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I denna uppsats ställs  frågan hur Kristianstads 
infrastruktur motsvarar den fysiska utformningen som 
förekommer i framgångsrika cykelstäder, där andelen 
cykelpendlare är hög. Studien går därför ut på att 
undersöka vad begreppet cykelvänlig stad innebär 
och att analysera Kristianstads cykelnät, vilket gör 
det möjligt att föra en diskussion om hur Kristianstad 
skulle kunna förbättra de fysiska förutsättningarna för 
ökad cykelpendling. Examensarbetet har bedrivits 

använts dels för materialinsamling, dels för att kunna 
jämföra resultatet av insamlat material med och mot 
varandra. Målet med tillvägagångssättet har varit 
att försöka återspegla en så korrekt bild av rådande 
förhållande i Kristianstad som möjligt.   

Genomförd litteraturstudie av aktuell forskning 
och den nedskrivna praktiken hos  framgångsrika 
cykelstäder visar på en samstämmighet i  vilka 

hur mycket olika strategier har påverkat en stads 
popularitet bland cyklister, men att kombinationen 
av ett antal åtgärder uppenbart gett resultat. Något 
som gör att kunniga kan resonera kring vad som 

troligen är betydelsefullt och vad som inte är det. För 
denna studie blir det dock en aning problematiskt 

analysmetoder för en cykelnätsanalys, vilket gör 
att mer genomförande-inriktad litteratur gjort egna 
tolkningar där föreslagen analysmodell varierar. Hur 
Kristianstads cykelnät analyserats baseras därför 
på kunskap om vad man tror kan vara relevant att 
inkludera i analysen utifrån ett pendlarperspektiv.

Ur analysen av de fysiska förutsättningarna för 
cykelpendlare hittades ett antal företeelser som 
kan anses bristfälligt: stadens glesa struktur, att 

eller låg och att det på vissa sträckor kan vara svårt 
för pendlare att hålla en jämn och hög hastighet. 
I det avslutande kapitlet diskuteras cykelnätets 
potential för ökad cykelpendling  och där ett antal 
stråk föreslås särskilt anpassas för lite längre och 
snabbare cykelresor. Något som tillsammans med 
andra åtgärder, såsom att marknadsföra cykling eller 
göra det kostsammare att köra bil inne i staden, 
skulle kunna uppmuntra till ett ökat cykelpendlande 
i Kristianstad. 

Sammanfattning
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I detta avsnitt introduceras uppsatsens syfte, 
avgränsning, metod och inflytelserika begrepp som 
präglar resultatet. Först kommer dock bakgrunden 
till varför uppsatsen kommit att handla om 
cykelpendling presenteras och om önskan att 
uppmuntra till ökad cykelpendling i Kristianstad, 
samt vilken problemformulering detta gett upphov 
till.

Myndigheter, lokala politiker och planerare vill 
i allt större utsträckning uppmuntra till ökad 
cykelpendling. Varför det? De problem som vanligtvis 

trängsel och olycksrisk, uppkommer framförallt under 

mellan bostad och arbets- eller studieplats. Något 
som gör gruppen pendlare särskilt attraktiv till att 

eller strategier har allt som oftast en gemensam 
röd tråd. De delar målsättningen att öka andelen 

region (Forsyth och Krizek 2010, 429. Ministrie van 
Verkeer en Waterstraat 2009, 40-41). Kristianstads 
kommun är inget undantag och under tiden detta 
kandidatarbete skrevs publicerade kommunen 

så att medborgare skulle få möjligheten att lämna 
kommenterar inför att den slutliga versionen 
färdigställs. Den typen av strategidokument är 

arbete eller studier har fått ett särskilt omnämnande 
under kapitlet för cykel och visar på kommunens 

uppmuntras att cykelpendla. 

Det är därför intressant, och viktigt, att undersöka 
hur Kristianstads kommun bör gå tillväga för att 

cykelnätet efter cykelpendlarens behov. Hur kan den 
fysiska planeringen påverka cyklingen i en stad? Vilka 

kan alla städer bli lika cykelvänliga likt de exempel 

sett ur ett pendlarperspektiv och har Kristianstad 
förutsättningarna att bli nästa cykelframgång?

Uppsatsen syftar till att undersöka vad som är en 
cykelvänlig stad och hur Kristianstads infrastruktur för 
cyklister motsvarar idealet. Syftet med uppsatsen är 
att utforska hur cykelnätet i Kristianstad kan utformas 
för att tillhandahålla likvärdiga fysiska förutsättningar 
som städer där andelen cykelpendlare är hög.

Detta uppsatsarbete syftar till att besvara följande 
frågeställningar:

Varför utmärker sig vissa städer som mer 
cykelvänliga än andra och vilken planering är 
det som föregått dessa städers idag fördelaktiga 
utformning? 

Vilka är bristerna i Kristianstads cykelinfrastruktur 
sett utifrån ett pendlarperspektiv och hur kan den 
fysiska utformningen anpassas för att uppmuntra 
till ökad cykelpendling?

1.

2.

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning 
har fallstudie tillämpats som forskningsdesign, då 

möjligheter att bilda en helhetsuppfattning huruvida 
infrastrukturen i Kristianstad tilltalar cykelpendlare. 

en fallstudie. Något som medför att ett resultat kan 

betyda att resultatet blir mer tillförlitligt (Eriksson 
och Wiedersheim-Paul 2014, 90-92). I cykelrelaterad 
forskning används ofta just en kombination av 
metoder som kategoriseras antingen som person- 
eller platsbaserad, av anledningen att det ska återge 
en så bra helhetsbild av infrastrukturen för cyklister 
som möjligt. Platsbaserad metod innebär att 
forskaren bildar sig en uppfattning av situationen för 
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INFLYTELSERIKA BEGREPP

Begreppen, som utkristalliserats i kapitlet forsknings- 
och kunskapsöversikt, har för uppsatsen tolkats som 
mycket betydelsefulla och representerar till viss 

problemområdet. De har varit ett stöd och inspiration 
vid tillämpningen av metoder och hjälpt till att 

begrepp kommer här att förklaras och relateras till 
varandra, så att uppsatsens läsare kan förstå vad som 
är studentens utgångspunkter inför tolkning och 
analys av materialet. 

Vanligen förgås utbyggnaden av cykelinfrastruktur 

infrastrukturen bör utvecklas, baseras på en 
cykelnätsanalys som bedömer olika cykelstråks 
egenskaper och kvaliteter. För att bedöma 

forskningslitteraturen och skapa en uppfattning 

om cykelnätets brister och fördelar utefter 
ett antal kriterier. De mest betydelsefulla 
bedömningskriterierna har i denna uppsats visat sig 
vara cykelvägars tillgänglighet, direkthet, komfort, 
säkerhet och attraktivitet. Cyklister är inte en homogen 
grupp, utan olika cyklister har olika preferenser. I 
denna uppsats efterfrågas kvaliteter i cykelnätet som 
oftast efterfrågas av pendlare som cyklar. Eftersom 
denna grupp gärna vill ta sig snabbt fram mellan 
start- och målpunkt blir det allt viktigare att börja se 
cykeln ses som ett fullgott transportmedel.

Cykelplanering Fysisk planering som inriktas till 

attraktiva stadsmiljöer för cyklister (Robertson et al. 
2013, 17).

Cykelinfrastruktur
ämnade för cyklister (Robertson et al. 2013, 26)

Cykelnätsanalys Analyser av cykelnätet som görs 
för att kartlägga cykelnätets standard och fysiska 
förutsättningar för ökad cykling. Resultatet talar om 
vilka stråk, delar av stråk eller punkter som eventuellt 
behöver förbättras (Region Skåne. 2015, 28). 

Tillgänglighet Möjligheten för cyklister att nyttja det 
gemensamma transportsystemet samt närheten till 
attraktiva målpunkter (Jägerhök et al. 2011, 14).

Attraktivitet Hur personer upplever den social 
tryggheten och kvaliteten på en viss plats, variationen 
på cykelinfrastruktur, hur tätt det är mellan målpunkter 
och om omgivningen är visuellt eller på annat sätt 
estetiskt tilltalande (Jägerhök et al. 2011, 48).

Trafiksäkerhet Bedömning av risken för 

annat fysiska åtgärder (Jägerhök et al. 2011, 39).

Komfort Hur bekvämt ett viss stråk är att cykla 
på. Kan vara god och mindre bra beroende på 
markunderlag, hur upplyst cykelvägen är och 
standarden på cykelinfrastrukturen (Jägerhök et al. 
2011, 38).

Direkthet Avser dels tiden där cyklisten av 
någon anledning sänker sin hastighet på grund av 
utomstående faktor, fördröjning och dels hur rak 
cykelvägen är i förhållande till fågelvägen, genhet 
(Svensson et al. 2011, 3).

cyklister ute på gator och cykelvägar genom att själv 
notera företeelser på plats, medan personbaserad 
i större utsträckning används för att närma sig den 
enskilda cyklisten genom exempelvis intervjuer och 
enkäter (Handy et al. 2014:5-6). Förhoppningen är 
att kombinationen av metoderna innehållsanalys av 
plan- och programdokument, kartanalys, observation, 

ska återge en så korrekt bild som möjligt av de 
faktiska förhållandena för kristianstadcyklister idag. 
Bedömning om huruvida Kristianstad borde och i så 
fall hur kommunen kan åtgärda cykelinfrastrukturen i 
förmån för cykelpendlare, grundas på en jämförelse 
med vad som relevant litteratur kommit fram till vara 
viktiga egenskaper i ett pendlarvänligt cykelnät. 

