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Förord 
Tack till alla lärare jag haft under studietiden på samhällsbyggnadsprogrammet, och tack till Kerstin 

Pousette som har varit min handledare. Jag vill även tacka stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning 

stadsplanering, för att jag fick möjligheten att ha min praktik där. 

Luleå, 30/05–18 
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Sammanfattning 
Luleå har som mål att öka antalet resor som görs med cykel från 10% till 20% år 2020. För att 

nå detta har en cykelplan upprättats där olika åtgärder för att nå detta mål listats. I denna 

rapport har jag undersökt möjligheten att cykla med sina barn till två förskolor, en på 

Hällbacken och en i Kronandalen. Båda är nybyggda och därför kändes det relevant att se hur 

cykelplanen används i praktiken, då möjligheten att just lämna och hämta barn med cykel på 

förskolor nämndes som en åtgärd för att öka antalet cykelresor inom kommunen. Resultatet av 

platsbesöken och litteraturstudierna visar att det finns utrymme att förbättra 

cykelparkeringarna på båda förskolorna. I resultatdelen presenteras också förslag på åtgärder 

som kan tas för att få fler att välja cykeln, exempelvis cykelfält eller förbättrade 

cykelparkeringar.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Luleå kommun vill kraftigt öka andelen resor som görs inom stadsbygden och de stadsnära 

byarna. Det finns redan idag ett relativt väl utbyggt cykelvägnät som består utav sex olika 

färgkodade stråk som passerar både skolor och idrottsanläggningar. Dessa stråk sträcker sig 

från Hertsön till Sunderbyn.  

I resvaneundersökningen från 2010 gjordes en tredjedel av alla resor under 2 kilometer med 

bil, och av resorna mellan 2 och 4 kilometer gjordes 60% med bil. Enligt undersökningen är 

även hälften av alla resor under 4 kilometer. Jämfört med att endast 10% av alla resor tas med 

cykel, visar detta att det finns ett stort utrymme för att kunna öka antalet cykelresor (se figur 

1). I resvaneundersökningen från 2015 hade antalet resor som görs med bil under 4 kilometer 

minskat till 45%. 

 

Figur 1. Resvaneundersökning 2010 

  

Luleå kommun har arbetat fram en cykelplan för åren 2014 – 2020 vars syfte är att ta fram 

tydliga mål och åtgärder som krävs för att öka antalet cykelresor inom kommunen. Målen som 

beslutats är att minst 20% av alla resor skall göras med cykel år 2020, minst 30% av alla resor 

kortare än 4 kilometer skall göras med cykel, och att cyklister som skadats eller dödats i 

trafiken ska ha minskat med en fjärdedel.  För att nå dessa mål krävs det att vissa åtgärder tas, 

och en åtgärd som nämns i cykelplanen är att utreda hur förutsättningarna att cykla med ett 

barn ser ut, exempelvis till skola (Luleå, 2014). Resor till och från förskolor är även det 

ärende som har bilen som vanligaste färdsätt. I detta arbete har jag fokuserat på vilka 

förutsättningar som finns och hur cykelinfrastrukturen ser ut till och från förskolorna på 

Hällbacken och Kronan och vad som möjligtvis kan förbättras vid nämnda platser. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att utreda hur bra förutsättningar det finns för att resa med cykel 

till två utvalda förskolor inom Luleå kommun, såväl som hur den generella 

cykelinfrastrukturen kan förbättras och ta reda på hur väl dessa skolor anpassats till att göra 

