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Förord 
 
Denna rapport har skrivits på uppdrag av utredningen Samordning för bostadsbyg-
gande (N2017:08). Den ska enligt uppdraget bidra med kunskapsunderlag till det 
deluppdrag inom utredningen som handlar om att analysera för- och nackdelar med 
att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder. Syf-
tet med detta kunskapsunderlag är att belysa planeringssystem och planeringsverk-
tyg för miljövänligt resande och transporter i detaljplanering, i synnerhet gång och 
cykel. Aspekter som ska beskrivas är hälsoperspektiv, sociala perspektiv, 
transporteffektivitet och stadsmiljökvaliteter.  

 
Huvudfokus har varit förutsättningarna för gång och cykel, och att skärskåda 
planeringssystem och planeringsverktyg utifrån detta perspektiv. Tanken är att där-
med underlätta de tankevändor som behövs för att kunna se utöver bilen som norm i 
samhällsbyggandet. Framställningen refererar bland annat till det arbete jag gjort på 
och åt Boverket i dessa frågor. 
 
 
Växjö 16 december 2018 
 
 
Järda Blix 
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Sammanfattning 

 
Syftet med detta kunskapsunderlag till utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 
2017:08) är att belysa planeringssystem och planeringsverktyg i detaljplanering för 
goda stadskvaliteter som gynnar människor som går och cyklar i vardagen. 
 
Att öka andelen resor till fots och per cykel är en viktig del av omställningen till ett håll-
bart transportsystem. För de enskilda människorna och samhället är hälsovinsterna 
med att gå och cykla i vardagen också viktiga. Ett tilltalande och omväxlande stads-
landskap med bebyggelseområden, utblickar och gröna stråk som stöder fysisk aktivitet 
i vardagslivet är därför angeläget för alla, inte minst för dem som växer upp. Det kan 
tillsammans med trivselvärdet av att vara i rörelse ge människor incitament att ändra 
sina vanor. 
 
Att gå och cykla kombinerat med kollektivtrafik är resurseffektivt med hänsyn till såväl 
förbrukning av energi och material som den markyta i staden som tas i anspråk. Genom 
att i planeringen tydliggöra dessa fördelar jämfört med bilismen kan man motivera 
inriktningen likvärdiga mobilitetsförutsättningar för dessa färdsätt.  
 
Att kunna ta sig fram av egen kraft kan ses som en rättighet. Genhet, orienterbarhet och 
maskvidd i nätet av gång- och cykelstråk är viktiga parametrar för framkomlighet för 
den som går eller cyklar. I planeringen måste kvaliteter och brister i miljön fångas upp 
och tas tillvara respektive åtgärdas. 
 
I rapporten utvecklas hur PBL-systemets planeringsverktyg kan användas. Den 
kommunala planeringen enligt PBL (med visst inflytande från staten) ska tillsammans 
med den kommunala och regionala trafik – och transportplaneringen samordnas med de 
statliga systemen för planering av transportinfrastruktur. Vi har dels ett system för den 
fysiska planeringen av vägar och järnvägar, dels ett nationellt system för att finansiera 
planering, byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt ge bidrag 
till övrig transportinfrastruktur mm. Statliga bidrag ges till cykel och kollektivtrafik bl.a. 
genom stadsmiljöavtal. I det sammanhanget ska kommunerna göra motprestationer i 
form av samlade planeringsinsatser för hållbar stadsutveckling och bostadsbyggande. 
Uttrycklig koppling till intentionerna i politiken för gestaltad livsmiljö saknas. 
 
Byggnader, grönområden och vägar är alla delar av en större helhet – landskapet. Det är 
landskapet som omger oss när vi står på marken, sitter på cykeln och promenerar ge-
nom stadsbygd och landsbygd. Omsorgsfull gestaltning av de offentliga rummen som 
helhet och deras förankring i stadslandskapet har stor betydelse för fotgängare och 
cyklister och för trivseln i stadslivet. Samlad kunskap om landskapets förutsättningar, 
värden och användning behövs som underlag på alla nivåer i planeringen för man ska 
kunna ta tillvara och utveckla dess potential.  
 
Integrerad landskapsanalys är en metod som Trafikverket utvecklat tillsammans med 
regioner och myndigheter för tidiga och översiktliga planeringsskeden. Den bör kunna 
anpassas till stadens förutsättningar och följas upp och fördjupas i de detaljerade 
planskedena. 



 4 

 
Hållbara strukturer för gång och cykling är allmänna intressen enligt PBL. De hanteras 
genom hela planeringsprocessen från formulering av intresset till avvägning gentemot 
andra allmänna intressen på översiktlig nivå samt mot de enskilda intressena när detalj-
plan upprättas och bygglov behandlas. I botten behövs enligt ovan gedigen kunskap om 
landskapets förutsättningar och värden. Arkitekturpolicy och transportplan, fotgängar-
program, cykelplan och parkeringspolicy kan ingå i eller länkas till översiktsplanen. 
Dessa riktlinjer kan fångas upp i arbetet med program (ramprogram) till 
detaljplaneringen. Här kan man ta upp sambandet med stadslandskapets strukturer och 
syftet med detaljplaneringen. Där bör prioriteringen av gång- och cykling lyftas fram. 
Utformningsavsikterna för området kan förstärkas med gestaltnings- eller 
kvalitetsprogram där viktiga kvaliteter för att vistas och röra sig i det offentliga rummet 
tydliggörs.  
 
I rapporten lyfts några viktiga förhållningssätt fram, som behöver beaktas för att 
varaktigt säkra framkomlighet för gående och cyklister:  
 

➢ Med tydliga formuleringar i detaljplanens syfte kan preciserade planbestäm-
melser motiveras. 
 

➢ Med utformningen av gaturummet i samspel med bebyggelsen skapas förut-
sättningar för stadsliv. Högsta tillåtna hastighet regleras inte i planbestämmelser, 
men gatans karaktär kan anges.  
 

➢ För att garantera varaktig framkomlighet bör allmänt tillgängliga gång- och 
cykelstråk ligga på allmän platsmark. Så kallat x-område på kvartersmark är bara 
ett markreservat. 
 

➢ Parkeringsbehoven för cyklar bör uppmärksammas, även deras placering, så att 
vistelseytor och fotgängares framkomlighet garanteras. Reservytor för framtida 
behov bör övervägas.  
 

➢ Vid kollektivtrafiknoder kan markkonkurrensen vara särskilt stor, och plats för 
cykelparkering måste hävdas gentemot kraftfullare intressen. PBL ger fastighets-
ägaren ansvar, men här är många aktörer är ofta inblandade. Kommunen har en 
nyckelroll för samordning.  
 

➢ Det saknas för närvarande ett självklart planinstrument för att planera och 
genomföra längre självständiga cykel- eller gångförbindelser utanför samlad 
bebyggelse om dessa inte har funktionellt samband med allmän väg. 
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Inledning 
 
Syftet med detta kunskapsunderlag till är att belysa planeringssystem och planerings-
verktyg för miljövänligt resande och transporter i detaljplanering, i synnerhet gång och 
cykel. Betydelsefulla aspekter är hälsoperspektiv, transporteffektivitet och stadsmiljö-
kvaliteter. 
 
Vi blev moderna människor när vi börjat gå, och har gjort så i hundratusentals år – först 
under det senaste seklet har vårt grundläggande sätt att förflytta oss i vardagen trängts 
undan av snabbare fortskaffningsmedel. Cykel är ett sådant, som vi haft ett drygt sekel. 
Men den cyklande människan står den gående nära; en fot i marken, av från sadeln och 
vips är cyklisten en fotgängare. Gående och cyklister tar sig fram för egen maskin och 
har det mesta gemensamt, men trängs ibland inom det begränsade utrymme som de till-
delats i den moderna staden. 
 
Med utgångspunkt i den gående och cyklande människans villkor i stadsmiljön har jag 
beskrivit och reflekterat över hur verktygen i PBL och planeringssystemen för 
transportinfrastruktur kan förbättra och säkra förutsättningarna för att gå och cykla i 
vardagen. Perspektivet gång, cykel och rörelse i vardagsmiljöerna renodlas, och ställs i 
relation till både stadslandskapets värden, begrepp, mål, samhällsnivåer och verktyg i 
planeringen.  
 
Dagens transportinfrastruktur är, om man ser till den yta som tas i anspråk, främst 
ägnad att tillgodose biltrafikens och kollektivtrafikens behov. De som rör sig till fots, 
med cykel, leker eller på annat sätt är fysiskt aktiv i staden är beroende av att de platser 
och stråk som de rör sig i stödjer deras aktiviteter. Hur ska de som väljer att ta sig fram 
för egen maskin få likvärdiga mobilitetsförutsättningar? I rapporten prövas ett perspek-
tiv på framkomlighet för gående och cyklister som en rättighet som det är planeringens 
uppgift att säkra. Jag lyfter också fram några enligt min erfarenhet väsentliga frågor som 
jag uppfattar som oklart reglerade eller förbisedda. 
 
I avsnitt 1 reflekterar jag över fotgängarens och cyklistens villkor i stadsmiljön, och de 
strukturer och den kunskap om landskapets förutsättningar som behövs för att stödja 
fysiskt aktiva transporter i vardagen liksom rörelse som rekreation och utveckling. Vad 
står de olika begreppen i transportplaneringen för och vilka andra begrepp är viktiga för 
att förstå och hantera de gåendes och cyklandes särart och behov. Betydelsen för stadsli-
vet av hastigheten i gaturummet tas upp. 
 
I avsnitt 2 kommenterar jag skillnaderna mellan det statliga systemet för 
transportinfrastrukturplanering och PBL-planeringen med kommunens helhetsansvar 
för utveckling och markanvändning inom sina gränser. Cykling och gående är lokala 
färdsätt, men är beroende at den statliga nivåns stöd. Får den välgestaltade helheten i 
det offentliga rummet tillräcklig betydelse i stadsmiljöavtalen? Kan kunskapen om 
stadslandskapet utvecklas med liknande metoder som i integrerade landskaps-
karaktärsanalyser.  
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I avsnitt 3 beskriver jag var man får gå och cykla, förutom på allmän plats även enskild 
mark. Gång och cykeltrafik som allmänt intresse enligt PBL beskrivs. Det behövs en 
systemsyn, där strukturerna för gång och cykel tas om hand från översiktliga skalnivåer 
ner till detaljerna i närmiljön. Detta kan hanteras i olika plandokument som stödjer 
varandra. 
 
I avsnitt 4 kommenterar jag hur man på detaljplanenivån kan säkra förutsättningarna 
för gång och cykel med stöd av olika övergripande riktlinjer. Formuleringen av detaljpla-
nens syfte är avgörande för hur detaljerad den kan göras. Särskilt kommenteras gatu-
markens utformning, framkomlighet på allmän platsmark respektive kvartersmark, 
cykelparkering och möjligheterna att planera för sammanhängande stråk även utanför 
bebyggelse. 
 
Några frågor har jag fördjupat som bakgrund till texten i själva rapporten: 
+ om begrepp i trafik- och transportplaneringen 
+ om uppbyggnaden av PBL-systemet jämfört med systemet för planering av  
   transportinfrastruktur 
+ om att planera för gång och cykel utanför sammanhållen bebyggelse 
Dessa bakgrundstexter redovisas i tre bilagor sist i rapporten. 
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1 Prioritera människan i rörelse  
 
Ett trafikperspektiv som utgår från cyklisten och fotgängaren.  
Företrädare för hållbara transporter brukar hävda att gång och cykel ska behandlas som 
ett eget trafikslag som får egna utrymmen i den fysiska miljön, vilket måste genomsyra 
hela samhällsplaneringen. Jag använder dock i denna rapport begreppet färdsätt. 
 
Gång är en viktig del i alla människors vardag, att gå är grundläggande för att vara 
människa, så självklart att det i det allmänna medvetandet nästan glömts bort som ett 
transportalternativ i vardagslivet. För de flesta av oss gäller att vi skulle må bättre av att 
gå mer i vår vardag. Från folkhälsosynpunkt borde varje människa gå åtminstone 2,5 , ja 
kanske 5 km om dagen, eller minst 30 minuter (Peter Schantz 2016.) För cykling gäller i 
princip samma sak, fast man kommer lite längre. Frånsett värdet av intensiv rörelse som 
stärker hjärtat, konditionen, muskulaturen och övriga kroppsfunktioner, har forskning 
visat att ständig lågintensiv rörelse är väldigt viktigt för vår fysiska och psykiska hälsa. 
(Näringsdepartementet 2017) Lägg därtill värdet för kropp och själ att samtidigt som 
man förflyttar sig kunna vistas i fria luften, känna årstidsväxlingarna och uppleva land-
skapet med växtlighet och bebyggelse.  
 
Barn och unga behöver röra sig ännu mera (minst 60 minuter om dagen) och lek och 
rörelse utomhus i naturlig terräng är viktigt för deras utveckling. (Boverket 2013, Bover-
ket 2015) Jämför med att i tätort är uppåt 80 % av bilresorna bara 3-4 km, varav en stor 
andel är skjutsningar till skolan. (Trafikverket 2014)   
 
Fotgängarnas och cyklisternas behov har i ökad grad tagits upp i planeringen och de är 
på väg att betraktas som självständiga färdsätt som ska respekteras och få det utrymme 
som behövs i stadens offentliga rum. Den som rör sig till fots, med cykel, leker eller på 
annat sätt är fysiskt aktiv i staden är beroende av att de platser och stråk där de rör sig i 
vardagen stödjer deras aktiviteter. Sådana stödjande miljöer kan stimulera till ökad triv-
sel och vistelse utomhus, och att fler går och cyklar, och att barn och unga får möjlighet 
att utvecklas med fysisk aktivitet och fri lek i naturen. (Boverket 2013) 
 
Vad är gång- och cykelvänliga stadsmiljöer 
En utgångspunkt för en gångvänlig stad behöver vara att alla miljöer ska fungera för så 
många som möjligt. Det ska både vara möjligt att ta sig fram obehindrat dit man ska i 
den hastighet som passar individen och vistas i det offentliga rummet tillsammans med 
människor i alla åldrar, ha nära tillgång till service och butiker men också kontakt med 
grönska och landskap, både ombonade soliga och skyddade platser och fria utblickar i 
stadslandskapet. 
 
