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1. Inledning 
Tyréns, Luleå Tekniska Universitet och VTI genomför på uppdrag av 
Trafikverket ett forskningsprojekt om de intressekonflikter som finns 
mellan utformning för tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
och drift- och underhållsaspekter av gaturummet. Arbetet har delats upp i 
en inventeringsfas, där förekommande konflikter identifieras och därefter 
planeras för en åtgärdsfas, där respektive punkt analyseras med berörd 
expertis och där förslag på åtgärder görs. Föreliggande rapport presenterar 
resultaten från inventeringsfasen. 

2. Syfte 
Det övergripande syftet med projektet ”Trafiksäkerhet & Tillgänglighet vs 
Drift & Underhåll” är att finna lösningar på de konflikter som finns mellan 
de utformningslösningar som vi idag betraktar som tillgängliga och 
trafiksäkra och de problem som dessa utformningar utgör för drift- och 
underhållsarbetet. Ur ett helhetsperspektiv kan man idag få bilden av att 
man kanske fokuserar för mycket på att det ska vara optimalt ur ett 
trafiksäkerhets- och tillgänglighetsperspektiv, vilket i vissa fall innebär att 
det blir omöjligt att klara driften. Det i sin tur innebär att utformningen 
varken blir säker eller tillgänglig under vissa förhållanden. Vårt mål är att 
hitta lösningar som kan anses som tillräckligt bra ur ett trafiksäkerhets- och 
tillgänglighetsperspektiv och som dessutom går att sköta och ge godtagbar 
standard året om. 

Syftet med denna inledande fas, har varit att få en så bred bild som möjligt 
av vilka typer av konflikter som finns mellan utformning för, i första hand, 
trafiksäkrare eller tillgängligare miljöer och den drift som sedan krävs för 
att bevara en godtagbar standard. 

3. Avgränsning 
I uppdragets inledande fas diskuterades bredden på uppdraget. 
Arbetsgruppen kunde tidigt konstatera att det finns många konflikter som 
ryms inom rubriken ”Trafiksäkerhet & Tillgänglighet vs Drift & Underhåll”. 
Konflikterna kan vara av helt olika karaktär allt ifrån en landsövergripande 
fråga till ett lokalt problem i en särskild punkt. Ett övergripande exempel är 
de senaste årens satsning på 2+1vägar som har inneburit att driften får nya 
arbetsmoment och risker att ta hänsyn till. I den lokala skalan kan det röra 
sig om en stolpe som hindrar driftsfordonen att passera. Det inledande 
angreppssättet har varit att identifiera alla typer av konflikter, men att 
därefter göra en avgränsning.  
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Arbetet har begränsats till att studera trafiksäkerhets- och 
tillgänglighetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Genom denna 
avgränsning har det också varit naturligt att bara studera tätortsmiljöer, där 
oskyddade trafikanter är mest vanligt förekommande. Likaså har 
konflikterna beträffande drift och underhåll avgränsats till att gälla sådana 
åtgärder där oskyddade trafikanter blir lidande av att det är svårt att klara 
drift och underhåll. Merparten av dessa frågor berör driften, varför 
driftsfrågorna ges en naturlig fokus framför underhållet.  

Projektet avgränsas också genom att endast utgå från erfarenhetsbaserad 
kunskap i form av litteraturstudier och intervjuer med sakkunniga. T ex 
görs inte någon egen olycksstudie, utan istället används den information 
som redan finns i andra studier. 

4. Metod 
Projektet i stort genomförs genom att kartlägga och konkretisera 
problematiken mellan trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder och de 
krav som ställs från dem som sköter drift och underhåll. Detta görs genom 
att sammanställa redan genomförda lokala studier, intervjua berörda 
aktörer samt studera förutsättningarna till fortsatt utveckling beträffande 
utformning, material och D&U-fordon. Den sistnämnda delen innebär 
ytterligare intervjuer både enskilt och i form av fokusgrupper. 
Fokusgrupperna kommer att fungera som en naturlig plattform med fokus 
på lösningar av identifierade problem.   

Inledningsvis listades de punkter som arbetsgruppen själva identifierat i 
sitt arbete med trafiksäkerhet, tillgänglighet, drift och underhåll. Denna 
kunskap kompletterades med öppna intervjuer med Trafikverkets råd för 
driftsfrågor och med projektledare för drift på Trafikverket i Skåne. Likaså 
gjordes en medföljandestudie tillsammans med driftsansvarig på 
Helsingborgs stad, där aktuella driftsproblem studerades på plats. 

För att få en bild av vad som skrivits inom området genomfördes en 
litteraturstudie. Litteratursökningen har gjorts i två delar. En särskild 
sökning av forskningslitteratur har gjorts via SCOPUS. Sökord och 
sammanfattning av identifierad litteratur framgår av bilaga 1. Då ämnet är 
av praktisk karaktär, har bedömningen gjorts att flera av frågorna snarare 
har belysts i dokument om kommunal och statlig hantering av 
gatuutformning och drift, än i forskningslitteratur. Därför har en 
kompletterande sökning av litteratur och dokument gjorts via Internet, hos 
Trafikverket och kommunerna. Sökning har också gjorts i våra grannländer, 
Danmark, Norge och Finland, som bedöms har snarlika förhållanden som i 
Sverige och därmed också kan ha identifierat liknande problem. 
Identifierad litteratur har sammanställts i bilaga 2 och 3. 
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För att säkerställa att huvudparten av typiska konflikter har identifierats, 
gjordes ytterligare intervjuer med kommunal drifts- och 
planeringspersonal. Personal från Luleå, Umeå, Linköping och Malmö har 
intervjuats. Intervjuerna har genomförts utifrån ett intervjuformulär där 
intervjupersonerna först fritt fått beskriva konflikter som de har 
uppmärksammat, därefter har personerna fått kommentera den lista av 
konflikter som identifierats i steg ett och två ovan. Slutligen har en fråga om 
personerna har haft tips på litteratur och dokument inom området ställts. 
Intervjuformuläret presenteras i bilaga 4.  

Utifrån insamlad kunskap har respektive konflikt analyserats närmare och 
ett förslag på fortsatt arbete inom respektive punkt har sedan tagits fram. 
Tidplan samt exakt metod för respektive område kommer att planeras i 
nästa steg. 

5. Resultat - Identifierade konflikter 
Genomförd kunskapsinventering visar att det finns en rad konflikter mellan 
utformning för trafiksäkerhet och tillgänglighet kontra drift och underhåll. 
Trots det, har konflikterna endast i mycket begränsad omfattning beskrivits 
i forskningslitteratur och planeringsdokument. Arbetsgruppens inledande 
arbete med att sammanställa den egna erfarenheten av konflikter, som man 
själv noterat i samband med sina respektive specialistområden, utgör även 
efter genomförd kunskapsinventering stommen för fortsatt arbete.  

Ingen litteratur har specifikt studerat konflikterna mellan utformning för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet kontra drift och underhåll. Däremot finns 
frågorna omnämnda som behov eller önskemål i olika sammanhang. När 
det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, har Sverige 
två mer detaljerade riktlinjer från Boverket, BFS 2003:19 HIN och BFS 
2004:15 ALM (Boverket 2003, 2004) där flera av utformningskraven som 
diskuteras i den här rapporten styrs. Tillgänglighet och trafiksäkerhet tas 
upp i en rad rapporter som riktar sig till trafikplanerare, men 
driftsaspekterna omnämns ytterst sparsamt i denna litteratur. I 
driftslitteraturen är det i första hand fokus på driftsmetoder i stort och 
problemen som uppstår på grund av olika typer av detaljutformning belyses 
inte.  

Bristen på forskningslitteratur inom det specifika området, förstärker 
bilden av att föreliggande studie är viktig för att få bättre kunskap om 
konflikterna och eventuella lösningar. Intervjuerna visar också på att 
konflikterna finns, men att det inte har gjorts så många systematiska, 
praktiska studier eller försök för att komma till rätta med konflikterna. 
Följande konflikter har identifierats av arbetsgruppen själva samt efter 
intervjuer med kommunala tjänstemän, Trafikverkets branschgrupp samt 
driftsledare för Trafikverket i Skåne. 
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5.1  Möblering av gatumiljö som försvårar snöröjning  
och rengöring 

Ytor allmänt 
Cykelställ, bänkar, pollare, soptunnor mm utgör hinder för en effektiv 
snöröjning/sopning och innebär en minskad naturlig förslitning av 
markytan med ogrästillväxt som följd.  

Huvuddelen av dagens möblering på allmänna ytor, består av utrustning 
som tillgodoser något särskilt behov som att kunna parkera cykeln, hindra 
bilar att köra in på fel ytor, eller ett tillgänglighetsbehov i form av att ge 
möjlighet att sitta. Möbleringen utgör dock också ett hinder ur säkerhets- 
och tillgänglighetssynpunkt, då man som synskadad riskerar att gå in i 
möblerna eller som rörelsehindrad inte kan komma fram på grund av de 
samma. Betonggrisar och andra fristående möbler utgör också en olycksrisk 
för cyklisterna. Likaså utgör möbleringen hinder för skötsel av intilliggande 
ytor.  

I dagens planeringslitteratur, så som GCM-handboken (SKL, 2010), trycker 
man på vikten av att möblera så att alla kan komma fram. Även i Boverkets 
föreskrifter (Boverket, 2004) beskrivs behovet enligt följande: 
”Sammanhängande stråk bör utformas med lättbegripliga och tydliga 
gångzoner och möbleringszoner. Ur säkerhets- och 
framkomlighetssynpunkt är det viktigt med en miljö utan hinder. Det gäller 
särskilt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. I 
Stockholms planeringshandbok för tillgänglighet (Trafikkontoret 
Stockholm, 2008) trycker man också på en genomtänkt möblering. Man 
skriver bland annat: ”Generellt bör ett konsekvent system väljas så att 
personer med nedsatt orienteringsförmåga lätt kan hitta exempelvis en 
papperskorg. Genom självklara och bra placeringar kan onödiga skyltar och 
markeringar undvikas”. 

Att möbleringen kan utgöra ett problem för driften, bekräftades i 
intervjuerna där man bland annat konstaterade att möblering av 
gatumiljöer medför att snöröjning och renhållning i större utsträckning 
måste utföras manuellt, vilket är resurskrävande. Det är därför viktigt att 
möbleringen samlas i möbleringszoner och att det görs en prioritering av 
områden. På så sätt kan resurserna utnyttjas mer effektivt. I 
innerstadsmiljö är det ofta en högre skötselgrad, eftersom fler människor är 
i rörelse där och det finns fler samlade resurser. Där är det också mer 
acceptabelt med pollare och olika möblering. De intervjuade konstaterar 
också att en koncentrerad möblering till möbleringszoner är positivt ur 
tillgänglighetssynpunkt. Behovet av olika möbler varierar mellan olika 
säsonger, likaså driftsinsatserna. I kommunerna framförallt i norra Sverige, 
förekommer säsongsmöblering där man exempelvis plockar in cykelställ 
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under vintern, då de inte används i samma utsträckning, för att underlätta 
snöröjningen. 

Trafikverkets Branschgrupp tar upp att detaljutformningen är viktig och att 
man bör undvika stolpar och andra hinder som försvårar driften. Däremot 
pekade inte gruppen ut dessa hinder som de mest avgörande punkterna för 
att få en fungerande drift, utan man förmedlade en känsla av att man till 
stora delar löser problemen även om en bättre detaljutformning förenklat 
deras arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Otillgänglig bänk – medvetet eller omedvetet bortprioriterad?  
Foto: Oscar Grönvall. 

I fortsättningen av det här projektet föreslås fortsatt arbete med riktlinjer 
för att öka medvetandet om att möblerade ytor ska vara användbara även 
under vintern, och ta fram stöd för vid vilka tillfällen ytorna lämnas orörda 
under vintern, t ex. som i exemplet med bänken ovan.  

Övergångsställen/passager 
Riktningsvisande pollare vid övergångställen och gångpassager ger 
stöd till synskadade att orientera sig över vägen, men utgör en 
snubbelrisk för dem som inte använder sig av pollaren. Pollaren 
försvårar också städning/snöröjning av övergångsstället då stolpen 
utgör ett hinder för maskinell röjning.  

Flera typritningar (bl.a. i Malmö och Trafikverket Region Syd) har en 
riktningsvisande pollare stående vid trottoarkanten. I Stockholms handbok 
placeras övergångsställesstolpen mellan avfasningen och den delen med 
kant, för att minska snubbelrisken mellan avfasning och kant. Boverkets 
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föreskrifter föreskriver inte riktningsvisande pollare, utan pollarna har 
tillkommit som ett orienteringsstöd genom olika samarbeten mellan 
kommunala tjänstemän, lokala handikapporganisationer och tillverkarna. 
Även om pollaren är framtagen för personer med synnedsättning är de 
tänkta brukarna långt ifrån eniga om att pollare är ett bra stöd. 
Synskadades riksförbund (SRF, 2008) ser problemen i att pollarna är så 
låga och att man riskerar att inte uppfatta dem utan riskerar istället att gå 
rakt in i dem och skada sig.  

Pollare och stolpar generellt, försvårar för snöröjning och renhållning. 
Pollare och stolpar i anslutning till övergångsställe, innebär att maskinell 
städning/röjning ges mindre utrymme och likaså riskerar fordonen att köra 
på dem. I intervjuerna framgår, att flera kommuner inte har några pollare 
och därför inte känner igen problemet. I Malmö där man har pollare, har 
man tagit ett beslut om att städa och snöröja övergångsställen för hand i de 
centrala delarna och då utgör inte pollarna något problem. Däremot är man 
tveksam till att sätta ut pollare i ytterområdena. Det förekommer också en 
frågeställning kring om man ska sätta ut pollare vid gångpassager eller inte. 
Vissa menar att man kan lura personer med synnedsättning att tro att det 
finns ett övergångsställe på platsen.  

I de typritningar som är framtagna har man ställt pollaren vid 
trottoarkanten för att den ska vara ett orienteringsstöd vid det direkta 
passagetillfället. I de miljöer där personer med synnedsättning orienterar 
sig, vid innerkanten av trottoaren, behövs det ofta något särskilt 
kännetecken för att veta att man kommit fram till övergångsstället. I dessa 
miljöer skulle pollare kunna ha dubbla funktioner, om den stod i innerkant 
och samtidigt visade riktningen över övergångsstället. Men en sådan 
placering stämmer inte med vårt invanda synsätt på var en pollare 
lämpligast står. Ur driftssynpunkt, skulle en placering i trottoarens bakkant 
kunna ge bättre snöröjningsmöjligheter, men samtidigt skulle det vara 
svårare att kommunicera nyttan med den. 

För de intervjuade, tycks frågan om att det finns en pollare över huvud taget 
och var i staden pollaren finns, ha störst betydelse. Är pollaren placerad i 
ett område med hög skötselgrad, finns det större resurser för manuellt 
arbete. I söder med mildare vintrar, är snöröjningen vid pollarna ett mindre 
bekymmer än för norrlandskommunerna, som överlag ser större problem 
med utformning som kräver manuell röjning.  

