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SAMMANFATTNING

'HW�¿QQV�VHGDQ�OlQJH�HQ�EUHG�SROLWLVN�VDPV\Q�L�6YHULJH�NULQJ�DWW�DQGHOHQ�F\NHOUHVRU�E|U�|NDV��7URWV�
GHWWD�lU�GHW�VYnUW�DWW�SnYLVD�QnJRQ�|YHUJULSDQGH�SRVLWLY�WUHQG��(Q�ELGUDJDQGH�RUVDN�lU�DWW�GHW�L�GDJVOlJHW�
saknas grundläggande kunskap om hur utformning, drift och underhåll av cykelinfrastruktur påverkar 
F\NOLVWHUQD�RFK�F\NHOWUD¿NHQ��.XQVNDSVOXFNRUQD�J|U�GHW� VYnUW� I|U� WUD¿NSODQHUDUH�DWW�SULRULWHUD�PHOODQ�
ROLND� W\SHU� DY� nWJlUGHU� VDPW� DWW�PRWLYHUD� VLQD� YDO� JHQWHPRW� EHVOXWVIDWWDUH��'HW� OHGHU� L� VLQ� WXU� WLOO� DWW�
XWYl[OLQJHQ�DY�WLOOGHODGH�UHVXUVHU�LQWH�PD[LPHUDV��

'HW�|YHUOLJJDQGH�V\IWHW�PHG� IRUVNQLQJVLQLWLDWLYHW�&\NHOHIIHNW�lU�DWW�NRPSOHWWHUD�EH¿QWOLJD�KDQGE|FNHU�
om cykelinfrastruktur med kunskap om vilken effekt olika typer av infrastrukturåtgärder ämnade att 
IUlPMD�F\NOLQJ�KDU��)|U�DWW�P|MOLJJ|UD�IRUVNQLQJHQ�NUlYV�HQ�VDPYHUNDQVSODWWIRUP�PHOODQ�NRPPXQHU�RFK�
IRUVNQLQJVLQVWDQVHU�VDPW�WLOOJnQJ�WLOO�IDNWLVND�LQIUDVWUXNWXUnWJlUGHU��REMHNW�DWW�VWXGHUD��+XYXGPnOHW�PHG�
GHQ�KlU�I|UVWXGLHQ�YDU�GlUI|U�DWW�EHG|PD�SRWHQWLDOHQ�I|U�DWW�NRSSOD�GHQ�W\SHQ�DY�IRUVNQLQJVSURMHNW�WLOO�GHW�
Q\ELOGDGH�NRPPXQQlWYHUNHW�6YHQVND�&\NHOVWlGHU�

)|U�DWW�NXQQD�EHG|PD�IRUVNQLQJVSRWHQWLDOHQ�XWI|UGHV��HQ�NRUW� OLWWHUDWXU|YHUVLNW�|YHU�EH¿QWOLJ�NXQVNDS�
RP�HIIHNWHQ�DY�nWJlUGHU�RFK�LGHQWL¿HUDGH�PHWRGHU�I|U�DWW�XWUHGD�HIIHNWVDPEDQG��HQ�NRQNUHWLVHULQJ�DY�
QlWYHUNHWV�XSSOlJJ�RFK�DJHQGD�VDPW��HQ�NDUWOlJJQLQJ�DY�PHGOHPVNRPPXQHUQD�SODQHUDGH�nWJlUGHU�RFK�
LQWUHVVH�L�DWW�EHIRUVND�HIIHNWVDPEDQG��

Litteraturstudien pekade på att kunskapen om effekten av cykelinfrastrukturåtgärder är låg men att det 
¿QQV�PHWRGHU�I|U�DWW�P|MOLJJ|UD�GHQ�IRUVNQLQJ�VRP�NUlYV�I|U�DWW�WD�IUDP�K\SRWHVHU�RP�HIIHNWVDPEDQG��
Det konkretiserade nätverket ansågs vara en lämplig plattform att koppla samma forskningsinstanser 
RFK�NRPPXQDOD�F\NHOSODQHUDUH�NULQJ�VnGDQ�IRUVNQLQJ��.RPPXQHUQD�XWWU\FNWH�GHVVXWRP�VWRUW�LQWUHVVH�
I|U�DWW�GHOWD�L�IUDPWLGD�IRUVNQLQJVSURMHNW�RFK�GHW�¿QQV�JRWW�RP�SODQHUDGH�LQIUDVWUXNWXUnWJlUGHU�DWW�EHIRUVND�
LQRP�QlWYHUNHW��,�NRQWDNWHQ�PHG�NRPPXQHUQD�IUDPNRP�GHW�lYHQ�DWW�GH�WURU�DWW�GH�VNXOOH�NXQQD�XWQ\WWMD�
VLQD�UHVXUVHU�I|U�DWW�|ND�DQGHOHQ�F\NOLQJ�ElWWUH�RP�GH�KDGH�VW|UUH�WLOOJnQJ�WLOO�GRNXPHQWHUDG�NXQVNDS�RP�
HIIHNWVDPEDQG��6DPPDQWDJHW�EHG|PGHV�IRUVNQLQJVSRWHQWLDOHQ�GlUDY�VRP�JRG��

Som slutprodukt för förstudien utvecklades ett förslag till syfte, mål, upplägg och genomförandeplan för 
IRUWVDWW�IRUVNQLQJ�PHG�NRSSOLQJ�WLOO�6YHQVND�&\NHOVWlGHU�
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Infrastrukturåtgärd
Med infrastrukturåtgärd avses i den här rapporten de förändringar inom utformning, drift och underhåll 
DY�LQIUDVWUXNWXU�YDUV�IUlPVWD�V\IWH�lU�DWW�I|UElWWUD�VLWXDWLRQHQ�I|U�F\NOLVWHU��7\SH[HPSHO�lU�WLOOE\JJQDG�DY�
Q\D�F\NHO|YHUIDUWHU�RFK�LPSOHPHQWHULQJ�DY�VRSVDOWQLQJ�DY�F\NHOEDQRU�

Effekt av åtgärd
0HG� HIIHNW� DY� nWJlUG� DYVHV� L� GHQ� KlU� UDSSRUWHQ� GHOV� KXU� F\NHOWUD¿NHQ� I|UlQGUDV�PHQ� lYHQ� KXU� GH�
parametrar som påverkar förutsättningarna att cykla och därmed valet att cykla� I|UlQGUDV� Det kan 
H[HPSHOYLV�YDUD�SDUDPHWUDU�NRSSODGH�WLOO�HIIHNWHQ�Sn�VlNHUKHW��IUDPNRPOLJKHW�HOOHU�NRPIRUW�

Cykel
0HG�F\NHO�DYVHV�L�GHQ�KlU�UDSSRUWHQ�IRUGRQ�VRP�HQOLJW�ODJHQ�RP�YlJWUD¿NGH¿QLWLRQHU������������NODVVDV�
VRP�F\NHOIRUGRQ��5LNVGDJHQ���������GYV��IRUGRQ�VRP�U\PV�LQRP�QnJRQ�DY�I|OMDQGH�WUH�NDWHJRULHU�

¾�(WW�IRUGRQ�VRP�lU�DYVHWW�DWW�GULYDV�PHG�WUDPS��HOOHU�YHYDQRUGQLQJ�RFK�LQWH�lU�HWW�OHNIRUGRQ��
¾�(WW�HOGULYHW�IRUGRQ�XWDQ�WUDPS��HOOHU�YHYDQRUGQLQJ�VRP�lU�LQUlWWDW�KXYXGVDNOLJHQ�I|U�EHIRUGUDQ�

av en person, inrättat för att föras av den åkande samt konstruerat för en hastighet av högst 
���NLORPHWHU�L�WLPPHQ��

¾�(WW�HOGULYHW�IRUGRQ�PHG�HQ�WUDPS��HOOHU�YHYDQRUGQLQJ�RP�HOPRWRUQ��VRP�HQGDVW�I|UVWlUNHU�
kraften från tramp- eller vevanordningen, inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 
NLORPHWHU�L�WLPPHQ�VDPW�KDU�HQ�QHWWRHIIHNW�VRP�LQWH�|YHUVWLJHU�����ZDWW�
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1. BAKGRUND 
 
Under 1900-talets första årtionden blev cykeln för första gången tillgänglig för den svenska 
medelklassen och transformerades därmed från överklassleksak till allmänt transportmedel. 
Adoptionen var betydande och 1936 utfördes uppskattningsvis var tredje resa på cykel (Johansson, 
2012). Därnäst drabbades Europa av andra världskriget och i och med det blev tillgången till 
fordonsbränsle i Sverige begränsad. Detta gjorde att cykeladoptionen accelererade ytterligare och 
cyklisterna kom på många håll under krigstiden att dominera gatubilden (se t.ex. figur 1). I Stockholm 
gjordes t.ex. toppnoteringar på över 70 procent cykeltrafik (Emanuel, 2010).  
 

  

 
Figur 1 Trafiken vid Kornhamnstorg, Stockholm 1945 och 1947 (Stockholmskällan, 2014a & 2014b) 

Efter krigets slut slog bilen igenom på allvar i Sverige och etablerades som norm för 
persontransporter. Visionen om snabba transporter och oändlig framkomlighet var central i dåtidens 
syn på den moderna staden och bilen ansågs därav vara framtidens transportmedel (Short et al, 
2010). Städer och trafikmiljöer utformades följaktligen i allt större utsträckning efter bilismens behov 
vilket skapade sämre villkor för cyklisterna, bl.a. i form av marginalisering i gatuutrymmet och 
försämrad trafiksäkerhet. Sämre villkor och längre pendlingsavstånd var enligt Emanuel (2012) starkt 
bidragande orsaker till att cykeltrafiken sjönk dramatiskt. I Stockholm sjönk andelen cyklister från 35 
procent till 0,8 procent mellan 1939 och 1970 (Gullberg et al, 2007). På nationell nivå visar 
Trafikanalys beräkningar på det totala persontransportarbetet att andelen gång, cykel och moped i 
Sverige har fallit från 18,8 procent år 1950 till 3,5 procent år 2013 (Trafikanalys, 2014a). 
 
Det finns idag en tydlig uttalad politisk ambition på såväl nationell som regionala och kommunala 
nivåer att återigen öka andelen cykelresor. Ett exempel på detta är regeringskansliets 
transportpolitiska mål. Deras övergripande målsättning att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning konkretiseras bland annat i att förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras (Niska et al, 2010). Ett annat exempel är den statliga 
utredningen Fossilfrihet på väg som pekade ut systematiskt främjande av gång, cykel och 
kollektivtrafik som en viktig strategi för att minska bilberoendet och därigenom trafikrelaterade utsläpp 
(Johansson, 2013). Cykeln tillskrivs en central roll i det framtida hållbara transportsystemet eftersom 
det skulle gynna både miljön och folkhälsan om bilresor byts ut mot cykelresor. Cykeln är dessutom 
yteffektiv, utsläppsfri och tyst jämfört med bilen varför ökad andel cykeltrafik även vore fördelaktigt för 
stadsmiljön. Vidare är ökad cykling även väsentligt för den sociala hållbarheten genom ökad 
jämställdhet i transportsystemet och delaktighet i samhället.  
 
Trots den breda samsynen på att andelen cykling borde ökas är det svårt att påvisa någon positiv 
förändring på nationell nivå (Trafikverket, 2014). Enligt trafikanalys uppföljning av de transportpoliska 
målen ligger cyklingens andel av det totala antalet genomförda resor under senare år oförändrad på 9 
procent och deras samlade bedömning är att eventuella insatser inte förändrat förutsättningarna för 
cykling nämnvärt (Trafikanalys, 2014b). I en utredning av vilken forskningsinriktning som bäst gynnar 
samhällets ambitioner för cykeltrafiken och dess roll i transportsystemet slår Spolander (2013) fast att 
det finns en bred konsensus kring att cykelinfrastrukturen är avgörande för en ökad och säkrare 
cykling. Vidare skriver han att de flesta av genomförda studier pekar på en lång rad brister som 
minskar framkomligheten och ökar olycksriskerna. Med andra ord måste cykelinfrastrukturen 
förbättras för att andelen cykelresor ska bli större. I sin strategi för säkrare cykling påpekade 
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Trafikverket (2014) att två centrala insatser är: att i större utsträckning utforma cykelinfrastrukturen 
utifrån cyklisternas behov samt; att förbättra drift- och underhållsprocesser.  
 
Det krävs dock bättre stöd på alla nivåer för att samhällsplanerare, trafikingenjörer och andra 
beslutsfattare ska kunna ta fram och prioritera effektiva åtgärder för att förbättra utformning, drift och 
underhåll av cykelinfrastrukturen. I dagsläget saknas grundläggande kunskap om vilken effekt olika 
typer av infrastrukturåtgärder har med avseende på t.ex. trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet och 
tillgänglighet samt på andelen cykling (Spolander, 2006). Tänkbara förklaringar till att sådan kunskap 
hittills har varit svår att samla är att det hittills saknats 1) vedertagna processer och metoder för 
effektutvärdering, 2) effektiva forum för kunskapsspridning 3) de typer av långsiktiga insatser och 
samarbeten som krävs för att beforska effektsamband. 
 
Svenska Cykelstäder är ett nätverk för kunskapsspridning och påverkan som är tänkt att vara öppet 
för de svenska kommuner som aktivt och effektivt satsar på att öka andelen cykling i sin kommun. 
Nätverket lanserades vid SKLs cykelkonferens 1-3 juni i år (2014) och har under året börjat ta form 
vad gäller medlemskommuner, upplägg, syfte och mål (Svensk Cykling, 2014). Bakom initiativet till 
nätverket, som idag har 17 aspirerande medlemskommuner, står branschorganisationen Svensk 
Cykling, Cykelfrämjandet, och Malmö stad.  
 
Svensk Cykling har tillsammans med forskningsinstituten Viktoria Swedish ICT och VTI - Statens väg- 
och transportforskningsinstitut (hädanefter refererade till som Viktoria respektive VTI) för avsikt att 
koppla samman forskningsinitiativet Cykeleffekt med Svenska Cykelstäder. Syftet är att knyta 
cykelforskningen närmare den kommunala verksamheten, för en mer tillämpad forskning och en mer 
effektiv implementering av forskningsresultaten. Planen är att engagera medlemskommunerna som 
partners i forskning kring effekten av de infrastrukturåtgärder de planerar framgent. Därav möjliggörs 
uppföljning och jämförelse av dels effekten av olika typer av cykelåtgärder och dels hur kontexten 
påverkar åtgärdernas effektivitet. Avsikten är att framtagen kunskap så småningom ska komplettera 
den kunskap som redovisas i VGU1, TRAST2 och GCM-handboken3. Förhoppningen är även att 
Cykeleffekt ska generera gemensamma mått och systematiska metoder för att studera effektsamband 
vilket framöver dels kan underlätta kommunernas arbete med cykelåtgärder och dels kan underlätta 
nationell uppföljning och jämförelse. 
 
2. SYFTE & MÅL  
 
Det övergripande målet med forskningsinitiativet Cykeleffekt är att komplettera informationen i VGU, 
TRAST och GCM-handboken med kunskap om vilka effekter olika typer av infrastrukturåtgärder 
ämnade att främja cykling har. Effekter som kan studeras är exempelvis de på cyklisters beteende, 
cyklisternas trafiksäkerhet, framkomlighet eller upplevelse, men målet är även att få en uppfattning om 
effekten på andelen cykeltrafik och valet att cykla. Exempel på infrastrukturåtgärder att undersöka är 
utformning av cykelbanor, cykelkorsningar och cykelparkeringar samt driftmetoder inom t.ex. 
snöröjning och halkbekämpning. För att möjliggöra före- och efterstudier, vilket är en viktig del i 
forskningen, krävs en samverkansplattform mellan kommuner och forskningsinstanser samt tillgång till 
faktiska infrastrukturåtgärder/-objekt att studera. Syften med den här förstudien är därför att bidra till 
konkretiseringen av nätverket Svenska Cykelstäder och hur nätverket ska jobba med forskningsfrågor 
samt bana väg för att koppla forskningsprojekt kring effekten av infrastrukturåtgärder till nätverket. 
 
Målet med förstudien är att bedöma potentialen för att knyta forskningsprojekt kring effekten av 
infrastrukturåtgärder till det nybildade nätverket Svenska Cykelstäder. Bedömningen grundas i 1) en 
mindre litteraturöversikt över befintlig kunskap om effekten av åtgärder och av metoder för att utreda 
effektsamband, 2) en beskrivning av hur nätverket kan fungera som samverkansplattform samt 3) en 
kartläggning av medlemskommunerna planerade åtgärder och deras eventuella intresse i att delta i 
forskning kring effekten av åtgärderna. Bedöms potentialen som god kommer dessutom även mål, 
syfte, upplägg och genomförandeplan för fortsatt forskning levereras. 
 
 
 

                                                        
1 Handbok om vägar och gators utformning som behandlar detaljerade utformningsfrågor så som dimensionering 
och mått. (Frid 2012a, 2012b och 2012c) 
2 Handbok för utformning av trafik för attraktiva städer som hanterar trafikfrågor på̊ en övergripande nivå̊. (Nilsson 
et al, 2007) 
3 Handbok för utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. (Wallberg et al, 2010) 
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3. GENOMFÖRANDE 
 
Förstudiens upplägg delades i grova drag upp i följande delar; 
 
Litteraturstudie kring effekten av åtgärder och metoder för effektutvärdering  
För att beskriva nivån av befintlig, publicerad kunskap om effekten av åtgärder och hur den via 
forskningsinitiativet Cykeleffekt kan kompletteras genomfördes en mindre litteraturstudie. 
Litteraturstudien kartlade även vilka metoder som kan användas för att utvärdera åtgärders effekt. 
Litteraturstudien utgick från forskningrapporterna; Cykelvägars standard (Niska, 2011) och; Statistik 
över cyklisters olyckor (Niska & Eriksson, 2013). Därutöver användes dels de referenser som listas i 
rapporterna och dels några centrala skrifter av icke-akademisk karaktär (t.ex. GCM-handboken). 
Slutsatser presenteras i kapitel 4. 
 
Konkretisering av nätverket och identifiering av konsortium för fortsatt forskning 
Nätverket Sveriges Cykelstäder var inför förstudien i konceptstadie och bestod i grova drag endast av 
en temporär ledningsgrupp, en vision och ett antal intresserade kommuner. Under förstudien 
konkretiserades nätverket via bl.a. formulering av syfte, mål och medlemskriterier i nära samarbete 
med kommunerna. Resultatet av arbetet beskrivs i kapitel 5 och konkretiseringen kommer att fortsätta 
under 2015. Det framtogs under förstudien även en plan på hur nätverket kan jobba med 
forskningsfrågor. Den presenteras i kapitel 8. 
 
Inventering av medlemskommunerna åtgärdsplanering samt planerade åtgärder  
En webbenkät skickades ut till registrerade kontaktpersoner för de kommuner som inför Svenska 
Cykelstäders första officiella träff visat intresse för att medverka i nätverket. Syftet med webbenkäten 
var att kartlägga hur kommunerna jobbar med infrastrukturåtgärder, vilka typer av åtgärder de 
planerade framgent samt huruvida de var intresserade av att delta i forskning kring åtgärdernas effekt. 
Fokus var att samla in kvalitativ information. Därför inkluderades mestadels öppna frågor i 
webbenkäten som totalt innehöll sex frågor. 16 av de 17 tillfrågade kommunerna fyllde i enkäten. 
Deras svar analyserades med hjälp av affinitetsdiagram vilket i grova drag innebär att informationen 
omorganiseras för att identifiera återkommande teman (Courage & Baxter, 2005). De slutsatser som 
framkom presenteras i kapitel 6 medan enkätsvaren återges till fullo i appendix 1. 
 
