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Förord 
Som avslutande kurs på Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet ska ett examensarbete motsvarande 7,5 högskolepoäng produceras. Vid 

den verksamhetsförlagda utbildningen Y0006B som utfördes på Sweco i Luleå kom 

förfrågan om vi kunde tillverka ett underlag för att lättare visualisera utfallet av en 

profilritning. I och med detta hade vi grunden för vårt examensarbete. 

Vi vill tacka samtliga som på något sätt bidragit till detta examensarbete. Ett stort 

tack vill vi rikta till Annica Öhman som kom med förfrågan om vi kunde utföra 

denna undersökning. Fortsättningsvis vill vi tacka Daniel Förare som tagit sig tid att 

undervisa oss hur vi mäter med totalstation för bästa resultat. Slutligen vill vi tacka 

Kerstin Pousette som har granskat vår rapport och stöttat oss genom hela 

examensarbetet. 
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Sammanfattning 
Detta dokument redogör för metoden, resultaten och slutsatserna från en 

fältundersökning där gång och cykelbanors olika procentuella lutning har 

undersökts. Detta dokument kan användas som vägledning för att lättare föreställa 

sig hur en procentuell lutning på en väg ser ut i verkligheten. Profilritningar av de 

inmätta vägarna med tillhörande bilder finns tillgängliga som bilagor. En 

profilritning brukar i de flesta fall inneha olika skalor i vertikal och horisontalled 

vilket kan ge en felaktig bild om storleken på lutningen ifall personen som granskar 

ritningen inte är medveten om detta. I denna rapport går det att läsa om utfallet av 

de inmätta vägarna i Luleå med omnejd och skillnaden hur en ritning ser ut där 

skalan är annorlunda i höjd och plan jämfört med en som inte är det. Lutningarna på 

de befintliga vägarna har jämförts med Trafikverkets gällande krav och råd för hur 

en väg ska utformas och det fastställs huruvida de har efterföljts eller ej. Efter utförda 

mätningar och sammanställning av värdena har resultatet jämförts och analyserats. 

Det framgår tydligt att en lutning som i verkligheten inte ser särskilt brant ut blir i 

förvrängd skala mer lik en skidbacke än en gångbana.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I den tvååriga högskoleutbildningen Samhällsbyggnad, 120hp vid Luleå tekniska 

universitet ingår det som examensarbete att upprätta en rapport om valfritt område 

inom något som studeras. Uppgiften är indelad i tre skeden, planeringsskede, 

arbetsskede och slutskede. Denna rapport är resultatet av slutskedet och redogör för 

tidigare skeden som reflekterats och sammanställts.  

Vald uppgift för detta arbete är att ta fram ett underlag för att lättare kunna 

visualisera hur utfallet av en profilritning ser ut i verkligheten. Vid projektering av 

en väg är det vanligt att skalan är 10 gånger större i horisontalled än vertikalled på 

en profilritning. Detta leder till att en procentuell lutning kan uppfattas brantare på 

profilritningen än hur vägen uppfattas när den är färdigbyggd. 

1.2 Syfte 

Denna undersökning utförs med syfte att bli ett stöd för alla som har svårt att 

föreställa sig hur brant en procentuell lutning på en ritning ser ut i verkligheten. Med 

detta underlag kommer de kunna jämföra hur brant en backe med en viss procent 

lutning ser ut på en profilritning jämfört med verkligheten.  

Rapporten skall även ge en inblick över hur vanligt det är att de befintliga vägarna är 

byggda efter Trafikverkets nuvarande krav och råd. 

1.3 Avgränsningar 

Vid projektets start fanns en vision att mäta in samma vägar med GNSS-utrustning 

som med totalstationen och jämföra skillnaden av värdena. Detta blev uteslutet med 

anledning att rapporten hade blivit för omfattande.  

Ur säkerhetssynpunkt har mätningarna utförts på gång och cykelvägar med 

anledning att förhindra olyckor i trafiken. Undantaget är inmätningen som utförts på 

Ormberget som är en bilväg/parkering med låg trafikmängd. Den inmätningen 

jämförs likvärdigt som en cykelväg då VGU inte innehåller lutningskrav specifikt för 

parkeringar samt att bilvägar inte tas upp i den här rapporten. Till mätningen av de 

befintliga vägarna avsattes en dag och det var först vid sammanställning av värdena 

som det var möjligt att utläsa vilken procentuell lutning vägarna har. Vid val av 

vägar var utgångspunkten att med en okulär bedömning hitta vägar med lutningen 
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2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 % och 12 %. Det framgår i resultatet att detta ej efterföljs fullt 

ut. För att erhålla de angivna procentsatserna krävs inmätningar av fler vägar. 