Att Kristianstads cykelinfrastruktur är intressant som 
fall beror dels på att både Malmö och Lund visat att 
det går att förbättra situationen för cyklister avsevärt 
i skånska städer och dels för att Kristianstad kommun 

remiss. Den nya strategin förväntas utmynna i ett 
antal fördjupningar, bland annat en cykelplan. Denna 
uppsats kan därför ses som en första överblick av 
cykelnätet i Kristianstad, som inte bara utvärderar 

bör inkluderas när Kristianstad kommun vid ett 
senare tillfälle gör sin egna cykelnätsanalys.

Pendlare Person som nästan dagligen reser mellan 
bostad och annan uppehållsplats, exempelvis 
arbetsplats eller studier (Nationalencyklopedin 
2015:a). 

Transportmedel Färdmedel som en person 
avvänder sig av vid transport mellan två platser 
(Nationalencyklopedin 2015:b). Med formuleringen 
cykeln som transportmedel menas att cykeln ses som 
ett fullgott transportmedel i relation till exempelvis 

betraktas fylla en rekreativ funktion eller vara ett 
trevligt inslag i stadsmiljön (Nielsen et al. 2013, 114). 

INNEHÅLLSANALYS
Vid en innehållsanalys ställs frågan vad andra 
har kommit fram till för slutsatser, alltså rådande 
kunskap inom ämnet och information som vanligen 
publicerats i tidigare studier eller annan litteratur. 
Artiklar, rapporter och dokument ska alltid läsas och 
förstås utifrån deras kontext, varvid det blir upp till 

och ifall det funnits något särintresse som kunnat 
prägla innehållet (Eriksson och Wiedersheim-Paul 
2014, 23 och 90-92). För att sålla fram relevanta 
studier för en forsknings- och kunskapsöversikt för 

databaser: Google Scholar, Taylor & Francis samt 
i publikationsarkiv hos Sveriges kommuner och 

Danmarks Tekniske Universitet och CROW-
Fietsberaad. 

För forskningsartiklar sattes ingen tidsgräns när 
artiklarna skulle publicerats, medan publikationer 
från aktörer som tillämpat best practice skulle 
materialet helst inte vara äldre än 10 år. Detta 
för att  planer och program skulle förhålla sig till 
samtiden som den är nu. Sökningarna i databaserna 
baserades på sökord som kan anses relevanta med 
stöd från föregående kurser  under utbildningen 
Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Sökorden kunde förekomma i titel, sammanfattning 
eller vara ett nyckelord. De termer som användes 
i olika kombination var framförallt: cykling, 
cykel*, best practice, bilism, Danmark, design, 
gen*, framkomlighet, fördelar, fysisk, färdmedel, 
infrastruktur, kommun, Köpenhamn, Nederländerna, 
utformning, pendl*, plan*, policy, resval, resvanor, 
säkerhet. För att inkludera internationell litteratur 
söktes orden även på Engelska och Nederländska. 
Material som slutligen togs med i arbetet var 

litteratur som antingen behandlar den fysiska miljön 
för cyklister, utvärderar tidigare cykelplaner och 
policys, tar upp förhållande i Sverige, Nederländerna 
och Danmark samt jämför praktiken i länderna med 
varandra. 
Vidare inför analysen av cykelnätet i Kristianstad 
genomgicks planer och program som behandlar 

genomfördes fanns Översiktsplan för Kristianstads 
kommun och Fördjupning av översiktsplan för 
tätorten Kristianstad samt programmet som 
föranledde föp:en, tillgängliga för analys. Cykling 
behandlas i dessa planer på övergripande nivå och 
i text eftersöktes begrepp och företeelser relaterat 
till cykelplanering. Mest intressant var det att ta reda 

huruvida kommunen gör en egen bedömning av 

som skulle kunna vara aktuella för att förbättra 
situation för cyklister. Mindre än två veckor innan 
slutinlämningen för examensarbetet publicerade 
Kristianstad även remissversionen av en ny 

inkluderas i analysen av cykelnätets förutsättningar i 
någon större utsträckning.

KARTANALYS
Syftet med att använda kartanalysen som metod 

cykelnät, dels en mer detaljerad beroende på 
källmaterial. GIS-uppgifter har inhämtats från 
Kristianstad kommun samt Geodata Extraction Tool 
(GET), information som omfattade markanvändning, 
vägnät, befolkningstäthet, målpunkter, markunderlag, 

Just olycksstatistik är inget som litteraturen direkt 
har berört och rekommenderat att inkludera i en 
cykelnätsanalys, men då litteraturen å andra sidan 

för att analysera ett cykelnät är min, uppsatsens 
författare, bedömning att det kan vara intressant 
att jämföra uppgifterna om inträffade olyckor med 

vilka korsningstyper kollisionsolyckor ägt rum och se 

låg i analysen. Olyckorna i sig ska dock inte tillåtas 

eftersom det då skulle kunna medföra att korsningar 
som egentligen är farliga för cyklister plötsligt skulle 
anses säkra.  
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TätortNOSABY

OBSERVATION
Den genomförda observationen kan i uppsatsen 
betraktas som ett komplement till kartanalysen och 
syftar till att registrera sådant som inte varit möjligt 
att ta fram i GIS. De uppgifter som samlats in handlar 
om gator och cykelvägars fysiska utformning, vart 
cyklisten har väjningsplikt och stopp, samt eventuell 
förekomst av trängsel för cyklister. Uppsatsen har i 
mycket liten utsträckning tagit hänsyn till det faktiska 
användandet av infrastrukturen, men när det visat sig 

egentligen inte ingår i det övergripande cykelnätet 
eller när cyklist efter cyklist felplacerar sig i korsningar 
har detta antecknats och kommenteras i senare 
delar av uppsatsen. Materialinsamlingen följde ett 
förutbestämt observationschema (se bilaga) och det 
är viktigt att påpeka att observationen bitvis är en 
subjektiv tolkning av verkligen. Särskilt när risken för 
trängsel längs med ett stråk bedöms. Utgångspunkten 

plats för två cyklister och två gående att passera 
förbi varandra samtidigt. Ambitionen har varit att 
en planerarstudent med likvärdiga kunskaper skulle 
kommit fram till samma slutsats om huruvida stråken 
var snålt tilltagna eller inte.   

För att underlätta hanteringen av informationen 
som generas av observationerna har anteckningar 
förts på plats i medhavda kartor, antingen digitala 
eller tryckta. Har det inte varit möjligt att göra en 
bedömning direkt, har sträckan eller korsningen 
fotograferats för att kunna bedömas vid ett senare 
tillfället.

Vidare har även antalet cyklister som passerar en viss 
punkt på ett antal utvalda gator under rusningstid 
observerats. Detta för att få en uppfattning om 

Kristianstads något speciella struktur gör att 
många cykelpendlare passerar stadens centrala 

de gator som cyklister högst troligen ansluter till 
och som tillsammans utgör en ring runt centrum. 
Eftersom det är just pendlare som eftersöks så har 
mätningar skett under tiden när andelen pendlare 
förväntas vara som störts och i Kristianstads fall antas 
rusningstider gälla mellan klockan 07-09 och klockan 
16-18. Cykelräkningen omfattar inte totalt 4 timmar 
per sträcka, utan det har gjorts stickprov om 2x10 
minuter per timme. Antalet cyklister som passerat 
en utvald punkt under sammanlagt 40 minuter 
för varje sträcka multipliceras i efterhand med 3 
för att motsvara fyra hela timmar (rusningstiden). 
Resultat genererar därmed inte en exakt vetskap om 
antalet cyklister som passerar en viss punkt under 
vardagens rusningstimmar, utan är en uppskattning 

senare delen utav april och i början av maj när 
väderförhållandena varit likartade: Klart eller något 
molnigt väder, cirka 15 grader och vind om ungefär 
5m/s.

Vidare kommer även genhet att uppmätas i kartfrom. 
För att uppmäta distansen mellan två punkter har ett 
mätverktyg och GIS-kartor publicerat på Kristianstads 
kommuns hemsida använts, där avståndet är 
uppmätt manuellt. Uppsatsen förbehåller därför 

antal meter vid beräkningen av genhetskvot. Det har 
även förekommit att GIS-datan inte överensstämt 
med den faktiska hastighetsskyltningen eller 
markbeläggningen som uppenbarligen råder vid 
observation på plats. Sådana felaktigheter har då 
redigerats till förmån för observerad företeelse.

Med syftet att undersöka varifrån pendlarcyklister 
ansluter till betydelsefulla uppsamlingsstråk har 
pendlare fått besvara en kort enkät. Cyklister blev 
under rusningstimmar tillfrågade: ”Vilken väg cyklar 
du idag” och fått instruktioner om att markera sin 
rutt på medhavd karta. Eftersom det inte är helt lätt 
att stanna cyklister som kommer i hög fart, har ett 
antal strategiska platser valts ut där cyklister kan 
förväntas hålla en lägre hastighet, till exempel vid 

30 personer på enkäten och den förhållande lilla 
urvalsgruppen bör inte på något sätt representera 
vilka stråk som skulle vara favoriserade av pendlare, 
utan ger enbart en övergripande bild om hur cyklister 
från olika bostadsområden kan ta sig fram i staden.

