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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utveckling i Stockholms län.  
TRF är en del av Region Stockholm, och arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden, TRN. 
Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom ett regionalt utvecklingsarbete som 
grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att  
regionens aktörer når en samsyn gällande regionens utveckling. Vi tar initiativ till, skapar förutsättningar 
och bidrar till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den regionala utvecklingsplanen för  
Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas. 

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras  
kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer 
för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare, analytiker och  
konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten  
är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder, 
foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande.  

TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med Region Stockholms samtliga förvaltningar.  
Region Stockholms upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt  
enligt Region Stockholms miljökrav.  

  

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
Box 22550, 104 22 Stockholm  
Besök: Norra stationsgatan 69  
Telefon växel: 08-123 130 00  
E-post: trf@sll.se  
www.sll.se/regional-utveckling 
Ansvarig handläggare TRF: Ulf Eriksson  
Konsulter: Erik Stigell, Astrid Michielsen,Trivector 
 
 
 



TRAFIKSIGNALER PÅ REGIONALA CYKELSTRÅK 3 

Innehåll 

Bakgrund och syfte ..................................................................................... 4 

Metod och arbetssätt .................................................................................. 5 
1. Kartläggning av befintliga trafiksignaler ..................................................... 5 
2. Detaljstudie av ett regionalt cykelstråk ...................................................... 5 
3. Verktygslåda för trafiksignaler .................................................................. 5 

1. Kartläggning av befintliga trafiksignaler ................................................ 6 
Enkätundersökning ..................................................................................... 6 
Fältinventering ........................................................................................... 6 

2. Detaljstudie av ett regionalt cykelstråk .................................................. 8 

3. Verktygslåda för trafiksignaler ............................................................... 9 
A. Planskild korsning .............................................................................. 9 
B. Cykelöverfart ................................................................................... 10 
C. Cirkulationsplats ............................................................................... 10 
D. Fri högersväng för cyklister ................................................................ 11 
E. Förlängd gröntid för cyklister .............................................................. 11 
F. Två omgångar grönt ljus per signalomlopp ........................................... 11 
G. Allgrönt för cyklister .......................................................................... 12 
H. Detektering av cyklister ..................................................................... 12 
I. Överanmälan från övriga trafik ........................................................... 12 
J. Grön våg för cyklister ........................................................................ 12 
K. Ökad komfort och säkerhet vid korsningen .......................................... 12 

Slutsatser ................................................................................................. 14 
Rekommendationer till cykelkansliet ............................................................ 14 
Rekommendationer till väghållarna .............................................................. 14 

 

  



4 TRAFIKSIGNALER PÅ REGIONALA CYKELSTRÅK 

Bakgrund och syfte 

Trafiksignaler i cykelvägnätet är ofta en källa till frustration och irritation för cyklister. Tekni-
ken och styrningen är ofta anpassad efter biltrafikens behov, vilket innebär långa väntetider  
för cyklister. Det är dock relativt enkelt att åstadkomma förbättringar för cykeltrafiken genom  
exempelvis detektering, överanmälan och längre gröntider. I många fall är det även möjligt att 
ersätta trafiksignaler med cykelöverfarter eller hastighetssäkrade cykelpassager, vilket ökar 
framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister samt minskar risken för rödkörningar.  

I den regionala cykelplanen ställs höga krav på utformningen av regionala cykelstråk. Det gäller 
inte minst utformningen av korsningspunkter och signalreglerade korsningar. I cykelplanen 
anges att trafiksignalerna ska anpassas efter cyklisternas behov och att cyklister aldrig ska  
behöva anmäla sig vid en tryckknapp för att komma förbi en signal. En annan viktig åtgärd är 
att tidssättningen ska anpassas efter cykeltrafikens hastighet med så kallad grön våg för att  
undvika återkommande stopp.  

För att öka kunskapen om signalerna i det regionala cykelvägnätet har det regionala cykelkans-
liet låtit genomföra en trafiksignalstudie. Signalstudien innebär en kartläggning av samtliga  
trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet med avseende på utformning och omloppstider.  
Syftet med studien är att fungera som kunskapsunderlag för väghållarna i deras arbete med  
trafiksignaler.  
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Metod och arbetssätt 

Trafiksignalstudien är indelad i tre delar.  

1. Kartläggning av befintliga trafiksignaler 
 Den första delen i trafiksignalstudien är en inventering av samtliga trafiksignaler i det regionala 
cykelvägnätet. Inventeringen bygger på en enkätundersökning som har skickats ut till Trafik-
verket och Stockholms läns kommuner samt en fältinventering för att samla in kunskap om  
omloppstider och gröntider för signalanläggningarna.  