Luleå till en cykelvänligare stad. Detta går hand i hand med kommunens åtgärder att se över 

möjligheten till parkering för cykel och cykelkärra vid förskolorna. Det nämns också att de 

ska tillhandahålla ordentliga parkeringar inomhus eller under tak med möjlighet att låsa fast 

ramen (Luleå, 2014). Jag ska även försöka ge exempel på åtgärder som kan hjälpa Luleå att 

närma sig målen uppsatta i cykelplanen. Målet är att denna rapport ska kunna ge en insikt i 

vad som krävs för att göra Luleå till en attraktivare stad för cykling. Till detta räknar jag in 

cykling året runt, varpå även vintercykling kommer att tas upp. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas fysiskt till Hällbackens förskola samt Tallkronan, Kronandalens skola, så 

väl som hur cykelinfrastrukturen till dessa ser ut. 
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2 Material / Metoder 
Metoden detta arbete utgår ifrån är ett utredande arbete med platsbesök som har gjorts på 

vardagar under skoltid för att få en rättvis bild av antal cyklar och bilar som anländer och 

parkeras på området. Detta har varvats med litteraturstudier och studier av andra rapporter 

rörande samma ämne för att få en bättre förståelse till vad som behövs för att inspirera till att 

mer regelbundet välja cykeln istället för bilen. Sökorden har varit ”cycling, city, bicycle”. I 

den mån det har varit möjligt har jag alltid försökt följa källhänvisningarna så långt det har 

gått. I vissa fall låg de ursprungliga artiklarna bakom betalväggar. Slutligen skickades en 

enkät ut till totalt 100 personer. 

Platsbesöken till arbetet har gjorts på Hällbackens förskola två gånger och en gång på 

Kronans förskola, tallkronan. Orsaken till att det gjordes två besök på Hällbacken var att det 

vid det första besöket regnade vilket är en rimlig orsak till att inte cykla. Vid det andra 

besöket var det molnfritt och sol, något som får anses vara optimala cykelförhållanden.  

Enkäten skickades ut till 80 studenter och 20 ej studerande privatpersoner. Urvalet var ett så 

kallat bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval består av de personer som finns närmast 

till hand att välja. Valet motiverades med att det lämpar sig bäst då det finns en begränsad 

tidsram och att detta är ett mindre utredande arbete. 
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3 Resultat 

3.1 Förutsättningar 
En viktig förutsättning för att folk ska cykla är topografi, där Luleå lyckligtvis är relativt 

plant. En annan är klimat, och med tanke på Luleås position på jordklotet får det ses som en 

försvårande faktor eftersom vi här upplever vintrar med ned mot minus 30 grader. Borträknat 

dessa extremt kalla dagar är snöröjning den viktigaste prioriteringen för att öka antalet 

vintercyklister (Bergström & Magnusson, 2003).Utöver detta är det viktigt att snöröjning sker 

tidigt på morgonen för att cyklisten ska undvika att uppleva frusna spår eller delvist snöröjda 

partier (Bergström & Magnusson, 2003). Lindelöw (2009) stärker den tesen med att fastslå att 

de viktigaste faktorerna är externa, sådant som inte går att påverka inför resan, så som 

säsongsklimat, tillfälligt väder, tid på dygnet. Men även resespecifika faktorer som avstånd, 

trafiksäkerhet, upplevd risk och trygghet spelar roll för valet av färdsätt.  

3.2 Hällbacken 
Själva Hällbacken är väl anpassat för cykel- och gångtrafik. Förskolan ligger centralt i 

Hällbacken vilket gör det enkelt för de boende att lämna sina barn där över dagen (figur 2). 

Det finns inget specifikt cykelstråk till Hällbacken eller Bensbyn, däremot finns 

björkskatastråket som är skyltat. För att ta sig till Hällbacken på cykel är det enda sättet från 

Björkskatan genom ett skogsparti vidare över en bro. Enligt Jansson (2013) kan friliggande 

cykelvägar upplevas som otryggt, speciellt i mörker eller om det finns mycket växtlighet 

omkring. Även om området är tryggt att cykla genom är den upplevda trygghetsaspekten 

viktig (Lindelöw, 2009). 

 

Figur 2. Hällbackens förskola markerad med röd cirkel. 

 Från cykelvägen/trottoaren finns det en egen ingång till förskolan, och från parkeringen en 

annan. Bilen har getts det mesta utrymmet med en stor parkering som rymmer cirka 20 bilar, 

de flesta platserna förhyrda. Endast en väg in och ut till parkeringen finns, vilket troligtvis 
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kommer skapa mycket trafik vid skolan de tider som är vanligast att hämta och plocka upp 

barnen på. 