Bedömningen gjordes dock att tillräckligt med material hade erhållits för att uppnå 

syftet med rapporten. 

Vid mätningstillfället var det vinterväglag och mätningarna utfördes på 

isbeläggningen som ligger på vägarna. Detta anses ge ett mer sanningsenligt resultat 

vid jämförelse med bilderna som togs eftersom hackande ner till asfalt inte hade 

representerat den aktuella lutningen. 
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2 Metod 
Arbetet startade med en inlärningsperiod för att lära sig utförandet av den tekniska 

utrustningen GNSS och totalstation som utgör grunden för allt senare arbete. 

Grundläggande kunskaper har erhållits från kurserna Byggmätning 1 och 

Byggmätning 2 vid Luleå tekniska universitet. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen som genomfördes på Sweco har mer kunskap erhållits av 

mätinstrumenten och hur dessa används. Bearbetning av mätdata har skett i 

programmen GEO 2016 och Autocad. 

Då inmätningarna gjordes användes GNSS-utrustning med mätmetoden relativ 

mätning för att fastställa koordinater på punkter runtom mätområdet. Dessa punkter 

avvägdes med totalstation och ett lokalt byggplatsnät upprättades. Därefter fortskred 

mätningen med totalstation för att fastställa höjdskillnad och lutning på vägen. Den 

procentuella lutningen har angetts där vägen lutar homogent. Mer detaljerat om 

dessa mätmetoder går att läsa under rubriken GNSS och Totalstation. Mätningen har 

skett på utvalda platser i Luleå med omnejd och sammanställts på Swecos kontor i 

Luleå. För att erhålla en bredare undersökning har områden med olika procentuella 

lutningar undersökts. Vidare har resultatet jämförts med Trafikverkets krav och råd 

för hur en väg bör utformas. Det anges huruvida de angivna reglerna efterföljts eller 

ej. 
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3 Lutningar enligt Trafikverket 
Vägar och gators utformning, VGU, kallas de regler som trafikverket jobbar efter vid 

projektering av nya vägar. För trafikverket är reglerna obligatoriska att följa men för 

kommunerna är de ett frivilligt och rådgivande dokument (Trafikverket, 2015). 

Cykelvägar bör anläggas med så liten lutning som möjligt. Vid anläggande av 

cykelvägar med medlut medför det att cyklisterna får högre hastighet. Hastigheten 

ökar generellt från 20km/h till 25km/h vid 1 % större lutning. Detta leder till längre 

stoppsträckor, behov av bredare cykelbanor samt att separering från fotgängare 

måste ses över. Vid val av linjeföring är det viktigt att gång- och cykelvägen 

samspelar med den intilliggande vägens linjeföring. Gång- och cykelvägens 

linjeföring bör inte vara sämre än den intilliggande huvudvägens (Trafikverket, 

2015). 

 

Tabell 1 Lutning på gång & cykelbanor. (Trafikverket. 2015) 

  

Önskvärd 
största 
lutning  

Störst 
godtagbara 
lutning  

Nivåskillnad 
Rullstolsanpassad 
gångbana Gångbana Cykelbana Gångbana Cykelbana 

< 1 m  ≤ 2 % 5 % 7 % 8 % 8 % 

1 - 2 m  ≤ 2 % 5 % 6 % 7,5 % 8 % 

2 - 4 m  ≤ 2 % 4,5 % 4 % 7 % 8 % 

4 - 6 m  ≤ 2 % 4 % 3 % 6,5 % 8 % 

6 - 8 m  ≤ 2 % 4 % 2,5 % 6 % 7 % 

8 - 10 m  ≤ 2 % 4 % 2 % 6 % 7 % 

 

I Tabell 1 går det att utläsa hur lutningen för gångbanor och cykelbanor bör vara 

utformade. För både gång och cykelbanor framgår det att det i specialfall kan vara 

godtagbart med en större lutning än den önskvärda. När lutningen överstiger 2 % 

kan framkomligheten förbättras med hjälp av vilplan. Med vilplan menas en plats 

där det ska vara möjligt att stanna upp och vila på ett planare underlag. Dessa bör 

vara jämt fördelade och vara cirka 2 meter långa med en högsta lutning på 2 % 

(Trafikverket, 2015).  
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3.1 GNSS-mätning 

