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Bakgrund
Den 1 september 2014 trädde en ändring av trafikförordningen i kraft som innebär
förändringar av begreppen cykelöverfart och cykelpassage. Den nya betydelsen av
cykelöverfart innebär en plats där korsande trafik har väjningsplikt gentemot cyklister
som ska ge sig ut på cykelöverfarten. Cykelöverfarter ska säkras till 30 km/tim och
märkas ut med vägmärke samt vägmarkering (både cykelöverfart och väjningslinje).
Den 15 oktober 2018 trädde ytterligare en ändring i trafikförordningen ikraft som
innebär att även cykelpassager ska märkas ut med vägmarkering. Vid en cykelpassage
har cyklisten väjningsplikt mot korsande trafik eftersom cykelbanan upphör.

Syfte
Konsekvensen av den senaste lagändringen år 2018 som innebär att även
cykelpassager ska märkas ut med vägmarkering är att väjningsreglerna blir otydliga då
det blir svårt för trafikanterna att skilja på cykelöverfarter och cykelpassager.
Syftet med detta dokument är att presentera tydliga principer för hur cykelöverfarter
respektive cykelpassager ska användas och utformas i Malmö.

Mål
Utformningen av korsningspunkter för cykeltrafik ska tydligt spegla väjningsreglerna
på platsen. Utformningen och regleringen ska bidra till att förbättra cyklisters
säkerhet och trygghet. Längs huvudcykelnätet och framförallt längs det prioriterade
huvudcykelnätet ska framkomligheten för cyklister prioriteras i ökande grad.
Cykelöverfart bör vara standard där cykelbanor som ingår i det prioriterade
huvudcykelnätet korsar gator på sträcka. Även cykelpassager som kombineras med
övergångsställen och som är hastighetssäkrade med ramper bör göras om till
cykelöverfarter även om de inte ligger på det prioriterade huvudcykelnätet.
Dessutom bör viktiga skolvägar som finns utanför det prioriterade huvudcykelnätet
göras om till cykelöverfarter.
Cykelpassager ska i Malmö endast användas vid korsningar som är bevakade av
trafiksignaler i syfte att leda cyklisterna i ett tydligt stråk genom korsningen. Befintliga
vägmarkering för cykelpassage eller cykelöverfart (M16) vid obevakade cykelpassager
i Malmö ska successivt tas bort.
Vid nybyggnation ska riktlinjerna i denna policy alltid följas.
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Översiktsplanen och andra aktuella dokument och
rutiner
Det prioriterade huvudcykelnätet är utpekat i Översiktsplan för Malmö (2018), men
kan komma att förändras. Detta nät ska bära huvuddelen av cykeltrafiken och längs
detta ska cyklisterna i högre grad prioriteras före biltrafiken. De viktigaste
dokumenten till policyn är dock nationella lagar och förordningar, ex Förordning
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner, Vägmärkesförordning (2007:90) och TSFS 2019:74
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar samt
Malmö stads tekniska handbok.
Malmö stads trafik- och mobilitetsplan (TROMP), policy för övergångsställen och gångpassager
och trafiksäkerhetsstrategi har också påverkat arbetet med policyn.

Bild 1. Huvudcykelnätet i översiktsplanen 2018. I det prioriterade huvudcykelnätet ska extra omsorg
läggas vid hög framkomlighet för cyklister.
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Utformningsprinciper
Den grundläggande principen för utformning av korsningspunkter för cykeltrafik ska
vara att det är tydligt både för cyklisten och för andra trafikanter vilka regler som
gäller på platsen. Om cyklisten förstår regleringen genom en tydlig utformning ökar
tryggheten på platsen. Tydligheten bidrar även till förbättrad säkerhet genom att det
uppstår färre konflikter på grund av missförstånd. För att uppnå denna tydlighet är
det viktigt att samma principiella utformning används i hela staden.
I Malmö ska det finnas fyra olika alternativ vad gäller korsningspunkter för
cykeltrafik. Det är av stor vikt att alla korsningspunkter utformas utifrån dessa
alternativ för att inte skapa osäkerhet om vad som gäller i olika fall.
1.
2.
3.
4.