För cyklister finns det ingen möjlighet att parkera en cykelkärra över dagen, något som 

nämnts som åtgärd i kommunens cykelplan för att förbättra både cykelns status och för att 

underlätta och få fler att välja cykel. Det finns en liten cykelparkering innanför staketet till 

förskolan med ett tak som fungerar som regnskydd (figur 3). Denna cykelparkering användes 

ej vid tiden för platsbesöket på förmiddagen vid det första besöket. Den användes inte heller 

vid tiden för det andra besöket, däremot stod det två cykelkärror lutade mot staketet till 

huvudingången (figur 4). Vid båda besöken stod det en cykel parkerad på andra sidan av 

skolan mot stängslet, där det inte finns någon cykelparkering trots att det går att gå in från den 

sidan.  
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Figur 3. Hällbackens förskolas cykelparkering. Foto: Henri Kassberg

 

Figur 4. Cykelvagnar utanför Hällbackens förskola. Foto: Henri Kassberg 
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3.3 Kronan 
I dagsläget är inte Tallkronan helt anpassat för cyklister, då ena vägen till skolan är avstängd 

på grund av att det är en arbetsplats. Detta kommer se annorlunda ut framöver med tanke på 

att kronan kommer ha cykelstråk igenom hela området (se figur 5). 

 

Figur 5. Kronandalens skola markerad med röd cirkel. 

 

Utanför förskolan finns det en timglasformad busshållsplats, precis som på Hällbacken, vilket 

ökar säkerheten för de som reser kollektivt.  

Den del av Tallkronan som är förskola har en cykelparkering utanför ingången. Vid tiden för 

besöket stod det tre vagnar parkerade över dagen, vilket visar att det har potential att vara ett 

populärt färdsätt. Cykelparkeringen ger möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, något som ökar 

säkerheten, men saknar dock väderskydd vilket gör det mindre troligt att vagnar kommer 

parkeras där de dagar det är sämre väder. Det finns inga specifika platser att ställa vagnarna 

på vilket resulterar i att de antingen ställs bland cyklarna, eller att de ställs ute på 

bilparkeringen (figur 6). Det saknas även cykel- och gångbana direkt till förskolans ingång 

vilket gör att cyklister måste cykla över parkeringen för att ta sig till förskolans ingång. 
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Figur 6. Hur kommer det att se ut om fler lämnar och hämtar med vagn? Foto: Henri Kassberg 

 

Till grundskolan finns det separat cykelväg skild från bilarnas parkering, som leder fram till 

en större cykelparkering, även den utan skydd mot regn eller blåst (figur 7). Denna parkering 

saknar möjlighet att låsa fast cykeln i vare sig ram eller hjul.  

 

Figur 7. Cykelparkering åt grundskoleelever. Foto: Henri Kassberg 
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3.4 Vad kan göras inom samhällsplaneringen? 
Det finns flera åtgärder som kan tas för att både förbättra cykelns anseende som ett fullvärdigt 

färdsätt, och för att göra det mer attraktivt att välja cykeln. Vissa av dessa åtgärder har redan 

tagits inom Luleå kommun, till exempel finns det ett bra cykelvägvisningssytem. Det finns 

också cykelöverfarter för cyklister på flera ställen. 

3.4.1 Cykelfält 

Där hastigheten på bilvägen inte överstiger 50 km/h kan cykelfält vara ett alternativ. Cykelfält 

på körbanan tar lite utrymme jämfört med cykelbanor, kostar mindre, och går snabbare att 

skapa än cykelbanor. Jansson (2013) menar att cykelbanor skapar snabba och direkta vägar 

för cyklister, som även stärker cykelns konkurrenskraft. Eftersom restiden är en faktor vid val 

av färdsätt (Lindelöw, 2009) är cykelfält positivt med tanke på att cyklisten inte delar vägen 

med gångtrafikanter, vilket gör att en högre hastighet kan hållas. En nackdel med cykelfält är 

att det inte är lika säkert som att färdas på cykelbanor. 