2. Detaljstudie av ett regionalt cykelstråk 
Det andra momentet i trafiksignalstudien är en detaljstudie av ett regionalt cykelstråk utmed väg 
226 mellan Tumba och Rågsvedsgatan. Syftet med detaljstudien är att se över vilka möjligheter 
som finns för att optimera de signalreglerade korsningarna samt vilka nyttor som följer av det i 
form av ökad framkomlighet. I beskrivningen ingår även åtgärder som belysning, målning,  
beläggning och ombyggnation.  

3. Verktygslåda för trafiksignaler 
Trafiksignalstudien avslutas med en verktygslåda för hur trafiksignaler kan och bör utformas.  
I verktygslådan ges exempel på olika trafiksituationer och vilken typ av korsningsåtgärd som 
lämpar sig för de olika platserna. Mycket inspiration har hämtats från utformningshandböcker 
från Belgien, Danmark, Norge och Nederländerna.  
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1. Kartläggning av befintliga trafiksignaler 

Inventeringen av befintliga trafiksignaler bygger på en enkätunder- 
sökning samt en fältinventering. Nedan följer en sammanfattning av  
de olika delarna.  

Enkätundersökning 
Enkätundersökningen visar att det finns närmare 250 trafiksignaler i det regionala cykelväg- 
nätet. Majoriteten av trafiksignalerna ligger i Stockholms stad där de flesta signaler är tidsstyrda 
och har en fast inställning för gröntiden. Utanför Stockholms stad är de flesta trafiksignaler  
trafikstyrda vilket innebär att gröntiden varierar beroende på trafikflödena. Utanför Stockholms 
stad är det få signaler som har detektering medan det i Stockholms stad är vanligt med detekte-
ring som registrerar cyklister genom slingor i marken.  

Trafiksignaler kan vara antingen friliggande eller samordnade. Om flera signaler i följd är sam-
ordnande ger det möjlighet till en så kallad grön våg baserat på en viss hastighet. Även här skil-
jer sig signalanläggningarna åt i Stockholms stad och i övriga delar av länet. I Stockholms stad 
är signalanläggningarna i regel samordnade med varandra. På flera platser har det införts grön 
våg för cyklister och i stort sett samtliga signaler finns överanmälan från parallella fordonsigna-
ler, vilket innebär att det blir grönt för cyklister när den parallella biltrafiken har grönt.  

I övriga delar av länet är det ovanligt med samordnade trafiksignaler och överanmälan. Sam-
mantaget finns en stor potential att förbättra framkomlighet för cyklisterna genom detektering, 
överanmälan och samordnade trafiksignaler.  

Intressant att notera är att det finns en stor kunskapslucka vad gäller trafiksignaler i det region-
ala cykelvägnätet. I många kommuner är kunskapen låg om trafiksignalerna och deras inställ-
ning. Även för utomstående saknas tillgänglig sammanställd kunskap om trafiksignalerna, vilket 
innebär att det är svårt och tidskrävande att ta fram relevant information om signalsystemen.  

 

Fältinventering 
Som komplement till enkätundersökningen har en fältinventering gjorts för att samla in uppgif-
ter om omloppstider och gröntider för trafiksignalerna. Därefter har signalerna utvärderats uti-
från en nederländsk värderingsmatris som redovisar längden på rödtiden och sannolikheten att 
behöva stanna för rött ljus. Resultatet visar att cirka hälften av trafiksignalerna uppfyller god 
kvalitet enligt den nederländska värderingsmatrisen. Övriga signaler uppfyller inte riktlinjerna 
för god kvalitet.  
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Bedömning av väntetid för cyklister 

 
 

Fältinventeringen har även fokuserat på trafiksituationen vid signalerna med avseende på trafik-
flöden och skyltad hastighet. Anledningen till det är att trafiksituationen har stor betydelse för 
valet av åtgärder vid korsningen. Resultatet av inventeringen visar att det finns stor potential att 
ersätta en del av trafiksignalerna med cykelöverfart eller hastighetssäkrade cykelpassager efter-
som många signaler är placerade i korsningar där trafikflödena är lägre än 10 000 respektive  
15 000 fordon per dygn, vilket brukar framhållas som lägre gräns för signalreglering. 