Planering och sammanställning av workshop 
För att gemensamt ta fram formerna för dels nätverket Svenska Cykelstäder och dels 
forskningsinitiativet Cykeleffekt, anordnades en workshop. Till workshopen, som hölls i Stockholm den 
22:a oktober bjöds registrerade kontaktpersoner för de intresserade kommunerna in - 23 
representanter från 16 olika kommuner deltog. Workshopen följde följande program:  
 

! Presentation av träffens syfte och mål samt presentation av deltagare  
! Introduktion till Svenska Cykelstäder  
! Diskussionsövning kring förväntningar på nätverket 
! Introduktion till Cykeleffekt  
! Presentation av slutsatser från webbenkät 
! Gruppdiskussioner kring inriktning och upplägg på forskning kopplad till nätverket 
! Sammanfattning och information om framtida arbete 

 
De slutsatser från workshopen som rör forskningsinitiativet presenteras i kapitel 7 medan fullständiga 
mötesanteckningar finns bifogade i appendix 2. 
 
Författande av genomförandeplan, syfte och mål för fortsatt forskning  
Utifrån resultatet av litteraturstudien, inventeringen av kommunernas åtgärder och diskussionerna 
under workshopen bedömdes forskningspotentialen som god. Därför togs genomförandeplan, syfte 
och mål för fortsatt forskning fram. Detta presenteras i kapitel 8 och har skickats ut på remiss till 
medlemskommunerna.  
 
Förstudien har utförts i samarbete mellan Viktoria, VTI och branschorganisationen Svensk Cykling, 
med Göran Smith vid Viktoria som huvudansvarig. Cykelfrämjandet och medlemskommunerna i 
Svenska Cykelstäder har bidragit till konkretiseringen av nätverket samt till det övriga arbetet genom 
de insikter och synpunkter som framkom via webbenkäten och under workshopen. 
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4. EFFEKT & EFFEKTUTVÄRDERING 
 
Detta kapitel ger en översikt av kunskapsläget för effekt och effektutvärdering av åtgärder inom 
utformning, drift och underhåll av cykelinfrastruktur. 
 
Valet att cykla 
För att förstå varför potentiella cyklister väljer att cykla eller inte krävs ett holistiskt angreppssätt med 
trafikanten i centrum. Därför är teorin om planerat beteende (Azjen, 1991) en lämplig utgångspunkt 
(se t.ex. Eriksson, 2009). Teorin länkar samman individers föreställningar med deras beteende och 
hävdar att attityd gentemot beteenden, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll tillsammans 
formar en individs intentioner och beteenden (figur 2). Sambandet kan vara antingen direkt eller 
indirekt beroende av individens grad av kontroll. I det här sammanhanget är det därmed – enligt teorin 
– i grunden eventuella cyklisters föreställningar om konsekvensen av att välja att cykla, föreställningar 
om normativa förväntningar från andra samt föreställningar om lätthet eller svårighet i att välja att 
cykla som kommer att avgöra om de väljer att cykla eller inte. Med andra ord är det inte de faktiska 
förutsättningarna att cykla som är primärt avgörande för valet, utan snarare hur eventuella cyklister 
uppfattar dem. Modellen om planerat beteende är dock framförallt relevant för de trafikanter som 
vanligtvis inte cyklar. När beteenden utförs upprepade gånger styrs dem framförallt av automatiserade 
kognitiva processer och föregås i många fall alltså inte av genomarbetade beslutsprocesser (Aarts et 
al, 1998). Följaktligen påverkar även eventuella cyklisters befintliga transportbeteenden valet att cykla. 
 

  

Figur 2 Teorin om planerat beteende (Azjen, 1991) 

Uppfattningar om valet att cykla påverkas enligt Banduras teori om reciprok determinism, precis som 
alla tankar, val och beteenden, utav både interna och externa faktorer (Bandura, 1986). 
Påverkansfaktorer som behöver studeras för att förklara valet att cykla relaterar därför bland annat till: 
 

! Trafikantens egenskaper (t.ex. psykologiska, och sociodemografiska faktorer) 
! Trafikantens uppgift och mål (t.ex. avstånd och transport-/användningssyfte) 
! Trafikantens produkter (t.ex. cykelfordon och säkerhetsutrustning) 
! Kontexten (t.ex. infrastruktur, övriga trafikanter och väder) 
! Övriga typer av incitament (t.ex. regelverk, kultur, normer, policys och rykte).  

 
Vidare har självklart även trafikantens alternativ samt kunskap om och erfarenhet av alternativen en 
avgörande inverkan på om hon väljer att cykla eller inte då det i slutändan är cyklingens relativa 
attraktivitet gentemot andra trafikslag som avgör (så länge cykeln används i transportsyfte och resan 
inte går att undvika). 
 
Otaliga forskningsstudier har studerat hur olika faktorer påverkar valet att cykla (se t.ex. referenslistan 
i Eriksson, 2009). Resultaten är dock ofta svåra att jämföra, bygger sällan vidare på varandra och det 
är överlag svårt att skapa en helhetsbild. Det beror till stor del på frågans komplexitet, men enligt 
Eriksson (2009) även på definitions- och kategoriseringsproblematik mellan studierna och på 
bristande tillämpning av teoretiska modeller. I ett av få försök till att skapa en teoretisk modell 
specificerar Rietveld och Daniel (2004) fyra faktorer som har potential att påverka cykelanvändning: 
individuella faktorer (inklusive sociokulturella), den generaliserade kostnaden att cykla, den 
generaliserade kostnaden för andra transportmedel samt lokala åtgärder (figur 3). Lokala åtgärder 
innefattar såväl ”push”-åtgärder som ”pull”-åtgärder; dvs. både åtgärder som gör det mer attraktivt att 
cykla (t.ex. ekonomiska subventioner) och åtgärder som gör det mindre attraktivt att välja andra 
transportmetoder (t.ex. höjda bensinskatter eller parkeringsavgifter). Lokala åtgärder innefattar även 
infrastrukturåtgärder enligt modellen, vilket är fokus för såväl forskningsinitiativet Cykeleffekt som den 
här litteraturstudien. 
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Figur 3 Faktorer bakom cykelanvändning (Rietveld & Daniel, 2004) 

Cykelinfrastruktur 
Exempel på övergripande påverkansfaktorer som nämns i litteraturen och som på olika nivåer 
relaterar till infrastruktur är: 
 

! Kortare avstånd ökar cykelanvändningen (t.ex. Pucher & Buehler, 2006) 
! Mindre höjdskillnader ökar cykelanvändningen (t.ex. Parkin et al, 2008) 
! Mindre skaderisk ökar cykelanvändningen (t.ex. Pucher & Buehler, 2006) 
! Större tillgång till cykelinfrastruktur ökar cykelanvändningen (t.ex. Dill & Carr, 2003)  
! Större tillgång till övriga cykelfaciliteter ökar cykelanvändningen (t.ex. de Geus et al, 2008) 

 
När det gäller hur cykelinfrastrukturen ska utformas, skötas och underhållas för att öka 
cykelanvändningen sammanfattar Michels (1993) cyklisters grundläggande kvalitetskriterier för 
cykelinfrastruktur (rangordnade efter betydelse): 
 

! Kontinuitet – Sammanhängande, enhetliga cykelvägnät med jämn och hög standard. 
! Genhet – Ändamålsenlig infrastruktur med korta restider och få omvägar och fördröjningar4.  
! Attraktivitet – B.la. trygg, trevlig, överskådlig, tyst och vacker resväg. 
! Säkerhet – Objektiv och subjektiv säkerhet. 
! Komfort – Bl.a. jämn infrastruktur med få lutningar, hinder och svårigheter att ta sig fram.  

 
Kriterierna föreslår att det, näst efter kontinuitet och genhet, är viktigast att förstå hur 
cykelinfrastrukturen utformas, sköts och underhålls för att cyklister ska uppleva den som attraktiv. Den 
definition av attraktivitet som Michels (1993) använder kan dock diskuteras då alla kvalitetskriterier 
måste beaktas för att cykelanvändning ska bli ett attraktivt val. Det är t.ex. den senare utgångspunkten 
Niska (2011) använder i en kunskapssammanställning där hon utreder vad som upplevs som en 
attraktiv cykelväg. Där framhålls att jämna, väl underhållna och ordentligt byggda cykelvägar är en 
grundbult för att öka intresset för cykling. Sammanställningen refererar även till Bohle (1999) som 
hävdar att separering från motorfordon är en av de viktigaste parametrarna för att öka cykling då det 
upplevs som tryggare jämfört med när cykelinfrastrukturen ligger i direkt anslutning till motorfordonens 
vägbana eller när cyklister är hänvisade till vägbanan. Ett axplock av parametrar inom utformning, drift 
och underhåll av infrastrukturen som enligt litteraturen påverkar attraktiviteten och därmed valet att 
cykla presenteras på nästa sida. Listan är inte på något sätt uttömmande och flera av påståendena 
har motargumenterats i andra forskningsrapporter. Syftet med listan är endast att illustrera 
mångfalden av parametrar.  
                                                        
4 På svenska används ofta begreppet framkomlighet, vilket I GCM-handboken defineras som “den del av 
kvaliteten tillgänglighet som beskriver förbrukning av tid för förflyttningar i trafiknäten som gående, cyklist, 
busspassagerare eller bilförare. Förbrukning av tid beror av förflyttningens längd och hastighet” (Wallberg et al, 
2010). Med andra ord är framkomligheten ett resultat av bland annat genhetskvoten (skillnaden mellan det 
faktiska avståndet mellan två punkter och fågelavståndet) och eventuella fördröjningar. 
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! Jämn vägyta förbättrar komforten (Niska, 2011). Asfalt eller betong anses därför som 

attraktivare än t.ex. grus (Bohle, 1999). 
! Större utrymme förbättrar framkomligheten och säkerheten, bland annat eftersom det tillåter 

större cykelflöden och att cyklister passerar varandra utan att fler konflikter tillkommer. Ger 
även större vingelmån. Tillfredsställande bredd ökar därmed den upplevda attraktiviteten 
(Bohle, 1999). 

! Lägre volymer och hastigheter på motorfordon ökar bl.a. säkerheten och tryggheten (Pucher 
& Buheler, 2008). För att minska hastigheten vid korsningspunkter kan åtgärder så som 
hastighetsgupp, förhöjda passager och överfarter, vägkuddar, avsmalningar samt automatiska 
detekterings- och varningssystem vara effektiva (Jönsson, 2010). 

! Stopp i form av t.ex. reglerade eller oreglerade korsningar minskar framkomligheten och 
därmed den upplevda attraktiviteten (Bohle, 1999). Signalprioritering genom så kallad grön 
våg för cyklister ökar av samma anledning den upplevda attraktiviteten (Jönsson, 2010). 

! Separering av cyklister och motorfordon vid korsningar i antingen tid eller rum kan öka 
framkomligheten, säkerheten och tryggheten. Exempel på separationsmetoder som anses ha 
positiv effekt är cykelboxar, planskildhet samt separat reglering av cyklister vid trafiksignaler 
(t.ex. Elvik et al, 1997, Jonsson et al, 2011 och Jönsson, 2010). 

! Rumslig separering av trafikflöden som skiljer sig med avseende på hastighet, riktning och 
massa ökar generellt trafiksäkerheten (Wegman & Aarts, 2006). Separering från motorfordon 
ökar även tillgängligheten och jämställdheten (Garrard et al, 2008) medan färre interaktioner 
med bilar, cyklister och gående ökar den upplevda attraktiviteten (Bohle, 1999). 

! Buller minskar den upplevda attraktiviteten (Bohle, 1999). 
! Dålig sikt och belysning inverkar negativt på bl.a. säkerhet (Bergström, 2000) och trygghet 

och därmed på den upplevda attraktiviteten (Bohle, 1999) . 
! Nivåskillnader, t.ex. i form av gatukanter, minskar framkomligheten (Ljungberg, 1986) och 

säkerheten (Niska & Eriksson, 2013). Attraktiv omgivning ökar även den upplevda 
attraktiviteten. Framförallt nämns gröna och tysta miljöer i litteraturen vilka dock även kan 
hämma tryggheten om de leder till isolering från andra människor eller försämrad sikt eller 
belysning (Bohle, 1999). 

! Vindskydd ökar attraktiviteten då köld och ökad ansträngning gör att vind är ett viktigt 
argument för att inte cykla (Hydén et al, 2012) 

! Säker och skyddad cykelparkering stimulerar cykelanvändning (Envall, 2011). 
! Kringtjänster som möjligheter till att duscha, reparera cykeln med mera ökar attraktiviteten 

(Pucher et al, 2010). 
! Bra vinterväghållning i form av snöröjning och halkbekämpning ökar framkomligheten och 

säkerheten (t.ex. Bergström, 2000). 
! Övriga halkbekämpande åtgärder så som borttagande av löst grus och löv ökar 

trafiksäkerheten (Niska & Eriksson, 32013). 
 
Några ytterligare exempel på parametrar som påverkar attraktiviteten positivt som nämns i 
handböcker så som GCM-handboken (Wallberg et al, 2010) och Cykelfokus (Tørsløv, 2014) är hög 
genhetskvot, god vägvisning, mjuka kurvradier och lutningar, tydliga markeringar i form av färg, linjer 
och symboler, bombering och diken för att dränera vägbanan samt integration med andra delar av den 
multimodala resan så som kollektivtrafik.  
 
Trafiksäkerheten (objektiv och subjektiv) är en vital grundpelare för cykeltrafikens hållbarhet och 
attraktionskraft vilket återspeglas i kvalitetskriterierna ovan. Det är även på trafiksäkerheten som FoU-
insatser till stor del fokuserat (Nilsson, 2003). Ett av motiven är att cyklisterna är den mest utsatta 
trafikantgruppen då de utgör den största patientgruppen bland trafikskadade (Saxton, 2014). År 2010 
stod t.ex. cyklisterna för 34 % av det totala antalet slutenvårdade trafikanter och antalet skadade 
cyklister har ökat sedan dess (Schyllander & Ekman, 2013). Även de preliminära siffrorna  för antalet 
dödade cyklister 2014 ser dystra ut med 33 omkomna cyklister till och med november månad 
(Transportstyrelsen, 2014a). Den positiva trafiksäkerhetstrenden för cyklister som pågått sedan 80-
talet kan därmed vara på väg att vända (även om förbättrad rapportering till STRADA5 sannolikt är en 
bidragande faktor till högre skadesiffor). Att hantera en önskad ökad andel cykelresor och samtidigt 
infria de nationella trafiksäkerhetsmålen även för cyklisterna är en av de största utmaningarna inom 
trafiksäkerhetsarbetet (Trafikverket, 2014). 
 
                                                        
5 STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.  Namnet är 
en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Transportstyrelsen, 2014b) 
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Åtta av tio cyklister som skadas allvarligt i trafiken i Sverige idag gör det i singelolyckor, medan en av 
tio gör det i en kollision med motorfordon. Sju av tio av dödsolyckorna beror av kollision med 
motorfordon, vanligtvis en personbil (Niska & Eriksson, 2013). Det krävs både passiva och aktiva 
åtgärder för att minska dessa siffror; dvs. både åtgärder som förebygger olyckor och som lindrar 
konsekvensen när de väl inträffar. Åtgärder som bedöms ha störst potential med avseende på att 
minska antalet allvarligt skadade cyklister är bättre halkbekämpning samt användning av dubbdäck, 
cykelhjälm och skyddsjacka/-byxor (Trafikverket, 2014). Andra åtgärder med stor potential är bl.a. 
borttagande av löst grus, bättre barmarksunderhåll, justering av kantstenar, separerade cykelbanor, 
säkrare cykelöverfarter och borttagning av fasta föremål på och i anslutning av cykelvägen (Niska & 
Eriksson, 2013). Med andra ord är såväl utformnings- som drift- och underhållsåtgärder relevanta för 
att säkerställa cyklisters trafiksäkerhet. Viktiga drift- och underhållsåtgärder för att öka säkerheten för 
cyklister är att skapa jämna ytor i anslutning till korsningar, skärpa rutiner för att tidigt upptäcka och 
åtgärda potthål och andra skador i vägbanan, minska halkrisken genom att sopa undan löst grus från 
vägbanan och skapa fungerande rutiner för halkbekämpning under vintern (Niska, 2011).  
 
Sammanfattningsvis kan det utifrån litteraturöversikten konstateras att utformning, drift och underhåll 
av cykelinfrastrukturen är en av flera faktorer som har inverkan på cyklisterna och på de parametrar 
som påverkar valet att cykla. Det har dock varit svårt att hitta tydliga resultat gällande effekterna av 
specifika åtgärder och det går sällan att hitta kvantifierade effektsamband. Kunskapsbristen återges i 
ett flertal av de genomgångna rapporterna (Eriksson 2009, Niska 2011, Niska & Eriksson, 2013, 
Rissel et al, 2013, Spolander, 2013). Även Trafikverkets rapport Effektsamband för 
vägtransportsystemet konstaterar dels att det finns en generell brist på kunskap om effektsamband 
och dels att behovet av underlag kring effektsamband, såväl tillgång till som utveckling av, är stort 
(Berg, 2013). Att generera detaljkunskap om detta är nödvändig för att kunna ta hänsyn till 
korrelationer mellan olika insatser, både systemeffekter och eventuella kompensationseffekter (Niska 
& Eriksson, 2013).  
 
Mobilitetshanering 
Även om fokus för litteraturstudien var infrastrukturfrågor uppdagades även ett antal mindre insikter 
om vilken effekt mjuka åtgärder, så som mobilitetshantering kan ha på cykeltrafiken. Dvs. olika typer 
av informations- och kommunikationskampanjer ämnade att påverka potentiella cyklister till att cykla. 
 
En teoretisk modell för beteendeförändring som används som bas för många cykelkampanjer6 är den 
transteoretiska modellen för förändring, föreslagen av Prochaska och DiClemente (1983). Enligt teorin 
går individen igenom fem stadier vid en beteendeförändring (Eriksson, 2009): 
 

! Förnekelse – överväger inte någon beteendeförändring 
! Begrundande – överväger en beteendeförändring 
! Förberedelse – påbörjar en beteendeförändring 
! Handling – utför beteendet 
! Underhåll – utför beteendet regelbundet 

 
Kampanjer riktar sig ofta till potentiella cyklister som befinner sig i stadie två eller tre, dvs. som 
överväger en beteendeförändring eller nyligen har påbörjat den. Anledningen är att det krävs ett visst 
mått av engagemang eller vilja för att beteendeförändringen ska bli till, samtidigt som det oftast krävs 
upplevda fördelar snarare än information för att ett beteende ska bli varaktigt. Med andra ord är 
avsikten med kampanjerna till stor del att förmå potentiella cyklister att testa att cykla. Vidare 
konstaterade Gatersleben och Appleton (2007) att attityder och synen på olika barriärer förändras när 
potentiella cyklister går från stadie ett till stadie fyra i modellen. Forward (2014) gör gällande att det 
framförallt är föreställningar om de kortsiktiga effekterna som förändras mellan de olika stadierna, bl.a. 
hur fort och effektivt det är att cykla. Detta stärker bilden av att kampanjer bör designas olika beroende 
på vilket stadie den tilltänkta målgruppen befinner sig i. Det tar Forward (2014) fasta på när hon 
föreslår rekommendationer för hur kampanjer bör utformas för att attrahera potentiella cyklister i de 
olika stadierna. Några av hennes slutsatser är att det tar tid att förändra beteenden, att förändringen 
sker stegvis och att varje steg har sina egna behov. Det är enligt Forward (2014) de behoven som bör 
tas hänsyn till vid utformande av beteendeförändrande program.  
 