Fotgängaren är direkt utsatt för väder och vind, ljus och skugga och för många starka 
sinnesupplevelser i den byggda miljön. Gestaltningen av stadens byggnader och anlägg-
ningar kan på ett avgörande sätt bidra till stimulerande och attraktiv miljö för dem som 
går och cyklar. Detta är i sin tur nödvändigt för omställningen till en mer hållbar stad.  
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Som gående rör man sig långsammare än andra trafikanter, 2-7 km/tim, cirka 30-100 
m/minut, vilket på gott och ont medför att omgivningens kvaliteter och brister blir väl-
digt påtagliga och påverkar i sin tur individen vare sig man vill eller inte. Monotona och 
storskaliga miljöer blir så mycket mer dominanta när man går, för de exponeras så länge 
för en. Även exponering för buller och för hastiga fordonsrörelser blir mer kännbart när 
man går. Man behöver motverka barriäreffekterna av de renodlade motortrafikrummen. 
Den gående kan uppleva tiden under sådana sträckor som bortkastad. 
 
Fotgängaren är den trafikant som rör sig långsammast och är för sin framkomlighet 
verkligen beroende av ett finmaskigt gångtrafiknät, vidare av rimlig frånvaro av buller 
för komfort i gångmiljön och möjlighet att prata med den man går tillsammans med. Att 
röra sig genom sekvenser av omsorgsfullt utformade stadsrum med detaljer, olika tids-
djup, omväxling, växtlighet och utblickar kan å andra sidan ge ovärderlig frihetskänsla 
och stimulans i vardagslivet. Den längre tiden jämfört med andra färdsätt ger också 
upplevelse av meningsfullhet. 
 
Man vill röra sig på och mellan platser som är trivsamma och behagliga att vistas  
på, som ger intryck och upplevelser i ögonhöjd. Jan Gehl har i sin bok ”Byer for mennes-
ker” fint sammanfattat vad det handlar om. (Gehl J 2010, sid 249, se nästa sida)  
 
Se rationellt på de gåendes rättigheter 
Det är rationellt att välja gång oftare än många tror. Man behöver inte vänta på nästa 
buss eller spårvagn, man behöver inte parkera, och på köpet får man en del av sin 
vardagliga motion. Om man inte har något alternativ – inga pengar eller har glömt sitt 
kort, om det är stopp i trafiken eller inga bussar och spårvagnar finns tillgängliga - så 
måste man gå! Möjligheten att ta sig fram som fotgängare är en rättighetsfråga och en 
grundtrygghetsfråga. Detta synsätt anknyter till begreppet ”likvärdiga mobilitetsförut-
sättningar” för alla färdsätt som lyfts fram av Carl-Johan Engström (Engström C-J 2018). 
 
Allemansrätten, dvs rätt att hänsynsfullt ta sig fram över annans mark utan att skada 
grödor mm eller göra intrång i människors hemfridszon är en hävdvunnen rättighet 
sedan urminnes tider med stark förankring hos allmänheten. Den är från 1964 inskriven 
i Sveriges grundlag, regeringsformen. 
 
Skillnaden mellan skyddade och oskyddade trafikanter i risk att råka ut för en olycka är 
uppseendeväckande stor. En bilåkande riskerar i ytterst liten grad att bli allvarligt 
skadad eller dödad vid olyckor i tätort så länge som bilen framförs lagligt med hänsyn 
till bältesanvändning, nykterhet och hastighet. Därtill bör likvärdighet i komfort och 
upplevd trygghet vägas in i en konsekvent tillämpning av rättighetsperspektivet, för att 
inte tala om hur mycket yta i stadens rum som tas i anspråk av respektive färdsätt. 
 
En annan rättighetsfråga är framkomlighet, som kan uttryckas i genhet och maskvidd. 
Möjligheten att göra en ”runda” är en viktig kvalitet för fotgängaren. Med en tät 
maskvidd (korta avstånd mellan stråkens knutpunkter) blir möjligheten att välja väg 
stor, och fotgängaren upplever hög genhet.  
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Figur 1: från Jan Gehl ”Byer for mennesker” sid 249 (Gehl J 2010) 
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Viktigt inventera brister och möjligheter  
Det är viktigt att kommunen har ett tillgängligt, aktuellt och tillräckligt detaljerat under-
lag där brister och förtjänster i stadsmiljön för fotgängare och cyklister noteras. En fot-
gängare skiljer inte på allmän platsmark och kvartersmark, utan tar sig fram där det 
fungerar och är gent (där många går i naturmark blir det stigar). En samlad kunskap om 
hela det tillgängliga stadslandskapet behövs, även om ansvaret för åtgärder delas mellan 
kommunen och fastighetsägare.  
 
Enkäter och intervjuer är traditionella kunskapskällor. Metoder finns utvecklade för 
”Trygghetsvandringar” med boende och andra berörda där kvaliteter, risker och önske-
mål kan fångas upp. Andra sätt att bevaka fotgängarintresset är att utveckla kontakten 
med skolor för att få hjälp att kartera brister i närmiljön från barnens perspektiv. Även 
digitala mätningar av faktiska fotgängarrörelser inom de mest trafikerade områdena bör 
utvecklas. Exempel finns på mätning i centrala Västerås (mobiltelefoner i rörelse) och 
Malmö (gångtrafikanträkning med stöd av kamera). Ett annat exempel är Space Syntax-
analyser som ger kunskap om den faktiska tillgängligheten och användbarheten liksom 
brister och beräkning av genhetskvoter mellan adresser.  
 
Sådana underlag kan givetvis också kompletteras med tillgänglig kunskap från analyser 
av stadslandskapet med värden och potentialer för fotgängarna som gäller vegetation, 
utsikter, kulturhistoriska värden. Ett tidigt exempel är Stockholms sociotopkartor. Med 
lokalt anpassade kombinationer av metoder bör det vara möjligt att få fram ett bra 
underlag om framkomlighet och brister i gång- och cykelnäten, inte minst behov av 
skötsel. (på sid 18-19 kommenteras underlag om landskapet ytterligare) 
 
Begrepp för transportinfrastruktur med bäring på gång och cykel 
De begrepp som används i transport- och trafikplaneringen är utvecklade med biltrafi-
ken som norm. Ambitioner att lyfta in gång och cykel i begreppsapparaten har lett till 
viss förvirring. Det vore en fördel om utredningen kan bringa bättre reda i nomenklatu-
ren. (Se genomgång i Bilaga 1 sid 38-40. Där kommenteras några begrepp i transport-
planeringen och hur de fungerar för gång och cykel).  
 
”Cykel och gång ska betraktas som egna trafikslag” förs ofta fram, för att kräva en likfor-
mig behandling. Eftersom det bara finns fyra trafikslag, vägtrafik, bantrafik, sjöfart och 
luftfart, kan detta begrepp inte användas, utan det är fråga om transportsätt eller färd-
sätt. Jag har i denna text valt färdsätt, som ger association till den människa som färdas.  
 
Med begreppen yteffektivitet och resurseffektivitet kan man tydliggöra och kvantifiera 
hållbarhetspotentialen för gång och cykel i staden. För att fånga hela förbrukningen av 
stadens begränsade markresurser. bör man också beakta både den plats fordonet 
upptar i trafiken (där hastigheten har betydelse för hur stor yta som går åt) samt hur 
mycket mark för parkering som går åt.  
 
I folkhälsoarbetet används begreppet  Aktiv transport, d.v.s. att förflytta sig i vardagen 
med hjälp av fysisk aktivitet, främst gång och cykling. (Johan Faskunger 2008) Den som 
rör sig till fots, med cykel, leker eller på annat sätt är fysiskt aktiv i staden är beroende 
av att de platser och stråk som de rör sig i stödjer deras aktiviteter. Inom folkhälsoforsk-
ningen används begreppet stödjande miljöer. Dessa miljöer kan stimulera till ökad trivsel 
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och vistelse utomhus och är mycket betydelsefulla för att stimulera fysisk aktivitet i 
vardagen. Dessa miljöer är en del av ett större sammanhang. De är delar av ett landskap 
med strukturer av bebyggelse, transportsystem och grönområden. (Boverket 2013) 
 
De begrepp som relaterats ovan samt i Bilaga 1 (sid 35-37) har som syfte att förstå, 
hantera och beräkna trafik och transporter beträffande mängder och ekonomi. Hur 
begreppen leder tanken kan bero på vilket perspektiv man utgår från, eller vilken 
tankefigur resonemanget håller sig inom. Målet för samhällsplaneringen har enligt 
resonemangen i Gestaltad livsmiljö mer överordnade livsmiljöbegrepp som ledstjärnor. 
Färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik hänger alla samman i en resekedja och är 
beroende av välgestaltade, tillgängliga och attraktiva stadsrum för att fungera och locka 
fler människor. Då kan såväl de hälsobringande effekterna som färdsättens 
resurssnålhet ge full utdelning,  
 
Offentliga miljöer– en liten reflektion  
”Gestaltad livsmiljö” påpekar att de offentliga miljöerna är viktiga gemensamma rum i 
samhället av stor betydelse för många människors vardag. De har många 
samhällsviktiga funktioner och kan bidra till gemenskap och tillhörighet och är socialt 
viktiga rum där människor samlas och möter andra på lika villkor. Är den offentliga 
miljön utformad med omsorg signalerar det dess betydelse. (prop2017/18:110 sid 51) 
 
Allmänna platser på planlagd mark utgörs av gator, vägar, torg, parker och andra 
områden, som enligt detaljplanen är avsedda för ett gemensamt behov  (1 kap 4§ PBL). 
Dessutom är allmänna vägar och andra områden som upplåtits för allmän trafik och är 
tillgängliga för allmänheten offentlig plats enligt 1 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617).  
Vissa andra platser kan jämställas med offentlig plats om kommunen beslutar så i lokala 
ordningsföreskrifter. I allmänt medvetande jämställer man snarast det offentliga 
rummet med offentliga och publika miljöer, där allmänheten har tillträde. Även t.ex. 
platser i strövområden och på stränder har en sådan laddning. 
 
Den som går och cyklar är i hög grad beroende av det allmännas omsorg om de 
offentliga rummen. Kollektivtrafiken flyttar in det offentliga rummet i fordonet – och blir 
en arena för möten och att man kommer i kontakt med eller i varje fall ser och deltar i en 
gemensam färd med alla sorters människor. Bilen däremot tar oftast upp ett stort 
utrymme i det offentliga rummet jämfört med vad föraren och eventuell passagerare 
fyller upp. Man kan säga att privatbilen är ett litet privat utrymme som far omkring i det 
offentliga rummet, och där förare och passagerare är skyddade från offentligheten.  
 
Framkomlighet, konnektivitet, orienterbarhet, maskvidd, och genhet,  
I figur här intill (från sid 25 i Boverket: ”Planera för rörelse”) redovisas några viktiga 
begrepp för gång- och cykel. Maskviddsbegreppet är inte bara tillämpligt inom 
stadsdelen och för vissa kopplingspunkter mellan stadsdelar. Från ett rättighets- och 
jämlikhetsperspektiv är det även angeläget att använda maskviddsbegreppet på mer 
övergripande skalnivåer. I fotgängarprogram respektive cykelprogram kan kommunen 
ange önskvärd största maskvidd för framkomlighet i stadsbygden med dessa färdsätt via 
genomgående respektive lokala nät. 
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Figur 2: Från sid 25 i ”Planera för rörelse” (Boverket 2013)   
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Gåendes och cyklisters tidsförluster behöver uppmärksammas, vilket också gör den 
gående mera likvärdig med andra trafikantgrupper. Jämför med hur styrande resone-
mangen om netto-nuvärdeskvot har varit för att motivera investeringar i utbyggnad av 
vägnätet. Under ett drygt halvsekel har omvägar för gående och cyklister skapats när 
trafikleder byggts ut, en ackumulerad strukturell brist i landskapet om man utgår från 
gåendes och cyklisters generella framkomlighet.  
 
Ett slående exempel på hur modern transportinfrastruktur och människors upplevelse 
av bl.a. trafikens farlighet har begränsat rörelseutrymmet i moderna städer är att se på  
hur barns aktionsradie har förändrats. På bilden nedan visas hur barnets rörelseradie 
förändrats mellan generationerna i en familj.   
 

Tim Gill, barnrättsaktivist i 
England, beskriver utveck-
lingen genom sin familj.  
På 1920-talet fick hans far 
som 8-åring gå själv genom 
hela Sheffield, nästan en mil 
till sjön för att fiska. Tim Gill 
fick som 8-åring på 1950-talet 
själv gå 1,5 km ut i skogen och 
leka. Hans dotter fick som 8-
åring på 1970-talet gå 800 m 
själv till simhallen. Hans barn-
barn som är 8 år på 2010-talet 
får bara gå till slutet av gatan, 
ungefär 300 meter. 
Denna utveckling är generell 
över hela västvärlden och 
beror till stor del på den ökade 
biltrafiken, brist på säkra 
gång- och cykelvägar och 
föräldrars upplevda oro. Detta 
gör att närmiljön vid hem, 
skola och förskola blir väldigt 
betydelsefulla utemiljöer för 
barn och unga. 

