även för kortare 
ojämnheter. Allt pekar på att korrelationen mellan bedömning och rätskenans utfall då 
skulle ha blivit bättre. Med andra ord, är det antagligen de korta ojämnheterna, kanske 
från en bit in i makrotexturområdet och upp till 50 cm som skapar mest obehag för 
cyklister och därmed är de mest intressanta att mäta, se Figur 16. Om detta är det mest 
intressanta våglängdsområdet, innebär det att man kan mäta profilen med endast en 
avståndsmätande lasersensor, utan stöd från en accelerometer på mätfordonet. Accelero-
metern används normalt för att fånga längre ojämnheter (än själva mätplattformen 
utgör) och dämpa/kompensera effekten av svängningar i mätplattformen, vilka kan 
påverka resultaten från mätningen. Principen att använda en simulerad rätskena, kan 
fortfarande användas på en profil som täcker kortare våglängder. I praktiken innebär 
detta att man behöver specificera vilka våglängder som ska kunna mätas av mät-
systemet. För att specificera detta mer exakt, behövs vidare studier. 
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6.3.2 Sidoplacering på cykelbanan 

Under projektets gång har vi haft diskussioner om var i sidled fordonet ska vara placerat 
vid mätning. Tanken är att denna typ av mätningar ska göras rutinmässigt och därför är 
det viktigt att välja det läge som är mest praktiskt, samtidigt som det är viktigt att kunna 
ge klara instruktioner till förarna så att mätningarna kan upprepas. Vi såg två tänkbara 
alternativ:  

1. Köra i mitten av cykelvägen, vilket är bra för att undvika hinder längs väg-
kanten. Det innebär också att man kan få en profil av vägmitt oavsett vägbredd, 
vilket är bra om man tror att det är mitten på cykelbanan som är viktigast att 
fånga i mätningen. Ojämnheterna på en cykelbana ligger ofta i kanterna (brunns-
lock, rotinträngning, sprickor, etc.). Emellertid är det kanske inte nödvändigt att 
dessa ojämnheter registreras i en uppmätt längsprofil. De registreras ändå, via de 
bilder som tas och i andra typer av skadeinventeringar 

2. Köra med högra hjulparet så nära vägkant som möjligt, vilket blir lättare att 
beskriva i instruktioner till förarna. Det här alternativet känns mindre godtyck-
ligt även om det kommer att förekomma skillnader i sidoläge förare emellan. 
Läget på lasrarna i förhållande till höger vägkant blir då detsamma oavsett väg-
bredd. 

På smala cykelvägar, omkring 2 meter breda, blir ovanstående två tillvägagångssätt i 
praktiken detsamma.  

Då vi tyckte att det viktigaste var att fånga det cyklisterna upplever, valde vi att göra 
mätningarna enligt alternativ 2 och att placera en lasersensor 0,5 meter från höger väg-
kant. Det finns emellertid inga studier som verifierar vårt antagande om att cyklisterna i 
huvudsak cyklar ca 0,5 meter från vägkanten. För vidare metodutveckling skulle det 
vara värdefullt med sådana studier. Det skulle också vara värdefullt med mätningar i 
andra kommuner, där andra bredder på cykelvägarna är vanligt förekommande och där 
sidoläget får en annan betydelse än för de cykelvägar i Malmö där vi gjort våra mät-
ningar. 

De lasersensorer som användes i projektet täcker bara in en millimeter i bredd (i prak-
tiken täcks en något bredare sektion in, eftersom man vinglar lite i sidled när man kör). 
Det finns andra lasersensorer som mäter 1 dm i bredd eller sådana som skannar av hela 
vägens bredd. Med en sådan sensor behöver man inte fundera på var i sidled man mäter, 
men då blir naturligtvis utrustningen betydligt dyrare. Åtminstone i dagsläget. 

 
6.3.3 Övrigt 

Eftersom fler faktorer än enbart stötar och vibrationer i cykeln har betydelse för 
cyklisters totala upplevelse, bör en enhetlig mätmetod, i bästa möjliga utsträckning, 
även beakta andra faktorer än endast det som kan relateras till vägytan. 