Nedan följer några exempel på fallstudier där effekten av mjuka åtgärder har studerats. Rose och 
Marfurt (2007) studerade effekter av en årlig cykla-till-jobbet-dag. Resultaten visade att utav dem som 
cyklade till arbetet för första gången under kampanjen var det ungefär en fjärdedel som fortfarande 

                                                        
6 Även relevant att beakta för infrastrukturåtgärder. 
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cyklade vid en mätning fem månader efter kampanjen. Mutrie et al (2002) undersökte effekten av att 
ge ut praktisk information (t.ex. förslag på rutter) i syfte att förmå folk att gå eller cykla till jobbet. I 
studien som genomfördes i Storbritannien inkluderades individer i det andra och tredje stadiet i 
modellen ovan. Resultaten visade att andelen som promenerade till arbetet ökade men inte andelen 
som cyklade. I en systematisk genomgång av 22 studier kom Ogilvie et al (2004) fram till att det finns 
stöd för att interventioner som riktar sig mot motiverade undergrupper (dvs. stadie två eller tre) kan 
öka andelen cykling och gång, till skillnad från t.ex. generella kampanjer. Vermeulen (1997) visade i 
en liknande genomgång att resultaten av kampanjer mestadels var positiva. Möser och Bamberg 
(2008) kom i en genomgång av 141 mjuka åtgärder fram till att de i genomsnitt ökade andelen inte-bil 
från 39 till 46 procent.  
 
Sammanfattningsvis verkar det överlag som att informations- och kommunikationskampanjer kan ha 
positiv effekt, framförallt om de riktas mot förändringsbenägna målgrupper. Det kan även vara effektivt 
att kombinera fysiska förändringar med kampanjer (t.ex. Ljungberg, 1981). Vidare är incitament av 
monetär karaktär fördelaktiga (Hydén et al, 1998), både för att förmå folk att testa nya beteenden och 
för att öka chansen att de blir varaktiga (se t.ex. några exempel i Atterbrand et al, 2005). Eriksson 
(2009) slår avslutningsvis fast att det finns studier som indikerar att vissa interventioner kan vara 
effektiva för att öka cykelanvändningen men att det krävs bättre kunskap för att kunna dra några 
långtgående slutsatser. 
 
Metoder för effektuppskattning 
Konventionellt används framförallt resvaneundersökningar och flödesmätningar för att utvärdera 
eventuella förändringar i cykeltrafiken (Niska et al, 2010). Resvaneundersökningar utförs kontinuerligt 
på nationell, regional och lokal nivå och används framförallt för att skatta resvanor i en stadsdel, 
kommun, region eller i ett ännu större område. Undersökningarna är tidskrävande och dyra men ger 
ett rikt material om de förflyttningar mellan trafikslag som registrerats. Trafikflödesmätningar mäter 
istället trafikflöden. De fångar många förflyttningar per tidsenhet jämfört med resvaneundersökningar, 
men ger en ganska begränsad kunskap om förflyttningarna. Flödesmätningar besvarar t.ex. inte frågor 
om vem trafikanten är, vilka resvanor hon har eller syftet med den aktuella resan. Vidare ger 
flödesmätningar liten insikt i vad som händer utanför de observerade länkarna. I en jämförelse mellan 
de två metoderna listar Vägverket (2005) följande faktorer: 
 

Metod Resvaneundersökning Trafikflödesmätning 
Urvalsram Personer Förflyttningar 
Resultat Befolkningens resvanor i en 

region. 
Trafikvolymer. Inte information om 
start- och målpunkt eller ärende. 

Undertäckning Personer som gör resor i 
kommunen men inte bor där 
kommer inte med. 

De som inte reser alls fångas inte 
in, inte heller de som reser på 
andra platser än där man mäter. 

Övertäckning Möjlighet att exkludera t.ex. 
yrkestrafik. 

All trafik fås med. 

Snabbhet Lång tid mellan insamling och 
resultat. 

Snabba resultat. 

Fördel Rikt material, många 
användningsområden. 

Enkel, lite förberedelser, snabba 
resultat. 

Nackdel Krävande, tid och pengar. Gör enbart information om flöden 
på mätställena. 

 
Tabell 1 Metodjämförelse (Vägverket, 2005) 

 
Niska et al (2010) sammanställer behov och tillvägagångssätt för att utföra resvaneundersökningar 
och flödesmätningar i syfte att följa upp gång- respektive cykeltrafiken. I Niska et al (2012) fortsätter 
utvärderingen och i slutändan föreslås en harmoniserad metod för uppföljning av andelen gång- 
respektive cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och flödesmätningar. 
Rekommendationerna avser dock främst uppföljning av gång- och cykeltrafik i en hel region under en 
längre tid. Ansatsen i Cykeleffekt är som bekant att utvärdera vilken effekt utpekade förändringar i 
utformning, drift och underhåll av infrastrukturen har på cykeltrafiken, för att sedan, utifrån resultaten, 
kunna ta fram hypoteser om eventuella effektsamband. Cykeleffekt är därför än mer känsligt för den 
starka spatiala och temporala variation som cykeltrafiken upplever. Vidare är t.ex. markanvändning 
och stadsplanering överordnat infrastrukturens betydelse för valet att cykla då de bl.a. är avgörande 
för persontransporternas längd (Robertsson et al, 2013). Eventuella förändringar i trafikmängd kan 
därmed inte härledas till den infrastrukturella förändringen. Det kommer följaktligen att vara mycket 
svårt, om inte omöjligt, att identifiera effektsamband mellan infrastrukturen och kvantitativa mått på 
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cykeltrafikens storlek. Ansatsen i forskningsinitiativet Cykeleffekt är därav att komplettera skattningar 
av cykeltrafikens storlek med att studera dels infrastrukturförutsättningar som påverkar valet att cykla 
(se avsnitten ovan) och dels cyklisternas föreställningar om förutsättningarna. Med andra ord är 
avsikten att undersöka hur alla de block som presenteras i strukturen i figur 4 förändras för att därefter 
identifiera eventuella effektsamband. Exempel på effekter som kan studeras utöver flöden och 
resvanor är därför t.ex. huruvida studerade förändringar påverkar infrastrukturens kontinuitet, genhet, 
attraktivitet, säkerhet eller komfort samt hur cyklisterna uppfattar dessa förutsättningar. Detta kan med 
fördel studeras genom en kombination av tekniska mätningar (se t.ex. friktionsmätningar i Bergström, 
2000 eller jämnhetsmätningar i Niska & Sjögren, 2007) och studier av cyklisternas beteende (se t.ex. 
konfliktstudier i Towliat, 2001). Nedan följer en beskrivning av några av de aspekter som bör beaktas 
samt några av de grundläggande metoder som kan användas. 
 

 
 

Figur 4 Logik bakom effektuppskattning i Cykeleffekt 

För att studera hur utformning, drift och underhåll av infrastrukturen påverkar cyklisterna är det 
lämpligt att studera cykeltrafiken före och efter en förändringsåtgärd, så kallade för- och efterstudier 
(t.ex. Ledén et al, 1997). Därefter kan eventuella objektiva eller subjektiva skillnader analyseras 
gentemot de förändringar som gjorts i infrastrukturen. Ett annat upplägg är så kallade tvärsnittsstudier 
där effekten av infrastrukturskillnader studeras i olika trafikmiljöer men med i övrigt likartade 
förutsättningar (t.ex. Nilsson & Brundell-Freij, 2004). Vidare kan även samma åtgärd studeras i olika 
miljöer ifall målet är att studera kontextuell påverkan på åtgärdens effekt. Hur som helst är det av 
största vikt att ha ett väldefinierat och väldokumenterat ursprungsläge att jämföra mot, dvs. att utföra 
en systematisk nollmätning. Två andra avgörande val är huruvida studien ska inkludera subjektiva 
data (t.ex. självskattning) och/eller objektiva data (t.ex. trafikflöde) samt studier av faktiskt effekt 
(objektiv eller subjektiv) och/eller hypotetisk effekt (alltid subjektiv). 
 
När effekterna av en åtgärd ska utvärderas är det vidare viktigt att utveckla rättvisa mått som tar 
hänsyn till exponering. Lokala åtgärder har t.ex. potential att kraftigt höja standarden på enstaka stråk 
vilket kan göra att de i utvärderingar blir högt värderade även om de endast berör ett mindre antal 
personer eller en mindre del av staden. Ett helt cykeltrafikprogram har inte samma möjlighet till 
drastiska och märkbara förändringar varför de ofta värderas lägre. De berör dock ett större antal 
cyklister och kan därmed totalt ha en stor effekt på antalet cykelresor (Hunhammar, 2005). Det är 
vidare även viktigt att ta hänsyn till indirekta effekter och effekter på systemnivå. Cykeltrafik-
programmet har t.ex. utöver den direkta effekten på antalet cykelresor ofta även en indirekt effekt på 
grund av eventuell marknadsföring. Lokala åtgärder kan vidare locka till sig cyklister från närliggande 
cykelstråk med sämre förutsättningar och kan vid en mätning ha fått en cykeltrafikökning samtidigt 
som cykeltrafiken har sjunkit på de andra stråken och därmed, totalt sett, varit oförändrad 
(Hunhammar, 2005). 
 
Basmetoder inom etnografiska studier – dvs. studier av personer och kulturer - är intervjuer, 
observationer och enkäter (Schensul, 1999). Intervjuer och observationer gör det möjligt att både 
studera hur studieobjekt agerar och varför de agerar på ett visst sätt medan resultat sedan kan 
valideras med enkätstudier. Dessa basmetoder bör därför även utgöra grunden i studier kring hur 
cyklister påverkas av infrastrukturen. Beroende på hur explorativt syfte studien har kan metoderna 
hållas mer eller mindre öppna. T.ex. kan det varieras huruvida intervjuerna är strukturerade eller 
ostrukturerade medan observationer kan variera med avseende på vilken dokumenteringsmetod som 
används, vem som deltar, huruvida observatören själv deltar, om den observerade personen är 
medveten om att den observeras eller ej samt om observationen genomförs i verklig användningsmiljö 
eller i labbmiljö. Observationsmetoder som på senare år används för att observera cyklistbeteende 
och för att samla in naturalistisk resestatistik är att antingen använda instrumenterade cyklar med 
kameror (t.ex. Dozza & Werneke, 2014) eller mobilapplikationer (t.ex. Envall & Koucky, 2013). 
Resultaten har sedan bl.a. använts för att förstå vilka krav cyklister av olika slag ställer på 
infrastrukturen. Många studier av cykeltrafiken är hur som helst till stor del baserade på enkäter 
snarare än intervjuer och observationer (t.ex. Rissel et al, 2007). Fördelen är framförallt tidseffektivitet 
och att urvalet därmed kan vara större, medan nackdelen är avsaknaden av möjligheten att undersöka 
varför respondenterna svarar som de gör. Ett annat problem är att svarsfrekvens ofta är låg vid 
enkätstudier, vilket kan påverka tolkningen av resultaten. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en bred flora av möjliga metoder för att studera 
hur åtgärder med avseende på utformning, drift och underhåll av infrastruktur påverkar cyklister och 
cykeltrafik. Effektsamband är dock ett komplext och svårstuderat fenomen varför det krävs ett 
holistiskt angreppssätt och en kombination av metoder för att identifiera och förklara eventuella 
samband. Studier av resvanor och trafikvolymer bör kompletteras med intervjustudier, observationer 
och enkäter för att förstå hur förändringar i infrastrukturen påverkar förutsättningarna att cykla och 
därigenom beteende, upplevelse och valet att cykla. Vidare är de metoder som identifierats i 
litteraturgenomgången dels utvecklade utifrån traditionella cyklisters behov och har dels sitt ursprung i 
implementeringsstrukturer där professionella grupper präglas av utbildning, yrkesutövning och 
organisering av arbetet som länge varit inriktad mot att, på strukturnivå, optimera framkomlighet för 
biltrafik (Aretun & Robertsson, 2013). Mycket tyder på att cykeltrafiken kommer att ändras på sikt, 
exempelvis med nya typer av cykelfordon och en förändrad omvärld. En åldrande befolkning, 
förändrad stadsplanering, nya policys för att främja utvalda färdsätt och introduktion av nya 
transportmedel kommer t.ex. att påverka cyklister framtida säkerhetsutveckling (SWOW, 2006). 
Befintliga mått och metoder behöver därför utvecklas och kompletteras med nya, som i större 
utsträckning utgår ifrån cykeltrafikens faktiska förutsättningar och behov.  

Slutsats 
Litteraturöversikten pekade på att utformning, drift och underhåll av infrastrukturen påverkar cyklister 
och cykeltrafik men att kunskapen om hur olika parametrar påverkar är låg. Vidare indikerade den att 
det finns metoder för att möjliggöra den forskning som krävs för att utreda effektsamband.  
 
Det finns dock många anledningar till att effektsamband inte har identifierats och kartlagts i någon 
större utsträckning. Det är för det första mycket komplicerat att ta fram dessa effektsamband och dels 
så har en underskattning av komplexiteten och en brist på resurser för och fokus på cykelforskningen 
inneburit att effektsambanden saknas. Andra orsaker till att det är så svårt att bedöma effekten av 
enskilda infrastrukturåtgärder är att det dels är mycket annat som är överordnat betydelsen av 
infrastrukturens utformning, som t.ex. markanvändning och stadsplanering (Robertsson et al, 2013) 
och dels att det oftast är kombinationer av åtgärder som uppnår effekter i form av förändrat 
färdmedelsval (Aretun & Robertsson, 2013). Med det sagt är två ytterligare slutsatser från 
litteraturstudien att 1) studier av effektsamband kräver långsiktigt och målmedvetet arbete och 2) det 
går inte att förvänta sig att kunna identifiera den exakta effekten för specifika infrastrukturåtgärder. 
Däremot visar granskningarna av påverkansfaktorer och mätmetoder att det förhoppningsvis går att ta 
fram mått och mätmetoder som gör det möjligt att kvantifiera en mängd parametrar som kan användas 
för att studera och uppskatta effekten av att göra en åtgärd eller för att jämföra två olika åtgärder. 
Resultaten kan sedan användas för att bygga hypoteser om vilka åtgärder som är mer eller mindre 
framgångsrika för ett visst syfte.  
 



 11 

5. SVENSKA CYKELSTÄDER 
 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till Svenska Cykelstäder samt syfte och mål med nätverket, 
kriterier för medlemskap och vad som är planerat framgent. 
 
Bakgrund 
Svenska Cykelstäder är ett nätverk bestående av Sveriges bästa cykelstäder. Initiativtagarna bakom 
satsningen är Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad, som såg behovet av att samla de 
mest cykelvänliga kommunerna i arbetet att främja ökad och säker cykling i Sverige. Sveriges 
kommuner har en nyckelroll i utvecklingen av infrastruktur och andra cykelfrämjande åtgärder, något 
som blev än mer tydligt efter regeringens översyn i cyklingsutredningen (Johansson, 2012) 
 
Idén till Svenska Cykelstäder föddes under våren 2014. Efter samtal mellan initiativtagarna bjöds tolv 
kommuner in att vara delaktiga i utformningen av nätverket. Urvalet baserades på 2013 års resultat av 
Cykelfrämjandets årliga kommunundersökning kommunvelometern (Gorjifar, 2014). 
  
I början på juni 2014 ägde en första träff för kommuner och initiativtagare rum i Malmö i samband med 
SKLs7 nationella cykelkonferens (figur 5). Alla de tolv inbjudna kommunerna fanns representerade vid 
mötet och ett stort gemensamt intresse visades för att starta nätverket med de grundidéer som 
presenterades. Planen för Svenska Cykelstäder presenterades därefter för VTI och Viktoria. 
Responsen från forskarsidan var likaså mycket positiv då Svenska Cykelstäder innebär en möjlighet 
till att lättare få en bild av kommunernas behov och kan fungera som en arena för effektivare 
implementering och test av nya cykelfrämjande metoder. 
  
I oktober 2014 anordnade Svenska Cykelstäder ett möte och en workshop tillsammans med Viktoria 
och VTI för att konkretisera organiseringen av nätverket och dess framtida planer (se appendix 2). Vid 
workshopen inkluderades ytterligare ett antal kommuner som själva hade tagit kontakt med nätverket 
och önskade medverka. Totalt var 16 av 17 kommuner representerade vid mötet, som resulterade i en 
konkretisering av nätverket och dess arbete framöver. 
 

  
 

Figur 5 Mötesdeltagare i Malmö 

Syfte & mål 
Primära syften med Svenska Cykelstäder är att samordna Sveriges bästa cykelstäder för att öka 
kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner, att gemensamt driva cykelfrågan på ett nationellt 
plan samt att verka som en arena för att initiera och sprida aktuell forskning om hur cyklingen 
framgångsrikt kan ökas inom kommunerna. 
  
Målet är att driva en effektivare positiv cykelutveckling i Sverige, genom en etablerad samverkan 
mellan kommuner och forskare. Det visionära gemensamma målet är att 50 procent av resor under 
fem kilometer sker med cykel. 
                                                        
7 Sveriges Kommuner och Landsting 
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Intressenter 
Svenska Cykelstäder består idag av 17 kommuner, cykelorganisationerna Svensk Cykling och 
Cykelfrämjandet, samt Viktoria och VTI. Medlemskommunerna är följande; Eskilstuna, Gävle, 
Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Stockholm, 
Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. 
  
Forskning 
Nätverket ser möjligheten att initiera forskning och implementera metoder i ett nätverk istället för att 
enstaka kommuner gör det var för sig. Att samarbeta kring forskningen ses som fördelaktigt. Dels ur 
ekonomisk och effektivitetsmässig synvinkel, men framförallt för att samlas runt och utreda de frågor 
som har mer än lokal relevans. Kommunerna är i en position där de i stor utsträckning står inför 
samma problemställningar och samtidigt inte står i direkt konkurrens med varandra. Därför har de 
mycket att vinna i kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Gemensamma forskningsinitiativ främjar bl.a. 
kunskapsuppbyggnad, förankring, metodutveckling och möjligheter till implementering av resultat. 
 
För forskarvärlden innebär Svenska Cykelstäder en ny arena för forskning och implementering av 
forskningsresultat, en typ av arena som hittills saknats på kommunnivå. Nätverket möjliggör t.ex. 
utvärdering av effekter av olika typer av cykelåtgärder samt jämförelser mellan kommunerna. Läs mer 
om hur nätverket kan jobba med forskning i kapitel 8. 
 
Finansiering 
Planen är att deltagande kommuner finansierar ett virtuellt kansli för nätverket med en årlig 
medlemsavgift. Kommunerna har föreslagit 15’000 SEK i medlemsavgift för 2015. Den forskning som 
är planerad att bedrivas i anslutning till Svenska Cykelstäder finansieras separat. 
  
Organisationsstruktur 
Efter workshopen i oktober framgick följande förslag på hur nätverket ska organiseras inför 2015: 
 

! Arbetet styrs av en styrgrupp bestående av fem politiker från fem städer, företrädelsevis 
kommunalråd med ansvar för cykelrelaterade frågor. Styrgruppen leds av en ordförande. 

! Nätverket består av en eller flera tjänstemän från respektive medlemskommun. 
! Vid behov kan arbetsgrupper tillsättas för utpekade frågor, t.ex. forskningsprojekt. 
! Eventuell kan regionala grupper upprättas för att främja mer kontinuerligt samarbete. 
! Administrationen av nätverket hanteras av konsulter. 
! Ekonomin kan vid behov skötas av Svensk Cykling eller dess serviceaktiebolag. 
! Styrgruppen träffas en gång per år, företrädelsevis i samband med ett tillfälle där merparten 

av gruppen ändå träffas. 
! Nätverket träffas två gånger per år, företrädelsevis i samband med ett tillfälle där merparten 

av gruppen ändå träffas. Nätverket kan dessutom utöver det ha möten på distans i form av 
videokonferenser eller telefonkonferenser samt diskutera frågor löpande via ett 
internetbaserat diskussionsforum (se nedan). 