ENKÄT OM RESVAL

Avgränsning

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

delarna av staden Kristianstad och södra Nosaby. 
Stadsdelar som exkluderats från arbetet är Härlöv, 
Öllsjö och Vä. Idealt hade givetvis varit om hela 
Kristianstad kunnat inkluderas, särskilt med tanke på 
att orterna ligger inom rimligt cykelavstånd. Tiden 

bedöms inte påverka uppsatsens resultat eller 
slutdiskussion, då cykelvägen som kopplar ihop 
stadsdelarna med övriga Kristianstad fortfarande 
behandlas i analysavsnittet.

Litteraturöversikten är tydlig med att en cykelvänlig 
stad för pendlare är betydligt mer än bara sin fysiska 
utformning. Det är därför viktigt att understryka att 
uppsatsen enbart behandlar och analyserar delar 
av det direkta användandet av infrastrukturen, som 
potentiellt skulle kunna förbättra förutsättningarna 
för de som väljer att cykla till arbete eller skola i 
Kristianstad. 

vara betydelsefulla för att öka andelen cyklister 
och som inte kommer att behandlas i uppsatsen. 
De fördjupningsområden som inte varit möjliga 
att behandla är framförallt cykelparkering (antal, 
placering, utformning), skyltning (innehåll, placering, 
design), politisk vilja (ekonomi, stöd), drift och 
underhåll (utförande, prioriterade sträckor) samt 
marknadsföring (mobility management).

I detta kandidatarbete är det tänkt att peka ut 
Kristianstads cykelnäts brister och tillgångar, samt 
föreslå hur stadens fysiska infrastruktur kan anpassas 
efter cykelpendlarens preferenser. Förslagen 
kommer vara högst principiella och ambitionen för 
detta arbetet är inte att systematiskt föreslå så pass 
utförliga åtgärder så att de i teorin skulle kunna 
överföras direkt till konkreta fall. 
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Litteraturöversikten är uppdelad i tre avsnitt: 
forskning, praktik och utformningsexempel samt 
utvärderingsmetoder av befintligt cykelnät. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning som tar upp de 
mest betydelsefulla upptäckterna som framkommit 
ur litteraturöversikten, vilka kunskaper som är 
viktiga att ta med vidare i uppsatsen och hur de 
kan appliceras i fallet Kristianstad.

I detta avsnitt presenteras relevant forskning som 
tar upp varför det är intressant att uppmuntra fler 
till att börja cykla, särskilt när det gäller resor till 
arbete eller studier. Avsnittet frågar även vad som 
är framgångsrik cykelplanering, vilka medel som 
finns tillgängliga för kommuner att utnyttja och 
vilka trafikstrategier som belagt i aktuell forskning.

transportmedel. Cykeln orsakar nästintill inga 
bullerstörningar eller luftföroreningar, har låg 
förslitning på vägunderlaget och konsumerar långt 
mycket mindre icke-förnybara resurser än motoriserat 
transportmedel. (Buehler och Pucher 2008, 496. 
Handy et al. 2014, 11-12. Robertson et al. 2013, 9. 
Nielsen et al. 2013, 110). All den energi som förbrukas 
tillhandahålls av cyklisten själv, vilket blir till en fysisk 
aktivitet som både innebär hälsofördelar för cyklisten 
och samhället i stort då sjukvårdskostnader minskar 
och sjukdagarna blir färre bland förvärvsarbetare 
(Handy et al. 2014, 13).

Utifrån ett europeiskt perspektv bedöms 
Nederländerna vara det mest framgångsrika 
cykellandet, följt av Danmark. Bägge länderna har 
varit mycket framgångsrika när det kommer till att 
framhålla cykling som ett bra alternativ för vardagligt 
resande (Buehler och Pucher 2008, 497-498). 

ITTERATURÖVERSIKT

Forskningsöversikt

CYKELN SOM TRANSPORTMEDEL

När förekomsten av cykling uppmäts och jämförs 
länder emellan brukar även Sverige bedömas som 
ett land där det är populärt att cykla, i nivå med 
länderna Tyskland och Belgien.  Om andelen cyklade 
kilometer under ett år slås ut på antalet invånare 
uppskattas cyklingen i dessa länder uppgå till 
någonstans mellan 270 - 320 km/person/år. Något 
som är betydligt högre än lägre rankade länder som 
Frankrike och Storbritannien, där kilometer cyklade är 
75 km/person/år. I Danmark uppgår cykling i samma 
mätning till motsvarande 530 km/person/år, medan 
den genomsnittlige nederländaren kommer upp 
i hissnande 850 km/person/år (Nielsen et al. 2013, 
110). Vidare är även cykeln att betrakta som ett utav 
de mer rättvisare transportmedlen på grund av 
dess låga kostnader i förhållande till kostnaden 

råd att cykla. I Nederländerna och Danmark 
visar resvaneundersökningar att cykling även 
kan anses rättvist ur det perspektivet att män 
cyklar i lika stor utsträckning som kvinnor, av 
ett brett ålderspann och relativt jämt fördelat 
över alla inkomstgrupper (Buehler och Pucher 

är åldersfördelningen bland cyklister att 
väldigt många cyklar i de låga åldrarna, 
för att andelen cykelresor sedan mattas 
av i takt med att individen åldras. I 
föregångsexemplet Danmark cyklas 
det i betydligt större utsträckning även 
upp i åren och i åldrarna 70 - 74 står 
cykling fortfarande för 12% av alla 
resor (Buehler och Pucher 2008, 
502-505). I både Danmark 

det en allmän uppfattning 
om att det  inte krävs dyr 
utrustning, god kondition eller 
särskilt mycket mod för att 
cykla. Något som gör att 
även de mest försiktiga 
individerna vågar tillåta 
både sig själva och sina 
barn att cykla till och från 

L Ä N D E R
K

IL
O

M
E

T
E

R
 P

E
R

 D
A

G
N

ed
er

lä
nd

er
na

D
an

m
ar

k

Ty
sk

la
nd

Sv
er

ig
e

G
B

0,7

0,1

0,9

1,6

2,5L
12 13

Fig 1: 



arbete eller studier (Buehler och Pucher 2008, 496). 
Cyklister behöver vanligen bara en liten fraktion av 
det utrymme som bilen kräver under färd och vid 

framförallt cykelpendling inom en stad kan medföra 
positiva konsekvenser för både livskvaliteten och 
stadens kvaliteter, när stadsrummet kan användas till 
annat än bilvägar och bilparkeringsplatser (Buehler 
och Pucher 2008, 496. Robertson et al. 2013, 9).

CYKELVÄNLIG STADSSTRUKTUR

CYKELPLANERING

Fysiska faktorer, individens livsmiljöer och olika 
subjektiva aspekter såsom erfarenhet, preferens 
och intentioner har alla att göra med varför eller 
varför inte en person väljer att cykla (Robertson et 
al. 2013, 10). Den mest konsekvent förekommande 
och avgörande faktorn som påverkar andelen 
cykelresor mest har i hitintills gjorda studier visat 
sig vara distansen mellan start- och målpunkt. 
Generellt betyder långa distanser till arbete eller 
studier att cykling dit är mindre sannolikt. Inom 
en stad är distansen mellan målpunkter vanligen 

både bebyggelsens densitet och hur blandade 
funktionerna i staden är (Handy et al., 2014, 8-9). 
Hur koncentrerad bebyggelsen är har betydelse för 
befolkningstätheten, som i sin tur påverkar utbudet 
av service och aktiviteter. Hur tillgänglig en stad är 
beror på lokaliseringen av funktioner såsom affärer, 

blandning. Vissa funktioner påverkas dessutom av 
den regionala strukturen som staden omges utav 
och tillgängligheten till den. Framförallt kan det röra 
sig om tillgången på arbetsplatser (Robertson et 
al. 2013, 10). Det ska dock understrykas att längre 
distanser inte är negativt för cyklisten per se, då 
en längre cykeltur innebär mer fysisk aktivitet och 
sålunda något positivt för hälsan. Vad som gör 
att längre distanser är mindre attraktivt bland de 
cyklande är att cyklisten inte alltid är beredd på att 
göra den fysiska ansträngning som krävs för de längre 
sträckorna, vilket begränsar cyklingens räckvidd 
i förhållande till motoriserade transportmedel 
(Handy et al. 2014, 8-9). Möjligheten att minska 
avståndet mellan två funktioner genom att bygga 
ut cykelinfrastrukturen, utforma närmiljön på ett 
annat sätt eller tillämpa någon annan cykelrelaterad 

Vilket som gör det viktigt att staden hela tiden växer 
och utvecklas utefter cyklistens förutsättningar, även 
om nyss uppräknade insatser givetvis kan medföra en 

2013, 33). Forskare har kommit till slutsatsen att det 
både kan vara till stadens och cyklistens fördel om 
nya bostadsområden lokaliseras nära eller blandas 
med kommersiella områden, vård, skolor och parker. 
Vilket skulle resultera i kortare reseavstånd och en 
stad som i generell mening blir betraktad som mer 
fördelaktig för cyklister (Buehler och Pucher 2008, 
522).

situation att förhålla sig till när det kommer till 
vilka åtgärder som skulle kunna tänkas leda till 

överens om att stadsmiljön påverkar förekomsten av 

egenskaper som krävs av stadens urbana miljö 
(Robertson et al. 2013, 19). Vad som är säkert är dock 
att cykling som fenomen landar någonstans mellan 
att vara ett fulländat transportmedel och en del av 
stadslivet, varvid det blir viktigt att behandla det 

både beaktas ur ett transportperspektiv likt bil och 

till när stadskvarter designas för att göra närmiljön 

Funktionsblandning och förtätning kan omöjligen 
ske över en natt, men är åtgärder som hela tiden 
måste beaktas av kommunala planerare. Då det går 
att hävda, om än något tillspetsat, att det är stadens 

som går att uppnå, oavsett cyklisternas tillgång till 
cykelinfrastruktur (Robertson et al. 2013, 33).