 
Figur3  Barns och ungas möjligheter att röra sig fritt har minskat drastiskt det senaste 
århundradet På bilden ovan, efter Tim Gill, beskrivs förändringen i rörelsefrihet mellan 
olika generationer i samma familj  (Boverket 2015)  
 
Framkomligheten i staden påverkas även i det traditionella gatunätet av trafikrummets 
utformning. Tidsförlusterna uppträder i olika detaljeringsgrad – en fråga är t.ex. hur 
gående och cyklister kan prioriteras vid signalreglering i korsningarna. Men även 
utformningen av korsningar kan diskuteras utifrån denna aspekt. Förutom att den 
gående måste passera två gator för att komma till motsatt hörn, så måste man i 
allmänhet vid varje passage av en korsande gata vika av från och vända tillbaka till sin 
raka gånglinje om man är på väg framåt, eftersom gatuhörnen är rundade för att 
möjliggöra en viss hastighet med bil. I de flesta gatukorsningar måste man göra en 
avvikande krumbukt från sin naturliga gånglinje, och man får vänta länge på sin tur i 
ljusregreglerade korsningar. (Se Gehl J 2010 sid 253 – 255) 
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Hastighet i gaturummet   
Hastigheten för motorfordon är avgörande för gåendes och cyklandes tillgänglighet till 
samt trygghet och komfort i stadens gaturum. 30 km/tim anses som brytpunkten för när 
det blir allvarliga följder för de oskyddade trafikanterna vid kollisioner med bilar. 
Tillåten hastighet påverkar dessutom gatunätets kapacitet. Vid låg hastighet kan ett 
jämnt flöde hållas utan onödiga luckor.  
 
Trafikanalys har på regeringens uppdrag studerat effekterna av sänkt bashastighet i 
tättbebyggt område, ungefär samma sak som tätort (Trafikanalys Rapport 2017:16). Man 
föreslår att rekvisitet angående fordons ”framkomlighet” i Trafikförordningen (3 kap 
17§ TraF) byts mot ”tillgänglighet” vilket avses ”..stärka kommunernas möjligheter att 
sänka hastigheten för att underlätta för gående och cyklister och för att åstadkomma en 
attraktivare tryggare och säkrare stadsmiljö”. Vidare föreslås att bashastigheten i 
tättbebyggt område sänks i hela landet till 40 km i tim, kombinerat med möjligheter för 
kommunerna att både höja och sänka hastigheten i olika gatuavsnitt. En förutsättning 
för att förslaget ska ge önskvärda effekter sägs vara att kommunerna med stöd av lokala 
trafikföreskrifter sänker hastigheten ytterligare på vissa gatuavsnitt. För att underlätta 
detta föreslås förtydligade nationella riktlinjer, vilket man menar skulle underlätta för 
kommunerna att genomföra sådana ytterligare sänkningar i delar av tätorten. 
 
Trafikanalys studerade också alternativet 30 km bashastighet med motsvarande möjlig-
heter för kommunerna att höja och sänka hastigheten, men menade att detta skulle 
medföra försämrad framkomlighet samt större kostnader för kommunerna för att 
anpassa gaturummet.  
 
Frågor om livfullare, attraktivare och tryggare stadsmiljö med lägre ljudnivå har ingått i 
övervägandena. Man har även tagit upp värdet av att korsa gatan och enklare kunna nå 
butiker och andra publika lokaler i bottenvåningarna, samt ett resonemang om att 30 
km /tim som bashastighet även skulle öka andelen som går och cyklar och därmed ha 
positiva hälsoeffekter och klimateffekter. Däremot verkar man inte ha diskuterat påver-
kan på markkonsumtionen för infrastruktur i en stadsbygd där konkurrensen ökar om 
mark för alla de funktioner som tillsammans bildar en hållbar stadsväv.  
 
Om man konsekvent tillämpar principen om likvärdiga mobilitetsförutsättningar för alla 
färdsätt, och lägger till fördelarna med yteffektivitet vid lägre hastighet samt övriga 
ovannämnda positiva effekter, så framstår kravet på generell hastighetsbegränsning till 
30 km/tim i tätortsmiljö med blandtrafik som rimligt, i varje fall värt att analysera 
djupare. Se även kommentarer i avsnitt 4 sid 27 om detaljplanereglering. 
 
 

 
 
 
 
Figur 4. Utrymmesbehov för 
bilar kopplat  till hastighet enligt 
”Cykelstaden”  
(White m.fl. 2011) 
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2 Planering  enligt plan- och bygglagen (PBL-planering) och systemen för  
    transportinfrastrukturplanering   
 
Olikheter mellan PBL-planering och transportinfrastrukturplanering  
I kunskapsöversikten  ”Samordna planeringen för bebyggelse och transporter!”, 
(Boverket 2013a ) redovisas regelverken kring planering av transportinfrastruktur 
respektive PBL. En kort sammanfattande kommentar kring systemens karaktär med 
utgångspunkt från den rapporten bifogas i Bilaga 2 (sid 38-40). Nedan kommenteras 
några olikheter mellan infrastrukturplanering och kommunal planering,  
 
Planeringssystemen enligt PBL och för infrastrukturutbyggnad har olika karaktär och 
inriktning. En stor statlig organisation (myndigheten Trafikverket) med uppdrag att 
utveckla och underhålla den statliga transportinfrastrukturen möter kommunerna med 
ansvar för hela samhällsutvecklingen inom sina gränser. Den statliga fysiska väg- och 
järnvägsplaneringen hanterar linjära strukturer ”från ax till limpa” och i den kommunala 
yttäckande planeringen enligt PBL sammanvägs alla intressen och olika aktörers 
önskemål om bebyggelse och naturresurser. Numera erbjuder lagstiftningen möjligheter 
till samordning mellan vägplaner, järnvägsplaner och detaljplaner, både av processer 
och plandokument. För att smidigt kunna få till stånd sådan samordning krävs kunskap 
och medvetenhet hos alla berörda aktörer om båda systemen och en aktiv strävan att 
samverka under planprocesserna med start i de tidiga mer informella skedena. De 
formella planerna behöver också stöd i sidodokument av typen avsiktsförklaringar, 
gestaltningsprogram och genomförandeavtal.  
 
Boverket tog i samband med introduktionen av en ny sammanhållen planeringsprocess 
för vägar och järnvägar initiativet till en kunskapsöversikt för att utifrån ett PBL-
perspektiv tydliggöra hur de olika reglerna och planeringssystemen kan fungera tillsam-
mans (Boverket 2013a). Ömsesidig förståelse är en förutsättning för samverkan. Varje 
medarbetare i en organisation bygger inom sig upp en personlig referensram utifrån 
vederbörandes utbildning, verksamhet och kontakter. I organisationen skapas en kultur, 
som utgår från de gemensamma erfarenheterna. Genom aktiv samverkan och återkom-
mande dialog kan en förståelse för kulturerna hos medverkande från andra organisa-
tioner åstadkommas och hållas levande. (SATSA 2011) 
 
Väglagens ansvar gäller det allmänna vägnätet. Allmän väg ska vara till för ”allmän 
samfärdsel”, vilket historiskt sett har inneburit motortrafik, den typ av trafik som kunde 
sägas vara interregional. Staten ikläder sig som väghållare ansvar för en stor del av det 
allmänna vägnätet, men flertalet kommuner är också väghållare, inom del av kommunen 
eller inom hela kommunen. Staten kan dock vara väghållare för vissa viktigare allmänna 
vägar inom de kommunala väghållningsområdena. I stadsmiljö där statliga vägar passer-
ar kan ansvaret vara delat (statskommunala vägar). Enligt ovan har det statliga 
”åtagandet” alltså avsett interregional motortrafik, medan såväl lokalt genererad motor-
trafik som gång- och cykeltrafik har ansetts vara ett lokalt intresse, som ska bekostas av 
kommunen. Den största väglängden i riket utgörs av det finförgrenade nätet, enskilda 
vägar, som har liten trafik. I landskapet står de även för framkomlighet för gående och 
cyklister. Enskild väg med statsbidrag upplåts för allmän trafik, varvid ett kriterium kan 
vara att vägen är viktig för cykeltrafik. (se vidare avsnitt 3 under ”Var kan man gå och 
cykla” sid 20) 
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Staten dominerar över planering, byggande och förvaltning av landets infrastruktur 
(drygt 60 mdr/år under kommande 10 år) och kraften i detta samlade pakets påverkan 
på samhällsutvecklingen kan inte överskattas. Den kommun får jackpot, som lyckas få 
statlig finansiering till infrastrukturutbyggnad i ett läge som sedan kan trafikförsörja 
nya bostäder. Trafikverkets uppdrag är tudelat– dels medverka till omställningen mot 
ett mer hållbart samhälle, och samtidigt försörja en växande transportsektor med ny 
infrastruktur. Den inneboende logiken i planeringen för investeringar i transportinfra-
struktur (åtgärdsplaneringen) riskerar att skapa en slagsida mot stora projekt, som ofta 
blir kommunala symbolprojekt. Alla de mindre åtgärderna, som successivt kan bygga 
mer hållbara strukturer likvärdigt för alla färdmedel är inte lika lätta att överblicka och 
får inte samma utrymme i diskussionen.  
 
PBL-planeringen har ingen direkt koppling mellan statlig och kommunal nivå. Staten har 
inte heller några direkta finansiella medel kopplade till att hävda de statliga intressena. I 
vissa fall kan förmedling mellan statliga intressen som hanteras i PBL, t.ex. bevarande-
intressen, fullföljas med finansiella insatser, men det sker via flera led och flera statliga 
huvudmän med olika uppdrag och agendor. Det är stor skillnad mot det nyss relaterade 
linjära sambandet för planering finansiering och byggande av statlig transportinfra-
struktur. Assymetrin mellan systemen balanseras i viss mån av övergripande gemen-
samma samhällsmål som klimatmålet och miljömålen, samverkan och samordning, samt 
kompletterande statliga åtgärder som berör transportinfrastruktur och stadsutveckling. 
 
VTI  föreslog 2012 (VTI 2012) att fyrstegsprincipens två första steg ska hanteras av 
Trafikanalys, som redan har rollen av att fristående stämma av utvecklingen mot de 
transportpoli-tiska målen mm (angående fyrstegsprincipen, se Bilaga 2 sid 40). 
I sammanhanget bör också nämnas tillfälliga statliga satsningar (årsvisa eller paket för 
några år) som omfattar åtgärder som särskilt gynnar omställning till ett hållbart sam-
hälle utan klimatpåverkan. Satsningspaketen som ofta berört transportinfrastruktur har 
administrerats via Miljödepartementet. De har benämnts KLIMP, LIPA, bidrag från 
Delegationen för Hållbara Städer. Det senaste paketet, ”Stadsmiljöavtal” kommenteras 
nedan. Statliga bidrag till stadsutveckling och mötesplatser i det offentliga rummet 
förmedlas även av Boverket och via kulturdepartementet. (Boverket 2018b, Statens 
konstråd 2018, Kulturrådet 2018)  
 
Stadsmiljöavtal - helhetssyn på gestaltning av stadsmiljön i arbetet med hållbara 
transporter?  
Det senaste paketet är Stadsmiljöavtal, som startade 2015 i efter förslag i betänkandet 
Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84, inspirerat av norska exempel. Ett stadsmiljömål före-
slogs då som utgångspunkt. Stadsmiljöavtalen finansieras sedan 2018 via Nationell plan 
för transportsystemet (1 miljard kronor per år). Arbetet utgår från milökvalitets-målet 
God Bebyggd Miljö och berör utbyggnad av kollektivtrafikanlägg-ningar samt i senaste 
omgången med beslut våren 2018 även cykeltrafikanläggningar. I den ansöknings-
omgång som nu pågår t.o.m. 1 mars 2019 är även godstransporter inkluderade. Tanken 
med stadsmiljöavtalen är enligt utredningen att de ska vara pilotprojekt och fungera 
som exempel för andra kommuner, på samverkansåtgärder för att driva på stads-
utvecklingen i hållbar riktning.  
 
Staten åtar sig att lämna bidrag genom Trafikverket till ovannämnda anläggningar och 
kommuner och/eller regionala organ bidrar med minst 50 % samt svarar för vissa 
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motprestationer. Enligt Trafikverkets redovisning ska de sökande dels visa att 
anläggningarna ingår i en genomtänkt helhet för stadens utveckling med översikts-
planeringen som grund, dels åta sig att genomföra vissa motprestationer såsom 
bostadsutbyggnad i kollektivtrafiknära lägen. Denna konstruktion ger möjlighet för 
staten att mer djupgående påverka kommunens arbete med stadskvaliteter än vad PBL-
systemet i sig erbjuder. (Trafikverket 2018a)  
 
Av presentationen på Trafikverkets hemsida att döma verkar det dock inte som om 
riksdagens antagande av propositionen om gestaltad livsmiljö hittills har fått genomslag 
i den fortsatta utformningen av arbetet med stadsmiljöavtalen. Enligt riksdagsbeslutet 
har ”de statliga myndigheterna ett ansvar för att agera förebildligt för att bidra till 
hållbara gestaltade livsmiljöer”. Det saknas en adressering till det viktiga gestaltande 
perspektivet med tydliga och specifika krav på hur man ska visa sin ambition om såväl 
hänsyn till stadsrummen och landskapet som helhet som omsorg om detaljerna.  
 
I ett sådant arbete ligger att se till att gestaltande ambitioner hålls levande genom hela 
planeringsprocessen så att nya leder och platser verkligen blir omsorgsfullt gestaltade 
med förankring i natur- och stadslandskapets topografi och ger dem som färdas och 
vistas där upplevelser av platsens identitet och arkitektoniska värden. Såväl hänsyn till 
stadsrummens karaktär och landskapet som helhet som omsorg om detaljerna är 
extremt viktiga när man i stor utsträckning arbetar i befintliga miljöer. Slaget om 
stadskvalitet avgörs slutligt i den lilla skalan (Gehl J 2010), men utan medvetenhet om 
detta på alla nivåer är det risk att nya lager ”trafikapparat” tar över.  
 
