
Går det att komfortklassa cykelvägar? 
En studie av två beräkningsmodeller för kartläggning av standarden på 

våra cykelvägnät 

Det råder idag inget tvivel om att ett 
ökat cyklande måste främjas för att ett 
långsiktigt hållbart transportsystem och 
samhälle skall kunna åstadkommas. En 
ökad andel cykeltrafik medför en 
förbättrad folkhälsa, minskad 
miljöpåverkan och en bättre 
trafiksituation. För att uppnå detta 
krävs bland annat ett cykelvägnät av 
hög standard. En bibehållen hög 
standard kräver i sin tur en 
regelbunden och god kartläggning av 
cykelvägarna. Frågan är nu om denna 
kartläggning kan effektiveras och bli 
mer tillförlitlig med hjälp av så kallad 
jämnhetsmätning?  

Den huvudsakliga cykelinfrastrukturen 
finns i Sverige på lokal nivå, det vill säga i 
kommunerna. Då någon form av 
kartläggning av cykelvägsstandarden är 
aktuell inom kommunen rör det sig idag 
oftast om så kallade manuella 
okulärbesiktningar, vanligen utförda från 
bil. Dessa genomförs ur väghållarens 
synvinkel vilket innebär att fokus ligger på 
skador och hur cykelvägens tekniska 
tillstånd förväntas förändras över tiden. 
Genom att utföra dessa besiktningar kan 
kommunen kartlägga kvaliteten och brister 
i beläggning och vägyta. Denna 
kartläggning fungerar sedan som underlag 
för drift- och underhållsbehov samt 
planering och prioritering av 
förbättringsåtgärder för cykelvägnätet.  

Dessa okulärbesiktningar med fokus på 
vägens tekniska tillstånd är dock mindre 
bra på att återspegla förutsättningarna och 
upplevelsen för cyklisterna. Metodiken är 

även resurskrävande och varken särskilt 
tidseffektiv eller objektiv. Subjektiva 
utvärderingar och klassningar har lett till att 
kvaliteten många gånger skiljer sig markant 
åt mellan olika gång- och cykelvägar.  

Kartläggningen av statusen på våra 
cykelvägnät är idag således inte särskilt 
rationell eller sytematisk och en förändring 
måste ske. Ett alternativ, eller komplement, 
till dessa manuella okulära besiktningar är 
så kallad jämnhetsmätning. Metodiken 
grundar sig i att man med en bil utrustad 
med laser mäter längsprofilen för 
cykelvägen.  

Med en beräkningsmodell kan därefter 
erhållen längsprofil översättas till ett 
komfortvärde, dvs. ett mått på hur vägytan 
faktiskt upplevs av cyklisten. Därmed ger 
mätmetoden ett mått som inte enbart 
beskriver gång- och cykelvägens tekniska 
livslängd utan istället är relaterat till de som 
dagligen använder sig av cykelvägen, dvs. 
cyklisterna.  

Mätfordonet som används vid 
jämnhetsmätningarna är även utrustat med 
en GPS-mottagare vilket innebär att all 
insamlad mätdata kan lagras, analyseras och 
presenteras i ett koordinatbundet 
geografiskt informationssytem (GIS). Detta 
kan kommunerna i sin tur sedan få nytta av 
genom att kunna erbjuda medborgarna en 
rad olika tilläggstjänster. Exempel på sådan 
tjänster är planering av resrutter eller 
jämförelse av olika resrutter beträffande 
kaloriförbrukning och komfortklass.  

Det pågår just nu försök att anpassa och 
skapa en gemensam och enhetlig metod 



för kartläggning av våra cykelvägar med 
just jämnhetsmätning. Framförallt två 
möjliga beräkningsmodeller för 
komfortmätning av cykelvägar ur cyklistens 
perspektiv framträder, den ena framtagen 
av VTI (Statens väg och transport-
forskningsinstitut) och den andra av 
Ramböll RST. För att komma vidare i detta 
arbete har det under hösten och vintern 
2010 genomförts en studie vid Lunds 
Tekniska Högskola, i samarbete med de två 
företagen, för att jämföra och validera 
dessa två beräkningsmodeller.  

I studien har fältundersökningar utförts för 
att mäta olika cykelvägar. Med erhållen 
mätdata har sedan sambandet mellan 
cykelvägens profil och cyklisters komfort-
upplevelse respektive cykelvägens 
underhållsbehov beräknats med respektive 
modell. 

Resultatet av studien uppvisar ett starkt 
samband mellan de beräknade 
komfortvärdena och den upplevda 
komforten respektive underhållsbehovet 
på delsträckorna. Vidare visar studiens 
resultat hur VTI:s beräkningsmodell lättare 
identifierar singulära ojämnheter emedan 
Rambölls beräkningsmodell lättare 
identifierar mer utbredda ojämnheter. Ur 
resultatet kan även tydas hur VTI:s 
beräkningsmodell är känslig för föremål, 
likt löv och kvistar, på cykelvägen. 
Eftersom beräkningsmodellerna visat sig 
vara känsliga för olika typer av ojämnheter 
skulle en samkörning av de båda 
beräkningmodellerna därför identifiera 
störst andel ojämnheter och således 
rendera det mest tillförlitliga resultatet 
avseende både komfortupplevelse och 
underhållsbehov. 

På flera punkter återstår fortfarande arbete 
angående beräkningsmodellernas 
utformning, dess ingående parametrar och 

klassificeringssystem. Komfortmätningens 
syfte bör även konkretiseras avseende 
huruvida fokus skall ligga på cyklistens eller 
väghållarens perspektiv. Studiens resultat 
stärker dock förhoppningarna om att 
dagens skadeinventeringar på ett 
tillförlitligt sätt skall kunna ersättas eller 
kompletteras av jämnhetsmätningar.  

Med en fullt fungerande metod skulle 
kommunernas kartläggning av 
cykelvägarnas standard och kvalitet kunna 
utföras objektivt, repeterbart och med en 
ökad effektivitet. Detta skulle medföra 
ekonomiska besparingar för kommunerna 
och i slutändan höja statusen på cykeln 
som transportmedel och därmed även öka 
andelen resor med cykel.  
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