 
6.4 Fortsatt forskning 

Vår långsiktiga målsättning är att få fram en standardiserad metod för tillståndsmätning 
av cykelvägar som är kopplad till cyklisters åkkvalitet. Det skulle vara värdefullt för 
kommunerna om det fanns en enhetlig metod som medför att resultat kan jämföras. I det 
här projektet har vi börjat dra upp riktlinjerna för en sådan metod, men det finns natur-
ligtvis utrymme för förbättringar. Exempelvis är det dataunderlag som använts för 
definition av metoden inte särskilt omfattande och det skulle behövas fler mätningar på 
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olika typer av sträckor, bland annat för en noggrannare definition av gränsvärdena för 
klassificeringen av sträckor. Förslagsvis skulle det vara värdefullt att mäta på cykel-
vägar med olika bredd och att mäta på fler platser i landet. Det är troligt att variationen i 
jämnhet är större på t.ex. cykelvägar i Norrland där det är vanligare med tjälskador, än i 
Malmö där våra mätningar gjorts. Då det för tillfället kan vara svårt att hitta finansiering 
för vidareutveckling av metoden, är det viktigt att sammanställa och dra slutsatser av 
erfarenheter från kommersiella mätningar som görs. Uppskattningsvis finns ungefär 
5 leverantörer som opererar i Sverige och skulle kunna erbjuda denna typ av mätningar. 
När det finns ett större datamaterial från jämnhetsmätningar på cykelvägar, skulle det 
vara intressant att jämföra jämnheten på cykelvägnätet med jämnheten på vägnätet för 
att få en uppfattning om eventuella skillnader. 

Fler cyklistutvärderingar, på fler typer av ytor och med ett annorlunda upplägg, skulle 
kunna tillföra värdefull information, framförallt för definitionen av gränsvärden för 
klassificering av bra respektive dåliga sträckor. En studie av cyklisternas placering i 
sidled skulle också ge viktig information.  

Vid inventering av bilvägar hanteras makrotexturen som en separat parameter som i 
huvudsak påverkar buller, friktion och rullmotstånd. Makrotexturen kan också användas 
för att indikera ytskador som stensläpp och blödningar på bilvägar. Mätning av makro-
texturen har inte ingått i projektet. På grund av begränsat mätsystem ingick endast 
ojämnheter över 20 cm (våglängd) i testet. Våra studier indikerar emellertid att det är de 
kortvågiga ojämnheterna som har mest betydelse för cyklistens bedömning. Detta 
stämmer också med den bedömning som vi redovisar i Figur 16. Detta betyder att mera 
undersökningar borde göras där makro- och megatextur togs med. Då skulle man med 
en högre säkerhet kunna fastställa vilka våglängder som är viktigast för bedömningen 
av cyklisters åkkvalitet. En fortsatt analys om behovet av ytterligare mått, som beskriver 
körning över kantstenar och andra hinder, som normalt inte mäts vid längsprofilmät-
ningen, behöver också göras. 

Om en utökad bedömningsstudie görs, bör man även undersöka om det finns anledning 
att vikta betydelsen av olika våglängder och hur den viktningen i så fall skulle göras. 

För att komplettera de resultat som mätningarna ger med annan information som är 
viktig vid tolkning av resultaten, behövs detaljerade studier av olycksförlopp i samband 
med cyklisters singelolyckor. Exempelvis behöver kurvradier, lutning i backar, friktion 
etc. som är kritiska för cyklisters olycksrisk tydligare definieras. En metod för att under-
söka olika faktorers betydelse för cyklisten, relativt uppfattningen om cykelbanans 
ojämnhet, är att välja sträckor med samma ojämnhet men med olika variation av de 
andra intressanta faktorerna, friktion, textur, etc. 
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7 Rekommendationer till väghållare 

En metod som ger ett objektivt mått på tillståndet behövs för att kunna följa utveck-
lingen och göra rättvisa jämförelser mellan olika platser, av tillståndet och underhålls-
behovet på cykelvägnätet. Det skapar också möjligheter att göra prognoser på skador 
och resultaten från mätningarna kan användas för en mer effektiv drift- och underhålls-
planering. En tydlig beskrivning av underhållsbehovet, gärna uttryckt i kostnader och 
med en beskrivning av effekter för cyklisterna, underlättar kommunikationen med 
politiker vid äskandet av anslag till åtgärder. En bättre beskrivning av underhållsbe-
hovet som underlättar en mer effektiv åtgärdsplanering, resulterar sannolikt i en högre 
standard på cykelvägnätet och höjer därmed statusen på cykeln som transportmedel. 