De fyra alternativen är:
Genomgående gång- och cykelbana
Cykelöverfart
Signalreglerad cykelpassage
Annan cykelbar förbindelse, se sid 11.

Alternativ 1 och 2 innebär prioritering för cykeltrafiken. Korsningspunkter längs det
prioriterade huvudcykelnätet och längs av fastighets- och gatukontoret prioriterade
skolvägar bör vara utformade och reglerade enligt något av dessa alternativ.
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Alternativ 1. Genomgående gång- och cykelbana
En genomgående gång- och cykelbana är lämplig framförallt där cykelbanor längs
huvudgator korsar lokalgator. Detta gäller inte enbart huvudleder utan även där en
högre prioriterad lokalgata med längsgående cykelbana korsar en mindre prioriterad
lokalgata.
Den genomgående gång- och cykelbanan är helt genomgående utan
beläggningsskifte, nivåskillnad eller korsande kantstensradier. Den genomgående
gång- och cykelbanan är upphöjd i förhållande till den korsande körbanan. All
korsande trafik har väjningsplikt gentemot gångtrafikanter och cyklister på gång- och
cykelbanan.

Figur 1. Principiell utformning av genomgående gång- och cykelbana. För mer detaljerad beskrivning se
typritning i Teknisks handbok.

•
•
•
•
•
•
•

Gång- och cykelbanan ska vara överordnad tvärgatan och fortsätta i samma
höjd över gatan som på ömse sidor om.
Gång- och cykelbanans beläggningsyta ska vara genomgående och densamma som på
ömse sidor om tvärgatan.
Tvärgatans längsgående kantsten ska inte vara förlängd över den korsande
cykelbanan och gångbanan.
Cykelbanan bör markeras med stora cykelsymboler (M26) mitt för den anslutande
tvärgatan.
Det får inte finnas vägmarkeringar/vägmärken för cykelöverfart/cykelpassage eller
övergångsställe på platsen.
Det får inte heller finnas vägmarkering eller vägmärke som varnar för farthinder i
anslutning till en korsande/genomgående gång- och cykelbana.
Gång-och cykelbanan ska följa huvudgatans linjeföring oavsett anslutningsvinkel på
den anslutande lokalgatan.
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•
•
•

Siktförhållande på platsen ska ses över vad gäller belysning, siktskymmande träd och
buskage.
Cykelbanan ska även vara genomgående vad gäller höjd, beläggning och linjeföring
vid in- och utfarter som korsar cykelbanan. Se typritningar i Teknisk handbok för
exempel på gång- och cykelbanor över korsande in- och utfarter.
All korsande trafik har väjningsplikt gentemot cyklister på gång- och cykelbanan. I de
fall då huvudgatan är reglerad som huvudled behöver väjningsplikten tydliggöras med
B1 (väjningsplikt) och M14 (väjningslinje). Se figur 2.

Figur 2. Principiell utformning av genomgående gång- och cykelbana – väjningsplikt i anslutning till
huvudled. Notera att vid huvudled ska väjningsplikten alltid märkas ut på detta sätt. För mer detaljerad
beskrivning se typritning i Teknisks handbok.
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Alternativ 2. Cykelöverfart
Vid en cykelöverfart har fordonsförare väjningsplikt mot cyklande och förare av
moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. En
cykelöverfart kan övervägas om trafikmiljön där cyklister korsar gatan är utformad på
ett sådant sätt att fordon inte kan köras fortare än 30 km/tim.
Cykelöverfart bör vara standard där cykelbanor som ingår i det prioriterade
huvudcykelnätet korsar gator på sträcka. Även eventuella befintliga cykelpassager
som kombineras med övergångsställen och som är hastighetssäkrade med ramper bör
göras om till cykelöverfarter även om de inte ligger på det prioriterade
huvudcykelnätet.