I vår teknik- och nyttofixerade fixerade tid är det tveksamt om honnörsordet ”hållbar 
stadsmiljö” räcker som kriterium för att den gestaltande blicken och om perspektivet på 
utformningen får det utrymme i processen som behövs. Målet att skapa genuint goda 
stadsrum för alla människor att uppleva ”i ögonhöjd” och närkontakt med omgivningen 
anges indirekt men utan att precisera gestaltningens roll. Det är fortfarande ett fåtal 
kommuner som arbetar med arkitekturprogram eller arkitekturpolicy. Arkitektkompe-
tens i tillräcklig omfattning saknas ofta. Att särskilt adressera frågan om gestaltning av 
stads- och gaturummen i samband med stadsmiljöavtalssatsningen skulle därför ge en 
viktig signal om frågans betydelse. 
 
Kunskap om landskapet 
Byggnader, grönområden och vägar är alla delar av en större helhet – landskapet. Det 
omger oss när vi står på marken, sitter på cykeln och promenerar genom stadsbygd och 
landsbygd. Att ta sig fram för egen maskin genom landskapet ger därför närkontakt med 
landskapet och tillgång till dess kvaliteter, och tillgång till landskapet har betydelse för 
hur mycket vi rör oss. Här finns spår från alla tider inlagrade och landskapet är den 
grundläggande förutsättningen för hur den plats man befinner sig på har utvecklats. 
Platsen, staden och landskapet befäster och förmedlar identitet och tillhörighet. Genom 
den egna rörelsen i landskapet förstärks landskapsupplevelsen. (Boverket2013) 
 
I Europarådets landskapskonvention som Sveriges riksdag har ratificierat 2011sägs 
bland annat: 
”Medlemsstaterna…. erkänner att landskapet är en viktig del av människornas livskvalitet 
överallt: i stadsområden och på landsbygden, i såväl vanvårdade områden som områden 
med hög kvalitet, såväl vardagliga områden som områden som anses vara särskilt 
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vackra….” (Riksantikvarieämbetet 2018) 
Kunskap om landskapet, dess värden och utvecklingspotential är grundläggande för all 
markanvändningsplanering, och en gemensam grund för såväl den kommunala 
planeringen som planering för transportinfrastruktur. Boverket tar t.ex. upp 
samordning av planeringsunderlag upp. (Boverket 2013a) 
 
Trafikverket har drivit projektet ”Landskap i långsiktig planering” i samverkan med 
Boverket, RAÄ, Naturvårdsverket m.fl. statliga myndigheter och regioner för att utveckla 
en metodik för att i tidiga skeden ta fram gemensamt övergripande planeringsunderlag, 
integrerade lanskapskaraktärsanalyser ILKA, för att kunna göra miljöbedömningar i den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen. (Trafikverket 2017, Trafikverket 2018) 
 
Arbetsmetoden innebär medverkan från olika kompetenser under gemensamma 
fältstudier och analyser med syfte att ”skapa en berättelse” om landskapet som är 
förankrad i landskapets form och topografi, tidsdjupet och ekologin. ”Hur uppfattas 
landskapet idag? Varför ser det ut och fungerar som det gör? Vilka olika karaktärs-
områden kan vi definiera och vad utmärker dem?” är frågor som den gemensamma 
beskrivningen ger svar på. Med denna som grund kan man gemensamt bedöma 
landskapets utvecklingstendenser, känslighet och potential utan att splittra upp 
bedömningen i de ämnessektorer som är gängse i arbetet enligt både PBL och 
miljöbalken. Metodiken syftar till att inte bara undvika skada i samband med tänkta 
exploateringar utan också att finna möjligheter att påtagligt förbättra vissa miljöer där, 
och att i arbetet involvera dem som bor och verkar i trakten. I stället för att som i 
traditionella underlagsmaterial bygga upp en kunskap utifrån avgränsade 
värdeområden där påverkan av en exploatering på de olika värdena kan beskrivas, 
försöker man bygga en kunskap som innebär helhetsförståelse för landskapets innehåll, 
sammanhang och processer. Utifrån denna kunskap kan mål sättas för hur landskapet 
bör påverkas. 
 
Under projektarbetets gång har man kommit fram till att landskapskaraktärsanalyser av 
större landskapsavsnitt erbjuder underlag för samtal och arbete med hela bygders 
utveckling och bör ”ägas” och förvaltas av regioner och kommuner. Under 2018-2019 
pågår ett arbete i Kronobergs län där ILKA-metodiken för integrerad landskapskarak-
tärsanalys används tillsammans med omvärldsanalys av de viktigaste utmaningarna, 
kulturgeografisk analys samt länets regionala planeringsatlas.  
 
Med denna metodik blir kunskapen om landskapet en sammanhängande berättelse som 
kan fungera som en neutral arena för förutsättningslösa diskussioner om framtida 
utveckling med deltagande av skilda aktörer. Denna typ av kunskapsunderlag har ett 
givet värde som underlag i översiktsplanering och olika planeringsuppgifter med 
anknytning till transportinfrastruktur likaväl som till ny bebyggelse i tätortsranden eller 
på nya områden. Den bör även kunna anpassas till stadslandskapet. Jfr metodik för 
platsanalyser /ortsanalyser. För gång- och cykelförbindelser inom och mellan stadsland-
skap, där kontakt med landskapet ger ett särskilt värde till färden framstår underlag av 
denna typ som angelägna. Med utgångspunkt från den översiktliga geografiska nivån 
kan också kunskapen om landskapsavsnitt fördjupas mer i detaljskala.   
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3 Gång, cykel och rörelse som planeringsfråga 
 
Var kan man gå och cykla? (Boverket 2013 sid 22-23) 
Det statliga vägnätet ska enligt definitionen på väg främst vara till för motorfordon. 
(Barkelius J, Glans Jonsson 2017)  
De allmänna vägarna är enligt tradition till för den allmänna samfärdseln, d.v.s. alla 
transportsätt. Därmed finns ”en underförstådd skyldighet för Trafikverket att hålla en 
allmän väg öppen för alla transportsätt” (SOU 2012:70 s. 265) Rättigheten att ta sig fram 
för både cyklister och gående samt andra långsamma färdsätt är en viktig princip i 
Sverige (Jfr sid 9 om allemansrätten).  
Det är alltså tillåtet för alla att ta sig fram per gång och cykel på vägrenen på allmän väg 
(utom på motorvägar och motortrafikleder och där det i övrigt är förbjudet enligt 
särskilt beslut av länsstyrelsen, t.ex. Ölandsbron). Samma sak gäller enskild väg med 
statsbidrag. På övriga enskilda vägar och stigar kan både fotgängaren och cyklisten ta sig 
fram med stöd av allemansrätten. På övriga vägar och stigar samt i terrängen kan man 
gå och cykla om man följer de hänsynsregler som följer av allemansrätten.  
Där det finns trottoar, gångbana, cykelbana eller cykelfält ska respektive gående och 
cyklister färdas där, men i vissa fall får cyklister dessutom färdas på körbanan. I nya 
regler från hösten 2018 får cyklar utökade rättigheter och man tydliggör väjningsplikt 
mellan gående och cyklister m.m. utmärkning mm. Inom planlagt område gäller lokala 
trafikföreskrifter som omfattar allmän platsmark. Typen av allmän platsmark definieras 
i detaljplanen och kan avse både mark för blandad vägtrafik och uppdelning med olika 
ytor för olika färdsätt, respektive uppehållsområden och parkering. (Se vidare i avsnitt 4 
sid 28-29)  
 
Reell tillgänglighet innebär också trygghet och trafiksäkerhet, d.v.s. att en viss standard 
finns. Standardnivån sätts samman av vägrummets/gaturummets bredd och 
utformning, körbanans och vägrenens bredd samt omfattningen av biltrafik och 
hastighet. Detta kan regleras med stöd av VGU (Vägars och gators utformning) och 
hastighetsregleringen, men även utifrån kommunens bedömningar från plats till plats. 
Kommunen kan också i ett dokument som fogas till översiktsplanen eller i 
gestaltningsprogram för ett område ange principer för hur olika gaturumstyper 
utformas. Framkomligheten till fots och cykel i den byggda miljön och i det omgivande 
landskapet kan vara starkt begränsad på grund av prioritering av biltrafiken, särskilt på 
och i närheten av trafikerade vägar. Allmänna vägar som byggts om till 2+1-vägar 
skapar en barriär för den gående eller cyklande. Dessa och många andra vägar har också 
begränsad vägren som inte möjliggör cykling eller gående.  
 
Man går och cyklar alltså på mark med olika juridisk status och där förutsättningarna för 
planering och utbyggnad av nätet varierar. Tillgänglighet inom kvartersmark för gående 
och cyklister är inte självklar om man inte har ärende till fastigheten, det beror på typ av 
fastighet och kvartersmarkens utformning.  
 
Plats för att gå och cykla är ett allmänt intresse: 
Viktiga samhällsintressen, de så kallade allmänna intressena som behandlas i 2 kap PBL 
får en särställning i planläggningen genom att de behandlas i hela kedjan av planering 
och överväganden enligt PBL som leder fram till den byggda miljön.  
 
Kommunen ska genom ställningstaganden i översiktsplanen tydliggöra hur de allmänna 
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intressena ska tolkas och hanteras i detaljplanering och bygglovgivning (PBL 3 kap 2 och 
4 §§ ).  Här tas t.ex. ”Ändamålsenlig struktur” upp, ett av flera allmänna intressen med 
bäring på ett hälsosamt liv i vardagen. Av översiktsplanen ska bland annat framgå hur 
kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (PBL 3 kap 5§ 4.). Här ingår både 
trafikpolitiska mål, folkhälsomål, miljömål och arkitekturpolitiskt mål. 
Översiktsplaneutredningen (SOU 2018:46) har föreslagit viss förändring. 
 
PBL har en allmängiltig karaktär för att tolkningen av bestämmelserna ska kunna 
förändras med samhällsutvecklingen och kunskapen om olika företeelser i samhället. 
Det finns t.ex. inte preciserat vilka färdsätt man ska prioritera, och gångvägar, 
cykelvägar och kollektivtrafik är inte särskilt utpekade som allmänna intressen.  
 
De allmänna intressena anges i PBL:s 2 kapitel. Planerade förändringar av den fysiska 
miljön ska uppfylla kraven på hushållning med mark och vatten och kraven på 
hållbarhet utifrån ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella aspekter. I kapitlet 
redovisas utgångspunkterna för bedömningar av vad som är en lämplig mark- och 
vattenanvändning, hänsyn som ska tas och kvaliteter som ska främjas. Därefter anges 
hänsyn vid lokalisering av bebyggelse, sedan bestämmelser om de enskilda 
byggnadsverkens placering och utformning samt slutligen vilka särskilda krav som ska 
beaktas vid planläggningen och prövningen av lov i sammanhållen bebyggelse.  
 
En planering för hållbara livsmiljöer där gång och cykel samt en utemiljö som stimulerar 
till rörelse och fysisk aktivitet är i linje med flera av de allmänna intressena som räknas 
upp i 2 kap 3§ PBL liksom med de ovan angivna nationella målen. De särskilda kraven på 
utformning i områden med sammanhållen bebyggelse tas också upp i 2 kap 7§ PBL där 
det anges att hänsyn ska tas till behovet av lämpliga platser för lek, motion och utevistelse 
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse som allmänt 
intresse, liksom gator, vägar, torg, parker och andra grönområden samt möjligheter att 
anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.  
 
Själva funktionen gång och cykel ingår i PBL:s begrepp ”kommunikationer” liksom i 
gatumark och allmän plats. Användningen av allmän plats kan preciseras, t.ex. gång och 
eller cykelväg. (4 kap 6-13 §§ PBL) Nära sammanbundet med attraktiva gång- och cykel-
vägar och möjligheter till rörelse i vardagen är också parker och grönområden samt 
platser för lek, motion.   
 
Allmänna intressen enligt PBL ska vägas mot varandra och det är kommunen som har 
huvudansvaret för att de allmänna intressena tydliggörs och beaktas, när besluts-
fattarna väger styrkan i olika intressen och anspråk mot varandra. De allmänna 
intressena är allmänt formulerade och kommunen ska i det enskilda fallet avgöra vilka 
intressen som är relevanta att ha med i bedömningen. I de rättsverkande besluten om 
detalj-plan och om bygglov ska de allmänna intressena vägas mot enskilda intressen. 
Förarbetena betonar de allmänna intressenas långsiktighet och vikten av att 
ekonomiska svaga intressen inte missgynnas, vilket torde ha bäring på friyta, gång- och 
cykelförbindelser liksom cykelparkeringar. 
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I PBL:s förarbeten anges ”..en bestämmelse om att planläggning skall främja en från 
allmän synpunkt lämplig utveckling innebär bl.a. att långsiktiga och gemensamma 
intressen ska tillvaratas. Enskilda intressen bör inte få hindra en utveckling som från 
allmän synpunkt bedöms vara betydelsefull. Av särskild vikt är att ekonomiskt svaga 
intressen beträffande markanvändningen inte missgynnas i förhållande till 
exploateringsintressen som drivs av ekonomiskt starka grupper i samhället…” (Prop. 
1985/86 sid 112) Utöver ovannämnda övergripande regler finns vissa preciserade 
särskilda krav på bebyggelsens och tomters utformning (avsnitt 4 sid 31-30).  
 
Systemsyn 
För att åstadkomma sammanhängande gena och attraktiva gång- och cykelvägnät 
behövs dels aktiv planering genom regionala och kommunala cykelplaner. Dessa kan ge 
underlag till översiktsplanen eller ingå i den. På kommunal nivå står de också i ett 
samspel med trafikstrategi och eller trafikplan. Poängen med dessa yttäckande planer är 
att de behandlar ett geografiskt område från ett systemperspektiv. De ska hantera och 
analysera tillgängligheten i den befintliga strukturen och lokalisera åtgärdsbehov av 
olika slag som kan förbättra tillgängligheten och kvaliteten i cykelnätet med utgångs-
punkt i de olika cyklistgruppernas behov och relevanta målpunkter. På systemnivån är 
det också angeläget att hantera noderna, där växling mellan olika färdsätt sker. Vilka 
krav ställs på dessa, både de trafikala och logistiska där maximal tillgänglighet ska 
uppnås för alla färdsätt, men med prioritering av gång och cykel. Samtidigt ska de 
funktioner som behövs i noderna lokaliseras med en genomtänkt prioritering.  
 
