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Inledning 
I kommunens gällande riktlinje för arbete på Norrköpings kommuns allmänna vägnät, 
allmänna platsmark och spårväg (APV) finns regler och förhållningssätt för hur entreprenörer 
skall planera och genomföra arbeten på väg utifrån Norrköpings kommuns förutsättningar och 
prioriteringar. 
 
Detta dokument hämtar information och fakta från flera källor där bland annat kommunens 
olika strategier anger prioriteringsordningen för de olika trafikslagen. 
 
Dock har det på senare tid visat sig att APV-riktlinjen saknar tydlighet och viss information 
kring hur gång- och cykeltrafik (senare benämnd gc-trafik) skall hanteras och ledas vid 
arbeten som påverkar dessa trafikslag. 
 
Revidering av APV-riktlinjen pågår och kommer inkludera samma information som anges i 
detta PM men då informationen behöver komma ut och förankras snarast så skickas detta 
dokument ut som komplettering till gällande APV-Riktlinje till entreprenörerna.  

Planering av trafikslag 
I gällande APV så benämns prioriteringsordningen: 

1. Gående och cyklister 
2. Kollektivtrafik (Inklusive spårvagn) 
3. Fordonstrafik 

Det är tydligt att gående och cyklister skall ha högsta prioriteringen men det saknas 
information vad det praktiskt innebär vid utförande. 
 
Det skall alltid kontrolleras innan hur trafikmiljön och trafiksituationen ser ut på plats för 
gång- och cykelbanan. Det skall alltid strävas efter att samma reglering och förutsättning för 
trafikslaget skall finnas även vid utförandet av vägarbeten. 
 
Om det vid undantagsfall inte kan ordnas måste varje unik situation granskas och lösas på 
bästa sätt utan att säkerheten för gående och cyklister försämras. 

Situation innan vägarbete 
Hur ser det ut på plats idag? Är det kombinerad eller separerad gång- och cykelbana? 
Vart placeras trafikslagen i jämförelse med fordonstrafiken? 
 
Kommer det totala utrymmet för fotgängare och cyklister kunna bibehållas eller kommer det 
innebära inskränkning av utrymmet? 
 
Om det kommer behövas göra minskning av utrymmet för gc-trafikanter är dessa minimi mått 
ett krav: 

- Gångbana    1,5 m 
- Cykelbana (Enkelriktad)   1,5 m 
- Cykelbana (Dubbelriktad, 2 cyklister)  2,25 m 
- Kombinerad gång- och cykelbana (Dubbelriktad) 3 m 
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Planering av ytor 
I första hand eftersträvas motsvarande utrymme och separering för gc-trafikanter som 
innan vägarbetet.  
Behöver trafikanterna flyttas görs detta genom att skapa utrymme i fordonstrafikerat 
område, genom att anlägga tillfällig yta vid sidan av arbetsområdet eller hänvisa till 
motsatt sida om motsvarande utrymme finns där. 
 
Om en gång- och cykelbana hänvisas till motsatt sida måste det finnas en gång- och 
cykelbana där också. Annars kan respektive trafikslag hanteras separat där det anordnas en 
omledning för fotgängare och en annan omledning för cyklister. 
 
I sista hand leds gc-trafikanterna om via annan väg som skall vara kortast möjlig. 

Introduktion av trafikföringsprinciper vid gatuarbete 
Att utarbeta trafikföringsprinciper är ett sätt att visa hur man planerar att omhänderta 
samtliga trafikantgrupper. Det innebär att med linjer eller inritade områden på en ritning 
eller karta visa hur de olika trafikantgrupperna ska passera igenom eller förbi 
arbetsområdet. 
 
Syftet med att ta fram trafikföringsprinciper är att redan vid planering: 

 Säkerställa tillgängligheten i närområdet, dvs. att man når samtliga 
adresser/gator/målpunkter. 

 Säkerställa framkomligheten för samtliga trafikslag i närområdet. 
 Visa vilka och hur stora kapacitetsinskränkningar som behöver göras under 

byggskedet för samtliga trafikslag. 
 Visa hur en inskränkning av framkomligheten och/eller tillgängligheten påverkar 

trafiksystemet i ett större område. 
 Upptäcka och tydliggöra problem med enskilda platser/stråk. 
 Skapa ett projektövergripande verktyg som underlättar samverkan mellan projekt. 
 Skapa ett projektövergripande verktyg som underlättar analys och kommunikation. 