 

Trafikflöden i signalreglerade korsningar (ÅDT) 
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2. Detaljstudie av ett regionalt cykelstråk 

Som en del av trafiksignalstudien har en detaljstudie genomförts av det regionala cykelstråket 
Salemstråket utmed Huddingevägen. Detaljstudien har avgränsats till sträckan mellan Tumba 
och Rågsvedsvägen och de signalanläggningar som finns där. Sträckan har valts eftersom den är 
problematisk för cyklister med stora trafikflöden och bristande framkomlighet. Det finns flera 
cykelåtgärder planerade utmed sträckan, men de är planerade långt fram i tiden och det är därför 
intressant att studera vilka möjligheter som finns till enklare trimningsåtgärder.  
 

 
 
Detaljstudien visar att trafiksignalerna adderar en väntetid på uppemot 8 minuter för cyklister  
på sträckan, vilket motsvarar uppemot en fjärdedel av den totala restiden. Studien visar dock att 
det finns en stor potential till förbättringar genom relativt enkla åtgärder som detektering, över-
anmälan och förlängd gröntid. På längre sikt bör det övervägas om en del av trafiksignalerna 
kan tas bort till förmån för cykelöverfarter eller planskilda korsningar, vilket ytterligare skulle 
öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Sammantaget gäller att mer än hälften 
av trafiksignalerna på sträckan inte uppfyller riktlinjerna för god kvalitet enligt den neder-
ländska värderingsmatrisen.  

Bedömning av väntetid för cyklister vid trafiksignalerna 
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3. Verktygslåda för trafiksignaler 

Som en avslutande del i trafiksignalstudien har en verktygslåda tagits 
fram med utformningsprinciper för olika korsningspunkter. I verktygs- 
lådan ges exempel på trafiksituationer och vilken typ av korsningsåtgärd 
som lämpar sig för de olika situationerna. En stor del av underlaget och 
rekommendationerna i verktygslådan har hämtats från handböcker från 
Belgien, Danmark, Norge och Nederländerna.  

A. Planskild korsning 
Om hastigheten i en korsning är 70 km/tim eller högre bör den ersättas med en planskild lösning 
enligt VGU. Likaså bör korsningar där antalet gående/cyklister överstiger 100 i maxtimmen  
ersättas med planskildhet.  

 
Även lägre gång- och cykelflöden kan motivera planskildhet om motortrafikflödena är tillräck-
ligt höga. Enligt rekommendationer från Norge bör en korsning ersättas med planskildhet enligt 
följande figur.  

Rekommendationer för planskild korsning 
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B. Cykelöverfart 
I korsningar där den korsande trafiken är mindre än 10 000 fordon per dygn kan trafiksignalen 
ersättas med en cykelöverfart. I en cykelöverfart har den korsande trafiken väjningsplikt gente-
mot cykeltrafiken vilket innebär att framkomligheten ökar för cyklisterna. Enligt lag ska cykel-
överfarten ha en utformning som är hastighetssäkrad. Det innebär att den korsande trafiken kan 
hålla högst 30 km/tim.  

Ett alternativ till cykelöverfart är att anlägga en genomgående cykelbana eller en cykelpassage 
med väjningsplikt för korsande trafik. Det ger liknande väjningsregler som cykelöverfart.  

 

C. Cirkulationsplats 
Cirkulationsplatser brukar generellt framhållas som ett bra alternativ vad gäller trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Det gäller dock främst för gående och bilister. För cyklister finns inte lika 
tydliga trafiksäkerhetsvinster och ur ett framkomlighetsperspektiv kan cirkulationsplatser till 
och med innebära en försämring jämfört med vanliga korsningar. För bästa möjliga framkomlig-
het bör cyklisterna ledas på en egen bana utanför cirkulationsplatsen, vilket är en lösning som 
ofta används i Nederländerna. Det är dock en lösning som kräver stort utrymme. 
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D. Fri högersväng för cyklister 
I Belgien, Danmark, Nederländerna och Norge är det vanligt med korsningar där cykeltrafiken 
är undantagen från trafikljusen. Istället används skyltar som anger att cyklisterna inte behöver 
stanna vid röd signal om de ska svänga till höger eller fortsätta rakt fram. Villkoret är istället att 
cyklisterna har väjningsplikt gentemot andra trafikanter i korsningen. Ett alternativ är att dra  
cykelbanan till höger om trafiksignalen så att högersvängande cyklister inte behöver vänta vid 
korsningen. 

 

 

Skyltning i Belgien som anger 
att cyklister är undantagen  
från trafikljusen. 

Principskiss från Norge för att  
dra cykelbanan till höger om  
trafikljusen. 