GNSS, som står för Global Navigation Satellite System är ett samlingsnamn för 

satellitbaserade navigation och positionsbestämningssystem. I denna kategori ingår 

GPS som står för Global Positioning System. Mätning med GPS kan ske absolut eller 

relativt. Absolut mätning är den vanligaste metoden och används framförallt vid 

navigering av fordon. Det innebär att mottagarens position enbart bestäms med hjälp 

av satelliternas koordinater. För att fastställa en tredimensionell position krävs minst 

kontakt med fyra satelliter och systemet är designat så att det ska vara möjligt att 

uppnå detta överallt på jorden. Mätosäkerheten är från några meter till några tiotals 

meter, ju fler satelliter som mätningen utgår ifrån, desto större noggrannhet uppnås. 

Signalen från satelliterna passerar atmosfären som kan bromsa och ändra signalens 

riktning. Signalen kan dessutom studsa mot reflekterande ytor som exempelvis 

hustak, vattenytor eller satelliternas skrov. Anledningen till att osäkerheten är så 

pass stor vid absolut mätning beror på att fel i satelliternas koordinater påverkar 

direkt mottagarens position, vilket betyder att det inte finns något annat 

referensobjekt (Lantmäteriet, 2013). 

Relativ mätning innebär att observationer från två eller fler GNSS-mottagare är 

involverade varav en av dessa är placerad på en känd punk, så kallad 

referensmottagare. För att mäta relativt förutsätts att referensmottagaren mäter mot 

samma satelliter som den handburna mottagaren. Vid denna mätmetod reduceras 

osäkerheten till centimeternivå (Lantmäteriet, 2013).  
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3.2 Totalstation 

En totalstation är ett mätinstrument som mäter horisontalvinkel, vertikalvinkel och 

lutande längd. Värdena kan läsas av manuellt eller sparas digitalt. Totalstation kan 

etableras som känd station eller fri station, idag är den sistnämnda den vanligaste. 

Vid etablering av fri station interpoleras stationens läge med hjälp av två eller fler 

bakåtobjekt som har givna koordinater i plan och höjd. Längderna och vinklarna 

mäts från totalstationen till bakåtobjekten, därefter är stationen koordinater 

fastställd, detta illustreras i Figur 1, Illustration över en etablerad fri station med god 

konfiguration mot bakåtobjekten. För att fastställa stationens läge mäts längd och vinklar till 

bakåtobjekten i förhållande till totalstationen.. För att sedan mäta med totalstationen 

mäts längderna och vinklarna till mätobjekten i förhållande till totalstationen. Vid 

användande av en nyare station går det direkt att avläsa vilken koordinat de inmätta 

objekten innehar (Lantmäteriet, 2013). Därefter är det möjligt att mäta på en radie 

omkring 100 meter på noggrannheten mm-nivå. Detta skiljer sig något beroende på 

vilken typ av totalstation som används (H. Vintén, personlig kommunikation, 10 

februari 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid bra konfiguration mot bakåtobjekten ökar möjligheten att hitta grova fel. För att 

lokalisera dessa behövs överbestämningar, det vill säga inmätningar mot fler 

bakåtobjekt än vad som behövs för att uppnå resultat. Uppnås högre osäkerhet vid 

Bakåtobjekt 

Bakåtobjekt 

Bakåtobjekt 

Fri station 

Figur 1, Illustration över en etablerad fri station med god konfiguration mot bakåtobjekten. För att fastställa stationens läge 

mäts längd och vinklar till bakåtobjekten i förhållande till totalstationen. 
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involverande av något av bakåtobjekten kan det tas ur beräkningen och 

totalstationen etableras mot färre bakåtobjekt (Lantmäteriet, 2013). 

 

4 Resultat av inmätningar 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningar i form av foton från området  

tillsammans med profilritningar som visar både den verkliga lutningen och den 

förvrängda lutningen i 1:10 skala. En kort beskrivning av det inmätta området och 

resultatet beskrivs för varje enskilt inmätt område. För större detalj finns alla resultat 

från mätningarna som bilagor där ritningarna visas i större detalj och upplösning. 