Utvecklingen av metoder går hela tiden framåt och det som rekommenderas här är 
kanske inaktuellt om några år, men följande avsnitt ger en uppfattning om vad man i 
dagsläget kan förvänta sig av en mätning samt vad man bör tänka på vid tolkning av 
resultaten. 

 
7.1 Vad kan man förvänta sig av mätningen? 

Mätningen ska beskriva cykelvägens längsprofil som sedan utvärderas för att motsvara 
en cyklists komfortupplevelse. Vid mätningen ska utöver cykelvägens generella jämn-
het även ”enstaka ojämnheter”, dvs. lokala skador i vägytan registreras. Fokus ska vara 
på skador som kan åtgärdas relativt enkelt. Parametrar som tvärfall, avrinning/avvatt-
ning har betydelse för bland annat risken för svallis och därmed också för cyklisternas 
olycksrisk och borde därför också registreras på något sätt. 

Profilmätningen görs endast på sträckor och sker inte över kantsten, i korsningar, etc., 
eftersom mätningen störs vid denna typ av överfarter. Registrering av kantstenskanter 
och likande görs förslagsvis manuellt, vid behov. Mätningen bör kompletteras med en 
visuell bedömning av cykelvägens underhållsbehov, något som görs av föraren, simul-
tant med mätning. 

Tillståndet presenteras på 100-meterssträckor, genom att varje sträcka klassificeras som 
antingen ”röd”, ”gul” eller ”grön”, där röd innebär att sträckan inte är funktionellt 
acceptabel. För röd nivå gäller att 30 procent eller fler maxvärden är över 10 mm eller 
att medelvärdet över sträckan är över 8 mm. För gul nivå gäller att mellan 10 och 
30 procent av maxvärdena är över 10 mm eller att medelvärdet är över 5 mm. Övriga 
sträckor blir gröna.  

Resultatet ska presenteras på en karta, dvs. koordinater ska finnas, men också rullad 
längd och koppling till fasta punkter längs cykelbanan t.ex. korsningar behövs. Dels ska 
man se en översikt för olika sektioner men också så att man inte missar lokala enstaka 
ojämnheter. Översikten kan t.ex. vara av semaformodellen, röd, gul och grön. Det är då 
viktigt att fastställa vilka gränsvärden som ska användas. Mätresultaten skall komplet-
teras med bilder som tas var 10:e meter. Bilden ska visa träd- och buskintrång och helst 
delar av beläggningen, dvs. kamera ska vara framåtriktad. 
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Det är upp till leverantören att leverera eventuell tilläggsinformation, men följande bas-
tjänst bör beställas: 

 foton var 10:e meter 
 profilmätning i två spår varav ett är 50 cm och det andra omkring två meter från 

höger vägkant  
 utvärdering med 0,5 m rätskena, som flyttas maximalt 0,1 m i taget 
 maxvärden på 5-meterssträcka 
 presenteras över 100-meterssträckor i tre nivåer (t.ex. röd, gul och grön). 

Maxvärdenas storlek bör också anges i utdata, men ingår inte i ”basutbudet”, utan kan 
vara en tilläggstjänst som utföraren erbjuder. Det är också en god idé att samtidigt med 
mätningen beställa ytterligare uppgifter om exempelvis vägbredd, för att kunna komp-
lettera NVDB med mer fullständig information om cykelvägarna. 

Tillståndsmätningen är ett bra underlag för underhållsplaneringen, men för fullständig 
information bör de kompletteras med visuella inspektioner, helst gjorda ifrån cykel-
sadeln. De visuella inspektionerna bör göras årligen medan en tillståndsmätning kanske 
görs vart femte år. 