E. Förlängd gröntid för cyklister 
I vissa situationer är det svårt att ersätta trafiksignalen med planskild korsning eller cykelöver-
fart. I sådana lägen kan det vara intressant att försöka optimera trafiksignalen utifrån cyklister-
nas perspektiv. Ett effektivt sätt att göra detta är att utöka gröntiden inom varje signalomlopp 
genom att förlänga cyklisternas privilegietid så att gröntiden förlängs för sena cyklister. Ett an-
nat sätt att utöka gröntiden är att ge cyklisterna förgrönt innan den övriga trafiken.  

F. Två omgångar grönt ljus per signalomlopp 
Ett alternativ till förlängd gröntid är att införa två omgångar grönt ljus per signalomlopp.  
Eftersom den genomsnittliga väntetiden vid trafiksignalen är halva rödtiden innebär fler men 
kortare signalomlopp att rödtiden minskar. Halveras rödtiden halveras även väntetiden. Nedan 
ges två exempel på åtgärder för att minska rödtiden för cyklister. Båda alternativen innebär en 
lika stor utökning av gröntiden, men ger olika effekt beroende på när i omloppet som gröntiden 
förändras. 

• Det första alternativet innebär en ändring av en ursprungligen situation från 100 sekunder 
rödtid och 10 sekunder gröntid till 90 sekunder rödtid och 20 gröntid. Det innebär att den 
genomsnittliga väntetiden för cyklister minskar från 50 sekunder till 45 sekunder.  

• Det andra alternativet innebär att den extra gröntiden läggs i mitten av signalomloppet  
(45 sek rött/10 sek grönt/45 rött/10 grönt). Det innebär att den genomsnittliga väntetiden 
minskar från 50 sekunder till 22,5 sekunder.  
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G. Allgrönt för cyklister 
Ett annat sätt att förbättra framkomligheten för cykeltrafiken är att införa allgrönt. Alltrönt inne-
bär att gående och cyklister kan passera korsningen från fyra håll samtidigt medan övriga trafik-
slag har röd signal. Det innebär att både framkomligheten och trafiksäkerheten ökar för cyklis-
terna, i synnerhet minskar olycksrisken på grund av döda vinkeln.  

Allgrönt innebär även att cyklister kan svänga till vänster i ett moment utan extra stopp. Det  
innebär att den genomsnittliga och maximala väntetiden minskar för cyklisterna i korsningen.   

H. Detektering av cyklister 
Detektering är ett bra sätt att öka framkomligheten och komforten för cyklister. Detektering 
innebär att cyklisten registreras genom induktiva slingor i marken eller radarmätare/video- 
anordning, vilket innebär att cyklisten inte behöver anmäla sig vid en tryckknapp för att få grön 
signal. Rekommendationerna för detektering är att den bör placeras cirka 40 till 50 meter fram-
för korsningen så att cyklisterna inte behöver sakta in och invänta att signalen slår om. Att  
anmälan från slingan eller radarn gått fram bör också synas på tryckknappslådan så att cyklisten 
inte behöver vara osäker på om denne är anmäld eller inte.  

I. Överanmälan från övriga trafik 
Ett enkelt och effektivt sätt att öka framkomligheten för cyklister är att införa så kallad över- 
anmälan från parallellgående trafik. Det innebär att den övriga trafiken anmäler cyklisten så att 
signalen visar grönt oavsett om cyklisten har hunnit fram till detekteringen eller inte. Över- 
anmälan är ett standardförfarande som bör gälla vid samtliga signaler, både från motortrafiken 
och gångtrafikanter.  

J. Grön våg för cyklister 
Trafiksignaler kan vara antingen friliggande eller samordnade. Om flera signaler i följd är  
samordnande ger det möjlighet till en grön våg för trafiken, vilket innebär att den inte behöver 
stanna vid varje korsning. Genom att anpassa tidsättningen efter cykeltrafikens hastighet  
kan den gröna vågen fungera både för cyklister och för den övriga trafiken. Det innebär att  
cyklisterna inte behöver stanna vid varje korsning om de håller en viss hastighet, exempelvis  
20 km/tim.  

Erfarenheter från Götgatan i Stockholms stad visar att den gröna vågen som har införts har  
lett till både ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklisterna. Ett ytterligare resultat av  
lösningen är att antalet omkörningar har minskat på sträckan eftersom cyklisterna har lärt sig 
vilken fart som krävs och därmed håller en jämnare hastighet.  