Figur 3. Principiell utformning av cykelöverfart i kombination med övergångsställe.

•
•

Cykelöverfarten ska märkas ut med vägmärke B8 (cykelöverfart) och vägmarkeringar
M16 (cykelpassage eller cykelöverfart) i kombination med M14 (väjningslinje) och
eventuellt M15 (övergångställe).
Då cykelöverfarten kombineras med ett övergångsställe märks detta ut enligt
principen i figur 3 ovan. B3 (övergångsställe) och B8 (cykelöverfart) kan placeras
antingen bredvid eller ovanpå varandra. Rekommendationen är att vägmärkena
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•

•
•
•
•
•
•

•

placeras på höjden, såvida de inte ska kombineras med ytterligare vägmärken
(exempelvis B1 väjningsplikt vid cirkulationsplats).
Principerna för inbördes rangordning mellan vägmärken B3 (övergångsställe) och B8
(cykelöverfart) är följande:
Om vägmärkena är monterade på höjden så ska det vägmärke som anger den
närmaste regleringen placeras längst ner. Till exempel: om trafikanten först ska
passera ett övergångsställe och sen en cykelöverfart så placeras B3 (övergångsställe)
längst ner.
Om vägmärkena är monterade bredvid varandra så ska det vägmärke som anger den
närmaste regleringen placeras närmast körbanan. Till exempel: Om trafikanten först
ska passera ett övergångsställe och sen en cykelöverfart så placeras B3
(övergångsställe) närmast körbanan.
Vid kombinationen med övergångsställe ska det bara målas en rad M16, som i figur 3
ovan.
Cykelöverfarten ska markeras med M26 (stora cykelsymboler) enligt figur 4 nedan.
En cykelöverfart kräver beslut om LTF (lokal trafikföreskrift).
Platsen ska vara hastighetssäkrad till 30 km/tim. Metod för hastighetssäkring kan
variera mycket från fall till fall. Varje plats ska bedömas individuellt.
Siktförhållande på platsen ska ses över vad gäller belysning, siktskymmande träd och
buskage.
Om den prioriterade cykelbanan korsas av en cykelbana som löper parallellt med den
korsande körbanan, så kan vid behov den korsande cykelbanan regleras med
väjningsplikt för att ge ytterligare prioritet. Se figur 4 nedan. Denna väjningsplikt
kräver en egen LTF.
En cykelbana (eller en kombinerad gång- och cykelbana) kan i vissa fall gemensamt
övergå i en cykelöverfart, se figur 4 nedan. Rekommendationen är att detta endast
görs på platser där det finns ett lågt antal gående och mindre behov av
övergångsställe.

Figur 4.Principiell utformning av cykelöverfart i anslutning till separerad cykelbana (eller kombinerad
gång- och cykelbana), förstärkt med väjningsplikt på den korsande cykelbanan.
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Alternativ 3. Signalreglerad cykelpassage
Cykelpassager ska i Malmö endast användas vid korsningar som är bevakade av
trafiksignaler i syfte att leda cyklisterna i ett tydligt stråk genom korsningen.

Figur 5. Principiell utformning av cykelpassager i signalreglerade korsningar.

•
•
•
•

Cykelpassager i signalreglerade korsningar markeras med vägmarkering för
cykelpassage eller cykelöverfart (M16). I kombination med övergångsställe målas
enbart en rad M16.
Passagen markeras med stora cykelsymboler i enlighet med skissen ovan (figur 5).
Vid fler än ett körfält i en färdriktning ska cykelsymbolen alltid placeras i nivå med
körfältet närmast cykelbanans släpp (i K1).
Där cykelbana övergår i cykelpassage ska asfalt möta asfalt.
Stopplinje (M13) ska målas innan varje passage.
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Alternativ 4. Annan cykelbar förbindelse
Vid korsningspunkter för cyklister och andra oskyddade trafikanter som inte är något
av alternativen 1, 2 eller 3 har cyklisten väjningsplikt gentemot övrig trafik eftersom
cykelbanan upphör. Dessa platser kan utformas på en mängd olika sätt, men en viktig
utgångspunkt ska vara att utformningen tydligt återspeglar väjningsreglerna för
cyklisten utan att komforten försämras. Detta kan åstadkommas genom att man
sänker gång/cykelbana mot körbana. Kantstenen ska vara genomgående men delar
av nivåskillnaderna utjämnas med ramp till 0-nivå, se exempel nedan.