När en stad eller kommun påbörjar en planprocess 
som betonar cykelfrågor, är det troligen för att 
politikerna och tjänstemännen vill öka andelen 

vilka strategier som medför önskat resultat (Forsyth 

som ämne har de senaste åren skjutit i höjden tack vare 
den ökade efterfrågan. Många faktorer som påverkar 

ett fåtal studier som  utförligt dokumenterar effekten 

111) och metoderna som hitintills använts av forskare 
när forskningsmaterial samlas in, har sällan tagit med 

alla de variabler som kan vara viktiga för resultatet. 
Ett exempel på detta är att det sällan tagits hänsyn 
till befolkningens cykelförmåga i relation till vilka 
fysiska åtgärder som implementerats för att förbättra 
infrastrukturen för cyklister (Handy et al. 2013, 9-10).

Under sjuttiotalet genomfördes ett antal storskaliga 
pilotprojekt relaterat till cykelplanering. Försöken i 
Nederländerna visade att en utveckling där bara ett 
fåtal cykelstråk prioriterades helt framför alla andra 

Detta om de utvalda cykelvägarna tilläts hålla en 
mycket hög standard i urbana områden, medan 
övriga sträckor var genrellt sett var underutvecklade. 
Istället framkom att det var bättre att sträva mot en 
generell förbättring av hela cykelnätet till en något 
lägre standard än vad de prioriterade cykelvägarna 
i föregående exempel hade, vilket kunde leda 

pilotprojekten var dock att byggnationen av ett 
cykelnät i sig var otillräcklig för att åstadkomma en 
större ökning av antalet cykelresor. Slutsatsen blev 
att tillgången till cykelparkeringar, kontinuerlig 
information till allmänheten om utvecklingen 
av cykelnätet och åtgärder för att motverka 
bilanvändande var lika nödvändiga (Robertson et al. 

ofta ett viktigt medel för att göra cykling säkert i en 
stad och för att se till att framkomligheten är god. 
Städer som har varit framgångsrika i sina strategiska 
dokument har lyckats göra cykling attraktivt, har 
tillämpat ett mångfacetterat angreppsätt och sett till 

samtidigt. Cykelnätet i framgångsrika cykelstäder 

MåttligGrannskapsdesign

Tillgänglig infrastruktur

Infrastruktur av särskilt hög kvalitet

Program (utbildning, markandsföring)

Prissättning och bekvämlighet (biltrafik)

Kombination av flera strategier

Hög

Måttlig

Oklart

Låg

Hög

kännetecknas vanligen av goda möjligheter att 

resa mellan start- och målpunkt blir mer direkt. För 
att sådana möjligheter ska uppstå krävs ett komplett 
och integrerat system av cykelstråk som tillåter 
cyklister att göra nästan vilken resa som helt på 

512, Forsyth och Krizek 2010, 430).

Att cykelinfrastrukturen är sammanhängande är 
mycket viktigt för cyklister och har en betydande 

Det saknas dock fortfarande idag kunskaper om 
vilken typ av infrastruktur som är att rekommendera 
från forskningens håll. Anledningen är att det är 
svårt för forskare att direkt jämföra olika lösningar, 
då det är så pass många faktorer som spelar in. 
Framförallt har forskare gång på gång frågat sig 
betydelsen av separat infrastruktur för cyklister. Vad 
man hitintills kommit fram till är att det inte verkar 
vara problematiskt om cyklister delar körbana med 

korsningspunkter kan vara betydligt mer ofördelaktigt. 
Notera att slutsatsen vilar på högst osäkra grunder. 
Vad forskare däremot vågar påstå är att säkerheten 

följd. Det är dessutom så att cykelandelarna i dessa 
länder, framförallt Danmark och Nederländerna, är 
betydligt högre än genomsnittet (Forsyth och Krizek 
2010, 435).
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Nationella råd och riktlinjer

handböcker för cykelplanering som åsyftar att ge 
stöd vid utformning av infrastrukturen för cyklister. 
I Sverige är motsvarigheten Gcm-handboken, där 
ett kapitel har tillägnats cykling (Svensson et al. 
2011, 2). I grunden hanterar ingen av manualerna 
rekommendationer för en mer exakt fysisk utformning 
eller dess dimensionering, utan beskriver högst olika 
principer för utformningen. Samstämmigheten om 
principer varierar mellan de olika handböckerna 

otvivelaktigt en väsentlig företeelse inom både det 
danska och nederländska cykelnätet, som i deras 
handböcker bedöms vara viktigt för att cykling både 
ska vara säker och attraktiv (Buehler och Pucher 2008, 
513). I svenska riktlinjer behandlas cyklister i större 

behöver inte alltid medföra att andelen cykelresor ökar 
drastiskt, men forskare håller med de internationella 
framgångsexemplen att separat infrastruktur kan 
göra cykling till ett attraktivt alternativ för den breda 
befolkningen. Framförallt handlar det om att sådana 
anläggningar som upplevs som säkra, bekväma och 
lättillgängliga (Buehler och Pucher 2008, 513). Det 
är även så att de rekommendationer om bredder 
är betydligt generösare i nederländsk och dansk 
litteratur, framförallt i korsningspunkter (Svensson et 
al. 2011, 33). Gemensamt för handböckerna är dock 
att all utformning av cykelinfrastruktur bör vila på ett 
antal grundläggande kvaliteter, vilka är tillgänglighet, 
direkthet, säkerhet, komfort och attraktivitet. 
Direkthet avser här gälla dels tid (fördröjning) och 
dels avstånd (genhet) (Svensson et al. 2011, 3).

Detta avsnitt tar upp hur cykelplanering och 
cykelstråkskvaliteter utifrån pendlarens perspektiv 
beaktas enligt best practice, alltså praxis i 
framgångsrika cykelstäder. Kunskapsöversikten tar 
även upp exempel på cykelinfrastrukturens fysiska 
utformning och vad som är intressant att beakta 
vid en utvärdering av ett befintligt cykelnät.

minuter är rimlig tid att pendla till arbete eller studier, 

kilometer på (Ministrie van Verkeer en Waterstraat 
2009, 41). Det är inte ovanligt att många stadsbor 
har betydligt kortare än så mellan sin startpunkt 

de som idag reser med bil till cykel är stor. Cyklister 
som blir tillfrågade om varför de väljer att cykla, 

att cykeln har varit det snabbaste och enklaste sättet 
att resa på, samtidigt som det gav motion och frisk 
luft. Att cykling även innebar miljöfördelar och att 
cyklisten förmodligen sparat in pengar på sitt resval 
var mindre viktigt. I de fall cyklisterna inte valde att 
cykla, berodde det i sin tur på att reseavståndet var 
för långt eller att värdet var dåligt. I vissa fall kunde 
det även vara så att målpunkten låg inom rimligt 
cykelavstånd, men att det gick mycket fortare att 
ta sig dit med hjälp av ett annat transportmedel 
(Projektsekretariatet 2014, 6-7).

För många av de som väljer att cykelpendla 
ligger cykelns konkurrenskraft gentemot andra 
transportmedel i att cykeln är snabbare, eller att 
tidsskillnaden mellan att cykla eller resa på annat sätt 
inte är så stor. Samtidigt ska det understrykas att inte 
alla cyklister framhåller snabbhet som det viktigaste 
när de cyklar såsom många pendlare tycker. Något 
som gör det intressant att upprätta ett varierat utbud 
av vägval och stråkkvaliteter (Jägerhök et al. 2011, 
79). Det förekommer att ett antal stråk inom ett 
cykelnät pekas ut som huvudstråk, vilka ofta är de lite 

Med genhet avses hur direkt en cykelsträcka är i 
förhållande till fågelvägen och omvägen bör inte 
vara över 25% för att genheten ska vara bra. Upp 

Kunskapsöversikt

CYKELSTRÅKSKVALITETER

till 50% kan vara acceptabelt, men en omväg längre 
än så är inte bra. Huvudnät är vanligen relativt 
grovmaskiga och lite beroende på stadens struktur 
kan 600 - 1000 meter vara ett rimligt avstånd mellan 
maskorna. Eftersom huvudnätet ofta används när 
cyklisten har en längre cykelresa framför sig så 
bör stråken vara mycket komfortabla för cyklisten 
att använda. Markunderlaget bör vara asfalt eller 
annat underlag med likvärdiga egenskaper. Vidare 
uppskattar cyklister sällan förekomsten av ett hinder 
eller stopp och eftersom huvudnätet förordas att 
vara snabbt. Att ett stråk är snabbt innebär att det 
är möjligt för en cyklist att hålla en hastighet på 
30 km/h, även under rusningstider. Cyklisten ska 
alltså helst inte behöva sakta in mer än absolut 
nödvändigt, eftersom ett stopp i en korsning för en 
cyklist motsvarar en energiförbrukning motsvarande 
en omväg på 80 meter. (Jägerhök et al. 2015, 38, 86-
89 och 94, Tilburg gemeente 2005,18).

