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Förord 

 

Jag vill tacka Haparanda kommun och alla de som hjälpt och stöttat mig under tiden jag 
utförde min praktik och granskning. Jag vill även tacka Sofia Rosendahl, Kalle Kyösti och 
Robert Ekholm som låtit mig följa med och se hur varierande arbetsuppgifter de har. Ett 
stort tack vill jag framför allt rikta till Göran Wigren som var min huvudsakliga 
handledare i denna granskning. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver mitt projekt som jag utfört under min VFU-period på Haparanda 
Stad. Under min tid på Haparanda stad fick jag i uppgift att utföra ett eget projekt. Jag fick 
även vara med och se hur många andra pågående projekt fungerar och ser ut. Som projekt 
valde jag att inventera och granska Haparanda stads gång och cykelbanor som ingår i 
stadsnätet. Till hjälp och råd under mitt projekt hade jag mina handledare Göran Wigren, 
Sofia Rosendahl, Kalle Kyösti och Robert Ekholm.  

Jag fick även vara med och se många stora pågående projekt så som bland annat 
planeringen och möten om Barents Center. Barents Center kommer bli en stor anläggning 
som innefattar shoppingcentrum, multiarena och skola. Barents Centrum hade byggstart 
den 11 december 2014 och ska stå färdigt hösten 2016. 

Projektets mål är att Haparanda stad ska få en utomståendes överblick på hur deras 
nuvarande GC-banor ser ut och fungerar i dagsläget. Samt få förslag på åtgärder. 

Resultatet av granskningen visar att gång- och cykelvägarna i Haparanda är av godtycklig 
kvalité. När det kommer till trivsel är majoriteten av vägarna bristfälliga. Detta beror 
bland annat på avsaknad av sopkorgar och sittplatser för de som vistas på vägarna. Många 
av vägarna saknar även GC skyltar vilket kan leda till olyckor såsom påcyklingar och 
omkullkörningar. Slutsats kan dras att vägarna, efter stadsnätet, skulle behöva tydliga 
markeringar som visar till vilka målpunkter vägarna leder. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Jag valde att utföra min VFU på Haparanda Kommun även kallat Haparanda Stad. Under min VFU 
tid fick jag vara med och besöka ett flertal olika och stora projekt som har med samhällsplanering 
och infrastruktur att göra.  

Under mina 10 veckors VFU fick jag även i uppgift av Haparanda Stad att utföra ett eget projekt i 
någon form. Det projekt jag valde att utföra var att granska och inventera de gång och cykelbanor 
som fanns med i Haparanda Stads stadsnät.  Jag valde även med Haparanda Stads godkännande att 
använda detta projekt till min examensrapport.  

En stor del av projektets tid gick åt för inventering då jag personligen cyklat och gått efter alla de 
GC vägar som finns med i stadsnätet. Inventeringen kommer senare vara till grund för min 
granskningsrapport jag skrev åt Haparanda stad.  

Haparanda Stad är en av det nordligaste städerna i Sverige. Staden är placerad vid Torneälvens 
mynning som i sin tur visar vart den Svenska och Finska landsgränsen går. Haparanda har en 
folkmängd på 9800 personer.  

Det som är unikt med Haparanda är att staden sitter ihop med den finska staden Torneå. Det gör 
att staden till största del är tvåspråkigt. Haparanda stad och Torneå kommun har även ett tätt 
samarbete och marknadsför sig som HaparandaTorneå. 

 

1.2 Frågeställning 

• Vad bör finnas med på min inventeringslista? 
• Hur lång tid kommer inventeringen att ta? 
• Hur ser stadsnätet i sin helhet ut och är den logisk? 
• Hur ser GC vägarnas åtgärds prioritering ut? 
• Hur lång tid kommer projektet ta? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med granskningen och inventeringen är att Haparanda stad ska få en utomståendes 
överblick om hur deras gång och cykelbanor ser ut. Samt få information och förslag om vilka vägar 
som bör underhållas och åtgärdas.   
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1.4 Mål 

Mitt mål med projektet är att främst lära sig hur det är att arbeta efter tidsplan och även få en 
inblick på hur det är att arbeta inom stadsplanering i det verkliga livet. Man lär sig ständigt nya 
saker när man är ute och jobbar i fält.  