K. Ökad komfort och säkerhet vid korsningen 
Vid sidan av trafiksignalerna och deras inställning är det viktigt att utforma väntytan vid kors-
ningen på ett bra sätt. En viktig del i detta är att se till att det finns tillräckligt med utrymme för 
cyklisterna med rekommenderade mått på 2,5 kvm per väntande cyklist. Det är också viktigt att 
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det går snabbt att utrymma väntytan så att ingen cyklist blir kvar till nästa omlopp. En långsmal 
väntyta med en liten öppning mot överfarten är därför sämre än en väntyta med bredare öppning 
mot överfarten.  

Ett enkelt sätt att öka komforten i väntytan är att införa ett fotstöd eller handstöd för väntande 
cyklister. Med fotstödet kan cyklisterna komma iväg snabbare och utrymma väntytan fortare. 
Det innebär även att väntytan kan rymma fler cyklister eftersom sittande cyklister kräver mindre 
utrymme än stående cyklister.  

 

 
 

För att signalbilden ska bli tydlig för cyklisterna bör den primära signalen kompletteras med en 
sekundär signal på andra sidan korsningen eller på en refug i mitten. Vidare är det viktigt att 
väntytan är tydligt markerad med en stopplinje mot den korsande trafiken samt förstärkt belys-
ning. För att undvika att väntytan används av gående kan symboler målas i markytan. Markytan 
kan även förses med svängpilar för att dela upp flödet redan där.  

Vad gäller själva passagen över korsningen är det viktigt att den utformas enligt GCM-hand-
boken eller VGU:s riktlinjer. Gärna med upphöjning och kontrasterande beläggning för att 
dämpa hastigheten på den korsande trafiken. Detta är viktigt inte minst vid de tillfällen då  
signalen är släckt och ur funktion. En upphöjd överfart ger även högre komfort för cyklisterna i 
korsningen. 
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Slutsatser 

Trafiksignalstudien visar att trafiksignalerna i det regionala cykelvägnätet har en stor inverkan 
på cyklisternas restid och komfort. Uppgifterna från fältinventeringen visar att signalerna adde-
rar uppemot en fjärdedel av den totala restiden för cyklisterna. Det finns dock en stor potential 
till förbättringar genom relativt enkla åtgärder som överanmälan, detektering och förlängd 
gröntid. Det finns även stor potential till förbättringar vad gäller utformning av väntytan och 
passagen över korsningen.   

Trafiksignalstudien visar även att det finns potential att ersätta många trafiksignaler med cykel-
överfarter eller hastighetssäkrade cykelpassager. På längre sikt bör även planskilda korsningar 
övervägas för att minska stopptiden och öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister.   

Vad gäller kunskapsläget visar trafiksignalstudien att många kommuner har relativt dålig kun-
skap om de egna trafiksignalerna och deras inställning. Även för utomstående saknas tillgänglig 
information om trafiksignalerna, vilket visar att det finns ett stort behov av bättre uppgiftshante-
ring. Trafiksignalstudien visar även att det saknas praktiska råd och riktlinjer om trafiksignaler. 
Stockholm stads cykelsignalhandbok från 2004 är ett undantag, i övrigt finns få rekommendat-
ioner och tumregler i planeringslitteraturen när olika lösningar ska tillämpas ur ett cyklistper-
spektiv med trygghet och framkomlighet som viktiga parametrar. Det saknas också mål om  
fördelning av väntetid mellan trafikantgrupper och en styrande policy för vad som är god och 
icke-god standard i de regionalt prioriterad cykelstråken. 

Rekommendationer till cykelkansliet 
1. Ta fram ett policydokument med gemensamma standarder för trafiksignaler och deras 

funktion. 

2. Ta fram ett långsiktigt program för planskilda lösningar vid korsningar där cykelöverfarter 
inte anses vara lämpligt.  

3. Ta med uppgifter om trafiksignaler och cykelöverfarter i det regionala cykelbokslutet. 

4. Föreslå och testa metoder för detektering som passar moderna cyklar i komposit eller andra 
material.  

5. Ta med signalinventering i arbetet med framtida stråkstudier.  

6. Ta fram förslag på sträckor där signaler kan samordnas.  

Rekommendationer till väghållarna 
1. Gör uppgifter om trafiksignaler tillgängliga för externa aktörer. 

2. Se till att alla trafiksignaler förses med överanmälan från biltrafik, detektering samt  
tryckknappslåda som går att nå från cykelbanan.  

3. Genomför detaljstudier av samtliga trafiksignaler för att trimma signalen och öka komforten 
vid väntytan. 

4. Se över om trafiksignalerna kan tas bort och ersättas av cykelöverfart utifrån hastigheter och 
trafikflöden. 
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