 
7.2 Tolkning av resultaten – beslut om åtgärd 

Utifrån resultaten får man en indikation av vilka sträckor som behöver åtgärdas för att 
erbjuda cyklisterna en tillfredsställande åkkvalitet. Vid val av vilka sträckor som sedan 
faktiskt ska åtgärdas, måste man även ta hänsyn till andra faktorer, exempelvis:  

 Tag produktionstekniskt hänsyn och åtgärda hellre sammanhängande stråk än 
korta sträckor här och där. Det blir mer effektivt ur kostnadssynpunkt och man 
undviker att skapa flera ”nya skarvar” som försämrar cyklisternas åkkvalitet och 
som senare kan ge upphov till nya skador 

 Sträckor av dålig kvalitet som ligger i anslutning till backar, kurvor och kors-
ningar är särskilt viktiga att åtgärda, med hänsyn till cyklisternas säkerhet 

 Åtgärda först sträckor som ligger på s.k. ”huvudstråk” som bör prioriteras 
eftersom de har höga cykelflöden eller för att de är viktiga länkar mellan viktiga 
målpunkter 

 Planeras andra åtgärder som exempelvis ledningsdragningar är det kostnads-
effektivt att göra åtgärder i samband med dessa 

 Ta hänsyn till skadans art och åtgärda främst skador som ger en snabbare ned-
brytning av cykelvägen 

 Vad är möjligt att åtgärda inom tillgänglig budgetram? 

De fotografier som tas simultant med mätningen bör användas för att avgöra var det 
finns behov av att åtgärda träd- och buskintrång, rätta till trasiga skyltar, etc. 
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Instruktioner för bedömning av vägytan på cykelvägar  
Testslinga Jägersro 

Du kommer att cykla enligt kartan nedan: 

Längs slingan du cyklar finns 8 olika teststräckor om vardera 50 meter, markerade med 
bokstäverna A till H. Dina två första teststräckor kommer du att cykla igen 
avslutningsvis, som referens.  

För varje teststräcka ska du göra en bedömning av hur du upplever vägytan. Utgå ifrån 
hur det känns att cykla över vägytan. Har vägytan många ojämnheter som gör att du 
känner skakningar och vibrationer i cykeln, eller upplever du vägytan som slät och fin? 

En gul triangel markerar var varje teststräcka startar respektive slutar. Cykla på som du 
normalt gör över teststräckan, men stanna och markera din bedömning i protokollet, 
direkt efter att du cyklat en teststräcka. Mellan varje teststräcka har du en 
transportsträcka på mellan 60 och 500 meter. 

Du kommer att göra din bedömning, på en 6-gradig skala, av hur du tycker att 
teststräckan är att cykla på: 

□ □ □ □ □ □ 
Helt 

bekväm 
    Mycket 

obehaglig 

Du kommer också att ombes att, på en 5-gradig skala, försöka jämföra varje teststräcka 
med teststräckan innan:    

□ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

OBS! Bedömningen ska göras individuellt och ni kommer därför att cykla efter 
varandra, med ett visst tidsintervall. 

Besvara bakgrundsfrågorna på nästa sida innan du börjar cykla.  

A

Cykla över 
Derbyvägen Cykla över vägen och 

fortsätt på cykelbanan 
på andra sidanB

D

E

F

G

H

C

Samlingsplats

A

Cykla över 
Derbyvägen Cykla över vägen och 

fortsätt på cykelbanan 
på andra sidanB

D

E

F

G

H

C

SamlingsplatsSamlingsplats
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Bakgrundsfrågor                       Id.nr.: E 
 
Fråga 1:  Kvinna   Man 
 
 
Fråga 2: Vilket år är du född? ___________ 
 
Fråga 3: Hur ofta cyklar du under sommarhalvåret, april-oktober? 
 
 Varje dag   3-4 dagar i veckan   1-2 dagar  
 
 Mer sällan än 1 dag i veckan 
 
Fråga 4: Har du körkort för personbil? 
 
 Ja   Nej  
 
Fråga 5: Vilka/vilket färdmedel har du tillgång till, för resan till arbetet/skolan? 

 Bil 

 Buss 

 Tåg 

 Cykel 

 Annat:____________________________________ 
 
Cykeldata (besvaras i samråd med försöksledare) 

Typ av cykel?: Däckdimension?:  
 
 Mountainbike (med breda däck) 
 ”Tävlingscykel” (med smalare däck)  
 Klassisk cykel 
 

 
_____________________ 
  
 Tunt               Tjockt 

Däcktryck?:       Bra                Dåligt 

Antal växlar?:  

                        
________________________ 

Övriga kommentarer: 

 ____________________________________ 

Fjädring?: ____________________________________ 
 
 Ja, på cykeln 
   
 Ja, på sadeln 

 

____________________________________ 

 Nej Foto. Nr.: 

                 
_______________________________ 
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Protokoll för bedömning av vägytan på cykelvägar  Jägersro - medsols, 2009-08-25  Id.nr.:……… 
Test-

sträcka 
Marke-

ring 
Hur tyckte du att vägytan på den cyklade teststräckan 
var i jämförelse med teststräckan innan? 