Ett önskvärt slutresultat från fortsättningen av det här projektet skulle 
kunna vara en rad rekommendationer gällande om eller när pollare ska 
användas, var de bör vara placerade för att ge bra förutsättningar för alla, 
o.s.v. Man skulle exempelvis kunna ge rekommendationer om zonindelning 
där driftens förutsättningar får styra om det är lämpligt med pollare eller 
inte. Vidare bör en rad andra mindre detaljfrågor kunna besvaras, så som: 
Satsar vi rätt när vi inför en pollare i framkant eller ska den ställas i bakkant 
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av gångbanan och vad skulle det i så fall innebära? Ska det finnas pollare 
vid gångpassager eller ej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Pollare vid 
övergångsställe, 
enligt Malmös 
typritning. Foto: 
Oscar Grönvall 

 

Snövallar runt övergångsställesstolpen = blindhundar kan inte 
identifiera stolpen och missar att markera den. 

Det är vanligt att blindhundar tränas till att lokalisera ”herr/fru 
Gårmanstolpen” och där markera att man kommit fram till 
övergångsstället. När det är mycket snö runt stolpen, är det inte alltid som 
hunden klarar denna viktiga uppgift, vilket avsevärt försvårar för 
hundföraren. Synskadade uppmärksammade Gävle kommun på denna 
fråga i samband med kommunens framtagande av en 
”Vinterväghållningsplan för oskyddade trafikanter” (Gävle, 2010). I 
Stockholms tillgänglighetshandbok (Trafikkontoret Stockholm, 2008) 
skriver man bland annat: ”Kompletterande snöröjning som exempelvis 
öppning av plogvallar vid övergångsställen och passager samt riktade 
åtgärder för personer med rörelsenedsättning, exempelvis snöröjning vid 
handikapparkeringsplatser, ska utföras i direkt anslutning till 
snöröjningsarbetet. Handskottning ska vid behov genomföras vid 
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övergångsställen, trappor, ramper, busshållplatser med mera där maskinell 
röjning inte är möjlig.” 

Intervjupersonerna känner inte så väl till just problemet för synskadade. 
Däremot är det problem med att folk inte kommer åt tryckknapparna pga 
snövallar. Problemen är störst i ytterområden där det ofta saknas resurser 
för manuell snöröjning eller markvärme. Det är viktigt med information till 
entreprenören om manuell snöröjning. 

Behovet av att snöröja runt stolpar vid övergångsställe finns, men 
kommunernas rutiner tycks inte alltid ta hänsyn till detta. Enligt Malmös 
vinterväghållningsprinciper (Malmö, 2007) framgår emellertid tydligt att 
gångdelen närmast stolpen med tryckknappen vid övergångsstället ska 
skottas manuellt, se principskiss nedan. På flera håll, skulle säkert en enkel 
information till driftspersonalen om behovet av att skotta på platsen vara 
tillräcklig, för att problemet ska vara löst. På andra håll, framförallt i norra 
Sverige, ser man det mer som en tydlig resursfråga, där man inte har tid 
och möjlighet att göra ett extra manuellt moment, men om finansieringen 
ökar kan detaljeringsgraden i snöröjningen öka t.ex. med fler specialfordon 
och man vill helst undvika mer manuell snöröjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild som illustrerar vinterväghållningsprincipen vid snöröjning av 
övergångsställen i Malmö 
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Ett önskvärt slutresultat från fortsättningen av det här projektet, skulle 
kunna vara rekommendationer om lägsta nivå för manuell snöröjning runt 
stolpar. En rekommendation bör kunna samordnas med övriga 
driftsrekommendationer som berörs i denna studie. Då kommuner och 
övriga väghållare försöker spara in på manuell drift i den mån det går, bör 
den här studien också studera möjligheterna att hitta redskap för att sköta 
detta snöröjningsmoment maskinellt eller genom uppvärmning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Ej snöröjd 
pollare vid 
övergångsställe, 
dessutom med en 
felvänd 
riktningsvisare.  

Foto: Oscar 
Grönvall 

 

En signalreglerad korsning innebär idag att man placerar ut en rad 
stolpar vid gc-passagen. Alla dessa stolpar försvårar för 
snöröjningen, vilket försvårar tillgängligheten. 

Pollare och stolpar generellt, försvårar för snöröjning och renhållning. 
Detta gäller särskilt i trånga sektioner, där breddmåttet mellan stolparna 
blir litet. Under en period infördes kombinerade gång- och cykelsignaler på 
försök, för att bland annat minimera antalet stolpar. Försöket 
permanentades dock inte utan man har kvar tidigare utformningsstandard. 
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En av huvudanledningarna till detta är att det krävs en justering i dagens 
föreskrifter för signaler, för att kunna genomföra detta i stor skala. 
Regelverket är gemensamt för hela Europa och det gör frågan mer 
komplicerad. 

Då Regeringen tillsatt en kommitté som ska se över regelverket för 
cyklister, med avsikt att öka och göra cyklandet säkrare, bör 
regelverksfrågan lyftas i kommitténs arbete. Inom detta projekt är det i 
första hand frågan om det finns förutsättningar för maskinell snöröjning 
som bör studeras vidare.  

5.2 Särskild utformning och detaljer i ytskikt, kantsten och 
förhöjningar som försvårar snöröjning och rengöring 

GC-banor 
Vid nyanläggning ska gående och cyklar vara väl avskilda  
(enl BFS 2004:15 ALM1). Idag görs detta bara i begränsad skala,  
då en bra standardlösning som tar hänsyn till alla inverkande 
faktorer, däribland drift, saknas.  

Den vanligaste avskiljningen mellan gående och cyklister har hittills gjorts 
genom att cykelbanan läggs i asfalt och gångytan plattläggs. Denna 
utformning ses också som den mest självförklarande utformningen och 
beskrivs i ”Åtgärdskatalog – för säker trafik i tätort” där man konstaterar 
att: ”Vid denna typ av separering ser mellan 94 -100 % av trafikanterna var 
det är avsett att man ska gå respektive cykla. Detta överensstämmer inte 
nödvändigtvis med de oskyddade trafikanternas beteende, då även 
materialval och ytjämnhet kan spela in. Om gångbanan beläggs med plattor 
är det av stor vikt att dessa är jämna och avfasade för bästa möjliga 
tillgänglighet.”  

En studie har gjorts för att finna lämpligast sätt att utforma önskad 
avskiljning mellan gående och cyklister (Nilsson, Söderström 2009). De 
tester som Trivector har gjort, har pekat ut en lösning med en rad av 
smågatsten mellan ytorna som huvudlösning. Det finns dock en rad brister 
med denna lösning, exempelvis att den inte är tillräcklig för helt blinda 
samt att varierande ytmaterial kan ge halk- och snubbelrisk och försvårar 
vid snöröjning och ogräsbekämpning. Ett alternativ skulle kunna vara att 
göra en mindre höjdskillnad mellan ytorna, men detta skulle innebära ännu 
större problem vid snöröjningen. Dessutom är vi idag inte vana vid små 
höjdskillnader vid separata GC-banor, vilket innebär en ökad snubbelrisk 
för fotgängare och ökad omkullkörningsrisk för cyklister. Stockholms 
tillgänglighetshandbok beskriver testet enligt följande: ”En separering 
mellan gångytor och cykelytor kan utföras på olika sätt. Sommaren 2006 
utfördes en utvärdering av ett antal separeringsformer på sträcka. 
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Utvärderingen omfattade åsikter från personer med rörelsenedsättning, 
personer med synnedsättning, cyklister, drift- och underhållsansvariga 
samt nyttotrafiken. En målad linje i kombination med ovan nämnda 
materialval ansågs som sammantaget den bästa lösningen. Även ovan 
nämnda materialval i kombination med 3-4 rader smågatsten ansågs som 
en bra separeringsform. Sämst sammanlagda betyg fick separering i form 
av nivåskillnad. Det bör dock påpekas att detta var den enda 
separeringsform som uppfattades tydligt av blinda personer.” 

I Lunds gång- och cykelstrategi sägs följande om separeringen: ”På gång- 
och cykelbanor utmed gator och vid tunnlar ska cyklister och fotgängare 
separeras. Separeringen kan göras med olika beläggning eller heldragen 
linje. I vissa fall, exempelvis i tunnlar, kan separering ske med kantsten. 
Eftersom detta ökar risken för singelolyckor och försvårar drift och 
underhåll så bör separering med kantsten endast ske i undantagsfall 
exempelvis i tunnlar. På friliggande gång- och cykelvägar i exempelvis 
parkmiljö separeras normalt inte fotgängare och cyklister. Undantag görs 
vid stora gång- eller cyklistflöden.” 

Det kommuner vi intervjuat kommenterade kravet på separering på 
följande vis: Smågatsten anses i en kommun vara bättre ur driftsynpunkt än 
en mindre höjdskillnad mellan ytorna. Då raden av smågatsten inte har en 
så stor naturlig förslitning bör den sättas med tät fog för att förhindra 
ogräs. I övriga kommuner är det vanligast med en målad linje som 
avskiljare. Lösningen med smågatsten anses vara problematisk ur 
underhållssynpunkt, eftersom det innebär flera skarvar där det på sikt blir 
ojämnheter och där vatten kan tränga ner och skada konstruktionen. 
Diskussion bör även föras om det alltid är nödvändigt att separera 
fotgängare och cyklister. 

Trafikverket har initierat ett särskilt projekt ”Planering och utformning för 
ett ökat gående”, där utformning för separering kopplat till synskadade 
kommer att studeras ytterligare. Resultaten från det gåendeprojektet bör 
kunna inarbetas i fortsättningen av det här projektet, förslagsvis som en del 
i det föreslagna delprojektet ”Prioritering och arbetsmetoder för 
utformningsdetaljer” (se 6.2).  
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Bild. Skarvarna mellan plattor, stenar och olika beläggningsmaterial 
skapar en grogrund för ogräs och möjlighet för vatten att tränga ner i och 
skada konstruktione.  Foto: Karin Caesar  

Olika beläggningsmaterial = skador i beläggningen (fler skarvar) = 
ojämnheter = olägenhet för trafikanterna, ökade underhållskostnader. 

När det gäller ytjämnhet i stort, är det sällan någon konflikt mellan 
trafiksäkerhet och tillgänglighet kontra drift och underhåll, utan alla 
intresseområdena gynnas av jämna ytor. Jämna ytor är lättare att gå på, 
lättare att sköta och risken för fallolyckor minskar. Här är det oftare estetisk 
hänsyn som man kommer i konflikt med. Men det som är estetiskt 
tilltalande när det är nytt, blir lätt mindre attraktivt om man inte har 
resurser att genomföra lämplig drift. 

I kommunintervjuerna kommenteras ytjämnheten så som att det är viktigt 
med ett noggrant grundarbete och att underlaget är samma för hela ytan. 
Det är inte bra att bara lappa och laga vissa bitar vilket lätt leder till 
sättningar. Det är även viktigt att använda material som är välkända och 
där man vet hur de fungerar.  

Den här studien har inte haft för avsikt att studera konflikterna med estetik, 
men då ytjämnhet är en viktig fråga ur alla aspekter bör frågan ändå 
övervägas. Beroende på den slutliga inriktningen för ovan nämnda 
rekommendationer, skulle man med fördel kunna ha ett särskilt kapitel 
med exempel på bra ytutformning. Ett snart avslutat projekt som drivits av 
Arkus med finansiering av Trafikverket ”Tilltalande tillgänglighet”, kan 
sannolikt vara en grundstomme för ett sådant kapitel.  
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Bild. Var går gränsen mellan snyggt i början och driftens resurser? 

Har våra rekommendationer tagit hänsyn till ”framtidens” 
transportmedel (inlines, sparkcykel)? 

Ytjämnheten är viktig för alla trafikslag, men är viktigare för fordon utan 
dämpning och med mindre hjul. Redan som cyklist märker man tydligt 
ojämnheter i beläggningen. Andra transportmedel som inlines och 
sparkcyklar betraktas idag främst som lekredskap men har en stor potential 
som framtida transportmedel i kombination med kollektivtrafiken. Tar man 
sig fram med rullstol och rollator och dessutom har värk, är ytjämnheten 
ibland avgörande för om man över huvud taget tar sig ut. För synskadade är 
det viktigt att ytorna runt eventuella taktila stråk är jämna för att man ska 
kunna skilja ut stråket. Boverkets (2003, 2004) föreskriver att man i 
befintlig miljö ska undanröja ojämn markbeläggning och vid nyanläggning 
ges riktlinjerna att gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria.  

Även för driften är jämna och hela ytor lättast att sköta. Ytor med många 
skarvar ger utrymme för ogräs. Ojämnheter ger också svårigheter med 
snöröjningen, då plogbladet riskerar att fastna och ytan inte bli helt ren där 
plogbladet inte kan komma åt. Att behålla en jämn beläggningsyta är också 
en utmaning vid drift och underhåll. För att behålla en jämn yta behövs 
lagning av potthål, sprickor och andra ojämnheter, samt ny topp på åldrade 
eller slitna ytor. Då mindre lämpliga träd och växter placerats så att 
rötterna tränger in under vägytan, krävs också åtgärder.  

Att ytjämnheten är viktig för flertalet oskyddade trafikkanter står även klart 
för de intervjuade kommunerna. En kommun noterar att det finns 
föreskrifter om detta som ska följas. Trots det behöver kommunen bli ännu 
tydligare mot sina entreprenörer, både med att tydliggöra kraven och också 
varför det behövs. I centrum har kommunen jobbat med att det ska bli en 
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tydligare skillnad i miljön (utifrån ett estetiskt perspektiv) och där räknas 
granithällar och flammad smågatsten som jämnt underlag. Den flammade 
smågatsten som kan bli hal under vintersäsongen används företrädesvis där 
kommunen har markvärme. En annan kommun påpekar att det inte bara 
handlar om inlines och sparkcykel utan att rekommendationerna också 
behöver ta bättre hänsyn till övriga oskyddade trafikanter så som cyklister. 
Kommunen har fått särskilda pengar för underhåll av just GC-vägar men 
det räcker inte långt. 

Valet av ytmaterial görs både utifrån praktiska men också utifrån estetiska 
hänsynstaganden. I det fortsatta arbetet är det i första hand naturligt att 
belysa de praktiska faktorerna utifrån tillgänglighet och trafiksäkerhet, 
kopplat till prioriteringarna i driften. Någon ytterligare fördjupning i 
hållbarhet och driftsmetoder föreslås inte, utan dagens kunskaper får ligga 
till grund för den fortsatta beskrivningen. 

Förhöjningarna på ledstråksplattorna ”hyvlas” ofta av vid snöröjning. 

De studier som gjorts beträffande taktila plattor, har i första hand inriktats 
på att identifiera en fungerande struktur för att personer med grav 
synnedsättning ska kunna använda sig av stråken. Att plattorna slits ner, 
har i första hand identifierats vid en rad inventeringar runt om i landet. 
Även i arbetet med ”Snöröjningplan för oskyddade trafikanter” i Gävle 
diskuterades frågan och där hade man ambitionen att använda gummiskär 
för att minska slitaget. 

I de försök med taktila plattor som gjorts vid Lunds tekniska högskola 
(Ståhl, Almén 2007) noterar man att naturliga ledstråk, så som gräskant, 
vägg och trottoarkant, är mycket lättare att följa än ledstråk av taktila 
plattor. I GCM-handboken föreslår man därför att man ska vara restriktiv 
med att lägga ut ledstråksplattor och bara lägga dem när de verkligen 
behövs och där det är naturligt att leta efter dem, så som vid 
övergångsställe, busshållplatser/stationer och på öppna torgytor. Ett arbete 
pågår med att ta fram nya riktlinjer för ledstråk i VGU. 