Även maskvidden i nätet, utifrån målsättningar om generell tillgänglighet bör hanteras 
på systemnivå Det är ju endast de viktigaste målpunkterna som kan definieras, men den 
gående och cyklisten, särskilt barnet har en önskan att upptäcka och pröva att ta sig 
fram överallt.  
 
Ett tillgängligt gent och användbart cykelnät kan utvecklas både genom att förbättra den 
befintliga strukturen (såväl separerade cykelvägar och cykelleder som förutsättningarna 
för att cykla i blandtrafik, t.ex. genom hastighetsreglering), och genom att skapa nya 
gena och attraktiva cykelförbindelser med utgångspunkt i de olika cyklistgruppernas 
behov. Även gångförbindelserna bör ses i en övergripande skala, där anknytning till 
gena och attraktiva stråk genom staden och tillgänglighet till omgivande landskap växlas 
över i områdets mer finförgrenade nät. 
 
I den systeminriktade planeringen identifieras övergripande cykelstråk och gångstråk, 
samt saknade länkar som behövs för att länka samman stråk av olika dignitet och med 
olika huvudfunktion, t.ex. snabbt pendlingsstråk respektive ett trivsamt rekreations-
stråk osv. Den systeminriktade planeringen bör även ta upp dessa förbindelsers avsedda 
juridiska status, d.v.s. önskvärd huvudman och vilken ytterligare planering och andra 
beslut som behövs för att de ska bli möjliga att genomföra. Det gäller frågor om 
väghållarens tillträde och hur det kan säkras långsiktigt.  
 
Särskilda program och planer för gång och cykel  
Ett fotgängarprogram kan vara som ett betydelsefullt steg mot att fotgängarfrågorna tar 
plats i stadens planering och trafikkontorets m.fl. förvaltningars verksamhet på mer 
likvärdiga villkor med andra färdsätt. 
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I ett fotgängar- eller cykelprogram är det viktigt att ta avstamp i fotgängarens och 
cyklistens villkor, storlek och sårbarhet och tydligt levandegöra olika kategorier av 
fotgängare och cyklister med sina skilda behov utifrån hur snabbt eller långsamt man 
rör sig, och vilken rumslig räckvidd man då har, liksom ens exponering för brister i 
miljön. Förståelse och inlevelse hos dem som arbetar med frågorna underlättar för att 
åstadkomma konkreta åtgärder på alla de områden i stadens verksamhet där det 
behövs. 
 
Programmen och processen att ta fram dem har en viktig kunskapshöjande funktion för 
alla de interna och externa aktörer som måste beakta fotgängares behov och intressen 
för att ambitionerna ska kunna genomföras i kommande beslut och åtgärder. 
Genomgången av fotgängares förutsättningar, villkor och behov, dels generellt allmän-
mänskligt, dels i planeringstermer och platsens förutsättningar måste därför vara både 
gedigen och pedagogisk. Ett program brukar vara mer principiellt och hänvisa till t.ex. 
kommande handlingsplan för prioritering mellan konkreta åtgärder. 
 
Ett viktigt resultat av att kommunen arbetar med ett riktat fotgängar- respektive 
cyklistperspektiv i någon form av kan också vara att man tillsätter cykel- respektive 
gångansvariga. Sådana ansvarspersoner för respektive perspektiv är viktiga för att driva 
frågorna framåt och för att bevaka fotgängar- och cyklistintressena i alla beslut och 
ärenden som påverkar villkoren för de aktiva färdsätten! Samtidigt är det viktigt att 
bredda ansvaret till hela förvaltningen och göra ständig återkoppling till helheten i 
stadsmiljön.  
 
Program i PBL 
För att växla över till detaljplan från översiktsplanenivån och fördjupning av 
översiktsplanen använder många kommuner olika informella plantyper för att hantera 
strukturen i en skala som både ger möjlighet att förstå områdets inre uppbyggnad och 
disposition samt kopplingarna till omgivningen. Den process som hör till översikts-
planen med lång samråds- och utställningstid kan uppfattas som för tungrodd. Ett sätt 
att ändå hålla denna nivå inom ramen för PBL-systemet kan vara upprätta ett plan-
program (ramprogram) som fungerar som gemensamt program för flera mindre 
detaljplaner. (Jämför SOU 2018:46 sid 192-194) Länsstyrelsen i Kronobergs län pekar i 
sitt yttrande över översiktsplaneutredningen (Lst Kronoberg 2018) på sin erfarenhet av 
att även om planprogram inte är obligatoriskt använder kommunerna detta inför detalj-
planeläggning av större stadsdelar för att klargöra förutsättningarna för planeringen 
tidigt och i ett större sammanhang. (Se även Boverket PBL Kunskapsbanken, Program till 
detaljplan). 
 
Planprogrammet kan gälla som en vision för framtida detaljplanearbete. Syfte med 
planprogramsarbete är att i tidiga skeden samla in synpunkter från berörda 
förvaltningar mm. I programmet tar man fram syftet med planen och avgör lokalisering 
av funktioner och hur stora områden och ytor som ska avsättas för bostäder, 
friområden, skolor/förskolor med sina gårdar, grönområden och närmiljöer. Här 
fastställs också hur stor byggrätt som planen medger och hur stora innergårdarna ska 
vara. Underlag om befintliga förhållanden, exempelvis landskapsanalyser och 
vegetationsinventeringar tas fram, och programmet stäms av mot rekommendationerna 
i översiktsplanen.  
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Här nedan och intill visas två sammanställningar från ”Planera för rörelse” (Boverket 
2013, sid 45 och 50). Där illustreras beträffande gång och cykel både kopplingar till de 
övergripande strukturerna och hur dessa ska landa och utformas och finförgrenas på 
marken i relation till bebyggelsen  
 
 
 

Figur 5 
”Tänk på” – ruta om gåendet i planeringen i ”Planera för rörelse” sid 45 (Boverket 2013) 
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Ovan Figur 6 
”Tänk på” – ruta om cykling i planeringen i ”Planera för rörelse” sid 50 (Boverket 2013) 
 
Nedan Figur 7  
 En matris från ”Gör plats för barn och unga”  (Boverket 2015) som redovisar olika 
kvaliteter i den fysiska miljön på olika skalnivåer, det vill säga geografiska sammanhang 
och strukturer i staden, och hur de hänger samman med de olika nivåerna i PBL:s 
planerings- och prövningsprocess  
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4 Detaljplanera för att främja gång, cykel och rörelse 

 

Detaljplanenivån  
Här diskuteras hur detaljplanering kan främja och långsiktigt säkra en stadsmiljö som 
stimulerar till att gå och cykla m.fl. aktiva transporter. Vad kan säkras i planens 
utformning, vad behöver tas om hand på annat sätt, vad ska bollas vidare till 
bygglovskedet. 

Dispositionen av området, tillgången på friyta och kontakten med naturmark samt 
utformningen av en intressant och attraktiv närmiljö som stimulerar till rörelse i 
vardagen är kvaliteter som i viss mån kan säkras i detaljplanen.  

Det sker en rad val i den fysiska planeringen när områdesstrukturen läggs upp, på 
stadsdels- (ramprograms)- nivå eller direkt i aktuellt detaljplanearbete, som gäller hur 
tillgängligheten för gång och cykel ska utformas, kopplingar till naturmark inom 
området och i omgivningarna och till en övergripande struktur av gång- och 
cykelförbindelser samt dessas anknytning till angöringsplatser taxi, hållplatser för 
kollektivtrafik, noder med möjligheter till e-handels- och andra leveranser osv.  

Hur stor del av den allmänt tillgängliga marken ska vara helt fri från bilar, var kan viss 
biltrafiktrafik tillåtas och vilken karaktär ska ”vanlig” gatumark ha. Även i områden där 
man strävar efter total frihet från motorfordon måste det finnas möjlighet för viss 
distribution, för taxi och för tillgänglighet för människor med funktionshinder, för 
fastighetsservice, hantverkare mm.  

Principer för dessa mönster läggs som beskrivits i avsnitt 3 i övergripande 
plandokument. De kan säkras i utformningen av detaljplanen, och befästes i bygglovet. 
Åtskilliga frågor kan inte direkt regleras med planbestämmelser men i 
planbeskrivningen kan avsikten med utformningen tydliggöras, och hänvisning kan 
göras till andra dokument.  

Genom att ta stöd av riktlinjer i översiktsplanen, fördjupning av denna, tematiska tillägg 
i form av transportplan, eller delar därav, fotgängarprogram, parkeringsnormer, 
arkitekturpolicy kan kommunen motivera att ta upp styrande detaljplanebestämmelser. 
Det gäller att behandla frågan tillräckligt precist för att få verkan (se nedan betr syfte 
mm) men utan att i onödan låsa upp friheten i detaljutformning. Nästa skede för 
kommunen att påverka är bygglovet, då både detaljplanen och ovannämnda dokument 
kan ha betydelse. Frågor som lyfts i övergripande dokument som parkeringspolicy, 
arkitekturpolicy mm eller i överväganden i planprogram (ramprogram) med tillhörande 
gestaltningsprogram, kvalitetsprogram el. liknande, men som inte direkt kan regleras 
med bestämmelser i detaljplanen kan, om detaljplanen ger hänvisning i beskrivningen, 
ändå få tillräckligt stöd för att tillämpas i bygglovgivning. När kommunen äger 
exploateringsmarken kan markanvisningsavtal och exploateringsavtal användas för 
tydlig styrning i genomförandeskedet.  

På översiktsplanenivå och stadsdelsnivå hanteras de övergripande strukturerna och 
berörda allmänna intressen, såsom värden i landskapet, redovisas med principer för 
avvägning. I detaljplanen regleras relationen mellan enskilda och allmänna intressen 
inför utbyggnad. Gränser läggs ut för kvartersmark, gator och annan allmänplats-mark, 
vattenområden samt kvartersmark. (Beskrivs i Engström C-J 2018, sid 27ff) Genom 
detaljplanen skapas ramar för hur byggnader, gemensamma utrymmen, platser och 
andra friytor får utformas och med detaljplanebestämmelser kan kommunen säkra vissa 
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grundläggande kvaliteter i den byggda miljön. Detaljplanen får dock inte vara mer 
omfattande och bestämmelserna inte mer detaljerade än vad som behövs för att nå syftet 
med planen. (PBL 4 kap 30 och 32 §§) 

Detaljplanens syfte  
För att säkra byggande av stadsdelar och bostadsområden som främjar eller t.o.m. i 
första hand prioriterar goda förutsättningar för gående och cykling och rörelsemöjlig-
heter i övrigt, är det därför lämpligt att formulera denna avsikt i planens syfte. Jfr hur 
man i PBL kunskapsbanken behandlar frågan om att ta in ekosystemtjänster i detalj-
planens syfte som huvudsyfte eller delsyfte. Det bör gå utmärkt att på liknande sätt finna 
tillräckligt precisa formuleringar som kan få genomslag i planutformningen. Jfr 
Boverkets vägledning ”Ge plats för barn och unga” (Boverket 2015 sid. 59).  

Stöd för att formulera ett syfte med planen att bebyggelseområdet ska ge 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt rörelsestimulerande vistelseytor ges som 
ovan påpekats i översiktsplaneringen och andra övergripande dokument som 
arkitekturpolicy, fotgängar- och cykelprogram m.fl. Frågorna kan utvecklas mer i detalj i 
ett planprogram (ramprogram), eller ett gestaltningsprogram som tas upp i 
planbeskrivningen.  

Detaljplanens räckvidd 
Detaljplanen gäller under lång tid, och det som regleras i det sammanhanget är gällande 
även efter utbyggnad. Dess bestämmelser aktualiseras dock främst i samband med 
lovpliktiga åtgärder. När detaljplanen utformas sker avvägning mellan att säkra vissa 
kvaliteter och att ge möjlighet till flexibilitet vid den slutliga utformningen av 
bebyggelsen och inför nya behov i framtiden.  

De senare åren har trenden gått mot allt mer flexibla detaljplaner. Som komplement till 
planbestämmelser kan kommunen då styra med krav i markanvisningsskedet. I 
markanvisningsavtal och exploateringsavtal (närmare kommenterade av Engström C-J 
sid 32-33) kan därvid hänvisas till gestaltningsprogram och parkeringspolicy mm som 
visar principer för vilka kvaliteter och funktioner som ska samordnas och gestaltas inom 
området. Dessa instrument är en del av genomförandet. De är civilrättsliga avtal utan 
samma juridiska räckvidd som fastighetsrättsliga regleringar som 
detaljplanebestämmelser eller servitut. Om fastigheten övergår till en annan ägare gäller 
de inte.  

Man bör också överväga hur precisa och detaljerade bestämmelser som behövs för att 
detaljplanen ska ge stöd för att prioritera gång och cykel vid framtida förändringstryck.  

 
Hastighet och detaljplaneutformning 
Avgörande för utformningen av stadsmiljön är vilken hastighet som biltrafiken ska 
tillåtas ha. En gatumiljö som utformas för blandtrafik på de gåendes och cyklandes 
villkor ger möjligheter till attraktivt stadsliv för vistelse. Genom utformningen av 
gaturummet styrs biltrafikens hastighet. Vilken högsta hastighet som ska vara tillåten 
regleras inte explicit i detaljplanebestämmelser, men genom val av beteckning på allmän 
platsmark kan avsedd karaktär på väg respektive gata anges. Frågan bör belysas i 
planbeskrivningen, d.v.s. vilken hastighet (eller hastighetsspann) som planen är 
utformad för, och genomförandebeskrivningen kan ta upp vilken reglering av 
hastigheten som ska ske genom lokala trafikföreskrifter. ”Gångfartsområde” ger t.ex. 
möjlighet till biltrafik på de gåendes villkor, men torde knappast fungera på längre 
sträckor.  
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Att planera för viss blandtrafik med låg tillåten hastighet kan ge mer flexibla lösningar 
och bli mer marksnålt än strikt separerade system. Reservytor för behov av ytterligare 
cykelparkering av olika slag kan övervägas. I denna miljö är kantstensparkering mindre 
lämplig, men det finns alltid krav på närparkering för personer med 
funktionsnedsättning och plats för tjänstefordon till fastighetsskötare, hantverkare och 
omsorgspersonal.  
 