! Arbetsgrupper och regionala grupperingar träffas vid behov. 
! En enkel digital kommunikation mellan nätverkets medlemmar ska upprättas (t.ex. 

internetbaserat diskussionsforum). Relevant information (t.ex. forskningsresultat och 
handböcker) samlas via en länksamling på hemsidan och i nyhetsbrev. 

! Nätverket ska ha ett begränsat antal medlemmar (maximalt 20 kommuner). 
 
Medlemskriterier 
Medlemskommunerna är överens om att nätverket vinner på att hålla en hög profil och därför 
diskuteras det hur nätverket på ett bra sätt skall kunna hitta kriterier för medlemskap. Av det som 
framgick under workshopen (se appendix 2) så är förslaget nu att det minsta kravet för att få möjlighet 
att medverka ska vara att det finns ett politiskt beslut om att bli medlem. Vidare skall det även finnas 
ett kvantifierat och tidsbestämt politiskt beslut om öka cykelandelen i kommunen. 
 
Frågor inför 2015 
Den närmast pågående processen i konkretiseringen av nätverket är att få till ett beslut från de fem 
föreslagna kommuner om att de skapar styrgruppen. I nästa steg skall medelemskriterier och stadgar 
definieras ytterligare. 
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6. ÅTGÄRDER & ÅTGÄRDSPLANERING 
 
Nedan beskrivs först hur kommunerna besvarade webbenkätens frågor. Därefter presenteras en 
slutsats för hur det påverkar forskningsinitiativet. 
 
Genomförda och planerade infrastrukturåtgärder 
Kommunerna ombads beskriva tre viktiga infrastrukturåtgärder som de genomfört sedan 2010 samt 
tre som är planerade mellan 2015 och 2017. Deras beskrivningar inkluderade vad det var för typer av 
åtgärder, när de genomförts eller skulle genomföras, vad syftena var samt ungefär vad åtgärderna 
kostade eller beräknades kosta. I listan nedan åskådliggörs vilka typer av åtgärder som kommunerna 
nämnde mest frekvent (en fullständig lista återges i appendix 1).  
 

! Cykellänkar – Inklusive cykelbanor och GC-banor, cykelvägar och GC-vägar, superstråk och 
snabbcykelleder, cykelfartsgator, cykelfält, cykelbroar samt övriga kommentarer om åtgärder 
av felande länkar och utbyggnad av cykelnätet. 

! Cykelparkering – Inklusive cykelställ, garage och bås (samt övriga ospecificerade typer av 
cykelparkeringar). 

! Korsningsåtgärder – Inklusive upphöjda passager, portar och tunnlar, cykelboxar, 
signaldetektering samt övriga ospecificerade korsningsåtgärder. 

! Övriga åtgärder – Inklusive skyltar och vägvisning, offentliga pumpar, cykelräknare, 
trafikregler och utrymmesfrågor, linjer och symboler, vinterväghållning samt samspelsytor. 

  
Även om listan inte på något sätt är uttömmande, lider av definitionsproblematik och tvivelsutan är ett 
resultat av hur enkätfrågorna formulerats, så vittnar den om att många kommuner utför likartade 
infrastrukturåtgärder. Olika typer av cykellänkar och parkeringsmöjligheter utgör grunden i 
kommunernas planerade cykelinfrastrukturåtgärder och sedermera tillkommer korsningsåtgärder, 
skyltning och kringutrustning så som t.ex. offentliga pumpar, cykelräknare och signaldetektering. 
Svaren bekräftar vidare att kommunrepresentanterna har en stor medvetenhet om de befintliga 
cykelvägnätens egenskaper och att de är uppbackade av relativt tydliga planer för vad som behöver 
åtgärdas för att näten ska förbättras. Åtgärder är därför till stor del fokuserade på att antingen koppla 
ihop befintliga länkar, ombesörja identifierade problem eller bygga till de delar som behövs för att 
cykeltrafiken ska kunna växa. De flesta kommunerna verkar sträva mot heltäckande cykelvägnät 
uppdelade efter hierarki och designade efter möjlighet och funktion. Dvs. nät med breda, separerade 
huvudcykelstråk som bas och mindre cykelbanor och GC-banor som förgrenas ut i staden samt 
parkeringsmöjligheter vid cyklisternas förväntade start- och slutpunkter. Drift- och underhållsåtgärder 
nämns knappt i svaren, vilket troligtvis till stor del beror på hur enkätfrågorna var formulerade. Under 
workshopen diskuterade emellertid sådana åtgärder (se avsnitt 7 och appendix 2). 
 
Utvärdering av infrastrukturåtgärdernas effekt 
Kommunerna tillfrågades därefter huruvida effekten av de genomförda infrastrukturåtgärderna som 
nämns ovan har utvärderats och i så fall enligt vilken metodik. Deras svar visar att effektutvärderingen 
varierar kraftigt, dels mellan kommuner men även från fall till fall. Flera av kommunerna nämner att 
någon utvärdering överhuvudtaget inte utförts medan andra ger exempel på där drygt 400 intervjuer 
har genomförts för att förstå cyklisternas upplevelse före och efter en åtgärd. Vidare är det av naturliga 
skäl framförallt på systemnivå som cykling utvärderas. Många kommuner utför årliga utvärderingar av 
cykelvägnätet men har däremot inte tid att analysera effekten av specifika åtgärder. Undantaget är när 
någon typ av utformning eller metod prövas för första gången i kommunen. 
 
Det är framförallt antingen enkäter och kortare intervjuer som används om kommunerna vill förstå 
cyklisternas upplevelse (utöver de klagomål och synpunkter som lämnas in direkt till kommunen) samt 
manuell eller automatisk räkning som används om de vill kartlägga antal cyklister eller andel cykling. 
Även t.ex. konfliktstudier, framkomlighetsstudier och beteendestudier nämns dock i enskilda fall i 
enkäten. Det är hur som helst tydligt att det inte finns några gemensamma riktlinjer för varken hur 
åtgärder ska utvärderas eller vilken metodik som ska användas.  
 
Dokument, processer och organisationer  
Kommunerna ombads lista och förklara vilka dokument, processer och organisationer inom 
kommunen som styr vilka infrastrukturåtgärder som föreslås, planeras och implementeras. Svaren 
visar att kommunerna har liknande organisation och beslutsträd när det gäller cykelfrågor även om 
namnen på nämnder och förvaltningsenheter skiljer samt vilka typer av strategi- och 
inriktningsdokument som kommunerna använder. 
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Kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutar om årlig budget för de nämnder som har ansvar för 
cykelfrågor. Vilka nämnder det är varierar från kommun till kommun. Några exempel från 
medlemskommunerna är tekniska nämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden samt gatu- och 
samhällsmiljönämnden.  
 
Politikerna i nämnden prioriterar sedan konkreta åtgärder utifrån det förslag som deras 
förvaltningsenhet tagit fram (kallas även kontor, t.ex. trafikkontoret) och inkluderar åtgärderna i 
verksamhetsplanen för året. Prioriteringen grundas allt som oftast i den handlingsplan som finns i 
kommunens specifika plandokument för cykel. I olika kommuner kallas dokumentet för cykelplan, 
cykelparkeringsplan, plan för cykelnät, cykelprogram, utbyggnadsplan för cykelvägnätet eller 
cykeltrafikprogram. Cykelplanen är i sin tur framtagen utifrån kommunens översiktsplan (inklusive 
fördjupad plan och detaljplaner) och trafikplan (ibland kallad transportplan eller trafikstrategi). 
Cykelplanens innehåll påverkas dessutom av kommunens övergripande strategidokument (t.ex. miljö- 
och klimatstrategi) och eventuella nationella och regionala cykelplaner. I vissa kommuner finns det 
utöver den lodräta beslutsgången dessutom en cykelgrupp med representanter från flera nämnder 
som går igenom och förbehandlar alla cykelfrågor. 
 
Den berörda förvaltningen jobbar sedan under året mer praktiskt med de prioriterade åtgärderna 
genom t.ex. utredningar, projektering och upphandling av byggnation. När de tar fram utformningen av 
infrastrukturåtgärderna måste de förhålla sig till eventuella policydokument för utformning samt 
kommunens tekniska handböcker. Dessa handböcker hämtar mycket av sin information från VGU, 
TRAST och GCM-handboken men förhåller sig även till internationella exempel samt förutsättningar 
och praxis i kommunen.  
 
Forskningsintresse 
Slutligen ombads kommunerna meddela huruvida de var intresserade av att delta i forskning kring 
effekten av de infrastrukturåtgärder de planerar. Alla 16 respondenter svarade ja, varav en med 
tillägget att de även är intresserade av metodutveckling för utvärdering av åtgärder. 
 
Slutsats 
Enkätsvaren visade på att kunskapen om effekten av infrastrukturåtgärder är låg och att det inte finns 
någon vedertagen gemensam metod för effektutvärdering i kommunerna. Vidare visade de att det 
finns ett stort utbud av infrastrukturåtgärder att beforska, både om målet med forskningen är att 
jämföra effekten av olika typer av åtgärder i samma kontext eller om målet är att jämföra effekten av 
samma typer av åtgärder i olika kontext. Avslutningsvis förkunnade även kommunerna sitt intresse av 
att delta i sådan forskning. 
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7. WORKSHOP 
 
Nedan beskrivs först de synpunkter på forskningsinitiativet Cykeleffekt som framkom under 
workshopen. Därefter presenteras en slutsats för hur synpunkterna påverkar forskningsinitiativet. 
 
Förslag på infrastrukturåtgärder att utvärdera effekten av 
Kommunerna är i princip intresserade av mer kunskap om allt. En stor del av dagens beslut kring 
utformning, drift och underhåll baseras enligt workshopdeltagarna på gissningar, uppskattningar och 
tidigare erfarenhet. Överlag genomsyras verksamheten av tankesättet ”så här har vi alltid gjort” och 
deltagarna betonade under workshopen att kunskapen om effekter generellt är låg. All kunskap om 
effekten av åtgärder är därför välkommen. Stora prestigesatsningar, supercykelvägar, kringutrustning, 
separerade GC-banor, korsningar, cykelparkeringar, vägvisningssystem, drift- och 
underhållsprocesser och de nya cykelöverfarterna var några av de studieobjekt som föreslogs. 
 
Förslag på vilka effekter som forskningen bör fokusera på 
Den bakomliggande frågan för kommunerna är hur fördelade medel bäst kan investeras för att öka 
andelen cykling (dock även intressant med bättre argument för att motivera ökade medel). Hur 
andelen cykling påverkas av olika åtgärder är därför den övergripande, viktigaste frågeställningen. 
Med det som utgångspunkt är kommunerna intresserade av hur infrastrukturåtgärder påverkar och 
förändrar cyklisternas upplevelse (även barn, funktionsnedsatta och äldre), objektiv och subjektiv 
trafiksäkerhet, framkomlighet, orienterbarhet, ”flow”, komfort och tidsvinster. Även externa effekter av 
cyklingen är intressanta att studera, exempelvis effekter på övriga trafikanter, effekter på handeln 
samt effekter på kostnader i byggskeden och vid drift och underhåll.   
 
Förslag på närbesläktade frågeställningar 
Sammantaget var intrycket att kommunerna överlag var intresserade av bättre kunskap och empiri på 
hur andelen cykling kan ökas. Därför uttrycktes det även ett intresse av att studera effekten av ”mjuka” 
åtgärder (utöver infrastrukturåtgärderna). Mobility management (MM) är något mer eller mindre alla 
kommuner sysslar med. Därför är det intressant att veta effekten av kampanjer och andra MM-
satsningar samt när de kan motiveras. Vidare var det tydligt att kommunerna var intresserad av 
metodutveckling kring hur åtgärder utvärderas. Exempel på övrig potentiell forskning som nämndes 
under workshopen var "cykeln som godsfordon”, ”cykelstadsstruktur”, ”skillnader och likheter mellan 
olika handböcker”, "sammanställning och jämförelse av MM-satsningar”, "integration av cykel och 
kollektivtrafik” samt ”framtida krav på cykelinfrastruktur”. 
 
Förslag på hur resultat skulle kunna presenteras 
Kommunerna var intresserade av både kvantitativa och kvalitativa data på effekten av åtgärder samt 
på vilka implikationer det ger på utformning, drift och underhåll. Resultatet av Cykeleffekt skulle därför 
kunna vara såväl kunskap om effekten av åtgärder som designråd för utformning, drift och underhåll 
framtagna utifrån kunskapen.  
  
Det betonades tydligt att resultaten måste vara tydliga, konkreta, lättförståeliga och 
målgruppsanpassade för att ge effekt. De får gärna presenteras i handboksformat (handbok specifik 
för cykel), som checklistor, som nyckeltal eller som standardspecifikationer så att det blir enkelt att 
överföra informationen till befintliga tekniska handböcker och processer (samt att kommunicera den 
gentemot beslutsfattare och finansiärer). Det vore även bra att få in den genererade kunskapen i 
VGU, men det ansågs av workshopdeltagarna som tidskrävande.  
 
Om Cykeleffekt inkluderar metodutveckling vore framtagande av en enkel, gemensam metod för 
utvärdering önskvärt. Den skulle möjliggöra att utvärdering ”koms ihåg” och hinns med” samt att 
resultat från olika städer och åtgärder blir jämförbara. Det vore enligt deltagarna även bra om effekten 
av åtgärder kunde inkluderas i ”bokföringen” av cykelåtgärder och cykelsatsningar. 
 
Förslag på spridningskanaler gentemot allmänheten var pressmeddelanden, information på hemsidor, 
medieinslag och via sociala medier. 
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Förslag på hur resultat skulle kunna förvaltas 
Framkomna resultat om effekten av åtgärder (och eventuella designråd) skulle t.ex. kunna användas: 
 

! Som motiv för ytbehov 
! Som underlag vid upphandling och projektering 
! För att jämföra och prioritera mellan olika upplägg/åtgärder 
! Som argument gentemot politiker (bl.a. för att motivera öka tilldelade medel) 
! För att motivera nya arbetssätt 
! För att revidera gamla sanningar 
! Som underlag för att ta fram nyckeltal för att kunna redovisa resultat gentemot beslutsfattare 

 
Slutsats 
Workshopen befäste behovet och intresset av de frågeställningar som Cykeleffekt är tänkt att riktas 
mot och indikerade samtidigt att det även finns uppslag för många andra mer eller mindre 
närbesläktade forskningsfrågor. Eftersom kommunernas bakomliggande frågeställning är hur 
fördelade medel bäst kan investeras för att öka andelen cykling verkar det skäligt att börja med att 
undersöka utformning, drift och underhåll av de komponenter de i dagsläget satsar mest pengar på, 
dvs. olika typer av cykelvägar samt korsnings- och parkeringslösningar. Vidare framkom under 
workshopen vikten av att forskningen leder fram till enkla, konkreta resultat för att den ska påverka det 
praktiska arbetet med att öka andelen cykling i kommunerna. 
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8. UPPLÄGG FÖR FORTSATT FORSKNING 
 
Forskningspotential 
Med resultatet av litteraturstudien, webbenkäten och workshopen som grund bedömdes det att: 
 

! Det finns kunskapsluckor vad gäller effekterna av cykelinfrastrukturåtgärder 
! Kommuner skulle kunna utnyttja sina resurser för att öka andelen cykling bättre om de hade 

större tillgång till dokumenterad kunskap om effekten av olika åtgärder 
! Nätverket Svenska Cykelstäder är en lämplig plattform för att koppla samman 

forskningsinstanser och kommunala cykelplanerare 
! Det finns inom nätverket gott om planerade infrastrukturåtgärder att beforska 
! Det finns till viss del metoder för att möjliggöra den forskning som krävs, men metodutveckling 

och test kommer att krävas för att avgöra lämplig ambitionsnivå. Befintliga metoder och mått 
behöver även utvecklas och kompletteras med nya, som i större utsträckning utgår ifrån 
cykeltrafikens förutsättningar och behov. 

 
Slutsatsen av detta är att potentialen för fortsatt forskning är god och därför har - i enlighet med 
förstudieupplägget - förslag på hur fortsatt samarbete mellan forskarvärlden och kommunerna kan ske 
via Svenska Cykelstäder tagits fram. Förslaget beskriver dels övergripande syfte, mål, upplägg och 
genomförandeplan för forskningsinitiativet Cykeleffekt, men indikerar även hur nätverket kan jobba 
med forskning framöver. Ansatsen är att Cykeleffekt ska fortsätta utvecklas simultant med nätverkets 
fortsatta konkretisering och att det ska bana väg för flera långsiktiga cykelforskningsinitiativ kopplade 
till Svenska Cykelstäder. 
 
Allmänt forskningsupplägg för nätverket 
Ansatsen för framtida forskningssamarbeten med Svenska Cykelstäder som plattform är att såväl 
forskare som kommuntjänstemän ska vara delaktiga i alla forskningens faser. Dvs. i t.ex. problem- och 
hypotesformulering, initiering, genomförande, analys, implementering av resultat och uppföljning. Det 
kommer dessutom att vara öppet, men inte obligatoriskt, för alla kommuner att delta i de olika 
forskningsprojekten och förhoppningen är att en mångfald av forskningsutövare ska vara intresserade 
av att samarbeta med nätverket. Detta öppnar upp för en komplex miljö. Därmed är det ur effektivitets- 
och kontinuitetssynpunkt vitalt att utveckla systematiska metoder och verktyg för hur nätverket jobbar 
med forskning, både i allmänhet och inom projekten. Systematik är även viktigt för 
kunskapsuppbyggnaden inom nätverket och kunskapsspridningen utåt.  
 
För att driva forskningen i den riktning som är mest gynnsam för kommunerna bör nätverket utveckla 
och kommunicera en gemensam forskningsagenda, dvs. ett antal intressepunkter eller 
forskningsområden som nätverket prioriterar. Vidare behövs en upprepbar modell för vilket ansvar och 
vilka roller som forskningsinstanser, kommunrepresentanter och nätverksadministratörer tar i de olika 
projektfaserna. Forskningsagenda och modell för samarbeten samlas med fördel i ett publikt 
dokument som kommuniceras mot potentiella forskningsfinansiärer och forskningspartners. 
Dokumentet bör även innehålla information om hur och när nätverket tar beslut om vilka 
forskningsinitiativ det engagerar sig i. 
 
Kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och mellan kommunerna och forskare är tänkt 
att primärt ske via kontinuerliga nätverks- och arbetsgruppsträffar samt via ett internetbaserat 
diskussionsforum där såväl kommunrepresentanter som forskare kan lyfta cykelfrågor. 
Diskussionsforumet bör kopplas till den hemsida som utvecklats under förstudien 
(www.svenskacykelstader.se). Hemsidan är även tänkt att innehålla ett bibliotek som samlar och 
presenterar länkar till cykelforskning, cykelhandböcker, cykelbloggar mm., framförallt på nationell nivå 
men även med internationell utblick. Därmed är förhoppningen att hemsidan även ska kunna 
användas som en lättillgänglig utgångspunkt och kunskapsbank för alla kunskapstörstande 
cykelentusiaster. Vidare kommer även pågående initiativ och framkomna forskningsresultat att 
kommuniceras till allmänheten via hemsida och nyhetsbrev. 
 
Planen är att använda forskningsinitiativet Cykeleffekt för att experimentera kring och utveckla dessa 
metoder och verktyg. Utvecklingen kräver dock tid, precis som arbetet med nätverkets gemensamma 
forskningsagenda. De generella formerna för nätverket behöver konkretiseras vidare och sätta sig 
innan medlemskommunernas fokus till fullo kan riktas mot forskningen. Hur lång tid det kommer ta 
beror till stor del på de kommuner som tagit ansvar för att bilda styrgrupp. Cykeleffekt innebär dock 
samtidigt en möjlighet att påskynda arbetet. 
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Syfte & mål för Cykeleffekt 
Det övergripande forskningssyftet med forskningsinitiativet Cykeleffekt är att underlätta för ökad andel 
cykling genom att: 
 

! Öka kunskapen om vilken effekt utformning, drift och underhåll av cykelinfrastruktur har på de 
faktorer som påverkar huruvida potentiella cyklister väljer att cykla eller inte. 