Intervjuade kommuner konstaterade att slitaget förekom och att problemet 
finns både med knopp- och sinusplattor. Tänkbara lösningar för att undvika 
att det slits ner, kan vara att sopa plattorna, använda markvärme eller 
använda sig av gummiskär på plogen. Snösopning av plattorna ser dock inte 
alla kommuner som ett alternativ, då man menar att man inte hinner 
genomföra åtgärden tillräckligt snabbt för att förhindra att snön packar sig 
för mycket vid de gångstråk som är mest frekvent använda. I projektets 
fortsatta arbete är det därför intressant att närmare studera förutsättningar 
för snösopning under olika förutsättningar. Nya mer hållbara plattor kan 
också vara ett alternativ och i en av kommunerna nämner man att 
tillverkarna redan tagit fram sådana plattor. De har dock inte testats… 
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Vintersandning = mycket grus på barmark = otillgängligt för 
rörelsehindrade, många singelolyckor bland fotgängare och cyklister.  

Sandning av GC-stråk vintertid innebär att gruslagret ibland blir så tjockt 
att det på våren, efter snösmältningen samt under milda perioder vintertid, 
ger en vägyta som är otillgänglig för rörelsehindrade. Många singelolyckor 
bland cyklister sker också till följd av omkullkörningar på grus från 
vintersandningen (Thulin och Niska, 2009). Även många fotgängare halkar 
på gruset och skadar sig (Öberg, 2011). Problemet uppmärksammas också i 
”Cykelvägars drift- och underhållsstandard – Intervju med 13 kommuner” 
(Niska, 2006) där de intervjuade påpekar: ”Exempelvis har vi funnit att det 
är många unga som börjar cykla på våren som kör omkull på 
gruset/vintersanden som då ligger kvar.”  

De intervjuade noterar att det är viktigt att man kommer ut och sandar 
respektive sopar vid rätt tider. Sandningen medför även dammproblem och 
nedsmutsning av fönster o dyl. Det kan också utgöra ett problem vid 
klippning av intilliggande grönytor, om det finns sandrester kvar som 
”sprätter iväg” vid klippningen. I Malmö tyckte man att saltningen med 
påföljande snömodd som fryser till och töar om vart annat är ett större 
problem.  

Tidigare och mer frekvent sopning löser delvis tillgänglighets- och 
säkerhetsproblemen, men innebär också större driftskostnader. Försök med 
andra typer av snöröjning och halkbekämpning skulle kanske kunna ge en 
mer kostnadseffektiv halkbekämpning med minskade halkrisker och 
tillgänglighetsproblem. Inom projektet bör en närmare studie av befintliga 
metoder och resultat kunna genomföras. 

 

 

 

 

 

 

Bild: Gång- och 
cykelväg med  
mycket lösgrus.  

Foto: Anna Niska. 
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Fordon för vinterväghållning kan inte passera igenom GC-tunnlar = 
snövallar vid in- och utfarter. 

Då och då uppstår problem med att driftsfordon inte kan passera igenom 
GC-tunnlar och vid snöröjningen innebär det att det uppstår snövallar vid 
in- och utfarterna. Problemet handlar mycket om information till 
entreprenören, om vilka tunnlar som är kritiska samt att man bör köra med 
ett mindre fordon direkt. Kör man med för stort fordon är det viktigt att 
entreprenörer använder sig av rätt metod och plogar baklänges för att få 
bort den kvarvarande snön precis vid entrén till tunneln. Det finns redan 
idag flera fordon som kommer igenom tunnlarna och utvecklar man ett nytt 
fordon är detta ett givet kriterium för ett multifunktionellt 
snöröjningsfordon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Snövall vid GC-tunnel. Foto Emma Holgersson 

Refug vid enkelriktad väg med separat cykelväg i motsatt riktning 
innebär svårigheter med snöröjning och sopning. 

Med dagens föreskrifter om enkelriktat kan man inte göra undantag för 
cykel, istället har man arbetat fram en utformning där förbjuden infart-
skylten ställs i en refug och en cykelbana i motsatt riktning markeras med 
linjemarkering. Refugen gör att snöröjningen/renhållningen blir svår att 
genomföra maskinellt. För att kunna genomföra enklare drift är det därför 
viktigt att överväga nya regleringsformer. Oavsett hur en ny reglering 
utformas är det viktigt att man också studerar möjligheten att sköta 



18 

snöröjning och städning maskinellt, vilket gör att man vid utveckling av ett 
multifunktionellt fordon också ska kunna utföra denna typ av röjning.  

GCM-kantstöd med uppehåll för vattenavrinning skapar en 
utformning där plogar mm riskerar att fastna i kanten. 

GCM-stöd används oftast som en avskiljare mellan bilvägen och gc-vägen, 
för att skapa större trygghet på gc-vägen. I många fall anläggs stödet på 
befintlig gata och för att säkerställa vattenavrinningen, görs då uppehåll i 
stödlinjen där vattnet kan rinna ut förbi vägkanten eller till befintliga 
brunnar, som oftast ligger i den gamla vägkanten. Denna lösning verkar 
vara vanligast i södra Sverige och används i första hand i tätorternas 
ytterområde eller på landsbygden. De intervjuade kommunerna har inte 
någon större erfarenhet av utformningen men ser inte heller att frågan 
skulle vara något större problem inom områden med tätortshastigheter. 
Trafikverkets branchgrupp som identifierade problemet, företräder i högre 
grad driftsfrågor på landsbygd där också hastigheten är högre. Den högre 
hastigheten gör att man har behov av större sidomarginaler för att parera 
körningen mot kanten och effekten i fordonet blir också mycket större om 
man råkar köra in i en kant. 

I tätortsmiljöer tycks inte frågan vara så stor och inom detta projekt blir 
frågan därmed inte heller prioriterad. I det fortsatta projektet bör man dock 
ställa sig frågan om det finns möjlighet att utveckla produkten på något sätt 
så att påkörningsmomentet försvinner. Eventuellt bör man också ge 
rekommendationer om hur kantstenen används, vid olika hastigheter och 
miljöer. 

Svårigheter med att fästa kontrastmarkering vid trappsteg så att det 
blir hållbart. 

Kontrastmarkering av översta och nedersta trappsteget i varje trapplopp är 
idag ett krav som finns inskrivet i Boverkets föreskrifter. Detta gäller både i 
den retroaktiva lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder och vid 
nybyggnation (BFS 2003:19 HIN1 och BFS 2004:15 ALM1). För närvarande 
finns ett annorlunda krav i Transportstyrelsens regler där man hänvisar till 
gällande Europeiska krav, Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet, 
”TSD Tillgänglighet för funktionshindrade”, men diskussioner om att 
harmoniera dessa pågår. 

Kommuner och tillverkare har provat sig fram till de lösningar som passat 
dem bäst. Stockholm stad har gjort tester och funnit en lösning som de 
föredrar på sina trappor. Deras lösning består i att fräsa spår i steget som 
fylls med kontrasterande massa. Tillverkaren Starka har också testat sig 
fram till en linjemarkering som fäster på deras betongtrappor.  
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De metoder som är vanligast idag är: 

• Nedfräsning av ”puckar” eller linjer av sten eller massa      

• Tejpremsa med primer 

• Puckar eller egna former med hjälp av färg och schablon. 

• Linje av linjemarkeringsmassa  

En lärdom som redan finns är att alla utomhusjobb bör göras under den 
varma säsongen. Blir betongen/stenen kall, räcker det inte att värma ytan 
för att få vidhäftning utan hela materialet måste ha rekommenderad 
appliceringstemperatur. 

De tillfrågade kommunerna konstaterade att det lönar sig att ta en dyrare 
kostnad i anläggningsskedet, t ex att använda sig av infällda material eller 
att fräsa en skåra som man sedan fyller med en ”massa”.  

Troligtvis finns det ytterligare mer eller mindre stora tester som bör 
sammanställas och ligga till grund för en rekommendation om vilka typer 
av markeringar och hur dessa bör anläggas. I den fortsatta studien bör en 
sådan sammanställning genomföras. 

Övergångsställen/passager 
Boverkets föreskrifter: 0,9-1 m bred nollkant vid övergångsställe, 
övrig del riktningsvisande kant = snöröjning försvåras. 

Driftsledare för Trafikverket i Skåne, pekar på att behovet av en rak kant för 
orientering för synskadade personer också innebär att det skapas 
detaljutformningar som är svåra att snöröja och hålla rena från smuts. 
Varken plog- eller soputrustning kan nå ända in i ett kantigt hörn, likaså är 
utstickande hörn riskmoment för att plogutrustningen ska köra fast. Ur 
snöröjningssynpunkt föredrar man helt avfasade kanter på 2-3 meters 
bredd och ser gärna att denna modell kan användas längs med 
huvudlederna, i första hand, men också vid korsningspunkter i tätorternas 
ytterområde. Att man ställer högre tillgänglighetskrav vid korsande stråk i 
tätorternas mitt, där många förväntas röra sig, tycks dock betraktas som 
naturligt. 

För att hålla den riktningsvisande kanten fri från snö och smuts, krävs 
manuellt arbete, vilket kräver större resurser. Sopning diskuterades som ett 
alternativ, bland annat i arbetet med Vinterväghållningsplanen för 
oskyddade trafikanter i Gävle. Där såg man emellertid inte sopning som ett 

http://www.existenskem.com/pages/kontrast_halkskydd.htm�
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möjligt alternativ, då det är allt för viktigt att det görs i rätt tid innan snön 
packas. 

Med rätt utformning bör man både kunna undvika den diskuterade vinkeln 
och också få en utformning som ger riktningsvisande kant och avfasning, 
samtidigt som snöröjningen kan ske maskinellt med ett acceptabelt 
resultat. Det fortsatta projektets ambition bör vara att göra ett 
försöksprojekt med en sådan lösning, där alla intressen tillgodoses. Då det 
redan idag finns en outtalad praxis på flera håll, där man använder sig av en 
tydlig riktningsvisande kant i centrala lägen men har höjden noll cm för 
hela bredden av övergångsstället i mer perifera lägen, bör en samlad 
rekommendation inom området tas fram.  

Cyklister och rörelsehindrade vill ha nollkant medan synskadade vill ha 
kantsten. Ovan nämnda föreskrift är den kompromiss vi valt i Sverige. 
Andra nordiska länder har en två cm kant över hela övergångsstället och 
äldre svenska anpassningsåtgärder har inneburit noll cm kant längs hela 
bredden. Måttet 0,9-1 m har tillkommit för att glappet inte ska bli för långt 
så att synskadade som bara ska passera förbi längs trottoaren inte ska tappa 
bort sig. Kombineras gång- och cykelöverfart blir nollkanten minst hela 
cykelöverfartens bredd, vilket försvårar för synskadade som då får svårt att 
återfinna orienteringskanten.  

Cyklister leds ofta ut från gc-bana till blandtrafik innan korsningar (för 
att synliggöras) = svårt att snöröja och det bildas ofta en snövall här. 

Lösningen finns inte i alla kommuner och verkar främst användas i södra 
Sverige. Utformningen innebär ett stort problem ur snöröjningssynpunkt 
och det anses nästan omöjligt att undvika att få en snövall. Det krävs i så 
fall manuell snöröjning. I den mån vi kan identifiera lösningar som tar 
hand om problemet bör vi i det fortsatta arbetet redovisa dessa. 

 

 

 

Bild: Snövall vid 
infart till separat  
gc-bana.  
 

Foto: Oscar Grönvall 

 



21 

Svacka vid avfasning vid övergångsställe, när man lägger ny asfalt = 
samlas vatten precis vid passagepunkten.   

Drifts- eller utformningsproblem? 

I någon kommun menar man att det är ett utformningsproblem och att det 
behövs utbildning för dem som anlägger. I en annan kommun menar man 
att det handlar om driften, att man fräser ur en för liten yta när man ska 
lägga ny asfalt, vilket medför att det blir svårt att få till rätt lutning för att 
klara avvattningen. Problem kan även uppstå då man vill få till en nollkant i 
befintlig gata. Skär man bara upp en del av gatan kan det uppstå sättningar 
vilket kan ge vattenansamlingar. Även denna fråga bör belysas i det 
fortsatta arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Vattenansamling vid passage. Foto: Anna Niska 

Hastighetssänkande åtgärder 
Gupp ger en säkerhetshöjande effekt för oskyddade trafikanter, men 
ger arbetsskador för bussförare och är svåra att snöröja och hålla 
rena samt ger upphov till sättningar i vägbanan.  

Konflikten mellan trafiksäkerhet och arbetsmiljö, drift och underhåll är ett 
välkänt problem. Arbetsmiljöproblemet har studerats och en särskild 
överenskommelse mellan väghållarna, bussbranschen och 
arbetsmiljöverket har gjorts. I överenskommelsen lyfts 3 centrala mål fram: 
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- Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska öka  

- Kollektivtrafikens konkurrenskraft ska stärkas  

- Bussförarnas hälsa ska inte påverkas negativt  

I överenskommelsen har ett vertikalt maxtryck på 0,5 MPa preciserats och 
man redovisar också vilka lutningar som krävs för att klara detta tryck (8 % 
vid platågupp). Driften nämns som ett åtagande för väghållaren som ska 
”införa krav på att gupp uppfyller arbetsmiljökrav enligt ovan i drift- och 
underhållskedet. Detta för att hinna åtgärda ojämnheter, sättningar och 
skador innan de leder till oönskade effekter.”  

I kommunintervjuerna framkommer det också att driftsaspekterna är ett 
välkänt problem som man försöker komma tillrätta med. Genom att göra 
ramperna lite längre och lägre minskar problemen för bussförarna och 
underhållskostnaden blir lägre. Även om man bygger rätt blir det ofta 
sättningar i guppet efter hand. I Malmö har man börjat förstärka med 
armerad betong under hela guppet och även framför. 

Tillräckligt smala avsmalningar för personbil är för smala för 
snöröjning. 

Avsmalningar av körbanan ger kortare passager vilket gör det lättare för 
alla men särskilt för personer med funktionsnedsättning att korsa gatan. En 
kortare passage ger även en ökad trafiksäkerhet då exponeringen för 
korsande fordon minskar. Görs avsmalningen tillräckligt smal, har den 
även en hastighetsdämpande effekt vilket ökar trafiksäkerheten. För att en 
avsmalning av körytan ska ge en hastighetsdämpande effekt, krävs att 
körbanan har en bredd på som mest 4,15 meter där två personbilar kan 
mötas och att det är ett relativt jämnt trafikflöde för att undvika att det 
uppstår kappkörningar. I de fall där man önskar att endast en lastbil/buss 
ska kunna passera, bör bredden på körbanan minskas till 3 m (SKL, 2009). 
Då standardbredden för snöröjningsfordon ligger på 3,6 m, uppstår det här 
en konflikt, enligt Trafikverkets branschgrupp. 

Enligt de intervjuade kommuntjänstemännen är detta något som ofta 
diskuteras. Så fort man frångår standardbredden krävs ett mindre fordon. 
Att hantera detta är en kostnads- och resursfråga. Ligger avsmalningen i ett 
halvcentralt läge eller ytterområde, finns det mindre resurser och färre 
fordon att tillgå. Det krävs då stora resurser för att byta till mindre fordon 
för enstaka avsmalningar. Avsmalningarna är därför lättare att hantera om 
de ligger i samlade områden.  