Framkomlighet på allmän platsmark respektive kvartersmark  
Tillräckligt utrymme för gång- och cykeltrafik bör säkras både på allmän plats och 
kvartersmark samt goda uppehållsplatser. Platser att vistas på ska vara avskilda från 
men ändå hänga ihop med stråken för rörelse. Det kan vara viktigt att peka ut sådan 
användning för att säkra ”svaga” allmänna intressen såsom soliga och vindskyddade 
vistelseytor, sparad vegetation och cykelparkering. 
 
Egenskapsbestämmelser för allmän plats preciserar och reglerar vilka funktioner som 
ska inrymmas på den aktuella platsen. Det är möjligt att i egenskapsbestämmelserna 
ange utformningen av den allmänna platsen, placering av anläggningar och ev. byggna-
der, mark och vegetation, stängsel och utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud, 
varsamhet samt skydd mot störningar. Sådana bestämmelser kan användas när det är 
nödvändigt för att uppnå planens syfte (Boverket, PBL-Kunskapsbanken) 
 
Genom att ange utformningen av allmän platsmark tydliggör kommunen hur dessa 
allmänt tillgängliga ytor kan användas. Det kan vara viktigt att peka ut sådan använd-
ning för att säkra ”svaga” allmänna intressen såsom vistelseytor och cykelparkering.  
 
När detaljplanen utformas sker avvägning mellan att dels säkra vissa kvaliteter och vara 
tydlig mot allmänheten och berörda dels ge möjlighet till flexibilitet vid den slutliga 
utformningen av bebyggelsen och inför nya behov i framtiden. Hur detaljerade 
bestämmelser som utformas måste stämmas av utifrån planens syfte med den allmänna 
platsmarken, vad ska den erbjuda, ska den upplåtas för kommersiella ändamål eller vara 
tillgänglig för alla. Ska parkering begränsas så att även mångsidigt användbara ytor 
finns tillgängliga i soliga och vindskyddade lägen. Vilken typ av mindre byggnader ska 
tillåtas var osv. 
 
De övergripande gång- och cykelstråken blir långsiktigt säkrade om de får ingå i allmän 
platsmark. Om allmän gång- respektive cykeltrafik ska ske på kvartersmark kan 
kommunen ange ett markreservat för ”allmännyttiga ändamål”, beträffande gång – och 
/eller cykeltrafik, ett x-område. Även markreservat för gata, tunnel bro eller brygga kan 
beröra gång- eller cykeltrafiken. Planbestämmelsen innebär att användningen av 
området begränsas, kommunen får inte lämna bygglov som hindrar att en rättighet 
bildas för det ändamål som markreservatet avser. Bestämmelsen begränsar möjligheten 
att använda marken även om någon rättighet inte bildats, en begränsning som gäller så 
länge planen gäller, d.v.s. fram till att den ändras eller upphävs. Med tanke på denna 
verkan av bestämmelsen måste dess lokalisering och gränser pekas ut tydligt.  
 
Planbestämmelsen medför dock ingen rätt att använda området för avsett ändamål, utan 
det måste skapas en rättighet för det avsatta området. Detta kan huvudmannen för 
anläggningen ta initiativ till och antingen träffa avtal med markägaren (vilket dock ej 
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gäller efter ev. marköverlåtelse till annan ägare) eller ansöka om förrättning hos 
lantmäterimyndigheten. I det senare fallet kan ett servitut för allmännyttig gång – och 
eller cykeltrafik bildas. (PBL-Kunskapsbanken) 
 
Syftet med markreservatet ska anges i planbeskrivningen, och det bör under planarbetet 
klargöras att det finns förutsättningar att inrätta markreservatet. Det ska också framgå 
av planbeskrivningen hur markreservatet ska användas och vilka konsekvenser det får. 
För de flesta markreservat gäller inlösensskyldighet. Den som ska vara huvudman för 
anläggningen är, om fastighetsägaren begär så, skyldig att lösa in den nyttjanderätt som 
behövs för det avsedda ändamålet.  
 
Tredimensionell fastighetsbildning innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och 
djupled så att till exempel olika våningsplan med skilda ändamål inom samma byggnad 
kan ligga på egna fastigheter och därmed ha olika ägare. Med 3D fastighetsbildning kan 
allmän plats också finnas inomhus. Det är därvid möjligt att låta allmän platsmark och 
kvartersmark överlappa varandra, vilket kan vara viktigt för att i trånga lägen kunna 
säkra gång-eller cykelförbindelser samt utrymmen för parkering (Boverket 2004). 
 
Behoven av utrymme för gång- och cykelfordon.  
Varje cykelresa börjar och slutar med att cykeln ska parkeras. Det kan te sig som 
självklart, och numera börjar cykelparkering få större genomslag i den kommunala 
planeringen. Tillgången till trygg och säker cykelparkering vid målpunkten är en viktig 
faktor bakom valet att cykla eller inte.  
 
Parkeringsmöjligheter behövs vid bostaden, resandets hållplatser och knutpunkter, 
centrum, skolor, arenor och andra målpunkter i utbud och service samt inte minst vid 
arbetsplatser. Att kunna ta med sig sin cykel in på sin arbetsplats för säker, nära och 
väderskyddad förvaring är en kvalitet som kan stimulera till cykling och service som 
verkstad och luftpump kan göra cyklandet attraktivt. Över huvud att göra större 
cykelparkeringar till mötesplatser där både reparationshjälp, luftpump, 
laddningsmöjligheter till elcyklar och hyrmöjligheter finns kan vara lämpligt. 
System med hyrcyklar utvecklas i många städer vilket underlättar för besökare och ger 
kollektivresenärer en större räckvidd från stationen eller resecentrum.  För att dessa 
ska fungera är tillsyn och drift viktigt, att det finns tillräckligt många cyklar tillgängliga 
på rätt platser och att det är enkelt att få tillgång till dem.  
 
Kommunens arbete med att tillgodose bra och attraktiva cykelparkeringar måste in i de 
centrala översiktliga planeringsdokumenten och följas upp i alla leden. Tydliga 
ställningstaganden i kommunens planering för ökat hållbart resande ger stöd för 
parkeringspolicy med anpassade och eller flexibla parkeringstal, vilket är viktiga 
styrmedel för att förändra resbeteendet.  
 
Det är också viktigt att man i parkeringspolicyn upprättar särskilda parkeringstal för 
cykelparkering i olika typer av bebyggelse. I arkitekturpolicy och eller 
gestaltningsprogram kan cykelparkeringens utformning tas upp. Det kan vara värdefullt 
att hålla sig till några typer av cykelställ skärmtak o.s.v. för att skapa ett lugn i 
gatubilden. Hur man ska prioritera mellan cykelparkering och dels utrymme för gående 
och cyklande dels utrymme för friyta för lek och utevistelse, behöver också beröras. (se 
kommentar nedan om friyta) 
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Även om det får plats runt 10 cyklar på en bilparkeringsplats, så tar de ändå plats! Med 
fler typer av cyklar, trehjulingar, lådcyklar kommer platsbehovet att öka. Vid 
nyexploatering är det därför viktigt att ta höjd för detta med reservområden förutom en 
generös utbyggnad av cykelparkering. Även ”gåfordon” (barnvagnar, sparkcyklar, 
rullstolar, rullatorer osv) som man behöver ha nära sin bostad behöver utrymme.  
 
Parkering kan läggas in som egenskapsbestämmelse på allmän plats, preciserat att 
cyklar avses, och utgör då en självständig användning inom allmän plats.  Begränsningar 
av lutning kan anges liksom markbeläggning. På motsvarande sätt kan område för 
cykelparkering läggas ut på kvartersmark för att tillgodose den fastighetens behov. I 
parkeringstalet har kommunen angett principer för vilken cykelparkering som krävs. De 
krav på parkering som skrivs in i detaljplanen som p-område inom kvartersmark löses i 
allmänhet först ut i samband med att andra bygglovpliktiga åtgärder ska utföras.  
 
Carl-Johan Engström beskriver i exempel från Uppsala (Engström C-J 2018) hur 
cykelparkering för både vanliga cyklar och lådcyklar säkras i utbyggnadsskedet. Men 
hur löses frågan senare, när behovet ökar? Detta är ett dilemma med tanke på den täthet 
som förespråkas i de flesta nya områden. Om samhället vill stödja långsiktig hållbarhet 
måste det finnas en beredskap – kanske en tillfällig användning som kan övergå till 
cykelgarage när behovet ökar?  
 
Särskilt problematiskt kan detta bli i knutpunkterna där markkonkurrensen är särskilt 
stor, och cykelparkeringsintresset måste hävdas gentemot kraftfullare 
markanvändningsintressen. I PBL:s regler för vem som ska ansvara för cykelparkering 
pekas fastighetsägaren ut, men när det gäller pendlingsnoder är det bland annat 
operatörerna som får intäkter från de resenärer som parkerar. Kommunen har här en 
viktig roll för att samla alla de intressenter som har intresse av att det finns bra 
cykelparkeringar, styra upp markanvändningen och hitta former för finansiering och 
drift. Principer för hur dessa frågor kan lösas bör kunna behandlas i den kommunala 
transportplanen. I kommunens parkeringsnormer bör cykelparkeringstal finnas för alla 
olika verksamheter för att säkerställa behoven.  
 
Aktuella lagregler är PBL 4kap13 § och 8 kap 9 § 4. I 8 kap 9,10 och 11 §§ PBL tas också 
friytan på tomter upp. De båda allmänna intressena av tillräcklig yta för lek och 
utevistelse samt parkering kommer ofta i konflikt med varandra, liksom behovet av 
parkering med det allmänna intresset av en attraktiv stadsmiljö.  
 
Såväl när det handlar om bostäder som skol-, förskole- och fritidshemstomter ska 
friytan ha företräde på tomter för ny bebyggelse. Företrädet påverkar 
rekommendationer i översiktsplaneringen, överväganden i detaljplaneringen och 
bygglovgranskningen. Beträffande bebyggda tomter ska detta företräde gälla i skälig 
utsträckning. Såväl parkering för bilar som cyklar ska alltså enligt lagstiftaren maka på 
sig i förhållande till friytekravet för lek och utevistelse. Det är angeläget att också ha 
med i bedömningarna den mark som har särskilda värden i vegetationen och därför bör 
sparas. Om sådana områden kan bli broar ut till större områden med fri vegetation 
samverkar intressena av utevistelse och fri rörelse med gång och cykel. 
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Boverket har beslutat om Allmänna Råd om hur bestämmelserna ska tolkas beträffande 
skolor och förskolor i samband med regeringsuppdraget om vägledning för Barn och 
ungas utemiljöer. Bestämmelsen i PBL avser dock även bostäder!  
 

Självständigt planinstrument för gång- och cykelvägar efterlyses 
Att smidigt och direkt både kunna ta sig ut i omgivningarna på rundor av olika längd och 
att cykelpendla till centrum och andra stadsdelar gynnar rörligheten i vardagen. 
”Supercykelvägar” etableras för pendling och man strävar att förbättra möjligheterna att 
cykla mellan kommunens eller regionens orter av olika skäl. Även anknytning till längre 
stråk/leder för gående inom staden och till omgivningar och naturmark är angeläget och 
ökar ett bostadsområdes attraktivitet. Längre sträckor kan då hamna utanför såväl 
bebyggelse som planlagt område.  

Sett utifrån bostadsområdet eller stadsdelen kan det tyckas självklart att detaljplan 
alltid används för att planera och juridiskt säkerställa gångvägar respektive cykelvägar 
Men detaljplaneinstrumentet är inte avsett att använda utan samband med bebyggelse. 
Områdesbestämmelser är ett markreservat som inte ger marktillträde. Väglagen kan 
endast tillämpas om cykelvägen har ett funktionellt samband med en allmän väg 
 
Som beskrivits i avsnitt 3 (sid 20-21) ska de allmänna intressena hanteras genom hela 
planeringsprocessen från formulering av intresset till avvägning gentemot andra 
intressen när en plan upprättas fram till genomförande. För att ett allmänt intresse ska 
få tyngd krävs ett system inom vilket intresset kan hanteras och hävdas. Det ska också 
göras tydligt och känt under processen om och hur det är möjligt att fullfölja ett anspråk. 
Fysisk planering har ett varaktighetskrav, att planeringen ska genomföras för att 
tillgodose långsiktiga behov och att den kan resultera i genomförande på grundval av 
juridiskt fastlagd och varaktig reglering av markanvändningen. Regionplan och ÖP kan 
hantera strukturfrågorna och de övergripande behovsfrågorna. Genom fördjupning av 
ÖP eller under arbetet med ett tematiskt tillägg till ÖP kan man hantera alternativa 
sträckningar, och, om det behövs göra en MKB. Men hur fortsätter processen fram till 
rättsverkande plan, marktillträde, genomförande av anläggningen och ansvar på plats 
för underhåll och skötsel?  
 