! Öka kunskapen om vilka metoder och mått som kan användas för att utvärdera 
effektsamband mellan infrastruktur och cykeltrafik. 

 
Vidare är även viktiga syfte med Cykeleffekt att fortsätta bygga upp ett fungerande samarbete med 
medlemskommunerna samt att utveckla och testa grundläggande metodik (t.ex. workshopformat) och 
verktyg (t.ex. diskussionsforum) för hur forskarvärlden och kommunerna kan samarbeta kring 
cykelforskning genom nätverket Svenska Cykelstäder (se avsnittet ovan). 
 
Några konkreta mål med forskningsprojektet är därför att utifrån samverkan med Svenska 
Cykelstäders medlemskommuner och fallstudier av olika typer av utformningar samt underhåll- och 
driftmetoder av cykelinfrastruktur; 
 

! Föreslå vilka mått och metoder som kan användas för att utreda effektsamband mellan 
infrastruktur och cykeltrafik. 

! Utifrån ny kunskap om vilken effekt utformning, drift och underhåll av cykelinfrastruktur har på 
de faktorer som påverkar valet att cykla ge förslag på hur befintliga riktlinjer i VGU, TRAST 
och GCM kan kompletteras och uppdateras. 

! Utveckla och dokumentera metodik och verktyg för hur forskarvärlden och kommunerna kan 
samarbeta kring cykelforskning med Svenska Cykelstäder som plattform 

 
Upplägg för Cykeleffekt  
Ansatsen för Cykeleffekt är att utvärdera effekter av de åtgärder inom utformning, drift och underhåll 
av cykelinfrastruktur som kommunerna utför framöver (se exempel i kapitel 6). Den övergripande 
metodiken för detta är före- och efterstudier. Med andra ord är planen att utvärdera cykeltrafiken före 
och efter att infrastrukturen förändras med avseende på utformning, drift eller underhåll. Därefter kan 
eventuella skillnader i cykeltrafik utvärderas mot på vilket sätt infrastrukturen förändras för att 
identifiera eventuella effektsamband, både på kort och på lång sikt. Ett exempel på upplägg för en 
fallstudie illustreras i figur 6. Resultaten för de olika fallstudierna bör även korsanalyseras för att 
undersöka generaliserbarhet och kontextuell påverkan. Det är viktigt att betona att cykeltrafik är ett 
komplext fenomen (se kapitel 4) och att infrastrukturen är långt ifrån den enda parametern som 
påverkar valet att cykla. Därför går det inte att förvänta sig att kunna identifiera den exakta effekten för 
specifika infrastrukturåtgärder. Däremot visar genomgångarna av påverkansfaktorer och mätmetoder i 
kapitel 4 att det förhoppningsvis går att ta fram mått och mätmetoder som gör det möjligt att kvantifiera 
en mängd parametrar som kan användas för att studera och uppskatta effekten av att göra en åtgärd 
eller för att jämföra två olika åtgärder. Resultaten kan sedan användas för att bygga hypoteser om 
vilka åtgärder som är mer eller mindre framgångsrika för ett visst syfte. 
 

 
 

Figur 6 Exempel på schematiskt upplägg för fallstudie 

För att kunna jämföra infrastrukturutformningar med varandra och förklara orsakssamband bakom 
skillnader i effekten på cykeltrafiken behöver infrastrukturens utformning beskrivas systematiskt – 
både kvalitativt och kvantitativt. Den kvalitativa redogörelsen av cykelmiljön berör bl.a. den berörda 
cykelinfrastrukturens placering i staden och placering i förhållande till bilvägar samt hur 
cykelsituationen och cykelinfrastrukturen ser ut i allmänhet i kommunen; medan den kvantitativa 
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kategoriseringen av cykelinfrastrukturen sker via ett antal dimensioner som tillsammans bygger upp 
en holistisk bild av infrastrukturen, dvs. innefattar alla de viktigaste infrastrukturrelaterade parametrar 
som påverkar valet att cykla. För att beskriva effekten på cykeltrafiken behövs dessutom en flora av 
mått som relaterar till de faktorer som påverkar valet att cykla. Ett vitalt initialt steg i 
forskningsinitiativet är därför att få en samsyn kring vilka dessa mått är och hur de ska mätas samt 
utveckla och testa en systematisk utvärderingsmetodik. Exempel på möjliga dimensioner, mått och 
mätmetoder återfinns i kapitel 4. 
 
Parallellt med fallstudierna används erfarenheterna från utvärderingarna för att ta fram förslag på 
metoder för hur utformning, drift och underhåll av cykelinfrastrukturen kan utvärderas av kommunerna 
själva framgent. Syftet är att i slutändan kunna föreslå en resurseffektiv och enkel metod (inklusive 
mått) som kommuner kan inkludera i sina befintliga processer. Målet är att möjliggöra att fler åtgärder 
kan utvärderas och att det därmed kommer att genereras mer kunskap om hur infrastrukturåtgärder 
påverkar cyklister och cykelandel. Parallellt med fallstudierna utvecklas även de verktyg och metoder 
för samverkan med nätverket som plattform som nämns i föregående stycken. 
 
Tilltänkta forskningspartners för Cykeleffekt är forskningsinstituten Viktoria och VTI, med möjlighet att 
involvera fler relevanta organisationer. Det är dock viktigt att påpeka att detta endast gäller för 
Cykeleffekt. Varken Viktoria eller VTI gör anspråk på att vara de enda forskningsorganisationerna som 
samarbetar med nätverket. För att stimulera kunskapsuppbyggnad, helhetstänk och idérikedom är det 
viktigt att välkomna fler forskningsutövare. Primära problemägare är hur som helst kommunerna. I 
Cykeleffekt är tanken att de ska engageras som partners kring utvärdering av de åtgärder de 
genomför. Deras bidrag är primärt: 
 

! Det arbete de lägger på att planera, genomföra och utvärdera åtgärderna  
! Tid för kunskapsutbyte med forskningspartners och andra deltagande kommuner 
! Etablering av kontakt med cyklister 
! Spridning av resultat 

 
16 av de 17 medlemskommuner som listas i kapitel 5 har visat intresse för att delta i forskningen och 
alla planerar infrastrukturåtgärder som är intressanta för forskningen (se kapitel 6). 
 
Genomförandeplan för Cykeleffekt 
Forskningsinitiativet kommer att fortsätta utvecklas simultant med den fortsatta konkretiseringen av 
Svenska Cykelstäder och är därför oundvikligt beroende av hur snabbt nätverket konkretiserats.  
Nedan följer en översikt över vilka steg som behöver tas för att förverkliga Cykeleffekt. 
 

! Förankra forskningsidé och upplägg men nätverket och med kommunerna genom att skicka ut 
det på remiss 

! Beslut om vilka fallstudier och kommuner som ska ingå i ett initialt projekt  
! Beslut om huruvida Cykeleffekt ska delas upp i etapper, där den första syftar till att utveckla 

och testa 1) metoder och mått för utvärdering samt 2) metoder och verktyg för 
forskningssamverkan via nätverket. 

! Författa finansieringsansökan 
 
9. SLUTSATS 
 
Litteraturstudien pekade på att kunskapen om effekten av cykelinfrastrukturåtgärder är låg men att det 
finns metoder för att möjliggöra den forskning som krävs för att ta fram hypoteser om effektsamband. 
Det konkretiserade nätverket ansågs vara en lämplig plattform att koppla samma forskningsinstanser 
och kommunala cykelplanerare kring sådan forskning. Kommunerna uttryckte dessutom stort intresse 
för att delta i framtida forskningsprojekt och det finns gott om planerade infrastrukturåtgärder 
att beforska inom nätverket. I kontakten med kommunerna framkom det även att de tror att de skulle 
kunna utnyttja sina resurser för att öka andelen cykling bättre om de hade större tillgång 
till dokumenterad kunskap om effektsamband. Sammantaget bedöms forskningspotentialen därav 
som god. Som slutprodukt för förstudien utvecklades ett förslag till syfte, mål, upplägg för fortsatt 
forskning med koppling till Svenska Cykelstäder.  
 
Förstudien har därmed uppfyllt syften och mål. 
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1. Beskriv tre infrastrukturella cykelåtgärder som din kommun genomfört sedan 2010.
Nämn gärna vad det var för typ av åtgärd, när den utfördes, vad syftet var samt ungefär vad åtgär-
den kostade (om du har tillgång till informationen).
Eskilstuna 1. Folkestavägen, ny cykelbana, 3,2 milj. Förbinder arbetsplats Volvo med Torshälla. År 

2011.

2. Åsbyvägen, ny cykelbana, 8,5 milj. Förbindelse mellan Mesta - Ekeby. År 2013.

3. .|SPDQJDWDQ��VDPVSHOV\WD���I|U�F\NOLVWHU�RFK�DQGUD�WUD¿NDQWJUXSSHU��Sn�6|GHU��cU������
Gävle 1. &\NHOYlJ��8WI|UGHV�������*nQJ��RFK�F\NHOYlJ����P�EUHG��OlQJG�FD�������P��NRVWQDG�FD�

����PLOMRQHU��NU��+XYXGV\IWHW�YDU�DWW�XQGHUOlWWD�F\NOLQJ�RFK�J|UD�GHQ�VlNUDUH�WLOO�RFK�IUnQ�HQ�
nybyggd ridanläggning.

2. &\NHOVWlOO�PHG�WDN��8WI|UGHV����������F\NHOSDUNHULQJVSODWVHU�PHG�P|MOLJKHW�WLOO�UDPOnV-

QLQJ��.RVWQDG���������NU��6\IWHW�YDU�DWW�|ND�WLOOJnQJHQ�Sn�F\NHOSDUNHULQJ�YLG�VWDWLRQHQ�RFK�
HUEMXGD�HQ�K|JUH�VWDQGDUG�PHG�NOLPDWVN\GG�XQGHU�WDN�

3. 8WE\WH�L�FHQWUDOD�*lYOH�DY�VN\OWDU�PHG�I|UEMXGHQ�LQIDUW�WLOO�VN\OWDU�PHG�IRUGRQVWUD¿N�I|UEMXG-

HQ��8WI|UGHV�������&LUND����Q\D�VN\OWDU�KDU�VDWWV�XSS�Sn�GHODU�DY�HWW�WMXJRWDO�JDWRU�WLOO�HQ�
NRVWQDG�DY�RPNULQJ���������NURQRU��6\IWHW�YDU�DWW�L�FHQWUDOD�*lYOH�JH�F\NOLVWHU�P|MOLJKHW�DWW�
F\NOD�EHNYlPDUH�RFK�JHQDUH�VDPW�lYHQ�DWW�PLQVND�F\NOLQJ�Sn�JnQJEDQRU�

Göteborg 1. 9lVWUD�+DPQJDWDQ���XWE\JJQDG�WLOO�VN�F\NHOIDUWVJDWD�JHQRP�EO�D�I|UlQGUDGH�\WVNLNW�Sn�
gatan, 2 x 300 m, 15 milj kr

2. .DSSODQGV�R�+|JVERJDWDQ��XWE\JJQDG�PHG�VHSDUHUDG�F\NHOEDQD��FD������P��������PLOM�NU
3. *ULPPHUHGVYlJHQ�GHOHQ�*QLVWlQJVPRWHW���.XQJVVWHQ��XWE\JJQDG�PHG�VHSDUDW�F\NHOEDQD�

förbi Dalaskolan, ca 900 m, 8 milj kr

Halmstad 1. &\NHOSDUNHULQJ�L�FHQWUXP
2. +LHUDUNLVNW�F\NHOQlW�±�SnE|UMDW�XWE\JJQDG�DY�VXSHUVWUnN
3. 8SSK|MGD�SDVVDJHU��$UEHWHW�KDU�IRUWJnWW�GH�VHQDVWH�nUHQ�RFK�NRPPHU�DWW�IRUWVlWWD�IUDP-

gent.

Helsingborg 1. 9L�KDU�I|UElWWUDW�GHW�XWSHNDGH�KXYXGF\NHOQlWHW�RFK�EODQG�DQQDW�E\JJW�ERUW�IHODQGH�OlQNDU��
I|UElWWUDW�VLJQDOGHWHNWHULQJHQ�RFK�I|UElWWUDW�YLQWHUYlJKnOOQLQJHQ�

2. 8QGHU���������KDU�F\NHOSDUNHULQJDUQD�E\JJWV�XW�RFK�I|UElWWUDWV�PHG�EODQG�DQQDW�UDPVWlOO��
9LG�WnJVWDWLRQHU�I|U�SHQGHOWnJ�KDU�YL�SODFHUDW�WRWDOW�VMX�PLQGUH�F\NHOJDUDJH�PHG�YDUGHUD�
nWWD�F\NHOEnV�VRP�YL�K\U�XW�I|U�HQ�PLQGUH�PnQDGVNRVWQDG��

3. 9L�KDU�F\NHOUlNQDUH�RFK�F\NHOSXPSDU�UXQW�RP�L�VWDGHQ�
Jönköping 1. +lOOVWRUSVYlJHQ���(Q�ODQGVE\JGVYlJ�PHG����NP�K�RFK�P\FNHW�VPDOD�YlJUHQDU��+lU�KDU�

E\JJWV�HQ�GU\JW���NP�OnQJ�JnQJ��RFK�F\NHOEDQD�VDPPDQNRSSODG�PHG�EH¿QWOLJD�F\NHOED-

QRU�L�YDU�lQGH��,QYLJG�������FD����PLOMRQHU�
2. %UR�|YHU�'XQNHKDOODnQ��(Q�JnQJ��RFK�F\NHOEDQD�NQ\WHU�VDPPDQ�Q\D�RFK�JDPOD�ERVWDGV-

RPUnGHQ��)|U�DWW�In�WLOO�KHOD�YlJHQ�¿FN�YL�E\JJD�HQ�WUlEUR�|YHU�HQ�n��%\JJG�������%DUD�
bron ca 1 miljon.

3. (NKDJVULQJHQ���HWW�ERVWDGVRPUnGH�PHG�HQ�JDWD�VRP�JnU�UXQW��+HOD�JDWDQ�KDU�QX�F\NHOED-

QD�SDUDOOHOOW��3nE|UMDGHV������RFK�VLVWD�HWDSSHQ�DYVOXWDGHV�������FD�����PLOMRQHU
Karlstad 1. cUOLJ�XWE\JJQDG�DY�F\NHOYlJQlWHW��FD����PLOMRQHU�nU

2. ,QN|S�DY�&\NHOEDURPHWHU�RFK�RIIHQWOLJ�F\NHOSXPS
3. Ny vägvisning

Linköping 1. Nya cykelbanor

2. Nya cykelparkeringar

3. Ny cykelportar

$33(1',;�����(1.b769$5
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1. Beskriv tre infrastrukturella cykelåtgärder som din kommun genomfört sedan 2010.
Nämn gärna vad det var för typ av åtgärd, när den utfördes, vad syftet var samt ungefär vad åtgär-
den kostade (om du har tillgång till informationen).
Luleå 1. +DSDUDQGDYlJHQ��&D�����NP��3nE|UMDG�������%HOlJJV�������8QJHIlUOLJ�NRVWQDG���PLO-

MRQHU��6DNQDG�OlQN�VRP�P|MOLJJ|U�F\NOLQJ�PHOODQ�VWDGV��RFK�ODQGVE\JG��9LNWLJ�OlQN�WURWV�
OnJ�DQGHO�F\NOLVWHU�Gn�GH�WLGLJDUH�I|UKnOODQGHQD�LQQHEDU�ULVNHU�I|U�F\NOLVWHU�VRP�WYLQJDGHV�
IlUGDV�EODQG�WXQJ�WUD¿N�OlQJV�YlJ�PHG�K|JD�KDVWLJKHWHU��

2. 0M|ONXGGVYlJHQ��&D�����P��%\JJG�������.RVWQDG�FD���PLOMRQHU��.RVWQDGHQ�DYVHU�LQWH�
HQEDUW�nWJlUGHU�ULNWDW�PRW�F\NHO�XWDQ�DYVHU�KHOD�SURMHNWHW��8SSVDPOLQJVJDWD�GlU�EH¿QWOLJ�
WURWWRDU�EUHGGDGHV�I|U�DWW�RFNVn�LQU\PPD�F\NOLVWHU��*HQRPJnHQGH�*&�YlJ�GlU�ELODU�NRUVDU�
F\NHOYlJHQ�Sn�F\NOLVWHUQDV�YLOONRU��3n�VWUlFNDQ�lU�KnOOEDUD�WUDQVSRUWPHGHO�NUDIWLJW�SULRULWH-

UDW�L�IRUP�DY�nWJlUGHU�I|U�DWW�IUlPMD�JnHQGH��F\NOLVWHU�RFK�NROOHNWLYWUD¿NHQ��
3. 6NHSSVEURJDWDQ��&D�����P��%\JJG�L�HWDSSHU�XQGHU���nU��IlUGLJVWlOOW�������.RVWQDG�KHOD�

SURMHNWHW�FD����PLOMRQHU��.RVWQDGHQ�DYVHU�LQWH�HQEDUW�nWJlUGHU�ULNWDW�PRW�F\NHO�XWDQ�DYVHU�
KHOD�SURMHNWHW��*DWDQ�LQU\PPHU�QX�HWW�KHOW�Q\WW�F\NHOVWUnN�JHQRP�FHQWUXP�L�IRUP�DY�HQ�
DYJUlQVDG�F\NHOEDQD��6\IWHW�PHG�F\NHOVWUnNHW�lU�LQWH�DWW�VNDSD�HQ�VWUlFND�VRP�P|MOLJJ|U�
K|JD�KDVWLJKHWHU�I|U�F\NOLVWHU�XWDQ�IUlPVWD�V\IWHW�lU�DWW�VHSDUHUD�JnHQGH�RFK�F\NOLVWHU�RFK�
O\IWD�IUDP�F\NOLVWHUQD�VRP�HWW�HJHW�WUD¿NVODJ�

Lund 1. &\NHYlJ�PHOODQ�9DOONlUUD�RFK�6WnQJE\��V\IWHW�YDU�DWW�HWDEOHUD�HQ�VlNHU�VNROYlJ�I|UElWWUD�
P|MOLJKHWKHWHUQD�I|U�ERHQGH�RFK�EHV|NDQGH�L�6WnQJE\�DWW�F\NOD�WLOO�9DOONlUUD�RFK�/XQG��
Kostnad 5 miljoner kronor.  

2. &\NHOEDQRU�OlQV�5LQJYlJHQ�L�/XQG��RFK�E\JJDQGH�DY�NRSSOLQJDU�WLOO�HWW�DY�VWDGHQV�KX-

YXGF\NHOVWUnN��6\IWHQD�YDU�DWW�|ND�WLOOJlQJOLJKHWHQ�PHOODQ�VWDGHQV�YlVWUD�RFK�V|GUD�GHODU��
öka tillgängligheten till simhall, idrottshallar, ishall, stadspark och fotbollsanläggning samt 

XQGHUOlWWD�DUEHWVSHQGOLQJ�L�ULNWQLQJ�PRW�0DOP|�IUnQ�VWDGHQV�YlVWUD�GHODU�����PLOMRQHU�KDU�
projektet kostat. 