Problemet är således inte att det saknas ett fordon som kan hantera dessa 
avsmalningar utan att det inte finns ett flexibelt fordon som kan hantera 
många olika bredder. I ett fortsatt arbete bör därför möjligheten till att 
utveckla ett mer flexibelt snöröjningsfordon studeras.  
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Arbetsgruppen föreslår även en fortsatt studie där man jämför 
avsmalningar och gupp ur ett driftsperspektiv. 

Avsmalningar kan medföra spårbildning. Trafiken kör hela tiden i 
samma spår pga avsmalningen, vilket ger hög belastning på gatans 
överbyggnad.  

Avsmalningar används ofta som ett alternativ till gupp på gator som har 
busstrafik och mycket tung trafik. Mycket tung trafik ger dock stora 
belastningar på beläggningen då trafiken går i samma spår, vilket leder till 
deformationer och spårbildning. Dessa deformationer ger problem för 
gående och cyklister som ofta har sin passage i anslutning till 
avsmalningen. Deformationerna kan medföra en ökad snubbelrisk samt 
risk för vattenansamlingar. Problematiken med spårbildning tas upp i 
skriften ”Den smala vägen – Beläggning som håller på gator med 
avsmalnade körfält” (SKL, 2006).  

Hos de intervjuade personerna är detta ett välkänt problem och 
förekommer främst på huvudgatorna där det är mycket trafik. Även vid 
avsvängningsfiler och busshållplatser kan problemet förekomma. För att 
hantera problemet är det viktigt att man definierar och prioriterar vilken 
kvalitet man vill ha på olika gator. Prioriterade huvudgator ges en hög 
kvalitet när det gäller förstärkning av asfalt och överbyggnad. 

Då problemet med spårbildning främst är ett konstruktions- och 
underhållsproblem, görs ingen fördjupad studie av denna fråga i det 
fortsatta arbetet. Problematiken föreslås dock finnas med som en del vid en 
jämförelse mellan gupp och avsmalningar ur ett driftsperspektiv. 

Cyklister i blandtrafik kanaliseras utanför gupp/avsmalningar = 
kanalen för smal för att kunna snöröjas maskinellt = kan inte 
användas vintertid. 

För att undvika att cyklister i blandtrafik känner sig trängda i avsmalningar 
eller för att cyklister ska slippa gupp, hänvisas ofta cyklisterna till en 
särskild passage förbi dessa åtgärder. Bredden på denna passage måste vara 
så pass liten att det inte lockar övriga fordon att använda den. Den smala 
bredden medför dock att det blir problem med snöröjning och renhållning. 
Passagerna behöver snöröjas och renhållas manuellt vilket är 
resurskrävande.  

De intervjuade på kommunerna håller med om att det är resurskrävande. 
Problemet blir större i ytterområden där det inte finns så mycket resurser 
och det händer att dessa passager inte snöröjs alls. 
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Några direkta studier av problemet har inte hittats i litteraturstudien. Ett 
fortsatt arbete med denna problematik bör inrikta sig mot att värdera om 
det är ett problem att man vintertid måste cykla tillsammans med bilarna 
och om man kan acceptera att snöröjningen inte görs. Vidare är frågan om 
väghållaren kan göra ett sådant medvetet avsteg från att snöröja och vad 
detta i så fall innebär. Samtidigt bör en studie göras av arbetsmetoden och 
vilken utveckling som krävs för att göra arbetet mindre resurskrävande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Kanalisering förbi avsmalning. Foto: Anna Niska 

Smala gator som är att föredra för att skapa låga hastigheter innebär 
svårigheter med snöröjning. 

Bredden på vägbanan är viktig för gatans karaktär. Breda körbanor främjar 
högre hastigheter och smala körbanor främjar lägre hastigheter. En lägre 
hastighet är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt, samtidigt som en smalare 
gata ger en kortare korsningssträcka för oskyddade trafikanter. Studier 
visar på en hastighetsminskning på ca 3 km/tim per meter smalare gata 
(SKL, 2009). Hastighetsreduktionen är större ju smalare gatan är. För att 
uppnå en medelhastighet på 30 km/tim bör bredden inte överstiga 3,5 
meter. En alltför smal gata innebär dock andra problem; i en alltför smal 
gata med blandtrafik, finns risken att cyklister känner sig trängda och på en 
gata som är smalare än 3,6 meter finns konflikt med snöröjningsfordon.  

I intervjuerna framkom att det även fanns problem med brist på snöupplag, 
vilket blir extra påtagligt vid ett alltför smalt gaturum. Ofta vill man hålla 
nere sektionerna i gaturummet, för att skapa en intimare och småskaligare 
gata som främjar låga hastigheter och möten mellan trafikanter. Det händer 
då att ytorna för snöupplag prioriteras bort. Ibland används även 



25 

snöupplagens ytor till att bygga separerade cykelbanor i befintliga 
sektioner. Risk finns då att snöupplagen läggs på gång- och cykelbanorna. 
Ett annat exempel där snöupplagens ytor ibland prioriteras bort, är då man 
bygger bullerplank. För att få största möjliga effekt bör bullerplanken 
placeras så nära ljudkällan som möjligt, vilket ofta innebär att ytan för 
snöupplag minskas. 

I det fortsatta arbetet föreslås en studie av vilka möjligheter det finns för att 
utveckla ett mer flexibelt snöröjningsfordon som kan hantera bredder på 
under 3,6 meter. Ett kapitel föreslås även ta upp problemen med brist på 
snöupplag och redovisa hur situationen och förutsättningarna är i olika 
delar av landet, eftersom denna fråga till viss del är geografisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Trånga gaturum, snöupplag. Foto Anna Niska 

 

Snävare radier vid moderna cirkulationsplatser som byggs för att 
minska hastigheterna = stora fordon kör upp på kanterna, med 
reparationsbehov som följd. 

De snävare kurvradierna eller rättare den påtvingade sidoavvikelsen ger en 
hastighetssänkande effekt som eftersträvas i cirkulationsplatser där 
oskyddade trafikanter rör sig.(SKL 2009, SKL o Trafikverket 2010) Där de 
oskyddade trafikanterna har helt separerade gång- och cykelbanor med 
planskilda passager används en geometri som tillåter högre hastigheter. Då 
cirkulationsplatserna ofta byggs av trafiksäkerhetsskäl eftersträvar man den 
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tydliga sidoavvikelsen i större grad idag än tidigare. Stora fordon får 
därmed ett snävare utrymme att köra på och kör därför oftare upp på fel 
ytor. 

En av kommunerna ser inte detta som något stort problem medan en annan 
tycker att det är rätt ofta som fordon kör över icke körbara ytor vid 
cirkulationsplatsen. Särskilt gräsytor är utsatta, vilket man bör ta hänsyn 
till vid utformning. Även Trafikverkets branschgrupp tar upp detta med att 
framförallt tunga fordon kör upp på kanterna. 

Just cirkulationsplatser har studerats i så många olika studier att det inte 
finns någon anledning att göra några fördjupade studier beträffande 
grundutformningen inom detta projekt. Däremot kan det finnas anledning 
att förmedla befintlig kunskap inom området och också beskriva de ytor 
som bör förstärkas för att undvika sönderkörning. 

Busshållplatser 
Höga kantstöd = bra insteg barmarkshalvåret, men stort hinder vid 
snöröjning. Kan snöröjningsmetoderna förbättras? 

För att få ett så jämnt insteg i bussarna som möjligt föreskrivs en 
kantstenshöjd på minst 16 cm (VGU 2008). Snöröjs angöringsytan helt 
intill kantstenen utgör utformningen inget problem ur 
tillgänglighetssynpunkt, men görs bara en förenklad skottning enligt fotot 
nedan mister man helt den tillgänglighetseffekt som det förhöjda 
kantstödet innebär. Som påstigande får man först kliva ner för det förhöjda 
kantstödet och sedan från marknivå upp i bussen. På den aktuella bilden är 
det flera olika parter som sköter olika delar av snöröjningen. En part sköter 
röjningen av vägbanan, en annan själva plattformen och en tredje sköter 
gångvägen till hållplatsen. Delar av problematiken skulle sannolikt 
avhjälpas genom en bättre samordning mellan parterna. Den kvarlämnade 
snösträngen i kantstenskant skulle antagligen kunna tas bort genom andra 
handgrepp hos föraren av fordonet och eventuellt också med förfinade 
verktyg. 

Intervjupersonerna ser flera problem med snöröjningen vid hållplatserna.  
Någon konstaterar att det är vanligt att själva busshållplatsen är bra 
snöröjd, men inte vägen dit. Vidare konstateras att själva hållplatsen 
vanligen snöröjs med samma fordon som sköter GC-banorna och inte med 
fordonet som röjer vägbanan. En intervjuad ser stora svårigheter med 
snöröjningen. ”Det där är jättesvårt - vi har 16 cm hög kantsten. Nu har vi 
gjort hållplatserna djupare så att det finns plats för rullstolsburna när de tar 
sig ur bussen. De gör sitt bästa vid snöröjning, men det går inte att få det 
bra. Tavlor som sätts upp, träd, papperskorg, väderskydd, bänkar i kuren – 
ju mer man sätter upp desto svårare blir det att snöröja. Vi får jättemycket 
klagomål på det! Även från bussbolaget – dörrarna fastnar i kanten och går 
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sönder om snön är för hög. Det finns ingen traktor som kan gå med ett hjul 
på vägen och ett 16 cm upp och göra ett bra jobb.” En annan intervjuperson 
känner däremot inte till att hållplatsen skulle vara ett stort problem vid 
snöröjning. Däremot anses det svårt att få till avvattningen då det är liten 
toleransnivå när det gäller kantstensvisningen. 

I det fortsatta arbetet med denna problematik finns en tydlig 
samordningsfråga som bör nämnas i samband med förslag på riktlinjer, 
men som inte kommer att fördjupas i det fortsatta arbetet. Däremot är det 
viktigt att belysa vilka snöröjningsbehov som finns och vilka svårigheter 
som identifierats. I arbetet med att ta fram ”det perfekta 
fordonet/utrustningen” finns det också anledning att titta närmare på om 
problematiken kan lösas på teknisk väg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Delvis snöröjd hållplats. Foto Oscar Grönvall 

 

 

 

 

 

Figur. Hållplatsutformning enligt VGU. 
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Spårbildning vid hållplats = risker för personer som står på bussen. 
Vilka utformningskrav kan vi rekommendera? 

Problemet med spårbildning vid hållplatser uppkommer oftast på tätt 
trafikerade hållplatser eller där vägens överbyggnad inte gjorts tillräckligt 
stark i byggskedet. Sättningarna i sig kan utgöra en säkerhets- och 
tillgänglighetsrisk i samband med att bussen ska angöra hållplatsen, genom 
att ojämnheterna kan få bussen att kränga. Säkerhetsmässigt utgör 
krängningarna en fallrisk och ur tillgänglighetssynpunkt kan en snabb 
krängning bland annat ge smärtor för personer med värk. 

Bärighetsproblemet är det samma som vid avsmalningar och tas, som 
nämnts tidigare, upp i skriften ”Den smala vägen”. De intervjuade 
kommunerna är väl medvetna om problemet. Även om vi i första hand 
intervjuat driftspersonal var de också medvetna om smärtproblematiken. 
Problemet anses inte lika stort på nyanlagda vägar där man kunnat 
förstärka på ett bättre sätt, men anläggs en hållplats på befintlig väg 
uppkommer problem. I Malmö används Densiphalt eller motsvarande på 
de mest utsatta ytorna, men även med denna starkare asfalt blir det ibland 
problem med spårbildning. Kommunen håller därför på att testa lite olika 
lösningar för att förhoppningsvis kunna förebygga problemet. 

Sättningen i sig innebär ett utformningsproblem, men drifts- och 
underhållsproblemet avhjälps i första hand med materialval och 
förstärkningsmetoder. Detta projekt fokuserar i första hand på 
utformningsfrågor varför vi inte har för avsikt att studera den här frågan 
vidare. Däremot kan det finnas anledning att förmedla befintlig kunskap 
inom området som en del i delprojektet ”Prioritering och arbetsmetoder för 
utformningsdetaljer”. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Busshållplatser förstärkta med Densiphalt för att förhindra 
spårbildning. Foto: Karin Caesar 
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Busskurer försvårar snöröjning och halkbekämpning samtidigt som 
området kring dessa är särskilt utsatt för isbildning. 

Väderskydd, papperskorg, hållplatsstolpe är alla möbler som i sig hindrar 
en effektiv snöröjning, men behövs av flera olika skäl. Väderskyddet kan 
under vissa väderförhållanden göra så att snön smälter omkring skyddet 
och därefter fryser till igen. Likaså kan kondens som bildas på 
väderskyddets väggar rinna ner och skapa vattenpölar som också kan frysa 
till och innebära halkrisk.  

 

 

 

 

 

Bild. Kondens från 
väderskyddet kan 
lätt bli en halkrisk.  

Foto Oscar Grönvall 

 

Det är viktigt att vara medveten om halkrisken så att man kan förebygga 
den med driftsåtgärder, men man bör också studera möjligheterna att 
genom utformning minimera problemet. 

Kommunerna ser väderskydden som en viktig del i att prioritera 
kollektivtrafiken och en kommun håller för närvarande på att successivt 
byta ut gamla bänkar för att öka standarden ytterligare. I Gävle har man 
valt ett väderskydd med helt öppen framsida för att lättare komma till med 
fordon. I mer snörika kommuner använder man sig av traktor för att ta bort 
snön i kurerna. I Malmö ser man inget problem med att ta hand om ytorna 
vid väderskydden i centrum där man har god bemanning men minskade 
resurser gör att det är svårare i ytterområdena. 

Möbleringsfrågan bör belysas som en del i delprojektet ”Prioritering och 
arbetsmetoder för utformningsdetaljer”. I den mån det redan finns goda 
erfarenheter beträffande utformningen runt omkring väderskyddet bör 
detta också in i projektet. Däremot har vi inte för avsikt att ta fram nya 
typer av väderskydd utan överlåter detta till tillverkarna. 
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5.3  Fastighetsägarnas ansvar för tillgänglighet  
och säkerhet 

Snöröjning 
Fastighetsägarna ansvar för snö- och isfri gångbanan utanför 
fastigheten. Missköts - Hur angriper kommuner och väghållare 
frågan? 

I Stockholms tillgänglighetshandbok (Trafikkontoret Stockholm, 2008) 
poängteras att drift och underhåll är en viktig faktor för att skapa en säker 
och trygg trafikmiljö. Snöröjning och halkbekämpning vintertid och 
underhåll av gångbanor och gångvägar, har också betydelse för utemiljöns 
tillgänglighet och användbarhet. Många av singelolyckorna sker på 
gångbanor i form av fallolyckor. Standard, drift och underhåll på gångytor 
har stor betydelse för singelolyckor med fotgängare. 

Ett problem när det handlar om snöröjning av gång- och cykelbanor, är att 
det är ett delat ansvar mellan väghållare och fastighetsägare. När det gäller 
gångbanor är det oftast fastighetsägaren som har ansvaret. Utmed en 
gångbana kan det vara flera fastighetsägare som har ansvaret för att 
gångbanan hålls snö- och isfri. Detta kan leda till att standarden på 
snöröjningen och halkbekämpning av gångbanan varierar utmed sträckan. 
Som gåendetrafikant tar man för givet att hela gångbanan håller samma 
standard och risken att man överraskas av ishalka är då stor. 