Målet för projektet är att Haparanda Stad ska få en granskning och inventering över deras gång och 
cykelvägar. Dom kommer sedan kunna använda sig utav rapporten för att få en bild av vilka vägar 
som är i behov av underhåll och åtgärder. 

 

1.5 Avgränsning 

Eftersom min rapport som jag skrev åt Haparanda Stad är väldigt stor och detaljerad har jag valt att 
avgränsa mig genom att sammanfatta till största del det jag gjort tidigare. Det vill säga att jag 
skriver en sammanfattning om varje genomförd etapp istället för varje enskild väg. 

Dessutom tar jag upp det som jag tycker är mest viktigt och relevant att ha med i denna rapport.  

2  Inventering 

2.1 Bakgrund 

Det första steget i min utredning var att utföra en inventering av Haparanda Stads gång och 
cykelbanor. Inventeringen gav mig en grund att kunna bedöma varje enskild sträcka efter dess 
kvalité och trygghetskänsla. Det gav mig även en grund för att kunna fastställa vilka typer av 
underhållsbehov vägarna behövde.  

När inventeringen utfördes så cyklade jag eller gick varje angiven sträcka efter stadsnätet och med 
hjälp av egen gjorda inventeringsblad kunde jag lätt fylla i de kriterier jag skapat och valt att 
studera extra på.  

Den totala inventeringssträckan är längre än 25km vilket gjorde detta moment till det mest 
tidskrävande delen av granskningen. 

 

2.2 Planering 

Innan jag började utföra min inventering så skapade jag en enkel planering som jag följde, vilket 
gjorde det lättare att veta vad man skulle få utfört varje vecka. Se bilaga 1 för planering 
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2.3 Utförande 

Eftersom totala inventeringssträckan var längre än 25km valde jag att dela in inventeringen i tre 
etapper. Den första etappen som man även kan kalla etapp söder bestod av alla de GC banor som 
låg söder om järnvägen. Den andra etappen innefattar de GC banor som låg i de centrala delarna av 
Haparanda. Den tredje och sista etappen är det GC banor som ligger norrut.  

När jag utförde inventeringen så cyklade jag eller gick efter de angivna vägarna samt antecknade 
ner mina tankar och funderingar samt svarade på de kriterier jag valt att titta främst efter när jag 
var ute i fält.  

När jag sedan samlat all data för en av etapperna så sammanställdes och jämfördes all etappdata i 
ett dokument. När dokumentet var sammanställt kunde man frånskilja vilka av vägarna som var i 
störst behov av underhåll samt vilka åtgärdsbehov som var mest vanliga. 

När all data var samlat för alla de tre etapperna fick jag en bra grund att skriva min rapport efter, 
samt att ta fram vilka gemensamma brister och behov som fanns. Se bilaga 2-3 för etapper och 
inventeringslista 

2.4 Problem 

Några problem som uppstod med inventeringen var främst att en del av de GC vägar som skulle 
inventeras var under byggnation så det blev omöjligt att inventera dom.  

Ett annat problem som uppstod i början av inventeringen var att ta reda på vad som skulle vara 
med i inventeringen. Haparanda Stad hade väldigt få riktlinjer angående inventeringen så det blev 
att läsa och leta fakta från andra ställen för att få idéer om vad man kan ta med i en inventering.  