Att i ett sammanhang planera med rättsverkan och marktillträde och därefter bygga 
längre leder för cykel mm utanför detaljplan och utan ett direkt funktionssamband med 
allmän väg är således komplicerat. Det saknas för närvarande ett självklart 
planinstrument för planering och genomförande av långsträckta linjära strukturer i 
landskapet utanför tätorterna för cyklingsändamål, liksom för vandringsleder och 
ridleder. Det är därför rimligt att inom ramen för utredningen även belysa möjligheterna 
att etablera cykelförbindelser i mer övergripande nät. (Se en noggrannare genomgång av 
frågan i Bilaga 3, sid 41-43) 
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BILAGA 1 
 
 
Begrepp för transportinfrastruktur  
Nedan redovisas begrepp som används i transport- och trafikplaneringen med 
kommentarer om deras tillämpbarhet för gång och cykel.  
 
Trafik – (svensk term: samfärdsel) är enligt Rikstermbanken fordon eller personer under 
förflyttning. Svensk Ordbok anger mer utförligt samtidig rörelse (på begränsad yta) av ett 
antal (personer och) transportmedel längs särskilt inrättade färdvägar till lands, till sjöss 
eller i luften. 
 
Trafikslag –De fyra trafikslagen är vägtrafik, bantrafik (även spårbunden trafik), sjöfart 
samt luftfart (Rikstermbanken). Gång och cykel hör alltså båda till trafikslaget vägtrafik, 
men är inte egna trafikslag.  
 
Med Transport avses förflyttning av personer och gods (Rikstermbanken). Motsvarande 
term beträffande olika typer av transporter blir transportslag vilket enligt 
Rikstermbanken avser persontransporter respektive godstransporter. Hit kan man räkna 
gång och cykling, men frågan är om de med definitionen ovan kan betecknas som egna 
transportslag, det rör sig om specifika sorters persontransporter samt beträffande 
cykling även godstransporter. 
 
Transportsätt definieras på följande sätt av Rikstermbanken: tillvägagångssätt vid 
transport med avseende på t.ex. transportmedel, lastbärare, förpackning, 
klimatförhållanden (t.ex. temperatur och luftfuktighet) samt betalningssätt. Detta är 
rimligen rätt begrepp för gång respektive cykel inom transportplaneringens 
begreppsapparat, men verkar främst användas för gods- och varutransport. 
 

Jag har valt begreppet färdsätt, ett kort ord som ger en tydlig association till den 
människa som färdas.  
 
Transportmedel är en anordning avsedd för transport av objekt, även specifika 
fordonstyper avsedda för de olika trafikslagen t.ex. kombitåg och lastbil utan släp 
(Rikstermbanken). Här kvalar cykeln in liksom andra fordon, dock knappast gång (om 
inte skorna ska räknas som ett sorts fordon med helt skilda gångegenskaper för olika 
typer av skor och sulor). Handdriven rullstol är ett gångfordon, liksom rollator och 
barnvagn? Även lekfordonen hör till  In bland cyklarna räknar man numera såväl 
elcyklar med maxhastighet 25 km/tim, eldrivna rullstolar vars maxhastighet är 20 
km/tim samt segways m.fl. typer eldrivna självbalanserande fordon. (Lag 2001:559 om 
vägtrafikdefinitioner) 
 
I systemet för transportinfrastrukturplanering (se avsnitt 2 sid 16-17 samt Bilaga 2 sid 
38-42) används en rad begrepp för att bedöma behov av och motivera utbyggnad. Med 
nettonuvärdeskvot strävar man efter att avgöra den samhällsekonomiska lönsamheten 
av en investering genom att ställa den bedömda nyttan i relation till kostnaden. 
Ursprungligen värderades därvid främst restidsvinsterna som samhällsnytta. Begreppet 
har starkt kritiserats från miljöhåll för att vare sig vinster eller kostnader beräknas med 
tillräckligt brett och långsiktigt perspektiv. Numera utvecklas dock verktyg som även för 
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gång och cykel försöker beräkna och prissätta miljö- och hälsovinster av ökad fysisk 
aktivitet och därmed ”räkna hem” investeringarna i dessa nät. (Peter Schantz 2016) 
 
Trafikarbete uttrycks i fordonskilometer och betecknar den totala omfattningen av trafik 
inom ett visst område och under en viss tid., och transportarbete betecknar 
omfattningen av förflyttning av personer eller gods inom ett visst område och under en viss 
tid, alltså den nyttoskapande delen av trafikarbetet. Det mäts i personkm respektive 
tonkm (Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84) . I ”Strategisk plan för omställning av 
transportsektorn till fossilfrihet” (ER 2017:07) påpekas att en tom lastbil utför samma 
trafikarbete som en full lastbil. Kvoten mellan transportarbete och trafikarbete utgör 
därmed ett mått på transporteffektiviteten. 
 
I ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” (ER 2017:07) 
definieras transporteffektivt samhälle som ”ett samlingsbegrepp för åtgärder som dels 
effektiviserar transporterna och därmed dämpar trafiktillväxten för personbil lastbil och 
flyg, dels ökar andelen trafikarbete som utförs med mer utsläppssnåla transportsätt De 
flesta av dessa åtgärder återfinns inom samhällsplanering och infrastrukturutveckling, 
men några är även inriktade mot att ge incitament för att effektivisera det 
transportarbete som bedrivs inom respektive transportslag och även främja beteenden 
som minskar transportbehov”. Begreppet syftar alltså på ett paket av åtgärder inom 
olika delar av samhället som sammantaget ska minska transportsektorns 
koldioxidbelastning på olika sätt. 
 
I SOU 2013:84, ”Fossilfrihet på väg” tas minskad efterfrågan på transporter och ökad 
transporteffektivitet upp som en effekt av arbetet med att planera och utveckla 
attraktiva och tillgängliga städer. (del 1 sid 38). Detta bör uppfattas som att 
gestaltningen av staden som helhet med goda kvaliteter för gång cykel och 
kollektivtrafik är ett av verktygen för att minska koldioxidutsläppen.  
 
I ” Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle Naturvårdsverket PM 2018-01-31” 
(Naturvårdsverket 2018) diskuteras energieffikiviteten dvs. förhållandet mellan 
produktionen av prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av energi 
(Rikstermbanken) i olika färdmedel utifrån vilka styrmedel som bäst gynnar minskade 
utsläpp av koldioxid och utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle. I underlaget 
förs en diskussionen om resurseffektivitet. T.ex. ifrågasätts om satsning på elbilar 
innebär en rebound-effekt genom att människor som annars skulle gå i stället åker elbil 
även korta sträckor, och även en elbil kör runt med hundratals kilo material för att 
förflytta i genomsnitt 1,2 personer. Här nämns också att livscykelperspektivet bör 
beaktas, d.v.s. att den totala miljö- och klimatpåverkan som varje bil (el- likaväl som 
fossildriven) genererar vid utvinning av material tillverkning, skrotning.  
 
I begreppet resurseffektivitet enligt ovan tar man in både energiförbrukningen och 
vilken sorts energikälla (fossilfri) samt fordonets tyngd och materialresursförbrukning i 
livscykelperspektiv relaterat till vad som transporteras (i genomsnitt 1,2 personer i 
tätort). Ytterligare ett begrepp som anknyter till resurseffektiviteten är yteffektivitet (Jfr 
”Alla vill ha närhet” s 30), dvs hur många personer som kan passera över en given yta 
per tidsenhet. Här beaktas även hur väl den yta som transporten tar i anspråk utnyttjas.   
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Inget av begreppen tar dock upp hela förbrukningen av stadens begränsade 
markresurser. Man bör beakta både den plats fordonet upptar i trafiken (där 
hastigheten har betydelse för hur stor yta som går åt) samt hur mycket mark för 
parkering som går åt.  
 
Begreppet skulle kunna utvidgas så att man förutom att beakta fordonens utsläpp, 
energi- och materialresursförbrukning även ser till förbrukning av stadens begränsade 
markresurser. Det gäller då den plats fordonet upptar i trafiken (där hastigheten har 
betydelse för hur stor yta som går åt) samt hur mycket mark för parkering som går åt. 
Gående och cykling uppvisar både energieffektivitet – ingen energi utöver maten 
behöver tillföras, de upptar liten yta, gående inga parkeringsplatser och en vanlig cykel 
bara 1/10 – 1/7-del av en bil-p-plats. Malmö stad tar t.ex. i sin Trafik- och mobilitetsplan 
upp flödeskapacitet /timme kombinerat med ytkrav för olika färdmedel. (Malmö Stad 
2016) 
 
Begreppet Mobilitet , (svensk term rörlighet) har i trafikplanering kopplats ihop med 
möjligheten att förflytta sig. Enligt exempel från Malmö stad ”Möjligheten att för gods att 
förflytta sig från en plats till en annan. I Trafik- och mobilitetsplanen avser begreppet 
mobilitet att en växande befolkning ska ges goda möjligheter att resa hållbart i vardagen 
och att gods kan transporteras effektivt på stadens villkor”. (Malmö Stad 2016) Begreppet  
likvärdiga mobilitetsförutsättningar (Engström C-J 2018) har samma innebörd. 
 
Stödjande miljöer 
Den som rör sig till fots, med cykel, leker eller på annat sätt är fysiskt aktiv i staden är 
beroende av att de platser och stråk som de rör sig i stödjer deras aktiviteter. Inom 
folkhälsoforskningen används begreppet stödjande miljöer. Dessa miljöer kan stimulera 
till ökad trivsel och vistelse utomhus och är mycket betydelsefulla för att stimulera 
fysisk aktivitet i vardagen. Dessa miljöer är en del av ett större sammanhang. De är delar 
av ett landskap med strukturer av bebyggelse, transportsystem och grönområden. 
(Boverket 2013) 
 
I sammanhanget bör även nämnas begreppet Aktiv transport, ett begrepp som används i 
folkhälsoarbetet. Aktiv transport är en icke motordriven transport till en viss given 
destination (till exempel arbetsplatsen eller skolan) som innebär fysisk aktivitet och ökad 
energiförbrukning jämfört med viloläge. Aktiv transport handlar främst om gång och 
cykling, men kan även innebära att färdas med skateboard, rullskridskor, rullstol spark 
kanot och så vidare. Motion eller rekreation är ett mål i sig till skillnad från aktiv 
transport. (Johan Faskunger 2008)   
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BILAGA 2 
 
 
Kort om planeringssystemen enligt PBL och för transportinfrastruktur 
 
Texten bygger i huvudsak på Boverkets rapport ” Samordna planeringen för bebyggelse 
och transporter-en  kunskapsöversikt  (Rapport 2013:33)” kompletterat med några 
reflektioner. 
 
PBL-planeringen är yttäckande och allsidig med helhetssyn/ möjliggörande / öppen / 
kommunen ansvarar / staten har viss påverkan 
I planering enligt PBL dominerar den kommunala nivån men möjlighet till 
regionplanering enligt PBL finns. PBL-planeringen är en möjliggörande planering där de 
övergripande samhällsintressena tas om hand. Kommunen ansvarar för planeringen och 
äger besluten om planeringsdokumenten samt beviljar lov för utbyggnad i enlighet med 
de planer som finns samt enligt PBL:s regelverk i övrigt. Översiktsplanen ska hållas 
levande och förankrad (aktualitetsprövas varje mandatperiod). En detaljplan ska ha 
aktualitet när den upprättas varefter den gäller tills den ändras eller upphävs.  
 
Planering enligt PBL med koppling till MB och hushållningsbestämmelserna, har i sitt 
DNA ett helhetstänk med målet att tolka, sammanväga och gestalta utifrån 
förutsättningar och anspråk som uttrycks från intressenter med ibland vitt skilda 
agendor och målsättningar. Enligt PBL:s portalparagraf är målet att ”.. främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer”. Därtill sätter kommunen upp mål vad gäller den egna kommunens 
utveckling, med utgångspunkt från sina förutsättningar. (Boverket 2013a sid 21, sid 29-
31, 90-94. Fig om de olika processerna sid 30)  
 
Inom detta system representeras den nationella nivån av utpekade riksintressen, varav 
riksintressen för kommunikationer är ett av många utpekade sektorsintressen med 
lagstöd i 3 kap Miljöbalken. Dessutom finns i 4 kap MB de av riksdagen geografiskt 
bestämda områden som är av riksintresse för sina helhetsvärden. Riksintressena 
hanteras genom kommunens ställningstaganden i översiktsplanen. Länsstyrelsen 
bevakar statens intressen, och signalerar i granskningsyttrande till översiktsplanen 
huruvida stat och kommun är överens beträffande hanteringen av riksintressena. Först i 
detaljplaneskedet blir det skarpt läge, där länsstyrelsen på vissa grunder har möjlighet 
att kalla in en av kommunen antagen detaljplan för prövning.  
 
Kopplingen mellan olika samhällsnivåer i PBL-systemet förmedlas mellan olika aktörer 
med olika huvudmän. Kommunen har sin egen självständiga och starka roll med egen 
politisk styrning med de kommunala intressena i centrum. Staten bevakar (via 
länsstyrelsen) lagenligheten och de övergripande nationella intressena, men slutligt 
avgörande ligger hos Mark- och miljödomstolen/Mark-och miljööverdomstolen, om det 
blir konflikt mellan lokala intressen/riksintressen, mellan olika riksintressen och mellan 
övriga allmänna intressen (som kommunen företräder i PBL-planeringen) och enskilda 
intressen. 
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Översiktsplaneringen har dels en förvaltande roll (att under påverkan av storskaliga 
trender i en föränderlig samtid ta tillvara och vidmakthålla kommunens landskaps- och 
sociala resurser till kommande generationer). Dels har översiktsplaneringen en 
exploateringsunderlättande roll (både att på bästa sätt såväl ta hand om och lägga 
tillrätta de exploateringsönskemål som riktas mot kommunen och att själv driva på och 
underlätta vad man bedömer som en för kommunen gynnsam utveckling vilken 
innefattar olika former av exploatering med bebyggelse och anläggningar).  
 