3. %\JJDQGH�DY�JnQJ��FRK�F\NHOYlJ�L�%MHUUHGVSDUNHQ�L�/XQG��6\IWHW�YDU�DWW�HWDEOHUD�HWW�|YHU-
JULSDQGH�JnQJ��RFK�F\NHOVWUnN�L�SDUNPLOM|HU��VRP�LQWH�EDUD�HUEMXGHU�JRGD�NYDOLWHWHU�I|U�F\N-

ODQGH�XWDQ�RFNVn�EMXGHU�Sn�XSSOHYHOVHU�RFK�VHUYLHFH�I|U�FN\NOLVWHU�OlQJV�VWUnNHW��6WUnNHW�lU�
HQ�GHO�L�HWW�VWDGVXWYHFNOLQJVSURMHNW�

Malmö 1. %LNH�	�ULGH�YLG�+\OOLH��7ULDQJHOQ�RFK�0DOP|�&HQWUDO�
2. 7UH�VWRUD�F\NHOSDUNHULQJVDQOlJJQJLQJDU�VRP�DQODJWV�PHG�HWW�SDU�nUV�PHOODQUXP��1\D�

HUIDUHQKHWHU�KDU�YDULW�YLNWLJD�Gn�GH�WRJ�OLWH�WLG�PHOODQ�YDUMH�HWDEOHULQJ��6\IWHW�lU�DWW�VNDSD�
K|JNODVVLJD�SDUNHULQJVO|VQLQJDU�RFK�VPLGLJD�E\WHVSXQNWHU�I|U�F\NOLVWHU�WLOO�WnJHQ�VRP�WUD¿-

NHUDU�FLW\WXQQHOQ�RFK�GHVV�VWDWLRQHU��3ULVODSSHQ�I|U�DOOD�WUH�YDU�FD�����PLOMRQHU��H[NOXVLYH��
Q|GYlQGLJD�WLOOE\JJQDGVNRQVWUXNWLRQHU�

3. )OHUD�Q\D�F\NHOEDQRU�OlQJV�KXYXGJDWRU�PHG�YDULHUDG�NRVWQDG�RP�FD���������������NU�
löpmeter.

Stockholm 1. %UHGGQLQJ�DY�F\NHOEDQRU��*|UV�NRQWLQXHUOLJW�Sn�ÀHUD�SODWVHU�L�NRPPXQHQ��(WW�H[HPSHO�lU�
*|WJDWDQ�RFK�6NDQVWXOOVEURQ��.RVWQDG�*|WJDWDQ�FD���PQNU�RFK�6NDQVWXOOVEURQ�FD��PQNU��
*|WJDWDQ������P��6NDQVWXOOVEURQ�EOHY�FD���P�

2. 1\�F\NHOLQIUDVWUXNWXU�PHG�K|J�VWDQGDUG��*|UV�Sn�ROLND�SODWVHU�L�NRPPXQHQ��([�.\POLQJ-

HVWUnNHW����P������PQNU�RFK�)ODWHQYlJHQ���PQNU��
3. +DVWLJKHWVUHJOHULQJ�I|U�PRWRUIRUGRQ�L�NRUVQLQJDU�PHG�RVN\GGDGH�WUD¿NDQWHU��6ND�YDUD�

VWDQGDUG�L�DOOD�NRUVQLQJDU�VRP�LQWH�lU�VLJQDOUHJOHUDGH�Sn�SHQGOLQJVVWUnNHQ��([�GlU�GHWWD�
KDU�JMRUWV��1RUGHQÀ\FKWYlJHQ�RFK�)RONSDUNVYlJHQ�

Umeå 1. %DFNHQYlJHQ���������������(Q�FD���NP�OnQJ�Q\D�JnQJ�RFK�F\NHOYlJ�KDU�E\JJW�I|U�DWW�|ND�
WUD¿NVlNHUKHWHQ�VDPW�I|U�DWW�VNDSD�HQ�JHQDUH�YlJ�I|U�RVN\GGDGH�WUD¿NDQWHU��&\NHOYlJHQ�
LQJnU�L�KXYXGYlJQlWHW�I|U�F\NHO��,�SURMHNWHW�LQJLFN�lYHQ�RPE\JJQDG�DY�JDWDQ�VRP�WUD¿NHUDV�
DY�NROOHNWLYWUD¿N��VWRPOLQMH���.RVWQDG����PLOMRQHU�I|U�KHOD�SURMHNWHW��

2. 1\JDWDQ���*DWDQ�KDU�E\JJWV�RP�WLOO�HQNHOULNWDG�JDWD�WLOO�I|UPnQ�WLOO�F\NOLVWHU�RFK�IRWJlQJDUH�
�VLVWD�HWDSSHQ�VOXWI|UV�XQGHU�QlVWD�nU���6\IWHW�lU�DWW�I|UElWWUD�IUDPNRPOLJKHW�RFK�WUD¿N-

VlNHUKHW�I|U�F\NOLVWHU��$OOD�WUD¿NVODJ�lU�VHSDUHUDGH�IUnQ�YDUDQGUD��&\NHOEDQDQ�E\JJV�RP�
WLOO�HQ���PHWHUV�EUHG�F\NHOEDQD��,QJnU�L�KXYXGYlJQlWHW�I|U�F\NHO���%HUlNQDG�NRVWQDG������
miljoner.

3. 9lJYLVQLQJ�I|U�JnQJ�RFK�F\NOLVWHU���(WW�Q\WW�YlJYLVQLQJVV\VWHP�KDU�WDJLW�IUDP�I|U�DWW�I|UHQN-

OD�UHVDQGH�PHG�F\NHO�RFK�WLOO�IRWV�VDPW�PHGYHUND�WLOO�DWW�VWDGHQ�XSSOHYV�PHU�OlWW�WLOOJlQJOLJ�
DY�EHV|NDUH��3URMHNWHW�VOXWI|UV�XQGHU������HY��NRPPHU�QnJUD�PLQGUH�nWJlUGHU�DWW�XWI|UDV�
XQGHU�������%XGJHW�����PLOMRQHU�



27

1. Beskriv tre infrastrukturella cykelåtgärder som din kommun genomfört sedan 2010.
Nämn gärna vad det var för typ av åtgärd, när den utfördes, vad syftet var samt ungefär vad åtgär-
den kostade (om du har tillgång till informationen).
Uppsala 1. 9nU�I|UVWD�VQDEEF\NHOOHG��E\JJQDWLRQ�DSU�RNW�������FD����PLOM�NURQRU��YL�SODQHUDU�I|U�ÀHU����

VW���XQGHU�GH�QlUPDVWH�nUHQ�
2. 3URMHNW�PHG�PnOQLQJ�DY�OLQMHU�RFK�F\NHOV\PEROHU�XWPHG�F\NHOYlJDU�I|U�DWW�VNLOMD�IRWJlQJDUH�

RFK�F\NOLVWHU��XQGHU������PnODGH�YL�XWPHG������NP�F\NHOYlJDU�GlU�EUHGGHQ�PHGJDY�DWW�
PnOQLQJ�NXQGH�VNH��XQGHU������KDU�YL�IRUWVDWW�PnOD�PHQ�LQWH�NXQQDW�L�OLND�VWRU�XWVWUlFNQLQJ��
,�RFK�PHG�DWW�YL�PnODW�PHU�RFK�PHU�Sn�VHQDUH�WLG�KDU�lU�L�QXOlJHW������DY�JF�YlJDUQD�L�
8SSVDOD�WlWRUW�VHSDUHUDGH�JHQRP�PnOQLQJ��7RWDOW�F\NHOQlW�L�8SSVDOD�WlWRUW����PLO��

3. &\NHOYlJYLVQLQJ��XQGHU������ ������VN\OWDU�YLG�����SODWVHU��XQGHU���������VW�F\NHOYlJ-

YLVQLQJVWDYORU��XQGHU����������VN\OWDU�YLG�����SODWVHU��XQGHU������SODQHUDV�I|U�����VN\OWDU�
YLG�����SODWVHU��XQJHIlUOLJ�NRVWQDG���PLOM

Västerås 1. ´)HODQGH�OlQNDU´�nWJlUGDV�nUOLJHQ��EnGH�LQIUDVWUXNWXU�RFK�EHO\VQLQJ
2. 3DVVDJHU�nWJlUGDV�nUOLJHQ�PHG�K|JW�NRQÀLNWYlUGH
3. Cykelparkeringar, säkra

��� 7HVW�DY�F\NHOEDQD�L�ELOYlJ��GXEEHOULNWDG
Örebro 1. 3DUNHULQJVKXV�I|U�F\NHO�YLG�UHVHFHQWUXP������

2. +XYXGF\NHOVWUnN���*HQD��VQDEED�VWUnN�I|U�SHQGOLQJ��0HOODQ������RFK������KDU�YL�DQODJW�
��VW�KXYXGF\NHOVWUnN�LQRP�GHVVD�SURMHNW�E\JJHU�YL�RP�NRUVQLQJVSXQNWHU�IUlPVW�KDU�GHW�
KDQGODW�RP�KDVWLJKHWVVlNULQJ���lQGUDU�UHJOHULQJ�L�VLJQDOHU��XW|NDU�F\NHOSDUNHULQJ�YLG�KnOO-
SODWVHU�L�DQVOXWQLQJ�WLOO�VWUnNHQ��PP��.RVWQDG�����PLOMRQHU�VWUnN�

3. 9L�KDU�lYHQ�E\JJW�RFK�I|UElWWUDW�F\NHOVWUnN�RFK�JMRUW�SXQNWLQVDWWVHU�I|U�F\NHO�WH[��F\NHO-
ER[DU�RFK�F\NHOIlOW��9L�MREEDU�lYHQ�PHG�I|UElWWULQJVnWJlUGHU�GlU�F\NHOEDQRU�|YHUJnU�WLOO�
EODQGWUD¿N��HWW�RPUnGH�VRP�YL�KDU�VYnUW�DWW�KLWWD�ULNWLJW�EUD�O|VQLQJDU�LQRP�

2. Vet du om effekten av dessa åtgärder har utvärderats och i så fall hur?
0HG�HIIHNW�DYVHV�W�H[��DQGHOHQ�F\NHOWUD¿N��VlNHUKHW��IUDPNRPOLJKHW�RFK�XSSOHYHOVH�
Eskilstuna )RONHVWDYlJHQ�RFK�cVE\YlJHQ��+HOW�Q\D�F\NHOEDQDRU��YL�KDU�PlWW�DQWDO�F\NOLVWHU�Sn�GHVVD�

SODWVHU��'HVVD�Q\D�F\NHOEDQRU�KDU�lYHQ�EOLYW�UHNUHDWLRQVWUnN��PRWLRQVVWUnN��.|SPDQJDWDQ��
8QGHU������NRPPHU�ROLND�IRUPHU�DY�VWXGLHU�DWW�XWI|UDV�Vn�VRP�EHWHHQGHVWXGLHU��HQNlWHU�XWIUnQ�
VlNHUKHW��IUDPNRPOLJKHW�RFK�XSSOHYHOVH�

Gävle 1HM��nWJlUGHUQD�KDU�LQWH�XWYlUGHUDWV�
Göteborg 9lVWUD�+DPQJDWDQ�KDU�XWYlUGHUDWV�JHQRP�GU\JW�����LQWHUYMXHU�I|UH�RFK�HIWHU�XWE\JJQDG��+|J-

VERJDWDQ�.DSSODQGVJDWDQ�KDU�F\NHOWUD¿NHQ�PlWWV�LQQDQ�RFK�HIWHU�XWE\JJQDG
Halmstad )DVWD�F\NHOUlNQHSXQNWHU�Sn�IHP�FHQWUDOD�EURDU�L�+DOPVWDG��$QGHOHQ�SDVVDJHU�VRP�KDV-

WLJKHWVVlNUDWV�UHGRYLVDV�L�H[�WHNLN��RFK�IULWLGVI|UYDOWQLQJHQV�YHUNVDPKHWVXSS|OMQLQJ��9L�J|U�
RO\FNVVWDWHVWLNXSSI|OMQLQJ�PHQ�LQWH�VRP�XWYlUGHULQJ�Sn�YDG�VRP�E\JJWV��XWDQ�VRP�LQSXW�L�GHW�
IRUWVDWWD�WUD¿NVlNHUKHWVDUEHWHW��6HGDQ�KDU�NRPPXQHQ�UDQNDWV�K|JW�L�HWW�DQWDO�JUDQVNQLQJDU��H[�
&\NHOIUlPMDQGHWV�NRPPXQYHORPHWHU��I\UD�nU��������+DOPVWDG�UDQNDGHV�VRP�VYHULJHV�VMlWWH�
F\NHOYlQOLJDVWH�NRPPXQ��HQOLJW�XQGHUV|NQLQJ�DY�,)�RFK�&\NHOIUlPMDQGHW�

Helsingborg 9L�I|OMHU�VHGDQ�QnJUD�nU�F\NHOÀ|GHVXWYHFNOLQJHQ�YLD�NRQWLQXHUOLJ�PlWQLQJ�RFK�KDU�JMRUW�VDPODGH�
PDQXHOOD�F\NHOUlNQLQJDU�YLG�ÀHUD�WLOOIlOOHQ��(WW�SDU�VSHFL¿ND�RPE\JJQDGVSURMHNW��6|GHUJDWDQ�
RFK�'HPRQVWUDWLRQVVWUnNHW��KDU�XWYlUGHUDWV�PHG�DYVHHQGH�Sn�EODQG�DQQDW�IUDPNRPOLJKHW�I|U�
F\NHO��VlNHUKHW��WLOOJlQJOLJKHW�RFK�XSSOHYHOVH�

Jönköping 1HM��YL�KDU�YlO�YDULW�GnOLJD�Sn�DWW�I|OMD�XSS�RFK�XWYlUGHUD��9L�InU�MX�ULV�RFK�URV�DY�WUD¿NDQWHU��PHQ�
LQWH�PHU�lQ�Vn��,�HQVWDND�IDOO�PlWHU�YL�KXU�PnQJD�VRP�DQYlQGHU�F\NHOEDQDQ�

Karlstad 9nUW�F\NHODUEHWH�KDU�XWYlUGHUDV������RFK�������YLD�F\NHOIUlPMDQGHWV�.RPPXQYHORPHWHUQ
Linköping Nej

Luleå (IIHNWHQ�I|U�SURMHNWHQ�KDU�LQWH�XWYlUGHUDWV�lQQX�Gn�VDPWOLJD�lU�IlUGLJVWlOOGD�����������
Lund 1nJUD�VlUVNLOGD�XWYlUGHULQJDU�KDU�LQWH�JHQRPI|UWV��7UD¿NVlNHUKHWVOlJHW�VWXGHUDV�L�VDPEDQG�

PHG�DWW�HQ�nUOLJ�DQDO\V�JHQRPI|UV�
Malmö &\NHOSDUNHULQJVDQOlJJQLQJDUQD�KDU�DQODJWV�L�ROLND�IDVHU�L�KlQVHHQGH�WLOO�|SSQDQGHW�DY�WnJWUD¿N�

L�&LW\WXQQHOQ��'HW�lU�W\GOLJW�DWW�GHW�VRP�|SSQDGHV�VDPWLGLJW�VRP�&LW\WXQQHOQ�I\OOWV�XSS�VQDE-

EDVW��'H�DQGUD�WYn�DQOlJJQLQJDUQD�|SSQDGHV�QlU�WnJVWDWLRQHUQD�YDULW�L�EUXN�HWW�SDU�nU�RFK�GHW�
KDU�WDJLW�OlQJUH�WLG�DWW�I\OOD�GHP��6DPWOLJD�DQOlJJQLQJDU�KDU�VlUVNLOGD�GHODU�VRP�lU�H[WUD�VN\G-

GDGH�GlU�F\NOLVWHUQD�PnVWH�EHWDOD�FD����NU�PnQ��%HWDOQLQJVYLOMDQ�KDU�lQ�Vn�OlQJH�YDULW�RYlQWDW�
OnJ��'HW�NDQ�KD�DWW�J|UD�PHG�KXU�P\FNHW�PDUNQDGVI|ULQJ�VRP�JMRUWV��/lQJV�GH�Q\D�F\NHOEDQRU-
QD�I\OOV�GHW�Sn�PHU�ÀHU�RFK�ÀHU�F\NOLVWHU�I|U�YDUMH�nU�VRP�JnU��%HW\GOLJW�ÀHU�lQ�YDG�VRP�F\NODGH�
GlU�WLGLJW��lYHQ�RP�YLVV�RPI|UÀ\WWQLQJ�IUnQ�SDUDOOHOOD�JDWRU�HM�JnU�DWW�XWHVOXWD�
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2. Vet du om effekten av dessa åtgärder har utvärderats och i så fall hur?
0HG�HIIHNW�DYVHV�W�H[��DQGHOHQ�F\NHOWUD¿N��VlNHUKHW��IUDPNRPOLJKHW�RFK�XSSOHYHOVH�
Stockholm 3URMHNWHQ�XWYlUGHUDV�LQWH�VSHFL¿NW�XWDQ�YL�I|OMHU�XSS�KXU�V\VWHPHW�XWYHFNODV��'HW�J|U�YL�JHQRP�

DWW�PlWD�DOOD�RYDQ�QlPQGD�SDUDPHWUDU�PHQ�LQWH�OlQNYLV�XWDQ�Sn�V\VWHPQLYn��)UDPNRPOLJKHW�
RFK�DQWDO�F\NOLVWHU�PlWV�Sn�OlQNQLYn�

Umeå ,QJHQ�DY�RYDQVWnHQGH�nWJlUGHU�KDU�XWYlUGHUDV��'RFN�lU�GHW�SODQHUDW�DWW�%DFNHQYlJHQ�VND�
XWYlUGHUDV�PHQ�lQQX�KDU�LQJHW�JMRUWV��.RPPXQHQ�lU�PLQGUH�EUD�Sn�DWW�I|OMD�XSS�HIIHNWHU�DY�LQ-

YHVWHULQJDU�GlUDY�lU�NRPPXQHQ�P\FNHW�LQWUHVVHUDG�DY�DWW�In�XWUHGD�LQYHVWHULQJDUQDV�HIIHNWHU�
Uppsala Nej

Västerås )HODQGH�OlQNDU��V\QSXQNWHU�IU�PHGERUJDUH��3DVVDJHU��V\QSXQNWHU�IU�PHGERUJDUH��&\NHOSDUNH-

ULQJDU��LQYHQWHULQJDU�J|UV�RFK�LQNRPQD�V\QSXQNWHU�IU�PHGERUJDUH�7HVW�DY�F\NHOEDQD��XWYlUGDV�
QX�XQGHU�K|VWHQ�

Örebro 9L�KDU�XWYlUGHUDW�XSSOHYHOVH�DY�YnUD�KXYXGF\NHOVWUnN�YL�KDU�lYHQ�JHQRPI|UW�NRQÀLNWVWXGLHU�
LQQDQ�RFK�HIWHU�YLVVD�NRUVQLQJVSXQNWHU�PHOODQ�F\NHO�RFK�ELO�KDU�E\JJWV�RP�

3. Vilka dokument, processer, organisationer etc. styr vilka infrastrukturella cykelåtgärder 
som föreslås, planeras och implementeras i din kommun?
Eskilstuna (VNLOVWXQD�.RPPXQ�KDU�XQGHU�GH�VHQDVWH�nUHQ�DQWDJLW�|YHUVLNWVSODQ��WUD¿NSODQ�RFK�F\NHOSODQ�

VRP�VW\U�I|UYDOWQLQJHQV�SODQHULQJVDUEHWH�QlU�GHW�JlOOHU�F\NHOWUD¿NHQ��&\NHOSODQHQ�PHG�GHVV�
KDQGOLQJVSODQ�KDU�ÀHUD�NRQNUHWD�I|UVODJ�Sn�Q\D�JnQJ��RFK�F\NHOYlJDU�XWSHNDGH�VRP�VND�E\J-

JDV�LQQDQ�������'HVVD�OlJJV�LQ�L�NRPPXQHQV�cUVSODQ�VRP�XSSGDWHUDV�nUOLJHQ�RFK�EHVWlPPHU�
GH�SURMHNW�VRP�VND�EHDUEHWDV���nU�IUDPnW��'lU�HIWHU�VNHU�PHU�GHWDOMHUDGH�XWUHGQLQJDU��SURMHNWH-