Min personliga planering var även svår att följa då jag behövde lite mer tid till inventering än 
beräknat då vädret var dåligt och man inte kunde vara ute lika långa stunder som i normala fall.  
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3 Gång och cykelbanorna 
 

3.1 Målsättning 

Innan jag påbörjade min inventering av GC vägarna satt jag mig ner och skrev upp vad jag 
personligen tyckte var viktigt för en fungerande gång och cykelbana. Efter att jag skrivit ner mina 
målsättningar valde jag att fortsätta leta efter fler målsättningar med hjälp av Trafikverkets hemsida 
samt studera andra kommuners inventeringar.   

När allt detta var gjort sammanställde jag min målsättningslista med vilka huvudpunkter jag tyckte 
behövdes för att vägen ska vara godtagbar och trivsam. Dessa punkter var: 

 

God vägbredd 

För att en GC-bana ska fungera bra behöver den ha en godtagbar vägbredd. Är GC-bana för smal 
blir det svårigheter för både cyklister och fotgängare som brukar den i olika skeden.  Min 
uppfattning är att GC-banan bör ha en bredd på åtminstone 2.5m för att den ska fungera 
godtagbart. Blir den mindre får du problem med omkörningar samt möten med andra cyklister och 
fotgängare. Man bör sträva efter en GC-vägbredd på 3m så det finns gott om plats och för att vägen 
ska kännas trygg. Följande mått är baserade på rekommendationer av tidigare dokument från 
Haparanda kommun stadsplan och Vägverkets hemsida.    

Mindre bra – 2 meter (eller mindre) 

OK – 2.5 meter 

Bra – 3 meter (eller mer) 

Gång och cykelbaneskyltar 

För att en GC-bana ska fungera bra behöver den tydliga skyltar. Är vägen bred nog att vara en GC-
bana så bör vägen ha en GC-skylt som visar att både cyklister och fotgängare delar på denna 
sträcka, har den inte en GC-skylt måste cyklisterna färdas i gånghastighet om det brukar vägen. Det 
bör även finnas cykelskyltar som visar tydligt var vägarna leder efter gång och cykelbanorna. 

GC-skyltar 

Cykelskyltar 
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Belysning 

För att en GC-bana ska kännas trygg och trivsam så bör den ha tillgång till belysning. En mörk GC-
bana kan medföra olycksrisker på grund av hinder på vägen samt dålig sikt. Helst bör belysningen 
följa GC-banan för bästa effekt, men i många fall där GC-banan följer en närliggande väg finns 
belysningen tillgänglig i motsatt bilkörfält, vilket kan vara godtyckligt i väl belysta miljöer så som 
centrala delar av tätorter.  

Dålig belysning – Saknar belysning 

OK – Belysning finns, dock i motsatt körfält 

Bra – Belysning finns jämns med GC vägen 

Övergångsställen 

Övergångsställen bidrar till en säkrare miljö för både cyklister och fotgängare. Det får även 
närliggande biltrafik att sakta ner och vara varsamma, vilket även de bidrar till en bättre säkerhet 
efter vägarna.  Ett alternativ till övergångsställen vid vägar med höga hastigheter bör vara GC-
tunnel eller bro, för att undvika vistelse i närheten av tung och höghastighetstrafik.  

Övergångsställen finns dock i dåligt skikt 

Övergångsställen finns efter behov 

Broar och tunnlar vid tung och höghastighetstrafik 

Trottoarer 

Med hjälp av trottoarer skiljer man två närliggande vägar åt och det skapar en bättre trygghet och 
klarhet var cyklister och fotgängare ska vistas i trafiken. Vid utfarter och korsningar av andra vägar 
är det viktigt att trottoar stenarna antingen sänks till en godtycklig nivå eller att de tas bort och 
asfalteras så det blir en jämn sänkning till korsande väg. Genom att ta bort trottoarstenarna och 
lägga asfalt så blir de båda fälten sammansvetsade och man får en jämnare och tryggare GC-väg för 
både cyklister och fotgängare. Det skulle hjälpa många äldre men även andra som har rörelsehinder 
att bruka vägarna. Cyklisterna skulle även de få en jämnare och tryggare resa. 