I Åtgärdskatalogen (SKL, 2009) rekommenderas att det upprättas praktiska 
samarbetsavtal och rutiner för att bättre styra samordningen mellan olika 
fastighetsägare. Även ett totalt huvudmannaskap kan lösa problemen med 
samordning. Idag är det omkring hälften av landets kommuner som har 
ensamt ansvar för gåytorna.  

De intervjuade personerna i kommunerna känner väl igen problemet. I de 
flesta kommunerna skickas det med jämna mellanrum ut information till 
fastighetsägare om vilka ansvarsregler som gäller för snö- och 
halkbekämpning. Kommunerna anser dock inte att effekten av detta är 
tillräcklig. 

I ett fortsatt arbete föreslås en redovisning för hur arbetet med 
ansvarsfrågan vid snöröjning av gångbanor fungerar. Inom pågående 
projekt är det dock tveksamt om detta arbete bör prioriteras. 
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Buskage 
Fastighetsägarna ansvar för att röja grenar och buskage över 
gångbanan utanför fastigheten. Missköts - Hur angriper kommuner 
och väghållare frågan? 

En ökad sikt ger bättre möjligheter för trafikanter att hinna upptäcka 
konflikter och få en bättre överblick av trafiksituationen. Säkerhetseffekten 
är däremot både positiv och negativ och det finns studier på att 
hastigheterna ökar vid god sikt. Enligt Åtgärdskatalogen (SKL, 2009) drar 
man därför slutsatsen att sikten har mindre betydelse för säkerheten än till 
exempel val av korsningstyp, regleringsform och antal körfält i tillfarterna. 
Ändå ges följande rekommendationer för siktförbättrande åtgärder: 

- På bostadsgator där trafiken förväntas hålla en lägre hastighet än 50 
km/tim ska fastighetsägare hålla vegetationen i anslutning till ett 
korsningshörn så låg att sikten blir fri, högst 80 cm över mark på en 
sträcka av 10 meter från korsningshörnet. 

- Vegetation ska beskäras så att de inte växer ut över gc-banor. Fria 
höjden över gångbanor bör vara 2,2 meter. 

Särskilt viktigt är det att vegetationen hålls nere efter högsommaren innan 
skolstart. 

När det gäller ansvarsfrågan då träd och buskar på tomtmark skymmer 
sikten är det inte helt tydligt. Följande finns skrivet i skriften ”Fri sikt, säkra 
sikten i tätortstrafiken!” (SKL,2001): ”Enligt Jordabalken 3 kap får 
kommunen/väghållaren ta bort rot eller gren som tränger in på fastighet 
från intilliggande område/fastighet. Fastighetsägaren ska dock ges 
möjlighet att själv utföra åtgärden, om det finns risk för att skada av 
betydelse kan uppstå på vegetationen. Är grenen eller buskaget klart 
siktskymmande eller om det förekommer risk för personskada får däremot 
kommunen/väghållaren ta bort det direkt. 

För vegetation som på tomtmark skymmer sikten gäller Plan- och 
bygglagen. Information bör gå ut till fastighetsägare i början av 
växtsäsongen. Om det trots det uppstår problem bör personlig kontakt tas 
med fastighetsägaren. Har inget hänt efter två till tre veckor startas en 
formell hantering enligt Plan- och bygglagen. Då är det byggnadsnämnden 
som ger föreläggande om att rättelse ska ske inom en skälig tid. Sker ingen 
åtgärd efter det kan byggnadsnämnden begära hjälp hos 
Kronofogdemyndigheten.” 

Enligt intervjupersonerna i kommunerna görs ungefär samma typ av 
utskick till fastighetsägare som när det gäller snöröjningsansvar. Gensvaret 
bedöms som något bättre än vid snöröjning. 
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Precis som för fastighetsägaransvaret vid snöröjning är det tveksamt om 
pågående projekt bör prioritera denna fråga.  

5.4  Gatusektioner i villaområden - hastighetsdämpande 
utformning som försvårar driften 

Klagomål om höga hastigheter i bostadsområden är en av de stora frågorna 
inom många kommuner. Oftast är det inte en fråga om trafiksäkerhet utan 
om upplevd trygghet. Strävan efter att skapa bostadsområden där man kör i 
gångfart/30 km/h, har gett upphov till många olika typer av sektioner. Det 
handlar ofta om att skapa sidoförskjutningar, upphöjningar, avsmalningar 
– både fysiska och visuella, samt estetiskt tilltalande gator med hög 
detaljrikedom som signalerar om att det är en boendemiljö. Ofta handlar 
det om relativt stora arealer med denna typ av gator. Hur fungerar driften 
av dessa gator? Vilka är de stora driftproblemen? Motsvarar effekten av 
åtgärderna kostnaden för en dyrare drift och högre exploateringskostnad? 

Beläggning 

Plattor 
Ett sätt att minska den visuella bredden av gatan och därmed även 
hastigheten, är att lägga ett antal plattrader i ytterkanterna av den 
asfalterade körytan. Nackdelen med dessa plattrader är att det ofta blir 
problem med ogräs i skarvarna eftersom det är ett så litet slitage på ytan. 
Gatan upplevs då snabbt som ovårdad. Ytterligare en nackdel med 
plattraderna, är att det många gånger felaktigt uppfattas som gångbana. För 
att det ska räknas som gångbana, krävs det att det dessutom finns en 
höjdskillnad. Fördelen med plattraden jämfört med att ha asfalt ända ut till 
fastighetsgräns, är att det blir lättare för enskilda fastighetsägare att ansluta 
med egna murar, plattor eller liknande. Det är lättare att ta bort och lägga 
tillbaka plattor vid grävning i fastighetsgräns jämfört med asfalt. 

 

 

 

 

 

Bild. Plattrader i ytterkanterna av den asfalterade körytan  
kan felaktigt uppfattas som gångbana. Foto: Karin Caesar 
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Bild. Ogräs etablerar sig lätt mellan plattraderna vilket ger ett ovårdat 
intryck. Foto: Karin Caesar 

Grusytor 
Grusytor används ofta i gatusektionen ur estetisk synpunkt, för att ge ett 
mjukare intryck. Grusytor används även för att skapa platser i gaturummet 
som har en hastighetsdämpande effekt i form av sidoförskjutning. 
Problemen med dessa grusytor är att de är krävande ur driftsynpunkt. 
Grusytorna innebär ofta problem med ogräs och att gruset hamnar över 
hela sektionen, vilket innebär mycket sopning för att undvika att man 
halkar i gruset. Ytterligare ett problem som observerats är att ytorna ofta 
körs sönder då motorfordon genar över dessa ytor eller använder dem som 
parkering. Särskilt utsatt är skarven mellan grusytan och övrig beläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Grusytan som används som köryta. Foto: Karin Caesar 
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Bild. Utsatt skarv mellan grusytan och köryta. Foto: Karin Caesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Grusytan som används som köryta, och förändringar i 
plattbeläggningen. Foto: Karin Caesar 
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Hastighetsdämpande åtgärder 
Avsmalning, sidoförskjutning och upphöjningar 
I nybyggda villaområden är det relativt vanligt att man använt sig av 
avsmalningar, sidoförskjutningar och upphöjda ytor, för att ge områden 
låga hastigheter. Trots ambitioner om att skapa en hastighetssäkrad gata, är 
det dock ofta inte tillräckligt för de boende och de känner fortfarande en 
otrygghet. Det är då relativt vanligt att stora resurser läggs på en sektion 
som är dyr att sköta, men som trots det inte ger önskad effekt. Istället läggs 
provisoriska gupp eller egenhändiga farthinder ut, vilket ytterligare kan 
försvåra för driften. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Avsmalning med ogräspåväxt. Foto: Karin Caesar 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Sidomarkering för att förhindra att bilister genar.  
Foto: Karin Caesar 
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Bild. Visuellt brett gaturum med grusytor och sidoförskjutningar. Foto: 
Karin Caesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Visuellt brett gaturum med i efterhand monterad 
hastighetssänkande åtgärd. Foto: Karin Caesar  
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6. Förslag till fortsatt arbete 
Arbetsgruppen kan konstatera att det flesta av de identifierade konflikterna 
fortsatt har ett behov av att studeras närmare. I gjord analys av respektive 
konflikt, konstateras att fortsatt arbete inom projektet bör genomföras med 
en rad olika inriktningar för att kunna ge förslag på praktiska lösningar.  

Flera av de identifierade konflikterna förutsätter att olika intresseområden 
ges möjlighet att gemensamt utveckla utformningskrav som fungerar för 
alla parter. Avsikten är därför att bjuda in expertis inom olika 
fokusområden och i samarbete med gruppen utveckla lämpliga 
utformnings- och metodförslag. Vissa områden antas vara färdigbelysta 
genom fokusgrupparbetet, medan andra bör studeras närmare och 
utvecklas i olika praktiska test. 

6.1  Särskild studie av övergångsställen/passager 
I arbetet har flera detaljfrågor tagits upp angående utformning av 
övergångsställe. Övergångsställe är därför naturligt att ha som ett eget 
fokusområde.  

Frågor som identifierats och som bör belysas är: 

• Fördjupad studie av behovet och placering av pollare/stolpar vid 
övergångställen/passager. Behövs verkligen pollaren överallt eller 
kan man begränsa användandet? Kan arbetsmetoden utvecklas för 
driften av just övergångsställen/passager och pollare/stolpar för att 
undvika t ex snövallar?  

• Fördjupad studie av övergångställen/passager med hänsyn till 
kantstensvisning och drift.  

• Kan driften utvecklas för skötsel av just övergångsställen/passager? 
Kan t ex snösopning vara en driftform som kan utvecklas för att 
underlätta driften just här? 

• Informationsspridning om problematiken med vattensamlingar vid 
nollkant på övergångställen/passager till drift och 
underhållsentreprenörer. 

Att detta är ett problem kan illustreras med följande citat från en av de 
intervjuade kommunerna: ”Det bästa vore om vi hade en manual för hur ett 
övergångsställe ska se ut så att alla gör på samma sätt. Nu ser det ut på ett 
sätt om Sweco gjort utformningen och på ett annat om Tyréns gjort den, 
o.s.v. Vi håller på med det arbetet och ska ha en diskussion mellan 
projektörer, drift och underhållsansvariga, m.fl. Med hänsyn till lagar och 
förordningar, VGU etc. ska vi diskutera och tillsammans välja en 
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typutformning som vi håller oss till. Kommunen måste bestämma hur det 
ska se ut, så att det blir bättre driftmässigt.” 

Studien föreslås göras i flera steg. Första steget bör vara en 
fokusgruppintervju där experter inom utformning, drift, trafiksäkerhet och 
tillgänglighet ges möjlighet att finna gemensamma lösningar. I steg två 
testas förslaget praktiskt, genom att antingen besöka och gemensamt 
studera driftsförhållandena i befintlig lösning eller att anlägga ett 
testövergångsställe. Resultatet utvärderas av expertgruppen och resultatet 
sprids. 

6.2  Prioritering och arbetsmetoder för utformningsdetaljer 
Intervjupersonerna har under flera punkter påpekat att vissa 
utformningslösningar kan vara okej i innerstadsmiljöer och inom särskilda 
områden där man ändå har en hög grad av manuell skötsel. Samma åtgärd 
blir dock allt för kostsam om den används överallt, eftersom det då är 
betydligt svårare att få till en rationell drift. Intervjuerna visar också på att 
de snörika norrlandskommunerna i större grad vill kunna sköta 
vinterväghållningen maskinellt för att inte drabbas av alltför höga 
kostnader. Behovet av snöupplag i gaturummet kontra sikt och säkerhet, 
estetik och hastighetsdämpning bör också belysas. Likaså bör typen av 
ytskikt diskuteras utifrån olika slitningsgrad och olika driftsområdens 
förutsättningar. Även snöröjning av shared space kan bli aktuellt att belysa. 

Projektets ambition är att kunna ge rekommendationer om när olika 
utformningslösningar bör användas och när de bör undvikas och också ge 
förslag på prioriterings- och arbetsmetoder för driften. Detta för att 
samtidigt kunna erbjuda tillgängliga och säkra gatumiljöer året om. 
Antagligen kommer förslagen att variera med geografin, så att olika 
lösningar kommer att föreslås för olika delar av landet och för olika 
storlekar på kommuner. 

För att kunna göra detta, bör fortsatt arbetet studera frågor som hur 
möbleringen av gatumiljöer kan anpassas efter olika områdens skötselgrad. 
Hur ska man hantera möblering i halvcentrala delar/ytterområden där 
skötselgraden inte är lika hög som i centrala delar? Kan prioritering av 
skötselgrad för olika områden kopplas till olika typlösningar? 

Det fortsatta arbetet kan liknas vid den handboksframtagning som Sveriges 
Kommuner och Landsting brukar göra. För arbetets föreslås därför en 
referensgrupp som under arbetets gång ger input på upplägg, innehåll och 
slutrapport. Genomförda intervjuer och kunskapsinventering ligger till 
grund för ett detaljerat intervjuformulär, med frågor om hur väghållarna 
arbetar idag och hur de ser på en rad förslag på upplägg som framgår av 
intervjuformuläret. Inom något område, så som övergångsställen ovan, 
krävs sannolikt någon form av mindre test som komplettering.  
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6.3  Den perfekta utrustningen 
Flera av konfliktpunkterna ovan skulle sannolikt kunna elimineras genom 
teknikutveckling av driftens utrustning. Hur skulle ”det perfekta fordonet” 
se ut som även kan hantera de moment som idag görs manuellt? Genom 
metodstudie av drift vid smala passager, pollare, taktila plattor, 
busshållplatser, mm, är ambitionen att finna både förfinade metoder med 
dagens maskiner, men också arbeta fram utformningslösningar för 
utrustningen som kan förenkla arbetet. Frågor som bör belysas är t ex: 

• Förutsättningarna för kombinationer av plogning och sopning 

• Kan snöröjningsfordonen utvecklas till att bli mer flexibla när det 
gäller bredd? 

• Finns det bättre utrustning för att snöröja taktila plattor och går 
verktyget att kombinera med fordonets övriga åtagande 

• Kan plogbladet tillfälligt ändras för att få en effektivare snöröjning 
vid busshållplatser? 

6.4  Hastighetssänkande åtgärder 
Jämförelse mellan avsmalning och gupp ur driftsynpunkt: Vilken åtgärd är 
lättast att snöröja? 

Utvärdera olika typsektioner för bostadsgator ur driftsynpunkt. Kartlägga 
vilka är de stora driftproblemen i denna typ av områden? Motsvarar 
effekten av de hastighetsdämpade åtgärderna kostnaden för en dyrare drift 
och högre exploateringskostnad? 

6.5  Övriga punkter 
Utöver de huvudområden som redovisats ovan föreslås ett par mindre 
studier genomföras i mån av tid inom uppdraget:  

• Vara behjälpliga med driftsstudier inom ramen för den studie som 
planeras inom Trafikverkets Gåendeprojekt angående åtskillnad av 
gång- och cykeltrafik på GC-banor.  