Ormberget valdes att jämföras med en cykelbanas lutningar då det inte finns regler 

för vilka godtagbara lutningar som gäller på en parkering, vilket var där mätningen 

genomfördes. Resterande mätningar har jämförts mot gångbanor. 

 

I Tabell 2 redovisas lutningar på de vägar som inmäts 

2.1 Trädgårdsgatan 14 % 

2.2 Björkskatan -5,5 % och 3 % 

2.3 Ormberget -3 % och 1,5 % 

2.4 Luleå science park mot universitetet -3,5 % 

2.5 Industriområde mot Vänortsvägen 1 %, -7 % och 6 % 

2.6 Oscarsgatan -4 % 
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 Figur 2, Den svarta linjen representerar mätområdet (Google 

Earth, u.å. a) 

 

4.1 Trädgårdsgatan -14 % 

 

  

Figur 3, Vy över backen med lutning på omkring -14 % (J. Broström, 26 januari 2017). 

 

Figur 4 Profilritning med höjdskalan 10 gånger längdskalan. Pilen illustrerar var Figur 3 är tagen. Lutningen från pilens 

start tills vägen börjar plana ut motsvarar omkring -14 %. 

 

Figur 5 Profilritning med samma skala i både höjd och plan som Figur 4. Pilen illustrerar var Figur 3 är tagen 
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Trädgårdsgatan är belägen centralt i Luleå Centrum nära Swecos kontor, se Figur 2. 

Denna gång/- och cykelbana leder ner i en tunnel under Sandviksgatan som är 

trafikerad av fordonstrafik. Den branta delen av gång/och cykelbanan som leder ner 

har en lutning på omkring -14 % där höjdskillnaden är 4 m, se Figur 4. På en ritning 

av samma område där skalan inte skiljer sig i vertikal och horisontalled upplevs 

lutningen betydligt flackare, se Figur 5.  

Lutningen på Trädgårdsgatan uppfattas som väldigt brant. I detta fall där vi har 

höjdskillnaden 4 m är 6,5 – 7 % den största godtagbara lutningen jämfört med 

gångväg, vilket innebär att aktuella lutningen på omkring 14 % är långt ifrån 

godkänt, se Tabell 1. Se även bilaga 1 för detaljerad profilritning.  

 

Tabell 3, Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Nej Nej 
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 Figur 6, Den svarta linjen representerar mätområdet 

(Google Earth, u.å. b) 

4.2 Björkskatan -5,5 % och 3 % 

 

 

Figur 7 Vy från busshållplatsen som visade sig inneha en lutning på  omkring -5,5 % (J. Broström, 26 januari 2017). 

 

Figur 8 Profilritning med höjdskalan 10 gånger längdskalan. Pilen illustrerar var Figur 7 är tagen. Backen innehar en 

lutning på omkring -5,5 % som övergår till en stigning på  3 %  

 
Figur 9 Profilritning av samma väglinje som Figur 8 men med likadan skala i plan och höjd. Pilen illustrerar var Figur 7 är 

tagen. Vägen innehar en lutning på  omkring -5,5 % som övergår till en stigning på 3 %  
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På västra sidan av Väderleden finns en gångbana upp till busshållplatsen 

Andreaskyrkan, se Figur 6. Gångbanan används främst av personer som ska till eller 

från bussen, se Figur 7. Lutningen är omkring -5,5 % från busshållplatsen tills det 

börjar plana ut. Höjdskillnaden på denna sträcka är 4,5 m, se Figur 8. Detta överstiger 

den önskvärda lutningen men innehar fortfarande en lutning under 7 % som är den 

högst godtagbara för gångbanor, se Tabell 1.  

 

Tabell 4, Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs eller ej 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Nej Ja 

 

Därefter stiger vägen med en lutning på 2 %. Höjdskillnaden på denna sträcka ligger 

på omkring 1,2 m, se Figur 8. Detta faller inom ramarna för den önskvärda största 

lutningen, se Tabell 1. På en ritning av samma område men där skalan inte skiljer sig i 

vertikal och horisontalgeometrin upplevs lutningen betydligt flackare, se Figur 9. Se 

även bilaga 2 för detaljerad profilritning.  

 

Tabell 5, Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs eller ej 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Ja Ja 
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Figur 10 Den svarta linjen illustrerar det inmätta området 

(Google Earth, u.å. c). 