Mindre bra – Höga trottoarstenar mot korsning och utfart 

OK – Sänkta trottoarstenar 

Bra – Ta bort Trottoarstenarna mot korsning och utfart 

Sammanlänkande stadsnät av GC vägar 

En av de viktigaste delarna av ett bra fungerande GC-vägnät är att GC-vägarna i stadsnätet är 
sammanlänkade. D.v.s. att man kan ta sig från en punkt till en annan via stadsnätet på ett tydligt 
och effektivt sätt. Det som krävs för att detta ska fungera är att vägarna håller en delvis likvärdig 
standard samt att det finns ett bra och tydligt sätt att se vart vägen går och leder.  

Bra – Vägarna är väl sammanlänkande 

Dåligt – Vägar som är enskild belägna och saknar åtkomst till övriga vägar i stadsnätet  
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Målpunkter 

Målpunkter används för att se vart de som brukar GC-vägarna är på väg. Målpunkter kan vara bl.a. 
skola, vårdcentral, köpområden, kyrka osv. För att GC-vägnätet ska ha bra täckning krävs det att 
vägarna täcker de större målpunkterna i en stadskärna.  

 

Eftersom vägarna bedömdes var för sig var dessa ovanstående punkter bara en riktlinje. Det tillkom 
även andra punkter när man var ute i fält som var specifika för just den inverterade vägen. 

3.2 Etapp 1 

Etapp 1 bestod i majoritet av de GC vägar som var belägna söder om järnvägen. Etapp 1 var även en 
av det längre etappsträckorna.  

Gång och cykelvägarna efter etapp 1 bestod främst av asfalterad och belyst väg men hade några 
sträckor som var undermåliga med dålig belysning. Det fanns få målpunkter i etappen eftersom 
majoriteten av vägarna var belagda i bostadsområden.  

Efter att inventeringen var slutförd kunde jag konstatera att de främsta fördelarna med etappen var 
att majoriteten av vägarna var i gott skikt och hade god belysning. Det var ett fåtal vägar som var i 
underhållsbehov.  

Det främsta problemen med etappen var att det saknades GC skyltar och papperskorgar efter 
nästan alla vägarna. Sammanlänkningen mellan GC vägarna var även dom bristfälliga då många av 
vägarna började och slutade utan någon närliggande GC väg. 

 

3.3 Etapp 2 

Etapp 2 var belägen i de centrala delarna av Haparanda. Gång och cykelvägarna efter etappen 
bestod även de främst av asfalt och belyst väg. Vägarna var i största grad i gott skick efter hela 
sträckan dock varierade vägbredden en hel del mellan sträckorna.  

Inventeringssträckan var den kortaste av dom tre jag utfört. När inventeringen var klar kunde man 
se samband mellan etapp 1 och etapp 2 då majoriteten av vägarna var bra men nästan alla vägar 
saknade GC skyltar och papperskorgar.  

Gång och cykelvägarna efter etapp 2 var sammanlänkade bra och många av dom gick förbi viktiga 
målpunkter såsom i skolor, idrottsanläggningar och köpområden. Dock saknades skyltar efter 
vägarna så det var svårt att veta vilken väg man skulle cykla efter för att nå en specifik målpunkt. 

 

  



 Gransknig av GC-banor i Haparanda stad  

  JENS HANSEN 
        LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
INSTUTITONEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 10 

3.4 Etapp 3 

Längsta och sista etappen hör till de norra delarna av Haparanda. Dessa vägar varierade väldigt 
mycket i kvalité och väglag.  

Mesta delen av gång och cykelvägarna efter etapp 3 var asfalterade, dock fanns det ett par längre 
sträckor som var grusade. De GC vägar som var grusade var i väldigt bra skikt och lättcyklade. 
Eftersom etapp 3 främst sträcker sig genom Marielund bostadsområde var vägarna i väldigt ojämnt 
skick. Många av vägarna var gropiga och spåriga vilket gjorde det svårcyklat och guppigt.  