3.4.2 Cykelbana 

På de ställen där cykelbanor korsar vägbanor kan upphöjda cykelöverfarter byggas för att ge 

cyklisten prioritet i trafiken, öka säkerheten och även minska antalet stopp som behövs för att 

ta sig till sin destination vilket i sin tur förkortar restiden. 

3.4.3 Anslutning till gator 

I en enkät utförd i Stockholm med 314 svar (Jansson, 2013), var avfasad kantsten där 

cykelbanan ansluter till gatan en detalj som förväntades. Om detta utelämnas sänks intrycket 

av vägen för cyklister, och på samma sätt förhöjs intrycket av vägen om underlaget är jämt 

(Trafikverket, 2010). 

3.4.4 Korsningar med trafikljus 

Som tidigare fastställt är antalet stopp och restid en viktig faktor för cyklister. Onödiga stopp 

vid korsningar för att stanna och vänta på grönt ljus kan ge ett negativt intryck i form av ökad 

restid såväl som att det tar mer kraft av cyklisten att behöva börja cykla på nytt (Jansson, 

2013). Ett sätt att öka cykelns konkurrenskraft gentemot bil är att ha automatisk detektering 

av cyklister vid trafikljus, så att de i den mån det är möjligt slår om till grönt automatiskt. 

3.4.5 Cykelfartsgator 

En cykelfartsgata har samma upplägg som ett gångfartsområde, men för cyklister. Här får 

cykeln ta över gaturummet och bilar på gatan har väjningsplikt mot alla cyklister. Hastigheten 

för bilar är max 30 km/h (Chrapkowska, 2015). 

3.4.6 Tillgänglighet 

Forskning visar att cykel oftare används som färdsätt om vardagliga aktiviteter såsom arbete, 

gym och affärer finns samlade inom täta stadsområden med högre funktionsblandning (Aretun 

& Robertson, 2013). Cyklister gynnas av att avstånden till sina målpunkter förkortas. Därför 

rekommenderar Aretun & Robertson (2013) att zonerade områden ändras till 

funktionsblandade, såväl som att stadskärnan och dess ytterområden förtätas och byggs 

samman för att skapa mer attraktiva områden för att välja cykeln. 
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3.4.7 Förbättrade cykelparkeringar 

Att investera i förbättrade cykelparkeringar kan beroende på åtgärder öka cykelresorna med 8 

– 13 procent (Jansson, 2013). Exempel på förbättringar kan vara  

• Väderskydd 

• Belysning som ökar både den faktiska och upplevda tryggheten när det är mörkt 

• Val av plats för cykelparkeringen, viktigt är att den är nära målets entré. 

• Möjlighet att låsa fast cykelns ram. I Sverige har 8,8 procent av hushållen utsatts för 

cykelstöld en eller flera gånger (BRÅ, 1999), och i en undersökning 

(Naturvårdsverket, 2005) svarade 28% att risken för cykelstöld var ett stort hinder till 

varför de inte cyklade. 

 

3.4.8 Vägvisning 

Färgkodade skyltar till olika cykelstråk med avstånd och mål kombinerat med cykelkartor 

underlättar för cyklister att välja rätt väg till sina mål (Chrapkowska, 2015). 

 

3.5 Enkät 
En enkät skickades ut till totalt 100 personer varav 80 var studenter, resterande var från min 

umgängeskrets. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval där de som finns närmast till hands 

valdes ut. Det visade sig vara väldigt svårt att få människor att svara på enkäten, totalt svarade 

11 personer på den. Trots att den inte går att använda som någon grund att göra beslut på 

verkar ändå svaren stämma överens ganska väl med hur det ser ut i samhället. En majoritet av 

resorna som togs var under 4 kilometer. Den viktigaste frågan för att de svarande skulle välja 

vintercykling var väl plogade vägar, något som stämmer överens med tidigare forskning 

(Bergström & Magnusson, 2003). 
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4 Diskussion & Slutsats 
Litteraturstudien visar att det finns försvårande faktorer för cyklister i Luleå, så som klimatet. 

