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Innehåll

o Vad är en bygdeväg och varför införa dem?

o Bakgrund

o Bygdevägar i Region syd

o Resultat utvärderingar

o Så här går vi går vidare
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Vad är en bygdeväg?

o Två breda vägrenar som främst är avsedda för cyklister och gående, 

men får användas tillfälligt av bilar

o en körbana i mitten som tydligt har plats för en bil
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Varför införa bygdeväg?

• Öka möjligheterna för cykling genom att ge cyklister en tydligare och 

bredare plats på vägen.

• Skapa en trafikmiljö som signalerar att cyklister har lika stor rätt som 

bilister att vara på vägen

• En transporteffektiv lösning – omfördela befintlig vägyta och på så 

sätt prioritera gång och cykel på vägsträckor där separerade gång-

och cykelbanor inte är aktuella.
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Omvärldsspaning

Danmark Nederländerna

5
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Olika utformning!
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Bygdevägar när är det möjligt?

o Skall ha en lokal funktion

o Lågtrafikerade, 500-2000 bilar per dygn

o Skall bedömas ha en potential för viss ökad cykling

o Hastighetsgräns max 60 km/h
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Sträcka Fordon per 

dygn

Skyltad 

hastighet

Uppmätt

hastighet 

km/h

Allerum – Hittarp 500 65-75

Allerum - Ödåkra 2 000 ~68

Påarp – Mörarp 500 ~60

Gantofta – Bårslöv 1 000 ~68

Gantofta – Vallåkra 1 600 ~69

Asmundtorp- Häljarp 1000 ~63

Bygdevägarna i region syd

o Vägbredd 5,-7 m

o Vägrensbredd 0,9-1,7 m

o Längd 2,0-3,5 km

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaw4mWyYzbAhVFjCwKHVTsBq8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.snelder.se/forbudsskylt-max-hastighet-60-km-h-o-600-mm&psig=AOvVaw3L56Zg2-wYuV_lTbpW0m_P&ust=1526640491821189
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaw4mWyYzbAhVFjCwKHVTsBq8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.snelder.se/forbudsskylt-max-hastighet-60-km-h-o-600-mm&psig=AOvVaw3L56Zg2-wYuV_lTbpW0m_P&ust=1526640491821189
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaw4mWyYzbAhVFjCwKHVTsBq8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.snelder.se/forbudsskylt-max-hastighet-60-km-h-o-600-mm&psig=AOvVaw3L56Zg2-wYuV_lTbpW0m_P&ust=1526640491821189
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaw4mWyYzbAhVFjCwKHVTsBq8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.snelder.se/forbudsskylt-max-hastighet-60-km-h-o-600-mm&psig=AOvVaw3L56Zg2-wYuV_lTbpW0m_P&ust=1526640491821189
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1guWwyYzbAhWBCywKHW-VCqYQjRx6BAgBEAU&url=https://lambertsson.com/maskinuthyrning/produkter/TA-material/skyltar/forbudskyltar/c31-n-70-km/&psig=AOvVaw34_G4JVfZ1ULz5QCBrxUnO&ust=1526640550463017
https://lambertsson.com/maskinuthyrning/produkter/TA-material/skyltar/anvisningsskyltar/e11-n-60-km/
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Vad säger forskningen?

o Cyklister tar mer plats på vägen

o Trafiksäkerheten är oförändrad

o Samspelet (interaktionen) mellan cykel och bil fungerar något bättre

o Relativt många bilister kör ”fel”

o Enskilt största problemet är att bilister inte respekterar 

hastighetsgränserna
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Hur går vi vidare?

o Vi avvecklar Gantofta-Vallåkra

o Övriga sträckor permanentas

o Åtgärder för att förbättra sträckorna skall genomföras

o Flerårig uppföljning (cyklister, hastighet,incidenter) 
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Exempel: Allerum-Ödåkra

o Felaktig linjemarkering tas bort

o Säker överfart Ödåkra/anslutning cykel

o Start och slut vid tätortsskyltarna

o Utreda möjliga hastighetsdämpande åtgärder
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Tack

E-post:

Stefan.berg@trafikverket.se

Tel:

010-123 60 46

mailto:Stefan.berg@trafikverket.se