 
Genom att arbeta med trafikföringsprinciper kommer man redan vid planeringsstadiet att: 

 Skapa en säkrare arbetsplats. 
 Skapa framkomlighet för distribution in och ut ur arbetsområdet. 
 Öka sin kunskap om närområdet och trafikstrukturen och därigenom skapa bättre 

lösningar för trafikanten. 
 Vara bättre förberedd på oförutsedda händelser som påverkar trafiksystemet och 

därmed projektet. 
 Skapa arbetssätt och kontaktytor som underlättar trafikomläggningar i senare 

skeden. 
 
Fokus för trafikföringsprinciperna är att upprätthålla de olika trafikslagens framkomlighet 
och säkerhet i samband med ombyggnationer. Det ska vara enkelt, trafiksäkert och 
pålitligt att nå sin destination under byggtiden. 
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Gång-och cykeltrafik ska prioriteras så här 
Omledningar ska innefatta ett hela resans perspektiv. 
Gångväg, korsningspunkter och målpunkter som entréer och 
hållplatser ska beaktas  
 
Gående 
Principen för fotgängare är ”Gå igenom – säkert och tryggt”. 
Omledningar, förbiledningar, överledningar ska vara 
tillgängliga, orienterbara, trygga, trafiksäkra och attraktiva. 
 

Följande planeringsprinciper ska beaktas vid planering av gångvägars omledning: 
 Skapa stabila och varaktiga lösningar. 
 Skapa en enkel och tydlig trafiksituation för fotgängare – sikt, information och 

vägvisning. 
 Skapa jämna och framkomliga ytskikt med god drift- och underhållsstandard. 
 Skapa tillgänglighetsanpassade omledningar för personer med 

funktionsnedsättning. 
 Skapa trafiksäkra och trygga lösningar – minimera antalet konfliktpunkter. 
 Skapa och utforma tillfälliga omledningar beroende på varaktighet och permanenta 

omledningar utifrån framtidens krav. 
 

Cykel 
Principen för cykel är ”Cykla igenom – överskådligt och med god kvalitet”. 
 
Omledningar, förbiledningar, överledningar ska vara framkomliga, orienterbara, trygga, 
trafiksäkra och ha god komfort. 
 
Följande planeringsprinciper ska beaktas vid planering av cykelvägars omledning: 

 Skapa stabila och varaktiga lösningar. 
 Skapa en enkel och tydlig trafiksituation för cyklisterna – sikt, information och 

vägvisning. 
 Genheten får ej kraftigt försämras. 
 Tillgodose behovet av cykelparkering och lånecyklar. 
 Skapa trafiksäkra lösningar både på sträckor och i korsningar, där konfliktpunkter 

minimeras, konsekvensbedöms och åtgärdas. 
 Ta tidigt i planeringen hänsyn till drift- och underhållskrav.  

Skapa och utforma standarden på tillfälliga omledningar beroende på varaktighet 
och permanenta omledningar utifrån framtidens krav. 
 

Biltrafik 
Principen för biltrafiken är ”Led om”. 
 
Kollektivtrafik 
Principen för kollektivtrafiken är ”Led igenom”. 
 
Näringslivets transporter 
Principen för näringslivets transporter är ”Led om”. 
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Förändring av bredd på gång- och cykelbanan 
Vid förändring av bredd på gc-bana så skall vägmärken användas för att meddela om 
förändringarna. Skyltning endast med informationsskyltar med text får inte användas, 
främst skall detta göras med vägmärken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 D4. Påbjuden cykelbana 
 
 
 
 
 
 

 
 D5. Påbjuden gångbana 

 
 
 

 
 
 

 D6. Påbjuden gång- och cykelbana 
 

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. 
 

 
 
 

 D7. Påbjudna gång- och cykelbanor 
 

Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, 
skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för 
cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av 
banan som är avsedd för gående respektive cyklande. 
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 D11. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led 
 
Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts 
ut med något av märkena D4-D10 upphör. Andra symboler för 
trafikantgrupper eller fordonsslag kan vara infogade i märket. Den 
symbol som är infogad i märket är samma som på det märke som 
använts för att märka ut banan, körfältet, vägen eller leden. 

 

Förändring av underlag 
Vid förändring av underlaget för gc-banan skall det varnas med A40 och tilläggstavla som 
anger vilken fara som det varnas för. Informationstavlor ska inte enskilt användas som 
varning, främst skall detta göras med vägmärken. 

 
 A40. Varning för annan fara 

Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något 
annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid höga eller skarpa kanter skall dem även markeras med kontrastfärg för att förtydliga 

 
 

Informationen i detta PM kommer integreras in i kommande revision av APV riktlinjen 
 
Magnus Lind, Trafikingenjör 
Samhällsbyggnadskontoret, Gata och trafik 