4.3 Ormberget, -3 % och 1,5 % 

 

 

Figur 11 Bild vid inmätning av den del av vägen som visade sig inneha en lutning på omkring 1,5 %  

(J. Broström, 26 januari 2017). 

 

Figur 12 Profilritning med 10 gånger större höjdskala än längdskala. Pilen illustrerar var Figur 11 är tagen. Lutningen går 

från omkring -3 % till att övergå till en stigning runt 1,5 % 

 

Figur 13 Profilritning av samma väglinje som Figur 12 men med likadan skala i plan och höjd Figur 8. Pilen illustrerar var 

Figur 11 är tagen.  
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Ormberget är en motions- och friluftsanläggning i Luleå i anslutning till mycket 

skog. Vintertid finns tillgång till skidspår, skidskytteanläggningar samt en 

slalombacke. Under sommaren finns motionsspår att tillgå i området (Luleå 

Kommun, 2017). 

Den norra delen av inmätningen representerar en parkering där många parkerar 

bilen innan de går ut till motionsspåret, se Figur 10. Från parkeringen i riktning mot 

infarten ligger lutningen på omkring -3 % med en höjdskillnad på 3 m, se Figur 12. 

Detta faller inom ramarna för den önskvärda största lutningen för cykelbanor, se  

Tabell 1.  

 

Tabell 6 Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Ja Ja 

 

Vid infarten börjar vägen stiga med en lutning på 1,5 % innan vägen planar ut igen. 

Höjdskillnad på denna sträcka är 1 m. Den inmätta vägen faller inom ramarna för 

vad som anses vara önskvärd största lutning för cykelbanor, se Tabell 1. På en ritning 

av samma område där skalan inte skiljer sig i vertikal och horisontalgeometrin 

upplevs lutningen betydligt flackare, se Figur 13. Se även bilaga 3 för detaljerad 

profilritning. 

 

Tabell 7 Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Ja Ja 

  



  

 

15 

 

Figur 14 Den svarta linjen illustrerar mätområdet (Google 

Earth, u.å. d). 

4.4 Luleå science park mot universitetet -3,5 % 

 

 
Figur 15 Vy i riktning mot universitetet som lutar -3,5 % (J. Broström, 26 januari 2017). 

 
Figur 16 Profilritning med 10 gånger större höjdskala än längdskala. Pilen illustrerar var Figur 15 är tagen. Backen innehar 

en lutning på omkring -3,5 %  

 

 
Figur 17 Profilritning av samma väglinje som Figur 16 men med likadan skala i plan och höjd Figur 8. Pilen illustrerar var 

Figur 15 är tagen.  
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Från Luleå Science Park mot universitetet finns en gång och cykelbana, se Figur 14. 

Denna leder ner till en tunnel under Haparandavägen innan den börjar stiga igen, se 

Figur 15. Gång och cykelbanan används främst av personer som går till och från 

universitetet eller som använder busshållplatserna som är belägna vid den korsande 

vägen. 

 

Den inmätta backen fram till bron lutar omkring 3,5 %. Höjdskillnaden på denna 

sträcka är 4,5 m, se Figur 16. Lutningen överstiger därmed det önskvärda men faller 

inom ramarna för det godtagbara, se Tabell 1. En ritning på samma område som 

Figur 16 men där skalan inte skiljer sig i vertikal och horisontalgeometrin upplevs 

betydligt flackare, se Figur 17. Se även bilaga 4 för detaljerad profilritning. 

 

Tabell 8 Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Nej Ja 
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4.5 Industriområde mot Vänortsvägen 1 %, -7 % och 6 % 

 

 

Figur 19 Vy mot busshållplatsen i nordlig riktning, se Figur 18 (J. Broström, 26 januari 2017). 

 

 

Figur 20 Profilritning med 10 gånger större höjdskala än längdskala. Vägen går från runt 1,0 % till omkring -7 % för att 

sedan stiga med ungefär 6 %. Pilen illustrerar var Figur 19 är tagen. 

 
Figur 21, Profilritning av samma väglinje som Figur 20 men med likadan skala i plan och höjd Figur 8. Pilen illustrerar var 

Figur 19 är tagen.  

 

 

Figur 18 Den svarta linjen representerar mätområdet (Google 

Earth, u.å. e). 
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Gång och cykelbanan som korsar föregående inmätta gång och cykelbana går från 

industriområdet och leder upp till busshållplatsen och vidare mot bostadsområdet 

Porsögården och Vänortsvägen, se Figur 18. Vägen stiger till en början med omkring 

1 % och därefter sjunker den under en kort sträcka med omkring -7 %. 