Utanför huvudstråket är det viktigt att resterande 
cykelnät även kan hålla andra kvaliteter. Såsom 

säkerställer trygga passager i urbana miljöer där 
korsningar kommer tätt inpå varandra eller erbjuder 
ett betydligt mer gent alternativ. Vanligtvis så är 
det de sekundära cykelvägarna som leder cyklisten 
mellan huvudnätet och bostaden, arbetsplatsen, 
studierna eller affären (Tilburg gemeente 2005, 18-
19). Kring och fram till skolor i de lägre åldrarna kan 

begränsa cyklisternas framkomlighet ytterligare om 

då det kan förväntas att många barn själva är ute i 

kan prioriteras för ett antal vägar kan till exempel 
vara rekreativa och estetiska kvaliteter, stråk som är 
särskilt trygga nattetid eller särskilda långsfärdsstråk 
som förbinder orter inom kommunen/er (Jägerhök 
et al. 2011, 79).

i direkt anslutning till cykelstråk att hastigheten inte 
bör överskrida 40 km/h om cykelfält har anlagts 

än 30 km/h. Högre hastighet än så medför lägre 

korsar varandras körfält, bör bilars hastighet vara 

som är att betrakta som den ideala korsningen 
tillsammans med den helt planskilda. Korsningar där 
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hastigheten är över 30 km/h bedöms som måttligt 
säkra om det anlagts någon typ av säkerhetsåtgärd, 

säkerheten i korsningar som helt saknar någon typ 
av åtgärd är att bedöma som låg (Jägerhök et al. 
2015, 38, 86-89 och 94, Tilburg gemeente 2005,18). 
Att standarden är måttlig eller låg innebär att 

Gällande separation mellan gående och cyklister 

vara aktuellt att separera utan att fotgängarantalet är 

och personer med funktionshinder (Jägerhök et al. 
2011, 94).

CYKELINFRASTRUKTUR
För att en betydande andel av stadsinvånarna ska 
cykla till arbete eller studier måste cykling på sikt bli 
mainstream. För att den fysiska cykelinfrastrukturen 
ska understödja en sådan utveckling är den enklaste 
och mest resultatgivande principen att hela tiden 

för cyklisten. I Nederländerna och Danmark är det 

åtgärdas om ingreppet innebär att framkomlighet 
försämras för cyklister. Det går därför inte att säga 
vilken utformning som är att rekommendera i varje 
given situation utan att först ta hänsyn till platsen 
och dess funktion i det övergripande cykelnätet 
(Jägerhök et al. 2011, 61-65).

Cykelbana

Cykelfält

Blandtrafik

Korsningar

situationer separerade cykelbanor. Cykelbanor 
kan vara enkelriktade eller dubbelriktade. Kring 

är mycket restriktiv med att anlägga sådana banor. 
Framförallt handlar det om att det uppstår en 

uppfattar att cyklister kommer från två olika håll. 

emellan ökar. Dubbelriktade cykelbanor kan dock 
med fördel anläggas om korsningspunkterna är få 

hastighet inte lämpar sig för överfarter. För att 
undvika kollisioner bör dubbelriktade banor alltid 

vara markerade med mittlinjer (Jägerhök et al. 2011, 
61-65). 
I jämförelse med Nederländerna och Danmark är det 
betydligt vanligare i Sverige att cyklister och gående 
delar utrymme, vilket kan påverka framkomligheten 
för cyklister och säkerheten för gående. Gemensam 
gång- och cykelbana förekommer enbart i 

av cyklister och gående kan förväntas vara lågt. I 

100 fotgängare per timme per meter tillgänglig 
gatubredd. När gående och cyklister separeras är 
det dessutom ovanligt att cykelbana och gångbana 
är i nivå med varandra, vilket är ett vanligt inslag i 
svensk cykelinfrastruktur. När banorna är i höjd 
med varandra upplever många cyklister att gående 
verkar ha svårt att urskilja vilken yta som är tillägnad 
dem, samtidigt som gående medger att det är lätt 
att hamna i cyklistens väg när det egna utrymmet 
är snålt tilltaget. Enbart målade linjer eller annan 
beläggning gör det inte obekvämt för den som tar 
ett steg ut i cykelbanan (Jägerhök et al. 2011, 61-65).

Cykelfält är markerade banor i körfältet som 
vanligen är enkelriktad med ett fält i vardera riktning. 

cykelfältslinjen i de fall den är streckad, en heldragen 
linje får inte korsas. Många cyklister tycker inte om att 

fälten nyttjas i mindre utsträckning än om en cykelbana 
anlagts. I relation till cykelbanorna är dock cykelfält 
plats- och kostnadseffektiva, vilket gör att de i vissa 
situationer kan vara ett lämpligt utformningsalternativ. 
Den största fördelen med cykelfältet är att de alltid 
är enkelriktade och förvirringen som kan uppstå 
när cykelbanor är dubbelriktade i korsningspunkter 
undviks. Cykelfält placerar ofta cyklisten i bilförarens 
synfält i korsningssituationer, vilket är bra, men 
det är fortfarande så att cykelbanor som är särskilt 
anpassade för korsningssituationer anses vara det 
absolut säkraste alternativet (Jägerhök et al. 2011, 
59-60).

inte dela körbana med bilar och känner sig oftast 
tryggare i ett cykelfält eller cykelbana. Cyklister 

Säkerhetsmässigt kan det till och med vara att föredra 
om alternativet är cykelinfrastruktur av dålig kvalitet, 

5000 motorfordon/dag. Vidare har Nederländerna 

vad som på svenska skulle kallas cykelfartsgator. 
Cykelfartsgator är gator där motorfordon måste 
anpassa sin hastighet utefter cyklistens. Regleringen 
är jämförbar med fotgängares gångfartsområden 
och cyklister har på cykelfartsgator förkörsrätt. I 
Sverige har det förekommit försök med cykelgator, 
bland annat Linköping där kollision mellan cyklister 

ännu ingen lagstiftning eller skyltning som stödjer 
sådan utformning i Sverige, men om det blir aktuellt 
i framtiden kan cykelfartsgator med fördel användas 

(Jägerhök et al. 2011, 56-58).

där risken för kollision är som störst. Särskilt farlig är 
situationer där cyklisten ska rakt fram i en korsning 
och där bilar samtidigt kan svänga höger eller 
vänster, beroende på vilken sida cyklisten utgår ifrån. 
Korsningar bör alltid var utformade på ett sådant 

det vill säga att läsbarheten är hög och vem som 

Mittrefuger kan vara ett sätt att tillåta cyklister passera 

passagen. Andra sätt att underlätta för cyklisten och 
göra det enkelt för bilföraren att uppmärksamma 
denna är att höja upp korsningen en aning, anlägga 
cirkulationsplatser, separata signalfaser eller på annat 
sätt markera i vägbanan. På grund av olycksrisken 
bör dock cyklister inte ledas in i cirkulationsplatser 

cykelöverfarter vid anslutande väg (Jägerhök et al. 
2011, 66-69).

cyklisten har tillgång till ett eget körfält genom 
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korsningen, förutsatt att de inte har tillgång till 

har väjningsplikt. Utformningen måste dock vara 
tydlig och tala om vem som innehar väjningsplikt, ett 
genomgående cykelfält skulle till exempel kunna få 
vissa cyklister att tro att de har rätt att passera först. 
Samtidigt är det viktigt att inte markeringar uteblir då 
osäkra cyklister istället söker sig upp på trottoaren för 
att ta skydd av korsande fotgängare. Väjningsreglerna 
förordar att cyklisten som önskar korsa en bilväg 
från en cykelbana alltid har väjningsplikt gentemot 
bilföraren och för att cyklisten ska ha förkörsrätt 
måste cykelbanan vara upphöjd och genomgående. 
Något som visserligen minskar framkomligheten för 
fordon, men medför att bilar som korsar cykelbana 
och eventuell trottoar måste sänka sin hastighet 
(Jägerhök et al. 2011, 66-69)

CYKELNÄTSANALYS
En analys av ett cykelnät går ut på att skapa en så bra 
uppfattning som möjligt av nuläget. Det handlar om 
att ta reda på vilka vanor medborgarna har, vilken 
attityd medborgarna hyser för cykling, cyklisternas 
fysiska förutsättningar och kunskaper, den fysiska 
miljöns utformning och om medborgarna själva 
har önskemål om hur infrastrukturen kan förbättras. 
Resultatet av analysen utgör sedan underlag för vilka 
åtgärder som är rimliga att föreslå efter ambitionen att 
förbättra förutsättningarna för ökad cykling (Jägerhök 
et al. 2015, 28-30). Litteraturen är tydlig med att 
det idag saknas systematiska och vetenskapligt 

rekommendation om hur ett cykelnät bör analyseras 

kan därför variera mycket beroende på källa. 
Handböckerna som tidigare tagits upp är baserade 
på relevant kunskap och tar upp olika principer som 
kan vara tillgodo att implementera. Något som 
betyder att det är upp till var och en att tolka hur 
ett viss cykelnät bör förbättras för att uppnå sådana 
kvaliter, samt vilket underlag sådana åtgärder bör 
baseras på. Följande beskrivs kort hur tre svenska 
publikationer tolkat fakta och utfromat lämpliga 

cykelnätet. 