Det finns såklart cyklister som cyklar även på vintern av olika skäl, men det finns troligen en 

övre gräns för hur många vintercyklare det kan finnas. Att ha ett högt antal cyklister under 

hela året känns som ett svårt mål. I en studie undersöktes skillnaden mellan antalet cyklister 

under sommar och vinter i Luleå och Linköping, och den visade att antalet minskade med 

totalt 47% under vintertid för svaranden i båda städerna.  (Bergström & Magnusson, 2003). 

För att Luleå kommuns cykelplans mål ska nås verkar det rimligare att försöka öka antalet 

cyklister under vår, sommar och höstmånaderna då vädret är gynnsammare. För att lyckas 

med det kan några av åtgärderna listade under resultat vara aktuella, för att veta exakt vilka 

som skulle fungera väl i Luleå behövs ytterligare utredningar. Ett viktigt synsätt är att se 

cykeln som ett transportmedel likvärdig bil, och att det dessutom vid många tillfällen kan vara 

ett snabbare färdsätt. 

Något som kan öka intresset för speciellt vintercykling är så kallade mobility management-

kampanjer (Lindelöw, 2009), det finns tyvärr inte mycket forskning inom ämnet vilket gör det 

svårt att se direkta resultat. Ett exempel på en sådan kampanj kan vara ”vintercyklarna” som 

Luleå kommun anordnade vintern 2017–2018. Ett annat exempel för att få fler intresserade av 

att cykla är ”sommargatan” i Luleå där en del av en väg blir bilfri under sommaren. På 

sommargatan kommer det bland annat finnas tillgång till lånecyklar vilket kan vara ett bra sätt 

för att låta fler människor få upp ögonen för cykel som transportmedel.  

Platsbesöken till Kronan och Hällbacken visade att det finns god potential till att öka antalet 

människor som lämnar och hämtar sina barn med cykel på båda förskolorna. Både 

Hällbackens och Kronans förskola ligger bra till i bostadsområdet vilket medför korta 

resesträckor, något som är attraktivt ur cykelsynpunkt. Själva cykelparkeringarna på 

förskolorna lämnar dock lite att önska, speciellt med hänsyn till idén om att det ska gå att 

lämna sin cykelvagn på förskolan. Som åtgärd har också bestämts att det ska finnas ordentliga 

parkeringar under tak med möjlighet till att låsa fast cykelramen (Luleå, 2014). Bristen på bra 

cykelparkeringar inspirerar inte till att välja cykeln som transportmedel, speciellt när det finns 

många bilparkeringar på båda platserna. Vid skolan på Kronan fanns inget väderskydd vilket 

gör det svårt att motivera cykling vid annat väder än solsken, det fanns heller ingen 

servicestation med cykelpump på något av ställena. En sådan enkel sak skulle säkert 

uppskattas av många. 

Min egna enkät skickades ut till 100 personer, men jag fick endast tillbaka 11 svar, och vissa 

av dessa inte förrän en påminnelse skickades ut. Det verkar tyvärr finnas en ovilja speciellt 

bland studenter att svara på enkäter, vilket är förståeligt då vi ofta får förfrågningar av andra 

studenter att svara på deras. Svaren som inkom kan inte på något sätt ge en rättvis bild av vad 

Luleås befolkning tycker angående cyklande, men det var intressant att få se svaren som kom 

in i alla fall. Tanken bakom att skicka ut en enkät var att få in tankar och åsikter, specifikt vad 

som skulle få de som inte cyklade att välja cykeln. På frågan om de cyklade på vintern 

svarade 9 av 11 att de inte gjorde det. Följdfrågan var en öppen fråga där de fick skriva vad 

som skulle krävas för att de skulle kunna tänka sig cykla på vintern, där svarade 6 av 7 att 

bättre plogade vägar var högst på listan, och en svarade att det var för kallt.   
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Bilaga 1, enkätfrågor 
Kortare enkät som skickades ut till 100 personer, 11 svar inkom. 
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