Alla vägarna hade god belysning och vissa sträckor var bra skyltade. Men när man närmade sig 
Marielund blev vägarna svåra att följa då det inte fanns en tydlig cykelväg och en hel del hinder 
efter vägen såsom stenbock och hemmagjorda staket.  

Gång och cykelbanorna i Marielund är dock under renovering och den hade precis påbörjats när jag 
utförde inventeringen. 

3.5 Problem 

De fanns en hel del problem som jag stötte på under inventeringsstadiet och granskningen. Ett av 
det större problemen var gång och cykelbanor som inte existerande. De min karta över Haparandas 
GC nät fanns det en hel del vägar som var utmärkta existerande, men fanns inte i verkligheten, 
Detta berodde till största del på planeringsfel och vägar som ej blivit färdigbyggda. 

Ett annat problem var att många av de vägar som skulle inventeras och granskas var under 
renovering så det gjorde det omöjligt att inventera och cykla efter dom.  

Ett självklart problem när man är ute och inventerar är att vädret är svårt att förespå. Ibland var det 
storm och kallt så man inte kunde vara ute lika långa stunder som när det var fint väder. Det ledde 
till en hel del förseningar i mitt schema.  

Inventeringen tog längre tid än väntat vilket även det ledde till en hel del förseningar i mitt 
schema.  
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4 Diskussion/Slutsatser 
Att inventera och granska alla de gång- och cykelbanor som finns i Haparanda stads stadsnät tog 
längre tid än vad jag räknade med. Man kan även se ett starkt samband mellan de olika etapperna 
jag utförde.  

Det främsta nackdelarna som var i princip lika i alla etapperna var först och främst att det saknades 
skyltning efter GC vägarna. Inte bara att det saknades cykelvägskyltar utan även målpunktsskyltar 
som visar vart vägarna leder. Om man har nyrenoverade GC vägar tycker jag personligen att det är 
viktigt att dom skyltas rätt. Att en tänkt cykelväg saknar GC skyltar kan medföra flera problem, 
bland annat kan det leda till olyckor såsom påcyklingar och omkullkörningar.  

Man bör dessutom ha ett bra sätt att visa vart vägarna leder så folk vet att det är en del av 
stadsnätet och att man kan färdas eftervägen för att komma fram till en av det olika målpunkterna 
runt om i staden.  

Ett annat problem som var väldigt förekommande var att det saknades sittplatser och sopkorgar 
efter vägarna. Det kanske inte har betydelse för det praktiska efter en väg men det har en stor 
betydelse för trivsamheten efter vägen. När man som cyklist eller gångtrafikant vistas efter vägarna 
vill man ha tillgång till såväl sopkorgar som sittplatser. Allra helst kan det vara behövligt för den 
äldre generationen. 

Det var även en hel del som var väldigt bra med gång och cykelbanorna runt Haparanda. De flesta 
var i godtagbart skikt och hade god vägbredd vilket gjorde det lätt att färdas efter vägarna. Dock 
förekommer det vägar som går genom villaområden där det smalnar av något, vilket kan medföra 
att man får färdas efter bilvägen istället för trottoarerna. Dock är trafiken väldigt låg efter dessa 
vägar så något större problem medför det inte.  

Belysning var även det en av de positiva egenskaperna. Majoriteten av vägarna samt 
övergångsställena var väl belysta vilket gör det enkelt för alla trafikanter att se varandra.  

Till sist vill jag nämna att utförande av denna inventering och granskning gav mig en stor inblick i 
hur det är att arbeta i fält och efter planering. Det har bidragit till att jag lärt mig av mina misstag 
och vet vad jag bör tänka på nästa gång jag utövar projekt, fältarbete och granskningar.  
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5 Bilagor 
 

Bilaga 1, planering 
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Bilaga 2, etapper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grön linje: existerande gång och cykelvägar, gul linje: etappindelning, röd linje: planerade gång och 
cykelvägar  
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Bilaga 3, inventeringslista 