är en vägledande publikation riktad till kommuner 

utgiven av Boverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting (tidigare Svenska kommunförbundet) samt 

under rubriken 
 och de olika värden som anges mätbara 

i rapporten kategoriseras in i färgkodade tabeller. 
Det framgår inte vad de olika färgskalorna betyder, 
men det kan antas att grönt innebär god standard, 
gul mindre bra och rött otillräcklig. I TRAST uppges 
följande värden att utvärdera: Närhet till viktiga 
målpunkter och att de är sammanlänkande till 
100%, att en cykelväg till avstånd aldrig är längre 
än en bilresas, cykelnätets genhet, skyltning, en 
maskvidd om ca 500 meter för huvudnätet, stråkets 
kapacitet (risk för köbildning), underhåll sommartid 

Hur en kommun bör gå tillväga för att samla in 
underlagsmaterialet framgår inte (Wallberg och 
Wärnhjelm, 2007:210-213). 

2015 sammanställde Region Skåne tillsammans med 
konsulterna White Arkitekter och Spacescape en 
rapport om hur mindre tätorter i skåne skulle kunna 
utvärder och åtgärda sitt cykelnät för att göra det mer 
attraktivt att cykla. Rapporten arbetar utifrån vilken 
standard cykelnätet har och föreslår att följande 

om cykelbanan är för smal, markbeläggnig, 
framkomlighet samt drift och underhåll. För att samla 
in informationen om cykelnätet rekommenderar 
publikationen att fyra strycken olika analysmetoder 
kombineras: cykelortsanalys observation av vem det 
är som cyklar, intervju, attitydundersökning. Med 

cykelnät på plats eller med stöd av GIS, vilket ligger 
till grund för en bedömning av cykelnätets standard 
(Jägerhök et al. 2015, 5 och 28-30). 

Arkitektföretagen White Arkitekter och Spacescape var 
även med och författade en idéskrift om cykelstaden 
på uppdrag av Vinnova. I skriften har de tagit fram en 
analysmodell som bygger på en GIS-baserad analys 
av cykelnätskvaliteter som baserats på internationella 
erfarenheter utav cykelplanering. Modellen försöker 
skapa en helhetsbild av stadsrummets kvaliteter 
utifrån olika cyklisters perspektiv och göra staden 
attraktiv för precis alla. Till rapporten har de bifogat 
en checklista med 44 olika kategorier  att ta hänsyn 
till vid en cykelnätsanalys. Under varje kategori 
listas vanligen tre kriterier utifrån vilka cykelstråk, 
korsningar och stadsrum bedöms. I publikationen 

att olika typer av kvaliteter framhålls för olika stråk. 
För cykelvägar där det bör vara möjligt att hålla en 
hastighet på ungefär 30 km/h framhålls betydelsen 

för ett sådant stråk skulle vara en estetiskt tilltalande 
omgivning, även om det givetvis är eftersträvansvärt 
(Jägerhök et al. 2015, 28-30, 38, 86-94).

Fyrvägskorsning Cirkulationsplats Trevägskorsning
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Avsnittet sammanfattar vad forsknings- och 
kunskapsöversikten kommit fram till. Dessutom 
sammanställs kunskaper om vad som är viktigt 
att analysera för att kunna kvalitetsbedöma ett 
befintligt cykelnät utifrån pendlarens perspektiv i 
en checklista. I nästa kapitel kommer checklistan 
sedan appliceras i det aktuella fallet Kristianstad. 

Sammanfattning och checklista

Huruvida en person väljer att cykla till en 
arbetsplats eller studier beror på individens 
erfarenheter och preferenser. Efter vad som 
framgår ur forskningsöversikten så är det dock 
möjligt att uppmuntra till ett ökat cyklande genom 
att tillämpa ett antal olika strategier, däribland 
förbättra infrastrukturen för cyklister. Förutom när 
det kommer till att förbättra tillgängligheten till 

forskning som säkert kan säga vilken effekt olika 
strategier har för att öka andelen cykelresor. Därför 
förordas ett mångfacetterat angreppsätt med både 
mjuka och fysiska åtgärder i kombination, då även 

betydande sätt. 

Stråkkvaliteter som är viktiga att beakta i ett cykelnät 

och komfort. Olika cyklistgrupper har kommit att 
uppskatta stråkkvaliteter olika mycket, varvid det blir 

cyklistperspektiv. Pendlare, som ofta reser lite längre 

Kriterier Underlag för bedömning Analys

Tillgänglighet Nuvarande täthet och funktionsblandning i staden Markanvändning
Målpunkter
Befolkning

Attraktivtet Stråk som cykelpendlare gärna använder idag
Resval
Social trygghet

Trafiksäkerhet STRÄCKA
Hög: 
åtgärder. 50 km banor med kantsten. Cykelfält < 
50km/h. 70 km helt separerad med långt avstånd

Måttlig: 
hastighetsdämpade åtgärder. 50 separerade fält utan 
tydlig kant.

Låg:

KORSNINGAR
Hög: Planskild. 30 säkrad krosning med gupp eller 
åsidostyrning

Måttlig: Cykelöverfart med mittrefug, avsmalning, 
cirkulationsplats. signalreglerad korsning 50km/h

Låg: Korsning på 50-gata eller mer utan signalreglering

Olyckor

Komfort Bra: Asfalt eller motsvarande     

Dålig: Grus eller annan beläggning som inte motsvarar 
asfaltens egenskaper.

Markbeläggning

Direkthet Bra :  <1     Acceptabel : 1-1,5    Dålig: Genhetskvot

Fördröjning på grund av stopp eller väjningsplikt

Uppskattad risk för trängsel mellan cyklist-cyklist, 
cyklist-fotgängare och cyklist baserat på rymd och 
utrymme för omkörning. 

Hinder

sträckor, prioriterar vanligen att vägen är snabb 
och komfortabelt att cykla på. Generellt betraktar 
pendlaren cykeln mer som ett transportmedel än ett 
sätt att ta del av kringliggande stadsliv. 

För att underlätta utvärderingen av ett cykelnäts 

tillgå från rapporter som sammanställt olika 
bedömningskriterier. Analysmetoderna har dock 
inget uttalat forskningsstöd och det är inte heller 
möjligt att utifrån dessa direkt avgöra vad som skulle 
vara bra fysisk utformning i konkreta fall, det beror 
helt på platsen och vad den önskar representera. 
Kriterier som i litteraturen framträtt relevanta för 

-   Tillgänglighet
-   Attraktivitet
-   Trafiksäkerhet 
-   Komfort
-   Direkthet

I checklistan till höger beskrivs hur dessa kriterier kan 
bedömas utifrån ett pendlarperspektiv.  Eftersom 
checklistan enbart förhåller sig till en grupp 

cykelvänlig stad generellt sett.
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Kristianstads kommun kommer inom en 
överskådlig framtid göra en egen cykelnätsanalys 
under planarbetet för att ta fram en ny cykelplan. 
En cykelnätsanalys som blir underlag för att ta 
fram lämpliga förbättringsförslag. I detta avsnitt 
analyseras Kristianstads förutsättningar för 
ökad cykelpendling och det befintliga cykelnätet 
utvärderas efter ett antal betydelsefulla kriterier, 
vilka som framkommit i litteraturöversiktens 
kapitlet. Fallstudien avslutas med en summering 
av cykelnätsanalysens resultat och Kristianstads 
förutsättningar för pendling.

Avsnittet fokuserar på Kristianstads förutsättningar 
för ökad cykelpendling och tar upp stadens struktur, 
pendlarens nuvarande resvanor och kommunens 
intentioner för framtida cykeltrafik.

Kristianstad är centralorten i Kristianstads kommun. 

utspridda i ett stort antal  tät- och småorter medan 
35 711 personer bor i Kristianstad (Kristianstads 
kommun 2013, 26). Det mesta av kommunens 
utbud gällande arbetsplatser, utbildning, service, 

goda kommunikationsmöjligheter har varit viktigt 
både lokalt och regionalt för att kunna upprätthålla 
funktionerna. Idag utgör Kristianstad en betydelsefull 

infrastruktursatsningar har skett i nära samarbete med 
Region Skåne och Öresundsregionen (Kristianstads 
kommun 2013, 27). Stadens lokalisering kan i 
modern tid knappast anses vara fördelaktiga på 
grund av rådande markförhållanden. Förutom att 
Kristianstad till stor del ligger under eller endast ett 

för översvämning.  Stadens utbyggnad har präglats 
av att marken antingen varit dålig och låglänt eller 
bestående av värdefull våtmark eller goda åkermarker. 
Varför investerare genom åren har dragit sig för att 

ALLSTUDIE

KristianstadF
på grund av den riskbild som våtmarksområderna, 
med sina dåliga grundförhållanden medför 
(Kristianstads kommun 2009, 28-31). 