Höjdskillnaden är här 1 m vilket betyder att lutningen på 1 % ligger på det 

önskvärda men att efterföljande lutning på 7 % endast faller inom ramen för det 

högst godtagbara värdet, se Tabell 1. 

 

Tabell 9 Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Ja/Nej Ja 

 

Vägen börjar därefter stiga med 6 % med en höjdskillnad på 3 m, se Figur 20. 

Lutningen är över det önskvärda men faller inom ramarna för det högst godtagbara, 

se Tabell 1. Figur 21 är en ritning på samma område som Figur 20 men där skalan inte 

skiljer sig i vertikal och horisontalgeometrin. Se även bilaga 5 för detaljerad 

profilritning. 

 

Tabell 10 Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Nej Ja 
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Figur 22 Överblick där svarta linjen representerar mätområdet 

(Google Earth, u.å. f). 

4.6 Oscarsgatan -4 %  

 

 

Figur 23 Vy mot Swecos kontor som visade sig inneha en lutning på -4 %, (J. Broström, 26 januari 2017). 

 

Figur 24 Profilritning med 10 gånger större höjdskala än längdskala. Vägen innehar en lutning på -4 %. Pilen illustrerar var 

Figur 23 är tagen. 

 

 

 

 

Figur 25 Profilritning av samma väglinje som Figur 24 men med likadan skala i plan och höjd Figur 8. Vägen innehar en 

lutning på -4 %. Pilen illustrerar var Figur 23 är tagen.  

 

  



  

 

20 

 

En central gång- och cykelbana som även används som in och utfartsväg för de 

boende på gatan, se Figur 22. Högsta inmätta lutning är 5,7 % och den lägsta inmätta 

punkten är 3,2 %. Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta inmätta punkt är 1,5 m, se  

Figur 25. Lutningen på 4 % gör att denna väg faller inom ramarna för vad som är 

önskvärt, se Tabell 1. Figur 24 är en ritning på samma område som  

Figur 25 men där skalan inte skiljer sig i vertikal och horisontalled. Se Bilaga 6 för 

detaljerad profilritning.  

 

Tabell 11 Sammanställning huruvida Trafikverkets nuvarande krav efterföljs 

Önskvärd lutning Godtagbar lutning 

Ja Ja 
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4.7 Sammanställning av resultaten 

 

 

Figur 26, Sammanställning över huruvida de inmätta vägarna följer Trafikverkets nuvarande råd för utformande av gång & 

cykelvägar 

Sammanställning av resultaten visar att det är förekommande med lutningar som 

inte efterföljer Trafikverkets rekommendationer. Sex av de tio inmätta sträckorna 

faller inom ramarna för vad Trafikverket anser vara önskvärd lutning, se Figur 26.  

 

 

Figur 27, Sammanställning huruvida de inmätta vägarna följer Trafikverkets nuvara nde krav för utformande av gång- och 

cykelvägar 

Av de tio inmätta vägarna är det enbart Trädgårdsgatan med en ungefärlig lutning 

på 14 % som inte uppfyller Trafikverkets krav för vad en gång- och cykelvägs 

maximala lutning får uppgå till, se Figur 27. 
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5 Slutsats 
 

Efter utförda mätningar och sammanställning av värdena har resultatet jämförts och 

analyserats. Det framgår tydligt att en lutning som i verkligheten inte ser särskilt 

brant ut blir i förvrängd skala mer lik en skidbacke än en gångbana. Detta var inget 

oväntat men ger en tydlig bild på hur stor skillnaden är. Vägar projekteras oftast i 

förvrängd höjdskala, att det nu finns dessa mätningar att utgå från kan underlätta för 

att lättare förstå utfallet av en projekterad väg. 

Av de mätningar som utförts på sex gång & cykelbanor kan slutsatsen dras att 

Trafikverkets önskvärda lutning inte alltid efterföljs vid byggande av gång och 

cykelbanor inom Luleå Kommun. För att fastställa hur vanligt det är att dessa 

riktlinjer frångås behövs fler inmätningar för att komma fram till ett mer 

representativt svar. En möjlig anledning till varför råden inte alltid efterföljs kan vara 

att kommunen inte har något krav på att Trafikverkets rekommendationer måste 

följas.  
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