ULQJ�RFK�E\JJQDWLRQ��+HOD�SURFHVVHQ�IUnQ�D[�WLOO�OLPSD�VNHU�LQRP�6WDGVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ��
IUnQ�SODQHULQJ�WLOO�E\JJQDWLRQ�LQRP�VDPPD�RUJDQLVDWLRQ�

Gävle • 6W\UDQGH�GRNXPHQW�lU�GH�NRPPXQDOD�EXGJHW��RFK�PnOGRNXPHQWHQ��0LOM|VWUDWHJLVNW�
SURJUDP��IUnQ��������&\NHOSODQ��IUnQ��������&\NHOSDUNHULQJVSODQ�I|U�FHQWUDOD�*lYOH��IUnQ�
�������*lYOH�KXYXGF\NHOQlW��IUnQ�������

• 3URFHVVHUQD�lU�nUOLJ�YHUNVDPKHWVSODQHULQJ�RFK�EXGJHWSURFHVV�VRP�EHVOXWDV�RP�DY�7HN-

QLVND�QlPQGHQ��(NRQRPLVND�UDPDU�I|U�WHNQLVND�QlPQGHQ�EHVOXWDV�DY�NRPPXQIXOOPlNWL-
JH��6W\UDQGH�RUJDQ�lU�NRPPXQIXOOPlNWLJH��NRPPXQVW\UHOVH�RFK�WHNQLVN�QlPQG�

Göteborg 'HW�lU�IQ�&\NHOSURJUDP�I|U�*|WHERUJ���I|UDQNUDW�L�NRPPXQIXOOPlNWLJH��VRP�L�I|UVWD�KDQG�VW\U�
YnUD�XWE\JJQDWLRQHU��3ULRULWHULQJDU�Sn�L�YLNHQ�RUGQLQJ�GH�ROLND�SURMHNWHQ�VNDOO�E\JJDV�J|UV�YLD�
NRQWRUHWV�F\NHOJUXSS�

Halmstad +DQGOLQJVSURJUDP�I|U�KnOOEDUD�WUDQVSRUWHU��NRPPXQHQV�WUDQVSRUWSODQ��
Cykelplan 2010, teknik- och fritidsförvaltningens planeringsverktyg

5HJLRQDO�F\NHOSODQ��WLOOVDPPDQV�PHG�EODQG�DQQDW�5HJLRQ�+DOODQG�RFK�7UD¿NYHUNHW��
Helsingborg • 1X�JlOODQGH�F\NHOSODQHQ�PHG�VOXWnU������JHQRPI|UV�DY�6WDGVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ��

• .RPPXQIXOOPlNWLJH�KDU�WDJLW�EHVOXW�RP�HQ�Q\�F\NHOSODQ�VRP�VND�JlOOD�GlUHIWHU��
• 6WDGHQV�PRELOLWHWVHQKHW�0LOM|E\UnQ�PHGYHUNDU�L�SnYHUNDQVIUnJRU��
• 3n�6WDGVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ�¿QQV�0LOM|YHUNVWDGHQ��VRP�DUEHWDU�PHG�PLOM|XQGHUYLVQLQJ�

I|U�VNROHOHYHU��'lU�lU�WUD¿NVlNHUKHW�RFK�F\NHOIUnJRU�HWW�DY�ÀHUD�lPQHVRPUnGHQ��
• ,QIUDVWUXNWXUnWJlUGHU�SODQHUDV�RFK�EHVWlOOV�DY�6WDGVPLOM|DYGHOQLQJHQ��9LQWHUGULIW�RFK�EH-

OlJJQLQJVXQGHUKnOO��VN|WV�DY�'ULIWVDYGHOQLQJHQV�HQWUHSUHQ|UHU�
Jönköping • .RPPXQLNDWLRQVVWUDWHJL�I|U�KnOOEDUW�WUD¿NV\VWHP�� WUD¿NVWUDWHJL�

• &\NHOVWUnN�RFK�F\NHOSODQHULQJ�L�NlUQDQ
• +DQGOLQJVSODQ�I|U�KnOOEDUW�UHVDQGH
• &\NHOSODQ�VRP�WRJV�IUDP�������PHQ�PHG�HQ�VWlQGLJW�XSSGDWHUDG�REMHNWVOLVWD��PHG�NULWHUL-

HU�VRP�JHU�HQ�SRlQJVlWWQLQJ�VRP�DYJ|U�YDU�HWW�REMHNW�KDPQDU�Sn�OLVWDQ��
• &\NHOEDQHSODQHULQJVSURFHVV�VRP�YLVXDOLVHUDU�DUEHWVJnQJHQ�RFK�DQYlQGV�VRP�NRPPXQL-

kationsverktyg

• &\NHOJUXSSHQ��EHVWnHQGH�DY�SHUVRQHU�IUnQ�WUH�ROLND�I|UYDOWQLQJDU�RFK���DYGHOQLQJDU��
SODQHUDU�RFK�JnU�LJHQRP�F\NHOIUnJRU�Sn�ROLND�SODQ��$OOW�LIUnQ�UHQD�F\NHOREMHNW�WLOO�F\NHO�L�
Q\H[SORDWHULQJ�WLOO�Q\D�SODQHU��bYHQ�IULWLGVI|UYDOWQLQJHQ�lU�PHG�PHG�IULOXIWVOLYVSHUVSHNWLY�

• 9LOND�nWJlUGHU�VRP�VHGDQ�NRQNUHW�E\JJV�EHVOXWDV�DY�VWDGVE\JJQDGVQlPQGHQ�HIWHU�I|UVODJ�
RFK�GLVNXVVLRQ�PHG�QnJUD�DY�RVV�L�F\NHOJUXSSHQ�

Karlstad • 7UD¿NSODQ
• Cykelplan

• Översiktsplan

• Miljö -och klimatstrategin

• 6WUDWHJLVND�SODQHQ�RFK�GHVV�SURFHVV
Linköping g3�VWDGHQ�WUD¿NVWUDWHJL�RFK�F\NHOSODQ
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3. Vilka dokument, processer, organisationer etc. styr vilka infrastrukturella cykelåtgärder 
som föreslås, planeras och implementeras i din kommun?
Luleå • gYHUVLNWVSODQHQ��GHWDOMSODQHU��XWE\JJQDGVSODQ�I|U�F\NHOYlJQlWHW�VDPW�GLYHUVH�LQWHUQD�

DUEHWVGRNXPHQW��H[HPSHOYLV�JlOODQGH�F\NHOSDUNHULQJ�RFK�F\NHOYlJYLVQLQJ��
• 2UJDQLVDWLRQHU�VRP�VW\U�nWJlUGHU��7HNQLVND�I|UYDOWQLQJHQ��6%.�PHG�WLOOK|UDQGH�QlPQGHU�

Lund gYHUVLNWVSODQ��GHWDOMSODQHU��SODQ�I|U�XWYHFNOLQJ�DY�GHW�EH¿QWOLJD�JnQJ��RFK�F\NHOYlJQlWHW���G�
Y�V�GHQ�LQIUDVWUXNWXU�VRP�I|UYDOWDV�DY�WHNQLVND�I|UYDOWQLQJHQ���&\NHOVWUDWHJL���I|U�DWW�ÀHU�VND�
F\NOD�PHU��3ROLF\�I|U�XWIRUPQLQJ�DY�JnQJ��RFK�F\NHOYlJQlWHW�L�/XQGV�NRPPXQ�VDPW�5HJLRQDO�
F\NHOOHGVSODQ�I|U�6NnQH

Malmö • Cykelprogram för Malmö stad 2012-2018.

• &7�g%$��&LW\WXQQHOQ�RFK�gUHVXQGVEURDQOlJJQLQJDUQD��RFK�GHVV�LQÀXHQV\WRU��Vn�VRP�
VWDWLRQVRPUnGHQ�

Stockholm • )LQQV�YlOGLJW�P\FNHW��)|UXWRP�VWDGHQV�|YHUJULSDQGH�VWUDWHJL��|YHUVLNWVSODQ�VDPW�SROLWLNHQ�
¿QQV�PHU�GLUHNW�

• 7LOO�VWRUD�GHODU�7UD¿NNNRQWRUHW�VRP�KDU�GHWWD�DQVYDUHW��6WDGHQV�&\NHOSODQ�IUnQ������OLJJHU�
WLOO�JUXQG�I|U�GH�VW|UUH�VDWVQLQJDUQD��*HQRPI|UDQGHEHVOXW�WDV�EnGH�L�7UD¿NQlPQGHQ�RFK�
.RPPXQIXOOPlNWLJH��

• 0lWQLQJDU�RP�DQWDO�F\NOLVWHU��Q\E\JJQDGVRPUnGHQV�ORNDOLVHULQJ��OlQNDU�PHG�SRWHQWLDOHU�
för ökat cyklande. Den regionala cykelplanen. Cykelhandboken och teknisk handbok samt 

DQGUD�XWIRUPQLQJVKDQGE|FNHU�
• 6DPDUEHWHQ�VNHU�PHG�7UD¿NYHUNHW��/DQGVWLQJHW��JUDQQNRPPXQHU��F\NHORUJDQVLDWLRQHU�

m.m.

Umeå )|UGMXSDGH�|YHUVLNWSODQHUQD��DQWDJHQ��������&\NHOWUD¿NSURJUDPPHW��������VDPW�cWJlUGVSUR-

JUDPPHW�I|U�OXIW��Q\WW�SURJUDP�¿QQV�Sn�VDPUnG�QX��lU�GHW�KXYXGVDNOLJD�GRNXPHQWHQ�VRP�VW\U�
YLOND�LQIUDVWUXNWXUHOOD�F\NHOnWJlUGHU�VRP�VND�J|UDV�

Uppsala $QWDJHQ�F\NHOSROLF\��ULNWOLQMHU�I|U�DUEHWHW�PHG�F\NHOWUD¿N�L�8SSVDOD�NRPPXQ��KDQGOLQJVSODQ�I|U�
DUEHWHW�PHG�F\NHOWUD¿N��JDWX��RFK�VDPKlOOVPLOM|QlPQGHQ�VWnU�I|U�PDMRULWHWHQ�DY�nWJlUGHUQD

Västerås • Felande länk lista

• Felande belysningslänklista

• +DQGOLQJVSODQHU�I|U�SDVVDJHU
• +DQGOLQJVSODQ�I|U�|NDW�F\NODQGH
• 6PDUWNROO��Q\�EXVVWUD¿N
• Verksamhetsplan

• 6WDUNW�WU\FN�SROLWLVNW�L�NRPPXQHQ
Örebro • gYHUVLNWVSODQHQ�RFK�7UD¿NSURJUDPPHW

• Detaljplaner och Cykelnätsplanen 

• Investeringsprogram

4. Vet du vilka infrastrukturella åtgärder för ökad cykling som din kommun planerar att ge-
nomföra mellan 2015 och 2017?
Eskilstuna Ja

Gävle cWJlUGHUQD�I|U������lU�L�SULQFLS�NODUD��)|U�nUHQ������RFK������¿QQV�SODQHU�PHQ�GH�VOXWJLOWLJD�
UDPDUQD�RFK�GlUPHG�RFNVn�YLOND�nWJlUGHU�VRP�NRPPHU�DWW�JHQRPI|UDV�EHVWlPV�L�VDPEDQG�
PHG�GHW�nUHWV�EXGJHWSURFHVV�

Göteborg Ja

Halmstad Delvis

Helsingborg Ja

Jönköping 9L�KDU�MX�HQ�XWEOLFN�RFK�I|UVODJ�WLOO�EXGJHW�RFK�VRP�VDJW�YnU�F\NHOSODQ��0HQ�YLOND�REMHNW�VRP�
kommer att byggas vet vi inte,

Karlstad Ja

Linköping Ja

Luleå Ja

Lund Ja

Malmö Ja

Stockholm Ja

Umeå Ja

Uppsala Ja

Västerås ,QYlQWDU�SROLWLVND�RFK�HNRQRPLVND�EHVOXW
Örebro Ja
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5. Om ja på förra frågan, beskriv tre infrastrukturella cykelåtgärder som planeras att utföras 
mellan 2015 och 2017.
Nämn gärna vad det är för typ av åtgärd, när den kommer utföras, vad syftet är samt ungefär vad 
åtgärden kommer kosta (om du har tillgång till informationen).
Eskilstuna 1. &\NHOEUR��YlVWHU���0XQNWHOOVWDGHQ�������������PLOM

2. *&�YlJDU�WLOOVDPPDQV�PHG�7UD¿NYHUNHW��bUOD������������PLOM�
3. &\NHOEUR��PHOODQ�6ODJVWD�RFK�%UXQQVWD������PLOM������

Gävle 1. %\JJDQGH�nU������DY�F\NHO|YHUIDUWHU�Sn�WYn�F\NHOKXYXGVWUnN�IUnQ�FHQWUXP�WLOO�WYn�ERVWDGV-

RPUnGHQ��6\IWHW�lU�DWW�SULRULWHUD�F\NHOQ�RFK�J|UD�GHW�EHNYlPDUH�RFK�VlNUDUH�I|U�F\NOLVWHUQD�
RFK�ELGUD�WLOO�HWW�|NDW�F\NODQGH��.RVWQDGVXSSVNDWWQLQJ�FD���PLOMRQ�NURQRU�SHU�VWUnN�

2. cUHQ������������8WSODFHULQJ�nUOLJHQ�DY�FD�����F\NHOVWlOOVSODWVHU��.RVWQDGVXSSVNDWWQLQJ�
PHOODQ�������������NU�SHU�SODWV�EHURHQGH�Sn�WDN�HOOHU�HM�

3. *HQ�F\NHOEDQD�PHOODQ�VWDGHQV�Q\D�LGURWWVRPUnGH�*DYOHKRY�RFK�*lYOHV�FHQWUDOD�GHODU��
/lQJG�FD�����P�RFK�NRVWQDGVXSSVNDWWQLQJ�����PLOMRQHU�NURQRU�

Göteborg 1. gVWUD�+DPQJDWDQ��F\NHOIDUWVJDWD
2. 5HGEHUJVYlJHQ��GHOYLV�VHSDUDW�F\NHOEDQD�RFK�GHOYLV�F\NHOIDUWVJDWD
3. 2OVNURNHQ��0DUWLQ�$QGHUVVRQV�*DWD�XWE\JJQDG�DY�HQ�GHO�DY�HWW�VN�SHQGOLQJVF\NHOVWUnN�

enligt den kommande Cykelplanen för Göteborg.

Halmstad 1. )RUWVDWW�XWE\JJQDG�DY�VXSHUVWUnN�RFK�KXYXGQlWHW��
2. Fortsatt hastighetssäkring av passager. 

3. Vägvisning. 

��� %XGJHW��HM�EHVOXWDG�SJD�YDOnU����������PLOMRQHU����������PLOMRQHU����������PLOMRQHU
Helsingborg 1. $UEHWHW�PHG�DWW�nWJlUGD�IHODQGH�OlQNDU�Sn�KXYXGF\NHOQlWHW�IRUWVlWWHU�OLNVRP�DWW�J|UD�

KXYXGF\NHOQlWHW�EHNYlPDUH�JHQRP�DWW�XQGDQU|MD�KLQGHU��W\S�NDQWVWHQ��OLNVRP�DWW�I|UElWWUD�
signaldetekteringen för cyklister.

2. 1\D�F\NHOYlJDU�PHOODQ�HWW�SDU�DY�NUDQVRUWHUQD�SODQHUDV�L�VDPDUEHWH�PHG�7UD¿NYHUNHW�
3. &\NHOQlWHW�L�FHQWUXP�KDU�XQGDQWDJLWV�Sn�JUXQG�DY�VWRUD�SnYHUNDQGH�SURMHNW�PHQ�NRPPHU�L�

YLVVD�GHODU�DWW�JHQRPI|UDV�XQGHU�SHULRGHQ�
Jönköping 1. %UR�L�0XQNVM|Q���HQ�F\NHOEUR�I|U�DWW�NRSSOD�LKRS�HQ�LGDJ�DYKXJJHQ�F\NHOEDQD��'HW�¿QQV�

JnQJEUR�VRP�OLJJHU�Sn�IDVWLJKHWVPDUN�LGDJ��GlU�GHW�LQWH�lU�WLOOnWHW�DWW�F\NOD�
2. $[DPR���([SORDWHULQJVRPUnGH�RPYDQGOLQJVRPUnGH�IUnQ�VRPPDUERVWlGHU�WLOO�SHUPDQHQW-

ERHQGH�VDPW�SRSXOlU�EDGSODWV��'HVVXWRP�VWRU�H[SORDWHULQJ�DY�VPnLQGXVWUL�� DUEHWVSODW-
VHU��&\NHOEDQDQ�E\JJV�XW�IUDP�WLOO�GHWWD�RPUnGH�I|U�DWW�NXQQD�F\NOD�WLOO�RFK�IUnQ�FHQWUXP�

3. $QGUpHYlJHQ��HQ�IHODQGH�OlQN�PHOODQ�ERVWDGVRPUnGH�RFK�F\NHOVWUnN�PRW�YlWWHUVWUDQGHQ�
Karlstad 1. %\JJD���VW�3HQGODUVWUnN��I|U�VQDEE�DUEHWVSHQGOLQJ��VDPPDQKlQJDQGH�RFK�K|J�IUDPNRP-

lighet

2. )|UElWWUD�F\NHOVWUnN�WLOO�RPOLJJDQGH�WlWRUWHU
3. ,QN|S�DY�\WWHUOLJDUH�&\NHOEDURPHWUDU�RFK�RIIHQWOLJ�F\NHOSXPS

Linköping 1. Nya cykelbanor

2. Nya portar 

3. XSSK|MGD�SDVVDJHU
Luleå 1. .URQEDFNVYlJHQ��&D���NP��.RVWQDG�XSSVNDWWDV�WLOO�FD�����PLOMRQHU�RFK�SODQHUDV�DWW�

JHQRPI|UDV�nU�������9LNWLJ�OlQN�VRP�ELQGHU�VDPPDQ�ROLND�VWDGVGHODU�RFK�VlNHUVWlOOHU�HQ�
WU\JJ�SDVVDJH�I|U�F\NOLVWHU�OlQJV�HQ�K|JWUD¿NHUDG�ELOYlJ��2PIDWWDU�HQ�EUHGGQLQJ�DY�WURWWRDU�
för att även inrymma cyklister. 

2. .XQJVJDWDQ��&D��[����P��.RVWQDG�EHUlNQDG�WLOO�FD���������NU��3ODQHUDV�DWW�JHQRPI|UDV�
������2PIDWWDU�PnOQLQJ�DY�HQNHOULNWDGH�F\NHOIlOW�L�YDUGHUD�ULNWQLQJ�OlQJV�HQ�DY�GH�VW|UVWD�
JHQRPIDUWVYlJDUQD�JHQRP�FHQWUXP��,QQHElU�OlQJV�GHODU�DY�VWUlFNDQ�DWW�UHIXJHU��SDUNH-

ULQJDU�RFK�WURWWRDU�GHOYLV�WDV�L�DQVSUnN�I|U�DWW�J|UD�SODWV�I|U�F\NOLVWHUQD��
3. &\NHOSDUNHULQJDU�L�FHQWUXP��gYHUV\Q�DY�F\NHOSDUNHULQJDU�L�FHQWUXP�GlU�SODFHULQJDU�XWUHGV��

0|MOLJKHW�DWW�WLOOKDQGDKnOOD�YlGHUVN\GGDGH�F\NHOVWlOO�PHG�EODQG�DQQDW�P|MOLJKHW�WLOO�DWW�OnVD�
IDVW�F\NHOUDPHQ�I|U�DWW�I|UElWWUD�SDUNHULQJVP|MOLJKHWHUQD�I|U�F\NOLVWHU�L�FHQWUXP�

Lund 1. )|UElWWULQJDU�I|U�F\NHOWUD¿NHQ�L�GHW�QRUGV\GOLJD�VWUnNHW�JHQRP�/XQGV�6WDGVNlUQD��GHW�
VWUlFNHU�VLJ�IUnQ�0HMHULHW�L�V|GHU�WLOO�$OOKHOJRQDN\UNDQ�L�QRUU��FD���NP�lU�VWUlFNDQ���8UHG-

QLQJVDUEHWH�SnJnU��
2. 8WE\JJQDG�DY�GHO�DY�VQDEEF\NHOVWUnNHW�L�ULNWQLQJ�PRW�0DOP|��GHW�lU�HQ�NRUWDUH�VWUlFND�RP�

200 meter.