Idag är Kristianstads bebyggda yta dubbelt så stor 
jämfört med år 1955, utan att invånarantalet ökat. 
Förutom ofördelaktiga markförhållanden uppges 
även introduktionen av privatbilismen vara den 
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RESVANOR

CYKELN I KOMMUNALA PLANER

Under 2013 genomfördes en resvaneundersökning 
i Skåne där Kristianstad kommun deltog. Enkäter 
skickades ut till sammanlagt 70 000 skåningar i åldern 
15-84 och från dessa inkom 25 900 resedagböcker. 
Enligt undersökningen gör skåningar i genomsnitt 2,5 
resor per dag och 16% av resorna, motsvarande 0,4 
resor/dag cykelresor. Den vanligaste cykelresan går 
till arbete (17%) eller studier (25%). Under vardagarna 
är resorna koncentrerade till mellan klockan sex och 
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Cyklingen har sedan en tid tillbaka ökat i Kristianstad, 
vilket haft positiva effekter där framkomligheten och 
miljön i staden blivit bättre. Under den här tiden 
har kommunen samtidigt noterat att många nya 

förhålla sig till. Något som inte bara framhåller en 
kunskapsbrist hos den enskilde cyklisten, utan ger 

kan vara otydlig i sin utformning (Kristianstads 
kommun 2015a). Under maj 2015 publicerade 

på hemsidan, där medborgare under ett par månader 

att visa kommunens intentioner som berör framtida 

behandlar cykel i ett kapitel och kommer fram till att 
förutsättningarna för ökad cykling och cykelpendling 

2015b).

Öka utbyggnaden av cykelnätet och 
cykelparkeringar

Knyt samman cykelvägar till ett 
sammanhängande nät

samhällsfunktioner ska öka

öka cykelvänligheten
Strategier för att

1.

6.
2.

7.

3.

8.

4.

5.

nio på morgonen, samt mellan klockan tre till sex på 
eftermiddagen (Wahl och Ullberg 2013, 26, 34-37)

Den genomsnittliga cykelresan i Skåne är ungefär 3 
kilometer och i Kristianstads kommuns fall uppgår 
andelen cykelresor till 13,7% av det totala resandet. 
Det bör dock understrykas att andelen cykelresor på 
13,7 i förhållande till det totala antalet resor baseras 
på vad tillfrågade angett vara färdmedlet för sin 
huvudresa, delresor inkluderas inte. 72% respektive 
92% av de svarande uppger i sin resedagbok att 
det förutom att resa med buss eller tåg (huvudresa) 
utnyttjat ytterligare ett transportmedel, oftast cykel 
eller gång (Jägerhök et al. 2011, 16-17).

säkerheten och dels för att skapa en 
snabbare väg där cyklisten inte behöver 

större vägar utan att säkerhetshöjande 

cykelparkeringsplatser

management

enskilt största bidragande orsaken till stadens glesa 
bebyggelsestruktur (Kristianstads kommun 2004, 

varit problematisk och rådande markförhållanden 

västled på ett fullgott sätt. Samtidigt har det 
uppenbarligen varit attraktivt att köra just bil till och 
inom Kristianstad då staden redan 1984 införde ett 

med den dåliga och förorenade miljön. För tillfället 
är luftkvalitén tillräckligt god för att vara inom ramen 

av motorfordon skulle öka i takt med den förväntade 
befolkningstillväxten bedömer kommunen att 
miljömålen för luftkvalité skulle överskridas i ett antal 
områden (Kristianstads kommun 2009, 14-15 och 36-
37).
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Här kommer Kristianstads befintliga cykelinfrastruktur utvärderas efter de grundläggande 
utformningsprinciper som framkommit i forskningsöversikten och bedöms enligt kriterier som listats i 
litteraturöversiktens resultatavsnitt.

tillgänglig för cyklister illustreras i kartan till höger. 
Särskild anlagd infrastruktur för cyklister består 
nästan uteslutande utav gemensam gång- och 
cykelbana, antingen i direkt anslutning till bilvägar 
eller friliggande. Utöver gemensamma gång- och 

och cykelbanor. Nästan alla vägar är dubbelriktade 
och de två cykelbanor samt tre cykelfält som är 
menat att vara enkelriktade saknar skyltning som 

Cykelnätsanalys

gör dessa enkelriktade i juridisk mening. Endast en 
cykelbana är åtskild från gående med en nivåskillnad 
och mindre antal banor har skiljts åt med antingen 

alltid på båda sidorna av den intilliggande bilväg 
och i de fall trottoar förekommer på andra sidan har 
det antagits att cyklisten måste hoppa av sin cykel 
och istället leda den, varför dessa gångbanor inte 
inkluderas i cykelnätet och kartan.

Cykelinfrastruktur

Gång- och cykelbana

Gång- och cykelfält

Cykelfält

Cykelbana, avskild med heldragen linje

Cykelbana, avskild med annan beläggning Gå-gata
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cykelnät förhåller sig till Kristianstads befolkning och större 
arbetsplatsområden, skolor samt staden Kristianstads täthet och 
blandning av funktioner. I kompaktare städer är det troligare att 
bostäder och olika funktion ligger närmare varandra och restiden 
därför inte blir särskilt lång. Sett till nuvarande markanvändning (se 
Illustration 2) framgår det tydligt att Kristianstads bebyggelse är 
väldigt spridd, medan handels- och industriområden är koncentrerat 
till en mindre antal platser (se Illustration 3, sida 36). Visserligen 
påtalar översiktsplanen att kommunens ambition är att förtäta 
staden, men dåliga markförhållande kommer förmodligen alltid att 
hålla Kristianstad mer eller mindre glest. Strukturen är alltså inte vad 
som generellt förknippas med en cykelvänlig stad. Kristianstad fördel 
är dock att centralorten är ganska liten och de mest tätbefolkade 
bostadsområden är bara en 20 minuters cykelresa bort från centrum 
(se illustration 4, sida 37). En restid pendlare generellt anser vara fullt 
rimlig.
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Med cykelnätets tillgänglighet menas i denna analys 

befolkning och större arbetsplatsområden, skolor 
samt staden Kristianstads täthet och blandning 
av funktioner. I kompaktare städer är det troligare 
att bostäder och olika funktion ligger närmare 
varandra och restiden därför inte blir särskilt 
lång. Sett till nuvarande markanvändning (se 
Illustration 3) framgår det tydligt att Kristianstads 
bebyggelse är väldigt spridd, medan handels- och 
industriområden är koncentrerat till en mindre 

antal platser (se Illustration 4, sida 32). Visserligen 
påtalar översiktsplanen att kommunens ambition 
är att förtäta staden, men dåliga markförhållande 
kommer förmodligen alltid att hålla Kristianstad 
mer eller mindre glest. Strukturen är alltså inte vad 
som generellt förknippas med en cykelvänlig stad. 
Kristianstad fördel är dock att centralorten är ganska 
liten och de mest tätbefolkade bostadsområden är 
bara en 20 minuters cykelresa bort från centrum (se 
illustration 5, sida 33). En restid pendlare generellt 
anser vara fullt rimlig.

Markanvändning
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Illustration 6: 

ATTRAKTIVITET
Om en sträcka upplevs som attraktiv av en person 
eller inte kan vara högst individuellt och beror många 
gånger på i vilket syfte cykelvägarna används. Många 
pendlare föredrar till exempel när det går att cykla 
fort på cykelvägarna medan vissa andra cyklister 
hinner ta in och uppskatta en mer estetiskt tilltalande 
miljö. Kristianstads något speciella struktur medför 

ett eller annat sätt passerar stadens centrala delar 
för att nå betydelsefulla målpunkter. Det har varit 
av intresse att undersöka vilka stråk cykelpendlare 
i större utsträckning väljer att använda sig av, när 

(se Illustration 6, till höger), följt av Långebrogatan 
och Götgatan. Av de cykelpendlare som blivit 
tillfrågade om vilken väg de cyklat just dagen då 
en resvalsundersökning genomfördes, så passerade 
åtta stycken Kanalgatan (se illustration 7, sida 36). 
Undersökningen visar bredden på Kanalgatans 
upptagningsområde med cyklister på väg från eller 
till Kulltorp, Gammelgården, Näsby, Fäladen och 

att ta sig över bron vid Långebrogatan. Precis som 
för Kanalgatan är upptagningsområdet brett med 
cyklister som anslutit från Långebro, Helgedal, 
Charlottenborg, Vilan och Härlöv. De cyklister vars 
start- eller målpunkt hamnat utanför kartan, har 
denna befunnit sig utanför avgränsat område för den 
här uppsatsen i stadsdelarna Öllsjö, Vä eller tätorten 
Norra Åsum. 

Cykelnätsanalysen som presenteras i uppsatsen 
är genomförd under månaderna april och maj, 
då det är ljust både tidig morgon och sen kväll. 

Troligen så är det få cykelpendlare som under 
sommarmånadernas rusningstider känner sig osäkra 
inför sin omgivning med rädsla för att någon annan 
människa ska göra dem illa. Det kan däremot tänkas 
att personer som jobbar natt eller de månaderna när 
det är mörkt morgon och kväll, kan känna en social 

sig i den direkta närheten. Cyklister kan då föredra 

stadsbor uppehåller sig dessa tider. I Kristianstads 
fall har bostadsbebyggelse, äldreboenden och 
Länssjukhuset räknats som befolkade platser 
nattetid. Ur Illustration 8 över social trygghet på sida 

där det förmodligen sker väldigt lite aktivitet nattetid 
och där det inte är nära till befolkad bebyggelse. 
Analysen tar inte ställning till om cyklisters eventuella 
oro för att passera en viss plats när det är mörkt är 
befogad eller inte. Av de stråk som framkommit 

det cykelvägen genom järnvägsparken som kan 
upplevas som otrygg av sociala skäl. Det kan tänkas 
att cyklister hellre passerar ovanför järnvägsspåren 
längs med Snapphanevägen som ligger strax öster 
om Järnvägsparken. Det är dock fortfarande så att 
en bit av denna cykelväg inte ligger i närheten av 
bostadsbebyggelse. Det är även svårt att välja en mer 
upplyst väg för cyklister som kommer från Helgedal 
där de måste passera ett industriområde på väg in 
mot centrum, Hammar samt Hammarslund eftersom 

övriga staden, Nosaby som är glest befolkat samt 
runtomkring verksamhetsområderna i Udden. Det 
kan även vara så att många drar sig för att cykla 
igenom stadens centrala park, Tivoliparken nattetid.
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Bebodd bebyggelse nattetid Cykelvägar på avstånd från bostadsbebyggelse

Resvägsval Social trygghet
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faktorer. Inom cykelnätsanalysen har hänsyn tagits 
till tillgänglig infrastruktur för cyklister relaterat till 

sträckor och korsningar (se höger). Framförallt 

hastigheten är 50 km/h eller där cyklister delar väg 

är även låg om det helt saknas säkerhetsåtgärder 
som gör att cyklister exempelvis kan korsa gator i 
två steg eller ett cykelfält cyklisten kan hålla sig 

sträckor, för att sedan i enstaka punkter vara mycket 

bostadsområde. Denna företeelse uppstår ofta när 
en cyklist lämnar ett bostadsområde och ansluter 
till cykelvägar som ligger jämsides med större 
eller mindre uppsamlings- eller genomfartsgator 

rubrik.

