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“Inte i min fil”



Ökad och säker cykling

En nationell cykelstrategi

Innefattar även landsväg



Tillgänglighet / sammanhängande nätverk

olika cyklister x olika typer av cykling





Cykla här?

Vilka förutsättningar beror det på?
Kanske inte minst hur man blir omkörd?



Lagar som reglerar omkörning

Absoluta avstånd
(compliance-based)

3 ft: 27 US stater; NC har 2 ft, PA: 4 
ft; lokala variationer

1.5 m: F, B, ES, P
hastighet: AUS: 1 m vid 60 km/h eller 

under, 1.5 m över

plats: D: 2 m utanför tätbebyggt,
1.5 m innanför
ny skylt som kan förbjuda 
omkörning av tvåhjulingar

Kvalitativa formuleringar
(performance-based)

UK: “give motorcyclists, cyclists and horse 
riders at least as much room as you 
would when overtaking a car” (Rule 
163)

Sverige: Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 
32 § En förare får köra om endast om 
det kan ske utan fara.
3 kap 33 § Den förare som kör om skall 
lämna ett betryggande avstånd i sidled 
mellan sitt fordon och det fordon som 
körs om.



Lagar – Oregon & Rhode Island, USA 

If a vehicle passing a 
bicyclist is travelling 
over 35 miles per 
hour (56 km/h), the 
overtaking vehicle 
must pass the 
bicyclist at a distance 
that is sufficient to 
prevent contact with 
the bicyclist if the 
bicyclist were to fall 
over into the lane of 
traffic.

1.8 m

1.5 m



Lagar – utvärdering 

• Inga före/efter-mätningar.
• Simulatorstudie USA: Ingen skillnad mellan lagkunniga och 

personer som inte känner till lagen (3 ft).
• Enkätstudie AUS: > 30 % säger att de aldrig eller nästan aldrig 

följer 1.5-m-lagen.
• USA, jämförelse olyckstal i olika stater: Komplext, inte bara 

omkörningar. Inga direkt synliga effekter, många osäkerheter.
• AUS, QL: Viss utvärdering, men inga klara resultat.
• UK: Videobaserad jämförelse mellan polis och “vanliga” 

människor tyder på att en flexibel skrivning kan vara fördelaktig.



Varför mer än en centimeter?
Fysiska skäl
• cyklister, liksom alla andra 

trafikanter, håller inte en 
helt rak linje

• vinddraget från omkörande 
fordon påverkar cyklistens 
stabilitet

Cyklistens upplevelse
• skrämmande, hotfullt, 

maktlöshet

• en stor anledning till att
inte cykla

Risk för kollision
• indikationer för starkt 

samband mellan nära 
omkörningar och 
kollisionsrisk

1.3 m 3.9 m



Forskningsfakta: Hur stort är problemet?

• Många studier mäter med syftet att modellera omkörningsavståndet 
(och till viss del andra variabler)

• “Nära” omkörningar är vanligt förekommande 

median: 164 cm
(dvs. 50 % höll mindre avstånd)

> 45000 mätningar

Andel cykelresor med minst en omkörning < 1 m

0-49 50-99 100-199 200-…
antal omkörningar per cykelresa



Forskningsfakta: Vad påverkar avståndet?

infrastruktur
• mitträfflor, heldragen mittlinje, smala vägar, ingen vägren (men beror på)
• oklart för förekomst av cykelfält och symboler, antalet filer

trafik
•  förekomst mötande trafik, större omkörande fordon, mer trafik

cyklisten
• ingen större effekt, möjligen  kvinnligt utseende, “polis”, transport av barn; 
 vid cykling i bredd,  vid positionering långt till höger i en bred vägren

förare (sällan undersökt)
•  negativ attityd mot cyklande



Högre tryck, samt
större och snabbare
“flip-over” vid:
• mindre avstånd
• högre hastighet
• större fordon

Forskningsfakta: Vinddrag

Gromke, C., & Ruck, B. (2021). Passenger car-induced lateral 
aerodynamic loads on cyclists during overtaking. Journal of Wind 
Engineering and Industrial Aerodynamics, 209, 104489. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104489

https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104489


Forskningsfakta: Den cyklandes upplevelse

Inte enbart avstånd, utan en kombination av
• avstånd
• hastighet
• fordonets storlek
• cyklistens position i en klunga

låg fart

hög fart

låg fart

hög fart



Varför inte 1.5 m?

• Reflekterar inte den cyklandes upplevda risk/obehag vid omkörning
• Kan uppfattas som riktmärke och därmed leda till

onödigt små avstånd
• Svårt att kunna skatta avståndet för förare, cyklist och polis
• Inte praktiskt genomförbart på smala vägar
• Ger inte cyklisten något handlingsutrymme
• Varken vetenskapligt eller praktiskt motiverat



Inte i min fil!

• Flexibelt, men ändå tydligt
• Anpassat till den cyklandes upplevelse

• bredare väg – högre fart – större avstånd

• Enkelt att följa och övervaka
• Lämnar viss handlingsutrymme till cyklisten

• positionering (!)
• cykla i bredd (!)

• Enkelt att kommunicera
• Vetenskapligt motiverat och praktiskt genomförbart



Inte i min fil – i praktiken



Viktigt
Två regler behöver anpassas
• Trafikförordning (1998:1276) 3 kap 7 §: 

”… skall föras så nära som möjligt den 
högra kanten av vägrenen eller av den 
bana som används.”

• Trafikförordning (1998:1276) 6 kap 1 §: ” 
Cyklande skall färdas efter varandra. När 
det kan ske utan fara eller olägenhet för 
trafiken får de dock färdas i bredd.”

Nytt förslag som integrerar detta: Behandla 
en grupp av cyklande som ett fordon.



Tack för uppmärksamheten!
Dr. Katja Kircher

VTI
58195 Linköping

katja.kircher@vti.se

mer info: https://cykelcentrum.vti.se/omkorning-av-cyklister-alternativ-till-15-metersregeln/

https://cykelcentrum.vti.se/omkorning-av-cyklister-alternativ-till-15-metersregeln/
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