Figur 6.0 Principiell utformning av cykelbar
förbindelse. Gångbanans beläggning är
genomgående. Möjlighet finns att
tillgänglighetsanpassa korsningspunkten
genom sänkning av gångbana mot körbana.

Figur 6.1 Principiell utformning av cykelbar
förbindelse. Gångbanans beläggning bryts av
cykelbanans, kantstenen längsmed gatan ska
vara genomgående. Möjlighet finns att
tillgänglighetsanpassa
korsningspunkten genom sänkning av
cykelbana mot körbana.

Figur 6.2 Principiell utformning av cykelbar
förbindelse. Gångbanans beläggning bryts av
cykelbanans. Kantstenen längsmed gatan ska
vara genomgående. Möjlighet finns att
tillgänglighetsanpassa korsningspunkten
genom sänkning av cykelbana mot körbana.
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Det finns inget krav på att cyklisters väjningsplikt där cykelbana upphör ska märkas
ut men det finns flera möjligheter att göra det på de platser där det krävs.
Väjningsplikten kan till exempel tydliggöras på något av följande sätt:
•
•

Gångbanans beläggning är genomgående där gångbanan korsar cykelbanan, se figur
6.0 ovan.
Genomgående kantstenen (utan visning) vid cykelbanan där gångbanan korsar
cykelbanan, se figur 6.1 ovan. Om behov finns av att ytterligare tydliggöra att
cykelbanan upphör kan detta göras med utmärkning med vägmärke för cykelbana
upphör (D11-2, D11-4 alternativt D11-5 beroende på förhållandena på platsen).
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Cirkulationsplatser
Cykelöverfart i cirkulationsplats
I cirkulationsplatser med två körfält ska korsningspunkterna anordnas som
cykelöverfarter. Även i cirkulationsplatser där korsningspunkten för cykel ligger i
anslutning till övergångsställen bör korsningspunkterna anordnas som
cykelöverfarter.
Om cykelöverfarten inte är placerad i direkt anslutning till cirkulationsplatsen krävs
två väjningslinjer för inkommande trafik; en för cykelöverfarten placerad före
övergångsstället och en för cirkulationsplatsen. Avståndet mellan cykelöverfarten och
den andra väjningslinjen för cirkulationsplatsen bör vara minst en billängd (ca 5 m)
för att undvika att fordon som väjer för trafik i cirkulationsplatsen blir stående på
cykelöverfarten. Samma säkerhetsmagasin krävs för de fordon som är på väg ut ur
cirkulationsplatsen för att undvika att köbildning uppstår inom cirkulationen. Där
cykelöverfarten är placerad i direkt anslutning till cirkulationsplatsen kombineras de
två väjningslinjerna och placeras före övergångsstället. Väjningslinje för utgående
trafik ska alltid placeras före cykelöverfarten.
Liksom när det gäller cykelöverfarter över tvärgator i trevägskorsningar behöver det
göras en bedömning från fall till fall om det krävs fysiska åtgärder eller inte för att
överfart ska kunna betraktas som hastighetssäkrad till 30 km/h för korsande trafik.

Figur 7. Principiell utformning av cykelöverfart i anslutning till cirkulationsplats där överfart placerats
en bit från cirkulationsplatsen.
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Cykelöverfarter i mindre cirkulationsplatser
I mindre cirkulationsplatser som är dimensionerade för 30 km/tim behövs inte
farthinder för att reglera cykelöverfart, eftersom utformningen ger hastighetsäkring.
Se figur 8.