Hur upplevde du vägytan på den cyklade teststräckan?  Eventuella övriga 
kommentarer 

1 A  □ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

2 B □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

3 C □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

4 D □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

5 E □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

6 F □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

7 G □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

8 H □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

9 A □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

10 B □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

  

 

 

Protokoll för bedömning av vägytan på cykelvägar  Jägersro - motsols, 2009-08-25  Id.nr.:……… 
Test-

sträcka 
Marke-

ring 
Hur tyckte du att vägytan på den cyklade teststräckan 
var i jämförelse med teststräckan innan? 

Hur upplevde du vägytan på den cyklade teststräckan?  Eventuella övriga 
kommentarer 

1 B  □ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

2 A □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

3 H □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

4 G □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

5 F □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

6 E □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

7 D □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

8 C □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

9 B □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 

 

10 A □ □ □ □ □ 
Mycket sämre Något sämre Likvärdig Något bättre Mycket bättre 

 

□ □ □ □ □ □ 
Helt bekväm     Mycket obehaglig 
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Beskrivning av testcyklisterna och deras cyklar 

Här ges en kort beskrivning av testcyklisterna som deltog i cyklistutvärderingen i 
Malmö, baserat på svaren på bakgrundsfrågorna (se bilaga 2). I bilaga 4 presenteras 
svaren på bakgrundsfrågorna tillsammans med bedömningen för respektive cyklist. 

Expertgruppen bestod av fem personer i åldrarna 38 till 63 år, en kvinna och fyra män. 
Samtliga hade körkort. Två av personerna cyklar dagligen under sommarhalvåret medan 
två angivit att de cyklar mer sällan än 1 dag i veckan. En person cyklar 1-2 dagar i 
veckan. Två personer hade den typ av cykel som visas till höger i Figur 8, med 3 växlar, 
fjädring i sadeln och relativt tjocka däck. En person hade den cykel av lite mer racer-
typ, som visas till vänster i Figur 8, med 21 växlar och något tunnare däck. Två personer 
hade hotell-lånecyklar utan växlar, med fjädring i sadeln och relativt tjocka däck (se 
fotot nedan).  

 

 

I studentgruppen ingick fem personer, där de flesta var i åldern 21 till 24 år, en var 27 år 
gammal. Två personer var män och resten var kvinnor. Alla utom två (männen) hade 
körkort. Två av personerna angav att de cyklade 3-4 dagar i veckan under 
sommarhalvåret, medan resterande cyklade varje dag. Samtliga i studentgruppen 
cyklade på Malmö stads lånecyklar med 3 växlar och av gammal klassisk modell. 
Cykeln hade fjädring i sadeln och relativt tjocka däck (28 * 1,75 tum). 

I gruppen med cyklister från cykelfrämjandet deltog sju personer, varav två män, i 
åldrarna 55 till 82 år. Tre av personerna angav att de cyklade varje dag och fyra 
personer att de cyklade 3-4 dagar i veckan under sommarhalvåret. Denna grupp cyklade 
på egna cyklar och följaktligen varierade typen av cykel mer i denna grupp. 
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Testcyklisternas bedömning och kommentarer 
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Analyser av lasersensorernas placering 

Här presenteras analyserna av den teoretiskt bästa placeringen av lasersensorerna. Syftet 
är att se vilket tillskott i information man får genom att mäta fler än en längsprofil per 
sträcka och vilken förklaringsgrad man får med olika positioner. Analyserna baseras på 
mätningarna med RST29, med 23 lasrar med 1 dm mellanrum. I Figur 21 och Figur 22 
visas hur den längsgående jämnheten kan variera tvärs vägen. 