Den nationella infrastrukturplaneringen är en behovs- och genomförandeinriktad statlig 
sektorsplanering / direkt kopplad till investeringar / staten driver processen / MB-
prövning ingår i fysiska planeringen / kopplad till ÖP via MB och Hushållnings-
förordningen / samordning av processerna mellan väg/järnvägsplan och DP 
Den är uppdelad i investeringsplaneringen som styrs av regering och riksdag via varje 
mandatperiod återkommande transportinfrastrukturplaner (”åtgärdsplanering”) där de 
ekonomiska ramarna på 10-12 års sikt läggs fast (inriktningsbeslut i riksdagen). Detta 
följs upp och justeras årligen av riksdagen i budgetbeslut. Hela transportsektorns 
kostnader tas med, alltså såväl investeringar som förvaltning och underhåll. Fokus i 
denna planering riktas mot de stora projekten som direkt omnämns i planen, medan de 
regionala länsomfattande planerna utgör en mindre del av den totala ramen och inte får 
lika mycket uppmärksamhet. Så kallade systemanalyser sker i processens inledning för 
att ge bakgrund till och underbygga de åtgärder som föreslås. En metodik har också 
tagits fram för vilka krav som ställs på motivering (se nedan om åtgärdsvalsstudier och 
fyrstegsprincipen) och genomarbetning av projekten i sitt sammanhang jämfört med 
alternativa sätt att lösa de problem som presenteras som transportbehov. En särskild 
arbetsgång har etablerats för enskilda stora projekten innan de kommer in på 
genomförandelistan.  
 
Systemanalyser har också genomförts på regional nivå – i vissa fall omfattar dessa större 
geografiska områden än de enskilda regionala organ som var för sig har formellt ansvar 
för länstransportplanerna. Detta ansvar har numera till största delen gått över från 
länsstyrelserna till regionerna (regionkommuner eller kommunala samverkansorgan), 
som även har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och, som regional 
kollektivtrafikmyndighet, för regionala försörjningsprogram för kollektivtrafiken.  
 
Det är i de regionala potterna som bidrag till utbyggnad av cykel- och gångvägar finns 
med, och inom den del som många gånger har prutats bort i sent skede när kostnaderna 
för de stora projekten rusat i höjden. På senare år har riktade insatser för gång och cykel 
dock blivit större. Stadsmiljöavtalen innehåller också gång- och cykelåtgärder. För att 
utfallet i slutänden ska kunna utläsas måste särskild redovisning av gång- och 
cykelåtgärder finnas med i uppföljningssystemen. 
 
Den fysiska planeringen av vägar och järnvägar enligt trafiklagarna å andra sidan är en 
sektorsplanering med tydlig genomförandeinriktning. En fastställd väg- eller 
järnvägsplan krävs för byggande av allmän väg eller järnväg. Initiativet ligger hos den 
aktör som ska bli huvudman till anläggningen (vanligen trafikverket, ibland kommunen, 
i vissa fall, för spårvägar, huvudmannenn för kollektivtrafik). 
 
Förändringarna av Väglagen och Lagen om planering av järnväg som trädde i kraft 2013 
innebar dels möjligheter att driva använda en samordnad process för både väg- och 
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järnvägsutbyggnad (i samma plandokument om den ena åtgärden var tydligt 
underordnad den andra, typ situationen vid en under- eller överfart). Dels innebar 
förändringarna möjlighet att samordna processerna för väg- eller järnvägsplan och 
detaljplan samt mkb-arbete, så att antingen detaljplaneprocessen eller väg-
järnvägsplaneprocessen blev ”ledande” under samråds- och utställningsskede, och de 
olika plandokumenten sedan kunde antas av kommun respektive trafikverk. 
 
Under den tid jag haft viss inblick i statens arbete med infrastrukturplanering, har 
frågan om att beakta och minska sektorns resursförbrukning, både organisatoriskt och 
personellt samt den miljö- och klimatpåverkan som sektorn står för vid byggande av 
infrastruktur och genom transporternas påverkan. Ett led i detta har varit att arbeta mer 
trafikslagsövergripande, sträcka ut ambitionerna mot samhällsplanering i mer allmän 
mening och bjuda in kommuner och regioner i olika samarbeten och utvecklingsprojekt, 
t.ex. ”Den Goda Staden” och senare ”Den Attraktiva Regionen”. Det handlade om ett 
aktivt arbete från ledning och ett antal drivande personer inom Vägverket och 
Banverket, senare Trafikverket att bredda tänkesättet inom organisationerna för att 
kunna svara upp mot de ökande kraven på miljö- och klimathänsyn och skapa en 
identitet som samhällsbyggare i stället för väg- respektive järnvägsbyggare.  
 
Fyrstegsprincipen lanserades av Vägverket på 1990-talet:  
I steg 1 ”Tänk om” prövas åtgärder som påverkar transportbehovet och valet av 
transportsätt, beteenden och efterfrågan. I steg 2 ”Optimera” ska ett batteri av åtgärder 
som kan effektivisera utnyttjandet av befintlig infrastruktur  undersökas. Steg 3 ”Bygg 
om” avser enklare ombyggnadsåtgärder (även hastighetsnedsättningar), och först i  
Steg 4 ”Bygg nytt” som även innefattar större ombyggnader. Alla projekt skulle klara 
detta nålsöga för att komma i fråga för statlig finansiering. Det har dock varit 
omdiskuterat hur stort genomslag de två första stegen i fyrstegsprincipen har fått. 
(Engström C-J 2018, VTI 2012) 
 
I prop 2011/12:118, där mer av samordning mellan väg- och järnvägsplanering och 
fysisk planering enligt PBL infördes och kommenterades, angav regeringen att den 
formella fysiska planeringen bör föregås av en förberedande studie som innebär en 
förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av 
fyrstegsprincipen. Dessa studier, ”Åtgärdsvalsstudier”, har Trafikverket utarbetat en 
metodik för och menar att de kan tillämpas av olika aktörer. Boverket pekar på 
möjligheten att åtgärdsvalsstudier ska kunna användas som brygga mellan olika former 
av planer och planering enligt olika lagstiftningar (Boverket2013a sid27). 
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BILAGA 3 
 
 
Efterlysning av självständigt planinstrument för gång- och cykelvägar 
 
Cykelvägar eller cykelleder anläggs främst i och i anslutning till tätorter, samt mellan 
vissa tätorter, och i storstäderna för pendling och för frilufts-och turiständamål. T.ex. är 
Kattegattsleden och Ostkustleden längre cykelturistleder. Längre sträckor kan då hamna 
utanför såväl bebyggelse som planlagt område. Tillträde till marken för genomförande 
och drift sker ofta genom avtal med berörda markägare, vilket kan bli komplicerat. 
 
Utgångspunkten i resonemanget nedan är att ”likvärdiga mobilitetsförutsättningar” 
även borde innebära att man som alternativ till detaljplan även kan planera för 
färdsätten gång och cykel med samma tyngd och starka genomförandekraft som 
planering för allmän väg. Hur kan man genom fysisk planering säkra kommunikationer 
med gång och cykel på dessa färdsätts egna villkor som ett lika viktigt allmänt intresse 
som biltrafik. 
 

Fysisk planering för cykelvägar som allmänna intressen  
Vissa åtgärder för att förbättra systemet kan genomföras utan någon ytterligare särskild 
fysisk planering. I vissa fall måste saknade länkar hanteras med detaljplaneändringar, 
eller tas om hand vid detaljplaneringen av utbyggnadsområden. I vissa fall, särskilt när 
det gäller längre stråk utanför bebyggelse behövs en fysisk planering som kan utveckla 
en genomgående anläggning som en helhet utan brott.  

Som påpekats ovan behöver strukturfrågorna behandlas på en övergripande 
planeringsnivå, där kommun och region har ansvaret att definiera vilka stråk som måste 
utvecklas och vad som är viktigt för planeringen i dessa stråk, alltså stråk med intresse 
för en större allmänhet. 

 
Som beskrivits i avsnitt 3 sid 20-22 ska de allmänna intressena hanteras genom hela 
planeringsprocessen från formulering av intresset till planering och avvägning gentemot 
andra intressen fram till genomförande. För att ett allmänt intresse ska få tyngd krävs 
ett system inom vilket intresset kan hanteras och hävdas. Det ska också göras tydligt och 
känt under processen om och hur det är möjligt att fullfölja ett anspråk. Fysisk planering 
har ett varaktighetskrav, att planeringen ska genomföras för att tillgodose långsiktiga 
behov och att den kan resultera i genomförande på grundval av juridiskt fastlagd och 
varaktig reglering av markanvändningen. Regionplan och ÖP kan således hantera 
strukturfrågorna och de övergripande behovsfrågorna. Genom fördjupning av ÖP eller 
under arbetet med ett tematiskt tillägg till ÖP kan man förmodligen hantera alternativa 
sträckningar. Och man kan, om det behövs göra en MKB. 
 
Men hur fortsätter planeringsprocessen fram till rättsverkande plan, marktillträde, 
genomförande av anläggningen och ansvar på plats för underhåll och skötsel? 
 

Cykelvägar kan anläggas inom ramen för väglagen om de är att betrakta som 
väganordningar. Här krävs ett funktionellt samband med en den allmänna väg. Den som 
är väghållare  för den allmänna vägen ansvarar då för planeringsprocess för vägplan, 
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och anläggande. Däremot kan en cykelväg inte anläggas enligt väglagen om den helt 
saknar samband med allmän väg.  

Med detaljplan enligt PBL kan i och för sig alla frågor om sträckning och principer för 
utformning av cykelvägnätet hanteras. Exempel finns där cykelväg har planerats och 
genomförts med stöd av detaljplan, en linje genom landskapet. Genom att använda 
detaljplaneinstrumentet kan tillgänglighet till marken regleras, frivillig marklösen eller 
expropriation. Ansvarsfrågan för anläggningen tydliggörs också. Kommunen är i 
normalfallet huvudman för allmän platsmark, men om det finns särskilda skäl för det får 
kommunen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt (4 kap 7§ PBL).  

Detta är dock knappast syftet med att upprätta detaljplan, och det kan starkt ifrågasättas 
om den är ett lämpligt instrument när det gäller längre stråk utanför bebyggelsen, eller 
för stråk som går över kommungräns. Detaljplaneinstrumentet är avsett att reglera 
bebyggelseområden, och är inte tänkt för långsträckta strukturer utanför bebyggelse. 
Det bör alltså finnas en koppling till bebyggelse och bebyggelsens behov i den nära 
omgivningen till det byggda. Inom områden utanför samlad bebyggelse kan det saknas 
motiv för att av andra skäl än själva gång- eller cykelleden upprätta en detaljplan.  – jfr 
rekvisiten i 4 kap 2 § PBL som fokuserar på bebyggelse, d.v.s. byggnader och andra 
byggnadsverk, i första hand sammanhållen bebyggelse (4 kap 2§ 1.). Med byggnadsverk 
avses byggnader och anläggningar, vilket i princip kan innefatta både gång- respektive 
cykelvägar. Enligt 2 kap2§ 3.a kan detaljplan användas ”om byggnadsverket är 
bygglovpliktigt och dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om 
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande”.  

Områdesbestämmelser kan användas utanför detaljplanelagt område för att bl.a. 
säkerställa syftet med översiktsplanen. Man kan alltså med rättsverkan skapa en 
korridor för anläggningen, en form av markreservat. Men med OB kan man vare sig 
skapa en ”vägbyggnadsrättighet” eller reglera inlösen. 

En möjlighet efter att ett markreservat lagts ut med hjälp av OB kan kanske vara att 
fullfölja genomförandet via anläggningslagen? Då skulle anläggningen bli en enskild väg, 
vilken kommunen eller något annat organ kan vara huvudman för. Denna möjlighet har 
inte här undersökts närmare.  

Slutsats 
Att i ett sammanhang planera med rättsverkan och därefter bygga längre leder för cykel 
mm utanför detaljplan och utan ett direkt funktionssamband med allmän väg är således 
komplicerat. Det saknas för närvarande ett självklart planinstrument för planering och 
genomförande av långsträckta linjära strukturer i landskapet utanför tätorterna för 
cyklingsändamål, liksom för vandringsleder och ridleder.  

Frågans behandling 
Frågan togs upp i cyklingsutredningen (SOU 2012:70 del 1) och har därefter behandlats 
i flera riksdagsmotioner. (se 2014/15: TU5 och 2017/18: TU5). Boverket tog upp frågan 
i arbetet med cyklingsutredningen och senare i samband med regeringsuppdrag 
angående samhällsplanering för fysisk aktivitet 2012 (Boverket 2012, bilaga 4 ). 
Trafikverket har utrett frågan (PM 2017-01-19 dnrTRV2014/54842), och i en intern 
promemoria från Näringsdepartementet 2017-01-27 behandlar Leena Taillefer ämnet. 
Ämnet behandlas i ett examensarbete på LTH ”Markåtkomst för gång- och cykelvägar” 
samt en kortare artikel, båda av av Cazandra Olsérius 2016.  



 43 

Riksdagens och regeringens inställning hittills är, som jag har uppfattat saken, att man 
med stöd av cyklingsutredningens överväganden anser att sådan planering och 
utbyggnad låter sig göras dels inom ramen för planering enligt PBL samt med stöd av 
väglagen genom att tänja på och utvidga tolkningen av ”funktionellt samband med 
allmän väg” samt i övrigt genom särskilda avtal för markåtkomst. Ett viktigt skäl till att 
man inte vill utvidga väglagen till att omfatta självständiga cykelvägar kan vara den 
unika vägrätt som ger väghållaren tillträde till marken för byggande av allmän väg med 
sidoanordningar. På Allmän väg ska alla transportsätt ha tillträde, och då kan man inte 
utesluta bilar. Staten är väghållare på större delen av det allmänna vägnätet, och att 
bygga och drifta infrastruktur för cykeltrafik anses ju vara ett kommunalt och i viss mån 
regionalt ansvar. Särskilda överväganden om ifall linjära strukturer i landskapet 
stämmer överens med detaljplaneinstrumentets syfte saknas. 

 