Figur 8. Principiell utformning av cykelöverfarter i anslutning till mindre cirkulationsplatser.
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Parkering vid cykelöverfart och cykelpassage

Det är förbjudet att blockera en cykelöverfart eller en cykelpassage. Det är även
förbjudet att stanna eller parkera 10 meter före cykelpassagen eller cykelöverfarten.
Vid andra cykelbara förbindelser som inte är uppmärkta med vägmarkering eller
vägmärke kan det finnas behov av att reglera platsen med
parkeringsförbud/stannaförbud. En individuell bedömning behöver göras i varje
enskilt fall, i samråd med trafikregleringsenheten.

Varningsmärken
Användande av varningsmärken vid cykelöverfarter ska följa de allmänna
bestämmelser som finns enligt TSFS 2019:74 och Vägmärkesförordningen, dvs.
varningsmärken får endast sättas upp om det finns omständigheter som trafikanter
inte kan förväntas förutse samt när en fara är svår att upptäcka i tid för förare som
färdas med en hastighet som inte överstiger den högsta tillåtna.
Normalt behöver inte cykelöverfarter märkas ut med varningsmärke och
vägmarkering som varnar för farthinder, det ska endast ske om det finns ett behov på
platsen. En individuell bedömning behöver göras i varje enskilt fall, i samråd med
trafikregleringsenheten.

Om platsen har ett behov av att märkas ut med varningsmärke i anslutning till
hastighetssäkrade övergångsställen samt cykelöverfarter ska de varningsmärken som
finns för detta användas, dvs. A13 (varning för övergångsställe) eller A16 (varning för
cyklande och mopedförare).
Vägmarkering M17 (farthinder) samt varningsmärke A9 (varning för farthinder) alt.
X3 (markeringsskärm för sidohinder, farthinder) används inte i kombination med
vägmärke B3, B8 (övergångsställe, cykelöverfart) som har betydelsen väjning.

Lokala trafikföreskrifter
Vid cykelöverfart krävs beslut om LTF – lokal trafikföreskrift. Beslutsmandatet för
detta ligger hos trafikregleringsenheten.
Vägutrustningsplan ska granskas och beslutas av trafikregleringsenheten. Handlingar
skickas till granska.vuplan@malmo.se
Senast två veckor innan cykelöverfarten är utmärkt med vägmärken och
vägmarkeringar skickas handlingar för beslut om LTF till ltf.fgk@malmo.se

15 │ Fastighets- och gatukontoret │ Policy för cykelöverfarter och cykelpassager

Förteckning vägmärken och vägmarkeringar
Bild

Beteckning
M14

Namn
Väjningslinje

M15

Övergångsställe
I kombination med
cykelöverfart kan bredden
minskas till 2 m.

M16

Cykelpassage eller
cykelöverfart.
I kombination med
övergångsställe behövs bara en
rad M16.

M26

Cykel
Storlek stor 2.10 x 1.70 m

B1

Väjningsplikt

B3
B3-2

Övergångsställe

B8

Cykelöverfart
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D4

Påbjuden cykelbana

D6

Påbjuden gång- och cykelbana

D7

Påbjudna gång- och cykelbanor

D11

Slut på påbjuden bana, körfält,
väg eller led (symbolen
anpassas efter förhållandena på
platsen)
Stolpmarkeringsanordning, ska
fästas på stolpar med B3, B3-2
samt B8.

X10

A13

Varning för övergångsställe

A16

Varning för cyklande och
mopedförare. Märket anger en
sträcka där cyklande eller
mopedförare ofta korsar eller
kör in på vägen.

Lagar och förordningar
Väglagen (1971:948)
Trafikförordningen (1998:1276)
Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Vägmärkesförordningen (2007:90)
TSFS 2010:171 Föreskrifter om vägmarkeringar
TSFS 2019:74 Allmänna råd om vägmärken och andra anordningar
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