 
Figur 21  Boxplottar av 20-metersaggregerade medelvärden, med tillämpning av en 
0,5 m rätskena, för lasrar i olika sidolägen tvärs cykelvägen. Medianvärdet anges som 
ett sträck i boxen och inom boxen ligger de värden som hamnar mellan 25- och 75-per-
centilerna. Boxarnas ”morrhår” anger min- och maxvärden exklusive eventuella 
extremvärden som anges med plustecken i diagrammet. Positioneringen anger 
avståndet från höger vägkant. Värdena representerar en total mätsträcka på ca 1,9 km.  
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Figur 22  Boxplottar av 20-metersaggregerade maxvärden, med tillämpning av en 
0,5 m rätskena, för lasrar i olika sidolägen tvärs cykelvägen. Medianvärdet anges som 
ett sträck i boxen och inom boxen ligger de värden som hamnar mellan 25- och 75-per-
centilerna. Boxarnas morrhår anger min- och maxvärden exklusive eventuella extrem-
värden som anges med plustecken i diagrammet. Positioneringen anger avståndet från 
höger vägkant. Värdena representerar en total mätsträcka på ca 1,9 km.  

 

En analys av data visade att rätskenevärden (0,5 meters rätskena) från lasrar med olika 
positionering tvärs vägen, visar hög grad av samstämmighet. En uppdelning av rät-
skenevärdesmatrisen - där en kolumn svarar mot en lasers rätskenevärden, i principal-
komponenter, visade att vi med hjälp av två principalkomponenter kan förklara ca 97 % 
av datamängdens totala varians av de medelaggregerade värdena och nästan 90 % av 
variansen för de maxaggregerade värdena (se figur 23). Med andra ord får man en 
ganska bra beskrivning av cykelvägens längsgående ojämnheter även om man bara 
mäter med två lasrar 
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Figur 23  Andel av datamängdens totala varians som kan förklaras med olika antal 
lasrar (komponenter) för medel- respektive maxaggregerad data.  

 

Om man bara skulle använda en laser, skulle man kunna förklara mellan 76 och 86 % av 
variansen för de medelaggregerade värdena och mellan 59 och 75 % av variansen för 
den maxaggregerade datan, beroende av var den lasern var placerad (se Figur 24). Allra 
bäst förklaringsgrad, för testmätningarna som gjordes med RST29, var det med en 
placering av lasern på 1,5 meter från höger vägkant (86 % för medel- och 75 % för 
maxaggregerad data). För alla placeringar mellan 0,7 och 1,6 meter från vägkant, var 
det ungefär lika bra förklaringsgrad. 

Det är inte särskilt förvånande att förklaringsgraden är lägre för de lasrar som är 
placerade närmast vägkanten. Ju närmare vägkanterna man befinner sig, desto större 
variation är det sannolikt i den längsgående jämnheten, eftersom det där är vanligare 
med skador som exempelvis sättningar och rotinträngning. 
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Figur 24  Andel av datamängdens totala varians som kan förklaras med endast en laser, 
på olika positioner tvärs cykelvägen, för medel- respektive maxaggregerad data. 
Laserposition anger avståndet från höger vägkant. 

 

Motsvarande analyser gjordes för placering av två respektive tre lasrar. Om bara två 
lasrar används, är de teoretiskt bästa positioneringarna, med hänsyn till förklarings-
graden, 0,7 respektive 2,2 meter från vägkant. Då kan 96 % av variansen av de medel-
aggregerade värdena och 85 % av variansen för de maxaggregerade värdena förklaras. 
Om däremot tre lasrar används, är de teoretiskt bästa positioneringarna 0,3, 0,9 respek-
tive 2,2 meter från vägkant. Då kan 97 % av variansen av de medelaggregerade värdena 
och 88 % av variansen för de maxaggregerade värdena förklaras. Med andra ord är det 
tillskott i information som man får genom att lägga till en tredje laser inte så stort. 

Slutsatsen av ovanstående analyser blir att tillräcklig information erhålls med bara två 
lasrar. Var de sedan ska vara placerade kräver en mer omfattande diskussion, så att även 
andra faktorer beaktas än bara förklaringsgraden. Liksom tidigare nämnts (i avsnitt 3.2) 
är det viktigt att fånga upp jämnheten i den sidolägesposition där de flesta cyklister 
faktiskt cyklar. Vi har antagit att den positionen är vid 0,5 meter in från höger vägkant. 
Med den positionen given får vi bäst förklaringsgrad om den andra lasern är placerad 
2,2 meter in från vägkanten (se Figur 25). Då kan vi förklara 96 % av variansen av de 
medelaggregerade värdena och 84 % av variansen för de maxaggregerade värdena, från 
våra Malmö-mätningar med RST29.  
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Figur 25  Andel av datamängdens totala varians som kan förklaras med en laser på en 
given position 0,5 meter från höger vägkant och en andra laser på några olika 
positioner tvärs cykelvägen, för medel- respektive maxaggregerad data.  