• Informera om arbetsmetod vid kontrastmarkering. Flera metoder 
finns idag men en samlad beskrivning av metodernas för och 
nackdelar finns inte. 

• Kan en förbättrad organisation, samordning och utbildning ge 
tillgängligare hållplatser under snöperioden? 
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Litteraturstudie internationellt publicerat material på temat 
Trafiksäkerhet & Tillgänglighet v.s. Drift & Underhåll 

METOD 
Litteratursökningen för internationell litteratur genomfördes i juni och september 2010 i 
databasen SCOPUS (”The largest abstract and citation database of peer-reviewed 
literature...”). Databassökningen genomfördes utifrån ett antal nyckelord, kopplade till 
projektbeskrivningen för projektet. Urval av artiklar baserades generellt på att de är högst 25 
år gamla (dvs 1985 och senare), men om titeln eller abstract var särskilt intressanta kan 
artikeln ändå ha studerats ytterligare. 

I juni 2010söktes artiklar utifrån olika kombinationer av sökorden ”vision (impairment, 
harm); design; snow removal; road safety (accidents); poles; bollards; railings; rutted; rut; 
speed reduction; streets; operation; maintenance, streets; safety; pedestrians; traffic 
calming”. I september 2010 lades sökorden “cycleways; mode choice; service level; winter 
maintenance; walking” till i sökningen. Sökningen gav generellt många träffar, men få var av 
verkligt intresse för detta projekt. Kombinationen “operation AND Maintenance AND 
streets” gav t.e.x. 389 träffar vilket ansågs vara för många, och när ordet ”urban” lades till 
reducerads antalet till 44, men ingen av dessa ansågs vara intressanta. Totalt har 17 
internationella vetenskapliga artiklar studerats, varav 9 kom med i denna sammanställning. 

RESULTAT 

Strategier för halkbekämpning baserat på klimatparametrar 
Saltning av vägar är generellt en metod för att öka friktionen och därmed öka säkerheten och 
minska antalet av och risken för olycka under vintern. Detta gäller i alla fall för vägar i södra 
och mellersta Sverige. Antalet olyckor och risk för olycka var dock högre i norra Sverige enligt 
en VTI-studie gjord inom projektet TEMA Vintermodell, vidare analyserad av Norem (2009). 
Antalet olyckor var högst då fordonsmilen på underlagen snö och is låg mellan 30-40 %, dvs. 
för att saltningen ska ha positiv säkerhetseffekt bör andelen körd sträcka på is eller snö ligga 
under detta. Rekommendationen blev att saltning bör undvikas om vägytans temperatur är 
lägre än -8º C under mer än 20 % av tiden. I kalla klimat förordas varmsand i stället som 
halkbekämpningsmetod. 

Resenärers vägval beroende på ytans kvalité 
I en japansk studie har det undersökts gåendes vägval beroende på ytans kvalité avseende 
halka. Om två i övrigt lika rutter jämfördes valdes den minst halkiga rutten, även om det 
innebar viss väntan vid signal för den gående (Muraleetharan, 2005). Sannolikheten att välja 
den mer halkiga rutten, men med mindre väntan vid signal, var tydligt lägre än 50%. 

Kostnad för snöröjning, kvalité på snöröjning och brukares åsikter 
I en japans studie fick boende i fyra olika städer jämföra kostnaden för snöröjning med olika 
kvalité på snöröjningen på tre olika typer av vägar; lokalgata, uppsamlingsgata och större 
vägar. Kvalitén beskrevs i termer av om hela vägen inklusive trottoar var snöröjd och om 
sikten också var god, till bara ett körfält snöröjt och dålig sikt. Respondenternas svar kan 
sammanfattas med att de tyckte att kostnaden för snöröjningen var acceptabel eller för hög, 
men att man ofta ville ha bättre snöröjning på lokalgatorna, och man tyckte att snöröjningen 
på de större gatorna var acceptabel (Kishi et.al., 2002). 
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Tekniska hjälpmedel för att underlätta drift och underhåll  
(och även annan ansats) 
I Japan har man testat att automatisera en snöslunga med sensorer med målet att slungan 
ska skötas med fjärrstyrning alternativ helt automatiskt (Sato, 2003). Sensorerna baserades 
på infraröd teknik, ultraljud och sensorer som reagerade på järn. Experimenten visade dock 
att respektive sensorer inte fungerade säkert fullt ut, t ex reagerade sensorn för ultraljud olika 
beroende på områdets utseende. Men metoden för säkerhetskontroll utvecklades under 
projektets gång och ansågs fungera tillfredsställande. Det är således svårt att kunna lita på en 
sensorstyrd snöslunga fullt ut. 

För att främja cykling under vintern är det av betydelse att upprätthålla servicenivån på 
cykelvägar. Tidigare studier har visat att den svenska allmänheten är missnöjd med den 
service som tillhandahålls på cykelvägar under vintern (Bergström, 2003). I Sverige snöröjs 
cykelvägar normalt med plogning och sandas för halkbekämpning. Fältstudier har gjorts med 
en okonventionell metod för halkbekämpning med en roterande borste för snöröjning och 
salt. Metoden gav en högre servicenivå än traditionella metoder för vinterväghållning, men 
det var två till tre gånger dyrare. Metoden anses ha större potential i södra Sverige, med 
mindre snö men med större isproblem än i regioner med kallare klimat. Tillfrågade cyklister 
märkte det förhöjda underhållet, och cyklisterna uppgav att väglaget är viktigt för deras 
beslut att cykla. I en annan studie på temat snöröjning och vintercykling kunde man dra 
slutsatsen att ökad servicenivå för snö- och halkbekämpningen leder till en högre frekvens av 
vintercykling med 18 %, vilket motsvarar en minskning av bilresor med 6 % (Bergström och 
Magnusson, 2003).  

I en studie av Wennberg, Ståhl och Hydén (2009) blev personer 65 år och äldre tillfrågade 
om erfarenheter av snöröjning som fotgängare. I snö- och isförhållanden, anses förebyggande 
av is, dvs. minska halka, viktigare än snöröjning. Avlägsnande av snö på en detaljerad nivå 
(t.ex. avlägsnande av högar av snö på trottoarer och övergångsställen) betonas som viktigt. 

Ett annat sätt att förhålla sig till is och halka för trafikanterna är att använda egna 
hjälpmedel. För gående finns halkskydd att fästa på skorna eller inbyggda i skorna. För 
cyklister finns möjligheten att använda dubbdäck, åtminstone på framhjulet. Det går 
naturligtvis även att sätta dubbdäck på bakhjulet viket förbättrar friktionen ytterligare, men 
då kan det bli tyngre att cykla. Aschan et. al. (2009) har tagit fram och testat en flyttbar 
friktionstestare för skor och halkskydd. Friktionstestaren kan flyttas till olika platser med 
olika underlag för att testa olika skor eller halkskydds friktion mot underlaget. Baserat på 
drygt 4000 tester av olika underlag och skodon konstateras förutom att testutrustningen var 
mycket användbar, att vilken typ av skor eller halkskydd man har påverkar mycket friktionen 
mot underlaget. Det går dock inte alltid att förutse skors halkbenägenhet, detta gäller särskilt 
skor för kvinnor. Vilken typ av sko som användes var viktigare på halkigt underlag och 
mindre viktigt på välsandat eller vanligt underlag. På mycket halkiga underlag som is med 
snö- eller vattenyta hjälpte bara halkskydd. 

En annan typ av friktionstestare, som tidigare använts för att testa friktion på 
vägmarkeringar, en sk. PFT (portable friction tester), har testas på gång- och cykelvägar av 
Bergström, Åström och Magnusson (2003). Metoden är användbar för att komplettera 
visuella inspektioner, och att t.ex. kontrollera entreprenörers arbete med plogning och 
sandning enligt överenskommelse. Friktionsvärden som tas fram måste dock jämföras med 
vad som krävs eller upplevs som bra eller nödvändigt av cyklister. 



Publicerade forskarstudier Bilaga 1  
3(4) 

3 

REFERENSER 
Aschan, C., Hirvonen, M., Rajamäki, E., Mannelin, T., Ruotsalainen, J., Ruuhela, R. (2009). 
Performance of slippery and slip-resistant footwear in different wintry weather conditions 
measured in situ. Safety Science 47 (8), pp. 1195-1200. 

Bergström, A. (2003). More Effective Winter Maintenance Method for Cycleways. 
Transportation Research Record (1824), pp. 115-122.   

Bergström, A., Magnusson, R. (2003). Potential of transferring car trips to bicycle during 
winter. Transportation Research Part A 37 (2003) 649–666. 

Bergström, A., Åström, H., Magnusson, R. (2003). Friction measurement on cycleways using 
a portable friction tester. Journal of Cold Regions Engineering. 17 (1), pp. 37-57. 

Kishi, K., Takahashi, Y., Hara, F., Satoh, K. (2002). Level of snow removal service and 
residents' willingness to pay: Evaluation for four Japanese cities. Transportation Research 
Record. Issue 1794, 2002, pp 72-76. 

Muraleetharan, T., Meguro, K., Adachi, T., Hagiwara, T., Kagaya, S. (2005). Influence of 
winter road conditions and signal delay on pedestrian route choice in Japan's snowiest 
metropolis. Transportation Research Record. Issue 1939, 2005, pp 145-153. 

Norem, H. (2009). Selection of strategies for winter maintenance of roads based on climatic 
parameters. Journal of Cold Regions Engineering. Volume 23, Issue 4, 2009, pp 113-135. 

Sato, T., Naruse, K., Kakazu, Y., Makino, T., Yokoi, H. (2003). Development of autonomous 
snowplow. Intelligent Engineering Systems Through Artificial Neural Networks. Volume 13, 
2003, pp 877-882.   

Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C., (2009). Older pedestrians’ perceptions of the outdoor 
environment in a year-round perspective. European  Journal on Ageing (2009) 6:277–290. 

Visade sig handla om något annat, har därför inte använts: 

Standardsystem, övergripande. 
Jiang, Y.-Q.a, Wang, L.-J. , Ma, D.-Z. , Liu, F. (2008). Research on the safety quality 
standards system of road transportation enterprises. Proceedings - International Conference 
on Intelligent Computation Technology and Automation, ICICTA 2008. Volume 2, 2008, 
Article number 4659799, Pages 433-437 

Om underhållsbehov av vägbelysning, och hur detta ska organiseras och hur man ska 
förstå kostnaderna. 
Hart, J. (2003). Handling the locals. Highways 72 (3), pp. 16-21. 

Övergripande om att förstå kostandsriskerna. 
Hastak, M. , Baim, E.J. 82001). Risk factors affecting management and maintenance cost of 
urban infrastructure. Journal of Infrastructure Systems. Volume 7, Issue 2, June 2001, Pages 
67-76.   
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Att förutse behov av snöröjning baserat på väder och optimera snöröjningsrutter. 
Fu, L., Trudel, M., Kim, V. (2009). Optimizing winter road maintenance operations under 
real-time information. European Journal of Operational Research 196 (1), pp. 332-341.   

Passionerat om DoU i Minnesota från nyligen pensionerad aktivist. 
Pletan, R. (2001). Getting passionate about winter maintenance research. Transportation 
Research Record. (1741), pp. 77-79.   

Myndigheter i Storbritannien måste förstå att de även behöver jobba med halk- och 
snöbekämpning på GC-vägar efetrsom senaste årens vintrar har varit sådana (skrivet 
2004). 
Runacres, A., Poole, G. (2004). Protecting the vulnerable. Highways. 73 (3), pp. 31-32.   

Snöslungemaskiner som kör i vinkel mot räcken i bergiga områden för att få bort all snö 
närmast räcket; leder till skador på räckena och det är svårt att köra! Pappret gör en 
systembeskrivning av körningen. 
Tan, H.-S., Bu, F., Bougler, B. (2007). A real-world application of lane-guidance technologies 
- Automated snowblower. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 8 (3), 
pp. 538-548. 

10-stegsplan för dem som inte är vana med vinterväghållning; säkerhet anställda, 
målbeskrivning, saltningsplan, mm. 
Gesford, A.L. (2005). 10 Lessons for winter operations survival. Better Roads. Volume 75, 
Issue 10, October 2005, Pages 24-31.   
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Sökning via Internet gjord aug 2010 
Författare/ 
Kontakt-
person/ 
Utgivare År Titel 

Rapport 
serie/nr 
etc. 

Kommentarer, t ex vad är särskilt 
intressant/viktigt? 

Skånetrafiken 2000 

Bussar och Lugna gatan 
Kör buss snabbt utan att 
det går fort. En idéskrift 
från Skånetrafiken i 
samarbete med 
Vägverket Region 
Skåne 

  

Vägverket  
Busshållplatser 
exempel, råd och 
detaljer 

 

Huvudsyftet med exempelsamlingen är att 
marknadsföra och komplettera nyheterna i VGU. Den 
ska också vara en inspirationskälla - ”så här kan man 
också göra” - för att få ut mesta möjliga nytta av 
investeringarna. 

Eva Holmquist, 
Vägverket 

2008 

Checklista för ökad 
tillgänglighet och 
användbarhet för 
funktionshindrade med 
typritningar för 
gångöverfarter 

2008:137 

Checklistan är ett försök att skapa ett enkelt och 
snabböverskådligt dokument som tar upp punkter 
som av olika anledningar är lätta att missa och som 
är vanligt förekommande i de projekt som Vägverket 
arbetar med inom Region Skåne. 

Niska, Anna 2006 

Cykelvägars drift- och 
underhållsstandard 
Intervjuer med 13 
cykelkommuner 

VTI 
rapport 
558 

Denna studie syftar till att få en uppfattning om 
standardkrav och rutiner vid drift och underhåoll av 
cykelvägar i svenska "cykelkommuner". Studien 
baseras på intervjuer med tjänstemän i 13 
kommuner samt relevant dokumentation som de 
tillhandahållit. 

Bergström 
(numera Niska), 
Anna 

2002 

Svensk sammanfattning 
av doktorsavhandling: 
Winter maintenance and 
cycleways 

CDU-
projekt 
R15 

Huvudsyftet med doktorandprojektet var att 
undersöka huruvida en förbättrad vinterväghållning 
av cykelvägarna skulle kunna leda till ett ökat 
cyklande. Ett mål med projektet var också att 
identifiera de faktorer som vintertid påverkar valet att 
cykla eller inte. 

Bergström, 
(numera Niska) 
Anna 

2002 
Winter maintenance and 
cycleways 

Doctoral 
thesis, 
TRITA-VT 
FR 02:04 

Huvudsyftet med doktorandprojektet var att 
undersöka huruvida en förbättrad vinterväghållning 
av cykelvägarna skulle kunna leda till ett ökat 
cyklande. Ett mål med projektet var också att 
identifiera de faktorer som vintertid påverkar valet att 
cykla eller inte. 

Alzubaidi, 
Hossein 

1999 
Drift och underhåll av 
grusvägar 
Litteraturstudie 

VTI 
meddelan
de 852 

Denna rapport behandlar drift och underhåll av 
grusvägar huvudsakligen med inriktning mot 
gruslitlagret under barmarksperioden. 
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Författare/ 
Kontakt-
person/ 
Utgivare År Titel 

Rapport 
serie/nr 
etc. 

Kommentarer, t ex vad är särskilt 
intressant/viktigt? 