3. 8WE\JJQDGHU�DY�JnQJ��RFK�F\NHOYlJDU�L�H[SORDWHULQJVRPUnGHW�6|GUD�5nE\OXQG�RFK�L�
%UXQQVK|J�OlQJV�2GDUVO|YVYlJHQ�
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5. Om ja på förra frågan, beskriv tre infrastrukturella cykelåtgärder som planeras att utföras 
mellan 2015 och 2017.
Nämn gärna vad det är för typ av åtgärd, när den kommer utföras, vad syftet är samt ungefär vad 
åtgärden kommer kosta (om du har tillgång till informationen).
Malmö 1. 8WE\JJQDG�DY�F\NHOEDQRU�OlQJV�HWW�ÀHUWDO�KXYXGJDWRU�PHG�YDULHUDG�NRVWQDG�RP�FD�������

��������NU�O|SPHWHU�
2. 8WSODFHULQJ�DY�F\NHOVWlOO�I|U�FD���PLOMRQ�NURQRU�SHU�nU�
3. 1\D�VN\OWDU�I|U�GHORPUnGHQ�OlQJV�F\NHOLQIUDVWUXNWXUHQ��NQDSSW���PLOMRQ�NURQRU�

Stockholm 1. 1RUU�0lODUVWUDQG�±�EUHGGQLQJ�DY�GXEEHOULNWDG�F\NHOEDQD�WLOO�����P��XWI|UDQGH������������
Ca 26 mnkr

2. /nQJKROPVJDWDQ��3nOVXQGVEDFNHQ�RFK�6|GHU�0lODUVWUDQG�±�Q\�RFK�JHQ�LQIUDVWUXNWXU�Sn�
EnGD�VLGRU�YlJHQ�������������&D����PQNU

3. %HUJVODJVYlJHQ���.RUVQLQJVnWJlUGHU�RFK�EUHGGQLQJ�DY�*&�EDQDQ�
Umeå 1. *nQJ�RFK�F\NHOEUR�|YHU�lOYHQ���1\�JnQJ�RFK�F\NHOEUR�|YHU�lOYHQ��6\IWHW�lU�DWW�|ND�WLOO-

JlQJOLJKHWHQ�PHOODQ�VWDGVGHODU�VDPW�WLOO�JU|QRPUnGHQD�OlQJV�PHG�8PHlOYHQ��%\JJVWDUW�
������%XGJHW����PLOMRQHU�NURQRU�

2. 5HLQYHVWHULQJDU�Sn�JF�YlJDU���.RPPXQHQ�KDU�InWW�VSHFLHOOD�SHQJDU�DYVDWWD�I|U�UHLQYHV-

WHULQJDU�Sn�JnQJ�RFK�F\NHOYlJQlWHW�����PLOMRQHU�Sn�I\UD�nU�KDU�DYVDWWV�L�V\IWH�DWW�K|MD�
VWDQGDUGHQ�Sn�JnQJ�RFK�F\NHOYlJDU��

3. 5nGKXVWRUJHW���&\NHOSDUNHULQJDU���3ODQHULQJ�I|U�RPE\JJQDWLRQ�DY�KHOD�WRUJHW�SnJnU��E\JJ-

VWDUW�K|VWHQ�������)RNXV�L�RPE\JJQDWLRQHQ�OLJJHU�Sn�WLOOJlQJOLJKHW��À|GHQ�VDPW�F\NHOSDU-
NHULQJDU��.DQ�HQ�VW|UUH�VDPODG�F\NHOSDUNHULQJVDQOlJJQLQJ�DQOlJJDV�Sn�WRUJHW��lU�HQ�DY�
IUnJHVWlOOQLQJDU��%XGJHW����PLOMRQHU����

��� 6HSDUHUD�IRWJlQJDUH�RFK�F\NOLVWHU�L�WXQQODU���$WW�W\GOLJDUH�PDUNHUD�KXU�PDQ�VND�Jn�RFK�F\N-

OD�L�WXQQODU�RFK�WUnQJD�SDVVDJHU��*F�WXQQODU�lU�RIWD�VPDOD�RFK�GHW�KlQGHU�HQ�GHO�RO\FNRU�L�
VDPEDQG�PHG�GHVVD��9L�VNXOOH�YLOMD�EnGH�PnOD�VDPW�VN\OWD�L�RFK�Sn�WXQQODUQD��YL�YHW�LQWH�
RP�GHQQD�nWJlUG�VNXOOH�KD�QnJRQ�HIIHNW�PHQ�YL�VNXOOH�YLOMD�XWUHGD�GHW�

Uppsala 1. &\NHOER[DU�L�FD����VW�NRUVQLQJDU�L�8SSVDOD�WlWRUW��SODQHUDW�XWI|UDQGH�XQGHU�����
2. &\NHOSDUNHULQJVJDUDJH�YLG�UHVHFHQWUXP��SODQHUDW�XWI|UDQGH�XQGHU������������NRVWQDG�FD�

30 milj

3. %\JJQDWLRQ�DY�RIIHQWOLJD�IDVWD�F\NHOSXPSDU����VW�XQGHU���������VW��XQGHU���������VW��XQGHU�
�����RFK���VW�XQGHU�������NRVWQDG�FD��������SHU�VW\FN� �WRWDOW�NRVWQDG����������� �FD���
milj

Västerås -

Örebro 1. 9L�NRPPHU�DWW�IRUWVlWWD�DWW�E\JJD�+XYXGF\NHOVWUnN�FLUND��VW�nU������PLOMRQHU�nU�
2. 9L�NRPPHU�DWW�IRUWVlWWD�XW|ND�DQWDOHW�F\NHOSDUNHULQJVSODWVHU��PLOMRQ�nU
3. 3XQNWLQVDWVHU�I|U�F\NHO��FLUND���PLOMRQHU�nU

Tror du att din kommun är intresserad av forskning kring effekten av dessa åtgärder?
0HG�HIIHNW�DYVHV�W�H[��DQGHOHQ�F\NHOWUD¿N��VlNHUKHW��IUDPNRPOLJKHW�RFK�XSSOHYHOVH�
Eskilstuna Ja

Gävle Ja

Göteborg Ja

Halmstad Ja

Helsingborg Ja

Jönköping Ja

Karlstad Ja

Linköping Ja

Luleå Ja

Lund 9LOO�NU\VVD�L�MD��PHQ�RFNVn�I|UD�IUDP�DWW�PHWRGHU�I|U�XWYlUGHULQJ�lU�LQWUHVVDQW�DWW�XWYHFNOD�
Malmö Ja

Stockholm Ja

Umeå Ja

Uppsala Ja

Västerås Ja

Örebro Ja
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SAMMANFATTNING FRÅN
UPPSTARTSTRÄFFEN 22 OKTOBER

Svenska Cykelstäder | info@svenskacykelstader.se | 0730 66 55 16 (Tomas Grönkvist, projektledare) 
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NÄRVAROLISTA: 

Malmö | Olle Evenäs

Lund | Anna Karlsson

Gävle | David Eldrot

Linköping | Per-Erik Hahn

Helsingborg | Anne-Marie Frisell,  Viktor Nilsson

Halmstad | Anneli Johansson

Karlstad | P-O Haster, Emelie Öhrn

Umeå | Katarina Bergström

Luleå | Linn Adolfsson, Göran Gabrielson

Örebro | Anna Windal, Lovisa Arnesson

Uppsala | Daniel Fritz

Stockholm | Anton Västberg

Västerås | Isa Brisby , Mikael Vilbaste

Göteborg | Malin Månsson

Jönköping | Olle Gustafsson, Therese Silvander

Eskilstuna | Sheraz Iqbal, Ann Gustafsson

Svensk Cykling | Klas Elm, Tomas Grönqvist 
Cykelfrämjandet | Lars Strömgren 

VTI | Anna Niska

Victoria ICT | Göran Smith

Svenska Cykelstäder | info@svenskacykelstader.se | 0730 66 55 16 (Tomas Grönkvist, projektledare) 
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FÖRMIDDAG: SVENSKA CYKELSTÄDER

Klas Elm från Svensk Cykling hälsade välkomna och konstaterade att uppslutningen var 
över förväntan till detta första ”riktiga” möte. 16 av 17 inbjudna kommuner var närva-
rande. Samtliga deltagare presenterades samt förklarade sin roll i sin kommun.

Lars Strömgren från Cykelfrämjandet introducerarde förmiddagens diskussionsövningar, 
därefter genomfördes verkstad.

1. Vilka utmaningar ser kommunerna idag?

Kommunal fysisk planering och implementering

Integration mellan övriga projekt i kommunen
Behov av fler cykelparkeringar
Byggherrar, förståelse, resurser, ta utrymme I anspråk
Cykel med vid exploateringsstadiet
Drift och underhåll
Olyckor, säkerhet
För mycket fokus på gångtrafik samt GC
Prioritering av cykelfrågan internt
Sammhällsberäkningar är idag för komplexa
Resurser från politikerna, yta och pengar
Målstyrd planering istället för prognosstyrd planering
Mätbarhet, effektsamband före-efter

Kommunikation

Få fler att cykla genom rätt marknadsföring
Påvisa resultat av investeringar 

Omvärld

Efterfrågan av ökad kapacitet för cyklar
Topografi
Snabbcyklar el-cyklar
Beteende hos cyklister
Ökad cykling, ökade olyckor
Standard och säkerhet på cyklar
Nationella kampanjer
Lagstiftningar

SUMMERING:

En stor del av resonemanget kring utmaningar landar i resurser -  yta - framkomlighet
planering - drift och underhåll – olika typer av konflikter.
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2. Vilket är Nätverkets primära syften & mål?

Påverkan - internt, kommunalt, regional

Ökad status för cycling
Hävstång med kriterier för att vara med I nätverket
“I svenska cykelstäder har vi kommit fram till att…”
“Andra starka cykelkommuner har genomfört… “
Remissorgan/debattorgan?
Gemensam röst till Trafikverket mfl.
Skapa fler Cykelstäder

Kunskapsutbyte

Omvärldsbevakning
Goda och dåliga exempel
Enkel form av digital forum för mindre grupper/teman
Inspiration och idéer
Gemensamma nyckeltal

Ekonomi

Rationalitetsvinster genom samarbeten inom projekt, forskning, kampanjer mm

SUMMERING:

Ökad säker cykling genom: Kunskapsutbyte - Påverkan - Samarbete

3. Vilken funktion & organisation bör nätverket ha?

Organisation

Politisk styrgrupp, tung ordförande - Malmö?
Tjänstemanna grupp, arbetsgrupp
Fokus/temagrupper, regionala undergrupper?
Seketariat ”virituellt” med webbsida

Funktion

Cykelnätverket 2 ggr/år, Samt webbträffar och tematräffar.
Styrgrupp/referensgrupp, 1 ggr/år ex i samband med VTI.
Tydligt program och agenda vid träffarna.
Handlingsplaner
Enkelhet: Man har försökt ”cykelstäder” tidigare med SKL.  
Det blev för ”trög-jobbat” och tappade kraft.
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4. Deltagare & kriterier

Ej för stor grupp. Max 20 kommuner.
Minsta gemensamma nämnaren mellan städerna.
Titta på Klimatkommunerna, Spårvagnsstäderna som förebilder.
Enkät - kriterier, inträdesprov?
Politisk vilja, ambition att bli eller vara en cykelstad.
Minimum krav satsning /innevånare eller totalsumma?

5. Övrigt

Anton Västberg informerar om att Stockholm  
nu är i final bland tre att bli värd för Velocity 2017.
Hur förhåller sig Nätverket till SKL?
I stora drag tycks kommunerna vara överens om hur nätverket skall se ut och fungera. 
Klas meddelade att Svensk Cykling som hittills har organiserat upp starten har för 
avsikt att överlämna ansvaret till Kommunerna under 2015. Inom kort kommer vi ut 
med ett förslag till organisation och grundfinansiering till Nätverket. 

NÄSTA TRÄFF:

Ett förslag är att ses i januari i Linköping, i samband med VTI-dagarna? 
Återkommer med förslag.

Svenska Cykelstäder | info@svenskacykelstader.se | 0730 66 55 16 (Tomas Grönkvist, projektledare) 
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EFTERMIDDAG: SVENSKA CYKELSTÄDER

Förutom att introducera forskningsprojektet Cykeleffekt presenterade Göran Smith  
(Viktoria Swedish ICT) initialt följande övergripande slutsatser:

Bättre kunskap om effekten av infrastrukturella åtgärder ämnade  
att öka andelen cykling är intressant för både forskare och kommuner.

Det finns ett stort underlag av planerade åtgärder i kommunerna  
som skulle kunna inkluderas i forskningsprojekt.

Det finns ett stor intresse bland kommuner att delta i forskning kring  
effekten av åtgärder samt kring metodutveckling för effektmätningar. 
 
Det som behövs från kommunerna för att göra forskningen möjlig är sannolikt: 

Val av åtgärder att inkludera i forskningen.

Kvantifiering/uppskattning av den tid de kommer att  
lägga på att planera och genomföra åtgärder.

Kvantifiering/uppskattning av hur mycket tid de utöver  
det kan lägga på att interagera med forskare (kunskapsutbyte)

Indikation på huruvida de kan ge full insyn i projekten  
och dela med sig av resultat från egna utvärderingar

Därefter gav Anna Niska (VTI) dels en inblick i historik kring cykelforskning, samt bjöd på 
exempel på några projekt som genomförts i samarbete med kommuner. Övergripande 
slutsatser/insikter från hennes presentation var:

Forskningen har tidigare haft ett alltför ensidigt fokus på säkerhetseffekter. Detta  
behöver kompletteras med kunskap om effekt på cyklisters framkomlighet och  
komfort och annat som har betydelse för att kunna flytta över bilresor till cykel. 

Det finns goda förutsättningar för framsteg inom cykelforskningen eftersom intresset 
är stort och många aktörer har kunskap och vilja att bedriva sådan forskning.  

Ingen forskningsfinansiär har ett uttalat ansvar för frågan med en reserverad  
”cykelpott”. Det har resulterat i en ”snuttifierad” cykelforskning med många små   
projekt som inte samordnas, vilket begränsar den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden.

Kommunerna har som främsta problemägare en viktig roll inom cykelforskningen: 

Påtala forskningsbehov för finansiärer och beslutsfattare.
Erbjuda studieobjekt och -miljöer
Medfinansiär, främst genom egen tid och bekostnad av åtgärder
Samarbetspart som förenklar genomförande och implementering av resultat
Kommunens roll varierar beroende av projekt och kan anpassas efter eget intresse.
Det behövs en plattform för cykelforskningen för att säkerställa en långsiktig kunskap-
suppbyggnad och en framtida kompetensförsörjning.
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Avslutningsvis hölls två diskussionsomgångar. Under dem framkom följande:

Förslag på infrastrukturella åtgärder att utvärdera effekten av:

Kommunerna är i princip intresserade av mer kunskap om allt. En stor del av dagens 
beslut kring utformning och underhåll baseras enligt WS-deltagarna på gissningar, up-
pskattningar och tidigare erfarenhet. Överlag genomsyras verksamheten av tankesättet 
”så här har vi alltid gjort” och deltagarna betonade att kunskapen om effekter generellt 
är väldigt låg. All kunskap om effekten av åtgärder är därför välkommen. Stora prestige-
satsningar, supercykelvägar, kringutrustning, separerade GC-banor, korsningar, cykel-
parkeringar, vägvisningssystem, drift- och underhållsprocesser och de nya cykelöver-
farterna var några av de studieobjekt som föreslogs under WS. 

Förslag på vilka effekter som forskningen bör fokusera på:

Den bakomliggande frågan för kommunerna är hur fördelade medel bäst kan investeras 
för att öka andelen cykling (dock även intressant med bättre argument för att motivera 
ökade medel). Hur andelen cykling påverkas av olika åtgärder är därför den övergri-
pande, viktigaste frågeställningen.  
Med det som utgångspunkt är kommunerna intresserade av hur infrastrukturella åtgärder 
påverkar och förändrar cyklisternas upplevelse (även barn, funktionsnedsatta och äldre), 
trafiksäkerhet, framkomlighet, orienterbarhet, flow, komfort och tidsvinster. Även exter-
na effekter av cyklingen är intressanta att studera som exempelvis effekter på övriga 
trafikanter, på handeln samt på kostnader för väghållaren i byggskeden och för drift och 
underhåll.  

Förslag på närbesläktade frågeställningar:

Sammantaget var intrycket att kommunerna överlag är intresserade av bättre kunskap 
och empiri på hur andelen cykling ökas. Därför uttrycktes det även ett intresse av att 
studera effekten av ”mjuka” åtgärder (utöver de infrastrukturella). Mobility Management 
är något mer eller mindre alla kommuner sysslar med. Därför är det intressant att veta 
effekten av MM-satsningar samt när de kan motiveras. Vidare var det tydligt att  
kommunerna var intresserad av metodutveckling kring hur åtgärder utvärderas. Exem-
pel på övrig potentiell forskning som nämndes under WS var “cykeln som godsfordon”, 
”cykelstadsstruktur”, ”skillnader och likheter mellan olika handböcker”, “sammanställning 
och jämförelse av mobility management-satsningar”, “integration av cykel och kollek-
tivtrafik” och ”framtida krav på cykelinfrastruktur”.
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Förslag på hur resultat skulle kunna presenteras:

Kommunerna var intresserade av både kvantitativa och kvalitativa data på effekten av 
åtgärder samt på vilka implikationer det ger på utformning, drift och underhåll. Resulta-
tet av Cykeleffekt skulle därför kunna vara såväl kunskap om effekten av åtgärder som 
designråd för utformning, drift och underhåll framtagna utifrån kunskapen. 
 
Det betonades tydligt att resultaten måste vara tydliga, konkreta och lättförståeliga (mål-
gruppsanpassade) för att ge effekt. De får gärna presenteras i handboksformat (hand-
bok specifik för cykel), som checklistor, nyckeltal eller som standardspecifikationer så att 
det blir enkelt att överföra informationen till befintliga tekniska handböcker och proces-
ser (samt att kommunicera den gentemot beslutsfattare och finansiärer). Det vore även 
bra att få in den genererade kunskapen i VGU-publikationerna, men det ansågs vara 
tidskrävande. 

Om cykeleffekt inkluderar metodutveckling vore en enkel, gemensam metod för ut-
värdering gynnsam. Det skulle underlätta utvärdering samt att resultat från olika städer 
och åtgärder blir jämförbara. Det vore enligt deltagarna även bra om effekten av åt-
gärder kunde inkluderas i ”bokföringen” av cykelåtgärder och cykelsatsningar.

Förslag på spridningskanaler gentemot allmänheten var pressmeddelanden, information 
på hemsidor, medieinslag och via sociala medier.

Förslag på hur resultat skulle kunna förvaltas:

Framkomna resultat om effekten av åtgärder (och eventuella designråd) skulle t.ex. kun-
na användas;

Som motiv för ytbehov
Som argument mot och för politiker,
Som underlag vid upphandling och projektering
För att jämföra och prioritera mellan olika upplägg/åtgärder
För att motivera nya arbetssätt
För att revidera gamla sanningar
Som underlag för att ta fram nyckeltal för att kunna redovisa resultat gentemot 
beslutsfattare