 

Som ovanstående figur visar, ger alla positioner mellan 1,3 och 2,4 meter från höger 
vägkant en förklaringsgrad på över 95 % och det tycks inte ha någon större betydelse 
var inom detta spann som den andra lasern placeras. Det bör även påpekas att 
dataunderlaget som använts i ovanstående analyser inte är särskilt omfattande och att 
det egentligen krävs fler mätningar på olika typer av sträckor för en mer statistik 
säkerställd slutsats. Exempelvis skulle det vara värdefullt att mäta på cykelvägar med 
olika bredd och att mäta på fler platser i landet. Det är troligt att variationen i jämnhet är 
större på t.ex. cykelvägar i Norrland där det är vanligare med tjälskador än i Malmö där 
våra mätningar gjorts. 
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Åtgärder i Lidingö 

Nedan presenteras Rambölls bedömning av underhållsbehovet samt förslag på åtgärder, 
för ett urval av länkar i gång- och cykelvägnätet på Lidingö. (Källa: ”Sammanfattande 
teknisk beskrivning - Underhållsinventering GC-nätet 2009, Lidingö stad” av Ramböll 
RST.) 

 

Urvalet av sträckor med potentiellt underhållsbehov har gjorts baserat på två kriterier: 

1. Sträckor som har en ojämnhet (från lasermätningen) överstigande en definierad 
gräns i RMS-värdet (Root Mean Square) 

2. Sträckor som, trots bra jämnhet, okulärt i fält har bedömts ha ett 
underhållsbehov. 

Vägar med höga ojämnhetsvärden, eller med ett stort bedömt underhållsbehov utifrån 
bilderna, har definierats med prioritering ”Mycket hög” eller ”Hög”. Sträckor som, trots 
att de har ett överskridet gränsvärde (på grund av kantsten, övergångar, brunnslock, etc.) 
inte är i så akut underhållsbehov har definierats med prioriteringen ”Lågt” eller ”Ingen”. 
De utvalda avsnitten har studerats och ett förslag på underhållsåtgärd har lämnats. 

 

Åtgärd 1 

Ett nytt asfaltlager på den befintliga beläggningen. Mindre sprickor kan lagas utan extra 
åtgärd. Större skador (krackelering och större sprickor) behöver repareras innan 
förstärkning utförs (t ex. med en fräslåda). Åtgärden är särskild lämpligt när 
beläggningen är allmänt ojämn eller har bristande bärighet. 
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Åtgärd 2 

Borttagning av befintlig asfalt varefter ett nytt bärlager läggs (ca 10 cm). Ovanpå läggs 
ett asfaltlager med mjukt bindemedel, som kan ta upp eventuella tjälrörelser utan att 
spricka. Åtgärden är särskild lämpligt när det finns tjälskadorna i den befintliga 
beläggningen. Det nya bärlagret är inte tjälkänsligt och dränerar bort eventuellt fukt i 
konstruktionen och det mjuka asfaltlagret kan ta upp större rörelse i beläggningen utan 
att spricka. 

 

Åtgärd 3 

Reparation av en asfaltbeläggning vid uppväxt av trädrötter ska ske med hänsyn till 
träden. Borttagning av rötterna kan minska trädens överlevnadsmöjligheter och därmed 
också trafiksäkerheten. 

En lämplig åtgärd kan vara: 

 Borttagning av asfalt och obunden bärlager inkl. rötterna som växer där 

 non-woven geotextil som rotspärr 

 obunden bärlager (mellan 100 och 200 mm) 

 nytt asfaltlager (ca 40 mm). 

Om borttagning av rötter som växer genom beläggningen inte är möjligt utan att skada 
träden för mycket, skall en annan åtgärd väljas. 

Åtgärd 4 

Reparation av sprickor med spricklagningsmassa. Åtgärden är särskild lämpligt på en 
beläggning med stora sprickor som för övrigt är i bra skick. Sprickorna kan på sikt 
skada beläggningen genom att vatten tränger in i konstruktionen. 
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