Persson, Håkan 
Vägverket 

1993 
Drift och underhålla av 
enskilda vägar 

1993:33 
Boken är avsedd för väghållare av enskilda vägar 
och behandlar de vanligaste frågeställningarna kring 
väghållningen på det lågtrafikerade vägnätet 

Helsingborg 
Stadsbyggnadsf
örvaltningen 

2006 
Handbok för en 
tillgänglig utemiljö 

 

Syftet med handboken är att underlätta för alla som 
ingår i byggprocessen vid ny- och ombyggnationer 
på stadens mark. Det gäller beslutsfattare, arkitekter, 
planerare, projektörer, byggherrar och utförare. I 
handboken ingår förutom en inledning, funktionskrav, 
exempel på bra lösningar och i vissa fall även 
exempel på bra produkter och tillverkare. 

Ståhl, Agneta; 
Almén, Mai 

2007 
Hur orienterar personer 
som är blinda längs ett 
kontinuerligt ledstråk? 

2007:112 

Uppdraget fokuserar på kontinuerliga ledstråk. Ett 
ledstråk definieras som en kontinuerlig följd av 
naturliga och konstgjorda ledytor, valytor och 
varningsytor från start- till målpunkt endast avbruten 
av kör- och cykelbana. I fokus 
för uppdraget är personer som är blinda, vilket 
innebär att det är taktiliteten i de studerade 
strukturerna som utvärderas och inte 
ljushetskontrasterna. 

Skånetrafiken 2006 
Hållplatshandboken 
2006 

 

Skånetrafiken gav under år 2000 ut en handbok där 
lämplig utformning av hållplatser, terminaler och 
stationer beskrivs. Handboken 2000 har lokal prägel 
och har tonvikt på de 
möjligheter till hållplatsbyggande som finns i Skåne 
län. Hållplatshandboken har nu reviderats och 
kompletterats med erfarenheter som Skånetrafiken 
vunnit under flera år med intensiv 
utveckling av kollektivtrafikens infrastruktur. 

Vägverket 2009 
Klipp häcken! Du kan 
rädda liv. 

  

Holmquist, Eva 
Vägverket 
Region Skåne 

2007 

Metoder för inventering 
av enkelt avhjälpta 
hinder inom Vägverket 
Region Skåne 

2006:128 

Vägverket vill testa två olika prioriteringsmodeller för 
sitt inventerings- och åtgärdsarbete i ett pilotprojekt. 
Den ena modellen utgår från prioriterade stråk och 
den andra utifrån storlek på tätort och planerade 
underhållsåtgärder. Vägverket har valt ut busstråket 
Kristianstad – Åhus för att utvärdera 
stråkinventeringen som modell samt Bjärnum och 
Perstorp för att utvärdera tätortsinventeringen som 
modell. För att få ut mesta möjliga information av 
pilotprojektet har tre delvis olika upplägg genomförts 
under inventeringsarbetet. 
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Författare/ 
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Utgivare År Titel 

Rapport 
serie/nr 
etc. 

Kommentarer, t ex vad är särskilt 
intressant/viktigt? 

Klaesson, 
Lennart m.fl. 

2008 

Stockholm - en stad för 
alla Handbok för 
utformning av en 
tillgänglig och 
användbar miljö 

 

Stockholms stad har målsättningen att bli världens 
mest tillgängliga huvudstad år 2010. Sedan länge 
har vi riktlinjer för utformning av en tillgänglig och 
användbar utemiljö. Det pågår hela tiden utveckling 
inom de områden som handboken innefattar. Det är 
därför viktigt att innehållet i handboken utvecklas och 
revideras kontinuerligt. 

Avdelningen för 
vägutformning 
och trafik 

1998 Säkra gångpassagen! 1998:108 
Hanboken för analys och utformning av platser där 
gående korsar körbanan - en avgörande länk i 
förflyttningskedjan 

Boverket 2005 

Tillgängliga platser - En 
bakgrund till Boverkets 
föreskrifter om 
användbarhet och 
tillgänglighet på 
allmänna platser och 
områden för andra 
anläggningar än 
byggnader, ALM 

 

Den 1 oktober 2004 trädde Boverkets nya föreskrifter 
i kraft med krav 
på användbarhet och tillgänglighet vid nyanläggning 
av all-männa 
platser och områden för andra anläggningar än 
byggnader (ALM). Denna rapport innehåller 
konsekvensutredningen som Boverket tog 
fram inför beslutet om de nya reglerna. 

Mathias 
Wärnhjelm 

2005 

Tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter 
utmed och tvärs över 
2+1-vägar - En 
intervjustudie med 
projektledare för tio 
vägsträckor 

2005:67  

Linköpings 
kommun 

2008 

Tillgänglighetspolicy för 
offentlig utemiljö i 
Linköpings kommun 
med riktlinjer för en 
tillgänglig och 
användbar utemiljö för 
personer med nedsatt 
funktionsförmåga 

  

Knudsen, Emely 2007 

Utformning av 
övergångsställen där 
äldre fotgängare 
omkommit 

2007:124 

Denna studie syftar  till att kartlägga och identifiera 
eventuella riskfaktorer i utformningen av vägmiljön 
vid de övergångsställen där dödsolyckor med äldre 
fotgängare har inträffat. 
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Författare/ 
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person/ 
Utgivare År Titel 

Rapport 
serie/nr 
etc. 

Kommentarer, t ex vad är särskilt 
intressant/viktigt? 

Vejdirektoratet, 
Vejregelrådet 

2010 
Nye 
tilgaengelighedslösning
ar 

 
Dette forslag til vejregelforberedende rapport 
beskriver en række nye 
tilgængelighedsløsninger. 

Vejdirektoratet, 
Vejregelrådet 

2000 
Byernes trafikarealer 
Haefte 8 Fodgaenger 

  

Vejdirektoratet, 
Vejregelrådet 

2003 

Konstruktion og 
vedligehold af veje og 
stier Haefte 6 Håndbog 
for drift af veje os stier 

  

Vejdirektoratet, 
Vejregelrådet 

2003 
Faerdselsarealer for alle 
Håndbog i 
tilgaenglighed 

 

Håndbogen beskriver principperne for 
tilgængelighedsrevision og er tænkt 
som en lærebog for uddannelsen samt i udformning 
af tilgængelige færdselsarealer. 

Vejdirektoratet, 
Vejregelrådet 

2009 

Håndbog Auditering 
Trafiksikkerhed 
Trafiksikkerhedsrevision 
og- inspektion 

 

Håndbogen beskriver principperne for 
trafiksikkerhedsrevision og er 
tænkt som en vejledning til gennemførelse af 
trafiksikkerhedsrevision 
samt som en lærebog for uddannelsen til 
trafiksikkerhedsrevisor. 

Söderlind, Bo 2004 Vägträd  

Träd i vägmiljö innebär också att drift och underhåll 
av vägen måste anpassas därefter. Trädens 
specifika egenskaper ger möjligheter i vägbyggandet 
men sätter också gränser. Den här skriften syftar till 
att ge inspiration till dig som planerar vägmiljöer. Här 
kan du läsa om vad du måste tänka på vid plantering 
av träd. 

Larsson, Anders 
Boverket 

2004 
Boverkets 
Författningssamling; 
ALM 

BFS 
2004:15 
ALM 1 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 
på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader; 

Boverket 2005 Enkelt utan hinder  

Syftet med idéboken ”Enklare utan hinder” är att med 
stöd av erfarenheter från olika kommuner ge 
exempel på om vad som kan behöva undanröjas och 
under vilka förutsättningar detta blir enklast, såväl 
ekonomiskt som praktiskt, med ett gott resultat. 
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Författare/ 
Kontakt-
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Utgivare År Titel 

Rapport 
serie/nr 
etc. 

Kommentarer, t ex vad är särskilt 
intressant/viktigt? 

Bjerström, Sten 
Boverket 

2003 
Boverkets 
Författningssamling; 
HIN 

BFS 
2003:19 
HIN 1 

Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna 
råd till 17 kap. 21 a § plan- och bygglagen (1987:10), 
PBL, om krav på undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder mot tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga i byggnader som innehåller 
lokaler dit allmänheten 
har tillträde och på allmänna platser. 

Bergström 
(numera Niska), 
Anna 

2000 

Cykeltrafik : en 
litteraturstudie med 
inriktning mot drift och 
underhåll 

VTI 
meddelan
de 883 

 

SKL 2005 
Marksten och plattor: 
drift och underhåll 

  

Johansson, Pär 2002 
Funktionsupphandling : 
drift och underhåll av 
gator och vägar 

Forskning
srapport / 
Luleå 
tekniska 
universitet
, 1402-
1528 ; 
2002:09 

 

Duberg, Roland 2002 

CDU: Centrum för 
forskning och utbildning 
i drift och underhåll av 
infrastruktur 

Research 
report / 
Luleå 
University 
of 
Technolog
y, 1402-
1528 ; 
2002:14 

 

Johansson, Alf 2000 
Vinterdrift vägar, gator, 
järnvägar och flygfält 

Rapport / 
Chalmers 
Lindholmn 
högskola, 
1404-
5001; 2 
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Författare/ 
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person/ 
Utgivare År Titel 

Rapport 
serie/nr 
etc. 

Kommentarer, t ex vad är särskilt 
intressant/viktigt? 

Isacsson, Ulf 2000 
Drift och underhåll av 
vägar och gator 

Trita-IP. 
AR, 1104-
7437 ; 
00:89 

 

Skårland, Per; 
Reitan, Knut 
Magne 

1999 

Utstyr for drift og 
vedlikehold av gang- / 
sykkelveger : utprøving 
av bæremaskiner og 
utstyr 

Rapport / 
Nordiska 
vägteknisk
a 
förbundet, 
0347-
2485 ; 
1999:4 

 

Möller, S. & 
Wallman, C-G. & 
Gregersen, N.P 

1991 
Vinterväghållning i tätort 
– trafiksäkerhet och 
framkomlighet 

TFB&VTI 
forskning/r
esearch 2 

 

Statens 
vegvesen 

2004 

Sykkelveginspeksjoner: 
Trafikksikkerhet – 
Framkommelighet – 
Opplevelse. Håndbok 
249 

  

Bergström, A 2000 
Winter maintenance 
service levels on 
cycleways 

Licentiate 
thesis, 
TRITA-IP 
FR 00-08 

 

Svenska 
kommunförbund
et 

1987 

Prov med förändrad 
vinterväghållning i 
kommuner. Förslag till 
försöksuppläggning och 
utvärdering 

Rapport 8  

Kanschat, A 2008 

Fogmaterial för 
markbeläggningar – 
Egenskaper, 
utvärderingar och 
rekommendationer 

 

I den här skriften redovisas undersökningar av olika 
fogars och fogningsmetoders egenskaper, styrkor 
och svagheter särskilt när det gäller motståndskraft 
mot renhållning och ogräs. En översikt av olika 
fogmaterials egenskaper lämnas, liksom 
rekommendationer för val av fogmaterial för olika 
ändamål. 
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etc. 

Kommentarer, t ex vad är särskilt 
intressant/viktigt? 

Wågberg L-G., 
Lundin C 

2006 

Den smala vägen – 
Beläggning som håller 
på gator med 
avsmalnade körfält 

 

Minskad gatubredd på utsatta platser är ett av flera 
sätt att öka trafiksäkerheten genom minskad 
hastighet… I denna skrift beskrivs hur 
vägkonstruktionen kan anpassas till de nya 
förhållandena och hur de utsatta körytorna ska 
utformas med hänsyn till slitlagerbeläggning, 
bärighet och motståndskraft mot plastiska 
deformationer. 

Hultqvist B-Å 2005 
Marksten och plattor – 
Del 3: Drift och 
underhåll 

 

Marksten och plattor har blivit alltmer vanliga som 
beläggning. En anledning är den ökade satsningen 
på säkrare trafik i tätorter, där beläggningar av 
marksten används i praktisk utformning för att 
uppmärksamma bilister på att lägre hastighet råder… 

Svensk 
Markbetong 

2002 

Beläggning med plattor 
och marksten av betong 
– 
Projekteringsanvisninga
r och rekommendationer 

 

Handboken är ett hjälpmedel för beställare, 
projektörer och landskapsarkitekter att effektivt 
dimensionera, projektera, anlägga och underhålla 
markytor med prefabricerad betong. 

Hultqvist B-Å 2002 

Marksten och plattor på 
trafikerade kommunala 
ytor – 
Tillståndsuppföljning 
och undersökning av 
markstensytor 

 

Avsikten är att sammanställa och redovisa de 
erfarenheter som har framkommit vid 
tillståndsuppföljning av några utvalda markstensytor. 
För några beläggningar med större skador har en 
fördjupad undersökning genomförts. 

Wallberg, S., 
Brandberg, V., 
Thuresson, L., 
Berner, A., 
Hansson, J., 
Jonsson, G. 

2005 

Tillgänglig stad – En 
idéskrift om mål, 
strategier och arbetssätt 
när kommunen 
upprättar en 
tillgänglighetsplan för 
trafiknät 

 

För att kunna undanröja hinder och problem, måste 
man först identifiera dessa. När det gäller 
kommunens trafiknät, som denna skrift behandlar, 
kan det handla om allt ifrån ojämn 
gångvägsbeläggning till glappande kollektivtrafik. 
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Tänkbar litteratur identifierad via Lovisa och 
litteraturlistor i andra dokument 
 

Lovisa 
Niska, Anna, 
Cykeltrafik : en litteraturstudie med inriktning mot drift och underhåll / Anna Bergström 
Linköping : Väg- och transportforskningsinstitutet, 2000 
VTI meddelande, 0347-6049 ; 883 
 
Marksten och plattor: drift och underhåll 
Stockholm : Sveriges kommun och landsting, 2005 
 
Kronborg, Peter 
Cykeltrafik och trafiksignaler : trafikteknisk utformningshandbok och anvisningar för drift 
och underhåll i Stockholms innerstad / [författare: Peter Kronborg] 
Stockholm : Gatu- och fastighetskontoret, 2004 
 
Johansson, Alf,  
Vinterväghållning i svenska kommuner 1997/98 : avslutande analys och diskussion / Alf 
Johansson 
Göteborg : Chalmers Lindholmen högskola, 2003 
Rapport / Chalmers Lindholmen högskola, 1404-5001 ; 16 
 
Johansson, Pär 
Funktionsupphandling : drift och underhåll av gator och vägar / Pär Johansson 
Luleå, 2002 
Forskningsrapport / Luleå tekniska universitet, 1402-1528 ; 2002:09 
http://epubl.luth.se/1402-1528/2002/09/index.html 
 
Duberg, Roland,  
CDU: Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur/ Roland 
Duberg, Jan Borgbrant, Luleå, 2002 
Research report / Luleå University of Technology, 1402-1528 ; 2002:14 
http://epubl.luth.se/1402-1528/2002/14/index.html 
 
Vinterdrift vägar, gator, järnvägar och flygfält / Alf Johansson, chefredaktör 
2000 
Rapport / Chalmers Lindholmen högskola, 1404-5001 ; 2 
 
Drift och underhåll av vägar och gator / Huvudredaktör: Ulf Isacsson ... 
Stockholm, 2000 
Trita-IP. AR, 1104-7437 ; 00:89 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=INITREQ&elementcount=3&t1=drift%20och%20underh%c3%a5ll%20v%c3%a4g&u1=1035&op1=0&pos=2&itempos=1&rootsearch=KEYWORD�
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=INITREQ&elementcount=3&t1=drift%20och%20underh%c3%a5ll%20v%c3%a4g&u1=1035&op1=0&pos=2&itempos=1&rootsearch=KEYWORD�
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&sourcescreen=INITREQ&elementcount=3&t1=drift%20och%20underh%c3%a5ll%20v%c3%a4g&u1=1035&op1=0&pos=2&itempos=1&rootsearch=KEYWORD�
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Utstyr for drift og vedlikehold av gang- / sykkelveger : utprøving av bæremaskiner og utstyr / 
[forfattere Per Skårland, Knut Magne Reitan] 
Oslo : Nordisk vegteknisk forbund, 1999 
Rapport / Nordiska vägtekniska förbundet, 0347-2485 ; 1999:4 
 

GCM-handbok 
Bergström, A. (2000) Winter maintenance service levels on cycleways. Licentiate thesis, 
TRITA-IP FR 00-08. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.  
 
Bergström, A. (2000) Winter maintenance service levels on cycleways. Doctoral thesis, 
TRITA-VT FR 02:04. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.  
 
Möller, S. & Wallman, C-G. & Gregersen, N.P. (1991). Vinterväghållning i tätort – 
trafiksäkerhet och framkomlighet. TFB&VTI forskning/research 2. Statens väg- och 
trafikinstitut, Linköping.  
 
Niska, A. (2006) Cykelvägars drift- och underhållsstandard: intervjuer med 13 
cykelkommuner. VTI rapport 291. Statens väg- och trafikinstitut, Linköping.  
 
Statens vegvesen (2004). Sykkelveginspeksjoner: Trafikksikkerhet – Framkommelighet – 
Opplevelse. Håndbok 249. Oslo, Norge. 
 
Svenska kommunförbundet (1987). Prov med förändrad vinterväghållning i kommuner. 
Förslag till försöksuppläggning och utvärdering. Rapport 8. Stockholm  
 
Svenska kommunförbundet (2003). Titta det snöar. Åtta goda råd för kommunal 
vinterväghållning. Stockholm. 
 
Wallman, C-G& Wretling, P. & Öberg, G. (1997). Effekter av vinterväghållning: State-of-the-
Art. VTI rapport 423. Statens väg- och trafikinstitut, Linköping.  
 
Handikappsombudsmannen (2003). Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. Stockholm 
 
Linköpings kommun (2008). Tillgänglighetspolicy för offentliga utemiljöer i Linköpings 
kommun. Linköping 
 
Stockholms stad (2001). Stockholm – en stad för alla. Riktlinjer för att skapa en tillgänglig 
och användbar utemiljö. Gatu- och fastighetskontoret, Stockholm  
 

Åtgärdskatalog 
Velin, Öberg, 2002: Analys av trafikolyckor före och efter beläggningsåtgärd 
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Törnros, Willmann, 2003: Inverkan av spår i beläggningen på förarbeteendet 
 

Bergström, A.  Winter maintenance service levels on cycleways 
Bergström, A.: Cycle traffic – a literature review oriented towards operation and 
maintenance, VTI meddelande 883, Swedish National Road and Transport Research 
Institute. Linköping. 2000  
 
Nordic Road Association (NVF): Utstyr för drift og vedlikehold av gang-/ sykkelveger – 
Utprovning av baremaskiner og utstyr, Rapport nr 4:1999. Oslo. 1999 
 
Öberg, G: Effekter av sandning – Trafik och friktionsstudier, VTI rapport 164, Statens väg- 
och trafikinstitut. Linköping. 1978 
 
Nordic Road Association, NVF. (1984). ”Maintenance and operation of cycleways and 
footways.” NVF Report No. 24:1984. Oslo. Norge. 
 

NVF (www.nvfnorden.org) 
6/1982 
Planering och uppföljning av vägunderhåll. 
Utskott 41 – Drift av vägar och gator 
 

SKL 
Fogmaterial för markbeläggningar – Egenskaper, utvärderingar och rekommendationer 
Sveriges Kommuner och Landsting, Malmö stad, Kacschat, A. (2008) 
I den här skriften redovisas undersökningar av olika fogars och fogningsmetoders 
egenskaper, styrkor och svagheter särskilt när det gäller motståndskraft mot renhållning 
och ogräs. En översikt av olika fogmaterials egenskaper lämnas, liksom rekommendationer 
för val av fogmaterial för olika ändamål. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Wågberg L-G., Lundin C. (2006) 
Den smala vägen – Beläggning som håller på gator med avsmalnade körfält 
Minskad gatubredd på utsatta platser är ett av flera sätt att öka trafiksäkerheten genom 
minskad hastighet… I denna skrift beskrivs hur vägkonstruktionen kan anpassas till de nya 
förhållandena och hur de utsatta körytorna ska utformas med hänsyn till 
slitlagerbeläggning, bärighet och motståndskraft mot plastiska deformationer. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Hultqvist B-Å. (2005) 
Marksten och plattor – Del 3: Drift och underhåll 
Marksten och plattor har blivit alltmer vanliga som beläggning. En anledning är den ökade 
satsningen på säkrare trafik i tätorter, där beläggningar av marksten används i praktisk 
utformning för att uppmärksamma bilister på att lägre hastighet råder… 
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Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Markbetong (2002) 
Anlägga ytor med plattor och marksten av betong – Praktisk handbok 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Markbetong (2002) 
Beläggning med plattor och marksten av betong – Projekteringsanvisningar och 
rekommendationer 
Handboken är ett hjälpmedel för beställare, projektörer och landskapsarkitekter att 
effektivt dimensionera, projektera, anlägga och underhålla markytor med prefabricerad 
betong. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Gatu- och fastighetssektionen, Svensk Markbetong, 
Hultqvist B-Å. (2002) 
Marksten och plattor på trafikerade kommunala ytor – Tillståndsuppföljning och 
undersökning av markstensytor 
Avsikten är att sammanställa och redovisa de erfarenheter som har framkommit vid 
tillståndsuppföljning av några utvalda markstensytor. För några beläggningar med större 
skador har en fördjupad undersökning genomförts. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, Wallberg, S., Brandberg, V., Thuresson, L., Berner, A., 
Hansson, J., Jonsson, G., (2005) 
Tillgänglig stad – En idéskrift om mål, strategier och arbetssätt när kommunen upprättar en 
tillgänglighetsplan för trafiknät 
För att kunna undanröja hinder och problem, måste man först identifiera dessa. När det 
gäller kommunens trafiknät, som denna skrift behandlar, kan det handla om allt ifrån 
ojämn gångvägsbeläggning till glappande kollektivtrafik. 
 
 
Mest relevanta citaten ur dessa böcker var: 
 
Alf Johansson, Vinterdrift vägar, gator, järnvägar och flygfält 
 
Sid. 10: 
"Å andra sidan påverkas driften av underhållståtgärder. Dåligt underhållna vägbeläggningar 
med djupa hjulspår påverkar valet av vinterdriftåtgärder. Det kommer inte att vara 
tillräckligt att ploga för att få bort snön från beläggningen. Snö kommer att bli kvar i 
hjulspåren och den snön kan omvandlas till is. För att få bort isen, kan det bli nödvändigt att 
använda salt som leder till, att vatten blir stående i hjulspåren." 
 
"I avsnittet 1.4.3 Drift - och underhållsprocessen påpekades, att olika åtgärder inom drift- 
och underhållsverksamheten påverkar varandra, till exempel att dåligt underhållna 
vägbeläggningar medverkar till mera problem i samband med snöjröjning och 
halkbekämpning. Om man genom beläggningsunderhåll lägger en ny toppbeläggning har 
man samtidigt underlättat för vinterväghållningen. Det kan betecknas som en passiv åtgärd.  
 
Även valet av beläggningstyp kan ses som en passiv vinterdriftåtgärd. En beläggnings 
struktur inverkar på halkbenägenhet, snöns vidhäftningsförmåga samt hur mycket av 
solstrålningen som absorberas. Massabeläggningar är relativt släta och har i allmänhet god 
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barmarksfriktion i torrt tillstånd. Vintertid vid snö- och isväglag är friktionen på dessa släta 
ytor oftast sämre än på slitlager med grövre textur, t.ex. ytbehandlingar. Släta ytor draperas 
lätt av snö och is med nedsatt friktion som följd.  
 
Å andra sidan kan en slät massabeläggning återfå normal barmarksfriktion snabbare än 
grövre beläggning, eftersom den slätare ytan lättare kan göras ren med 
halkbekämpningsåtgärder. Friktionsmätningar visar att en grov textur är positiv ur 
friktionshänseende vintertid. Den positiva friktionseffekten avtar dock snabbt, när utjämnas 
genom slitaget. På de mindre trafikerade vägarna kvarstår den positiva effekten en lägre tid." 
 
Sid. 153-154 
"Trafiksäkerheten är en viktig del att väga in vid alla vägunderhållsåtgärder. Den del av 
vägunderhållet som är speciellt viktigt för trafiksäkerheten är vintervägunderhållet. Det är 
därför av största vikt, att standardkrav och genomförande tar sikte på att beakta 
trafiksäkerhetsaspekterna på bästa möjliga sätt.  
 
Vid fastställande av standardkraven för olika typer av vägar sker en avvägning mellan 
effekterna för trafikanterna och underhållskostnaderna för att uppnå lämplig standard. Vid 
värderingen av effekterna för trafikanterna vägs trafiksäkerhetseffekterna in som en viktig 
del. Vid genomförandet av vinterväghållningen skall bland annat beaktas de olycksrisker som 
olika typer av väglag innebär. Insatserna bör därför ske på sådant sätt, att riskerna för 
trafikanterna minimeras."  
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Konflikter mellan tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande utformning och drift och underhåll 

Tyréns, Luleå Tekniska Universitet och VTI genomför på uppdrag av Trafikverket ett 
forskningsprojekt om rubricerade konflikter. Som ett led i detta arbete genomför vi en rad 
intervjuer där vi vill få in kommunernas och Trafikverkets bild av eventuella konflikter. Vi 
undrar därför om du har möjlighet att hjälpa oss genom att besvara följande frågor? 

Intervjuperson, företag, telefon och e-post: 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

Ser ni några konflikter mellan trafiksäkerhetshöjande åtgärder och era driftsåtaganden? 

 Ja 

 Nej 

Om ja, kan du ge exempel på sådana konflikter? 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________   

Ser ni några konflikter mellan tillgänglighetshöjande åtgärder och era driftsåtaganden? 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, kan du ge exempel på sådana konflikter? 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________   

 

I vårt arbete har vi identifierat en rad punkter som vi har för avsikt att studera vidare. I listan 
nedan beskrivs dessa punkter. Har ni några kommentarer kring dessa? 
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Möblering av gatumiljö som försvårar snöröjning och rengöring 

Ytor allmänt 
o cykelställ, bänkar, pollare, soptunnor mm = röjning/driften försvåras  

Övergångsställen/passager 
o pollare mellan avfasning och kant (markering för att hindra snubbel) = hinder för 

driftsfordon. Pollare i framkant eller i bakkant av gångbanan - vad skulle det 
innebära? 

o Snövallar runt övergångsställesstolpen = blindhundar kan inte identifiera stolpen och 
missar att markera den. 

o En korrekt utformad signalreglerad korsning innebär idag att man placerar ut en rad 
stolpar vid gc-passagen. Alla dessa stolpar försvårar för snöröjningen. 

Särskild utformning och detaljer i ytskikt, kantsten och förhöjningar som 
försvårar snöröjning och rengöring 

GC-banor 
o Vid nyanläggning ska gående och cyklar vara väl avskilda (enl ALM). Huvudlösning 

= rad med smågatsten mellan ytorna = inte tillräckligt för helt blinda; halk- och 
snubbelrisk och försvårar vid skottning. 

o Alternativ = mindre höjdskillnad mellan ytorna? = ännu större problem vid 
snöröjning, ökad snubbelrisk för fotgängare och omkullkörning för cyklister. 

o Olika beläggningsmaterial = skador i beläggningen (fler skarvar) = ojämnheter = 
olägenhet för trafikanterna, ökade underhållskostnader. 

o Vintersandning = mycket grus på barmark = otillgängligt för rörelsehindrade, många 
singelolyckor bland fotgängare och cyklister.  

o Fordon för vinterväghållning kan inte passera igenom GC-tunnlar = snövallar vid in- 
och utfarter. 

o Refug vid enkelriktad väg med separat cykelväg i motsatt riktning innebär svårigheter 
med snöröjning och sopning. 

o GCM-kantstöd med uppehåll för vattenavrinning skapar en utformning där plogar 
mm riskerar att fastna i kanten. 

Övergångsställen/passager 
o Boverkets föreskrifter: 0,9-1 m bred nollkant vid övergångsställe, övrig del 

riktningsvisande kant = snöröjning försvåras 

o Cyklister och rörelsehindrade vill ha nollkant medan synskadade vill ha kantsten. 
Ovan nämnda föreskrift är den kompromiss vi valt i Sverige. Andra nordiska länder 
har en 2 cm kant över hela övergångsstället. Kombineras gång- och cykelöverfart blir 
nollkanten minst hela cykelöverfartens bredd vilket försvårar för synskadade.  
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o Cyklister leds ofta ut från gc-bana till blandtrafik innan korsningar (för att 
synliggöras) = knepigt att snöröja och det bildas ofta en snövall här. 

o Svacka vid avfasning vid övergångsställe, när man lägger ny asfalt = samlas vatten 
precis vid passagepunkten.  Drifts- eller utformningsproblem?  

Hastighetssänkande åtgärder 
o Tillräckligt smala avsmalningar för personbil är för smala för snöröjning. 

o Gupp ger arbetsskador för bussförare mfl. Branschen har gjort en skrift om vilka 
utformningskrav som ska gälla, är dessa spridda och tillräckliga?  

o Cyklister i blandtrafik kanaliseras utanför gupp/avsmalningar = kanalen för smal för 
att kunna snöröjas maskinellt = kan inte användas vintertid. 

o Smala gator som är att föredra för att skapa låga hastigheter innebär svårigheter med 
snöröjning. 

o Snävare radier vid moderna cirkulationer som byggs för att minska hastigheterna = 
stora fordon kör upp på kanterna, med reparationsbehov som följd. 

Busshållplatser 
o Höga kantstöd = bra insteg barmarkshalvåret, men stort hinder vid snöröjning. Kan 

snöröjningsmetoderna förbättras? 

o Spårbildning vid hållplats = risker för personer som står på bussen. Vilka 
utformningskrav kan vi rekommendera? 

o Busskurer försvårar snöröjning och halkbekämpning samtidigt som området kring 
dessa är särskilt utsatt för isbildning. 

Ytjämnhet 
o Har våra rekommendationer tagit hänsyn till ”framtidens” transportmedel (inlines, 

sparkcykel)? 

Fastighetsägarnas ansvar för tillgänglighet och säkerhet 

Snöröjning 
o Fastighetsägarna ansvar för snö- och isfri gångbanan utanför fastigheten. Missköts - 

Hur angriper kommuner och väghållare frågan? 

Buskage 
o Fastighetsägarna ansvar att röja grenar och buskage över gångbanan utanför 

fastigheten. Missköts - Hur angriper kommuner och väghållare frågan? 

 

Tack för hjälpen. Hoppas att det är okej att återkomma om vi kommer 
på något mer vi skulle vilja fråga om. 
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