Illustration 9:
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Illustration 9: 

Olycksplats

Nästan alla kollisonsolyckor mellan cyklister eller 

skedde mellan åren 2010 och 2014 sammanlagt 
197 kollisionsolyckor som involverade en cyklist 
och minst ett motorfordon i Kristianstad. Av dessa 
har 163 kunnat platsbestämmas inom avgränsat 
område efter informationen som varit tillgänglig 
för den här uppsatsen och illustreras i kartan till 
höger. Av dessa olyckor har 76 kategoriserats 
som lindriga, 3 som svårt skadade, 1 dödsolycka 
och övriga lämnade olycksplatsen oskadade. Det 
som har varit intressant att visa är var kollisionerna 
har inträffat och om olyckan skett i en korsning 

Något som visade sig vara fallet i ett fåtal krockar 
och alla markerade med en ring i kartan. Nästan 
alla kollisioner har skett i korsningar som bedöms 

antingen måttligt säkra eller där säkerheten är låg. 
Observera att illustrationen inte visar antalet olyckor 
på en och samma plats. Det förekommer att vissa 
korsningar är mer olycksdrabbade än andra, men 
för denna uppsats ska olycksstatistiken i sin helhet 

föregående sida.

Inträffade olyckor visar att cyklister framförallt råkar 
illa ut i korsningar där hastigheten är 50 km/h (123 
av 163) och där någon typ av säkerhetsåtgärd 
tillämpats, till exempel mittrefug, cirkulationsplats 

av korsningar har tidigare i uppsatsen bedömts 

Attraktivitet, sida 34). 

Olyckor

Olyckor
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Asfalt eller motsvarande Grus Kullersten, plank eller annan 
ojämn beläggning

Illustration 10:

Pendlare reser ofta lite längre än genomsnittscyklisten 
och uppskattar vanligtvis mycket god komfort. 
Markbeläggningen bör inte vara svårcyklad och 
till bra underlag räknas asfalt eller material med 
motsvarande egenskaper. Markunderlag som 
förekommer i Kristianstads fall och som bedöms 
undermåligt är grus, plankor, plattor med ojämn yta 
och kullersten. Nästan alla cykelvägar är asfalterade i 
Kristianstad och ett fåtal har annan jämn beläggning 
såsom stenplattor. Ur kartan till höger framgår det 

att ett mindre antal vägar är belagda med grus. De 

över mitten av kartan, detta område är egentligen 

joggingspår. Cykling på kullerstensvägar sker 
uteslutande i stadens centrala delar och nästan alla 
är gågator. För den som bara ska passera centrum 

som är asfalterade, men då får cyklisten vara beredd 
på att dela körfält med motorfordon.

KOMFORT

Komfort
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Analyserad sträcka

Parkeringsplats

Väjningsplikt för cyklisten Högerregeln

Risk för trängselIllustration 11: 

Med direkthet avses i det här fallet genhet och 

påverka vilken fördröjning som sker under en 
cykelresa, i analysen har väjningsplikt för bilar, stopp 
och förekomst av trängsel inkluderats (se höger). 
Flest hinder möter Kristianstadcyklisten i stadens 
centrala delar. Särskilt hindertät är den lite längre 
sträckan mellan Långebro och Hammar, där cyklisten 
både väjer för motorfordon och eventuellt måste 
stanna vid stopplyse ett antal gånger. Framförallt 
blir det många potentiella stopp om man jämför 
med hindertätheten längs de mer attraktiva stråken 
i centrum (Se Attraktivtet, sida 34). Däremot så är 
risken för trängsel större i centrala Kristianstad. 
På alla i kartan markerade vägar så har cyklisterna 

med linjer eller annan beläggning separerade från 
gående. Många gående tar dock delar av cykelbanan 
i anspråk för att gå bredvid varandra, då inte alltid 
deras gångbana är bred nog att de ska kunna hålla 
sig där. Cykelbanorna, som är nästan uteslutande 
dubbelriktade, är dessutom inte alltid breda nog så 
att två cyklister kan mötas på ett bekvämt avstånd 
eller att bakomliggande cyklister kan cykla om. 

Gammelgården, där en gemensam gång- och 
cykelväg på tre meter är inramad av bebyggelse och 
planteringar.

Om genhet på nästa uppslag.

DIREKTHET

Fördröjning
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Cyklister, förutom möjligen de som är ute och 
motionerar, efterfrågar vanligen gena vägar mellan 

kvoten av färdvägsavståndet och fågelvägsavståndet, 
där lägre kvot innebär bättre genhet. Alltså hur 
direkt, eller rakt, cyklisten cyklar mot sin destination. 
En sträcka med genhet bedöms mycket bra om 
omväg jämfört med fågelvägen inte överskrider 
25%, måttligt upp till 50% och över 50% som låg. 
Av de uppmätta genhetskvoter i Kristianstad är det 

bebyggelse till trots (se tabell). För 4 av 5 resor till 
ett planerat köpcentrumet i Hammar var genheten 

från Kungsliljevägen inte skulle beaktas, då den 
var väldigt kort, så verkar det vara bekymmersamt 
att ta sig till platsen. Från Hultvägen kommer 

om Långebrovägen. Cyklister från Rödledsvägen 
passerar Fredrik Bööksväg  och både innan och efter 
vägarna sammanstrålar framgår det av illustrationen 
till höger att resvägen inte är linjär. Bortsätt från 
resan Hultvägen-Köpcentrum, så var ingen cykelresa 
över 5 kilometer. Till stationen, som är en mycket 
betydelsefull målpunkt i staden för resor ut i regionen, 
var distansen som mest 3 kilometer.  

Överlag kan cykelnätets genhet bedömas som bra. 

tillsynes verkar skillnaden i distans mellan de olika 
alternativen liten. 

0 2,5 Kilometer1,25
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Illustration 12: 

Genhet
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Kapitlets avslutande resultatavsnitt sammanfattar 
vad som framkommit ur cykelnätsanalysen av 
Kristianstads cykelinfrastruktur. Betydelsefulla 
upptäckter understryks och i avsnittet ges en 
fingervisning om var infrastrukturen är bra samt 
var den inte är det, samt hur infrastrukturen för 
pendlingscyklisten kan förbättras.

sig på alla gator inom avgränsat område. Endast 

inte säkert att de kan nyttja gaturummet på båda 
sidor av bilvägen, vilket försämrar  för 
cyklisten som då behöver hoppa av och leda cykeln. 

vilket kan vara acceptabelt när hastigheten inte 
överskrider 30 km/h. Mellan bostads-, affärs- eller 

gemensamma gång- och cykelvägar. 

Kristianstads mycket speciella markförhållanden 
har bidragit till stadens glesa struktur. Det betyder 
bland annat att cyklister ibland rör sig i områden 
där närvaron av andra människor kan förväntas 
vara låg, särskilt när det är mörkt ute. Kritiska 

annan bebyggelse och där det inte går att välja en 
annan väg är över järnvägsparken, strax väster om 
Hammar och Långebro. Här bedöms att särskilda 
åtgärder krävs för att nattpendlande cyklister ska 
känna sig trygga och stråken vara . Ett 
antal stråk återkommer i arbetet som betydelsefulla 
uppsamlingsvägar, bland annat: Kanalgatan, Västra 
Boulevarden, Södra BoulevardenNäsbychaussén, 
Långebrogatan, Götgatan och Lasarettsboulevarden. 
Sådana vägar kan bedömas hålla potential för 
särskilda stråkkvaliteter som är attraktiva hos 

fördelaktigare utformning för att kunna hantera 

Ett stort problem är rådande  som 
varierar mycket och är relativt oförutsägbar för 
cyklisten. Ett stråk som upplevs som säkert kan 
plötsligt vara mycket farliga för cyklisten i enstaka 

ut uppstår när cyklister utan skyddsåtgärder korsar 
eller delar körfält med bilar där maxhastigheten är 50 
km/h. Den höga hastigheten i förhållande till cyklisten 

bedöms som måttlig. Det ideala är om cyklisten 
istället skulle kunna få passera där bilarnas hastighet 

skiljs åt i plan. 

När det kommer till hur bekvämt det är att färdas 
på cykevägarna så visar cykelnätsanalysen att nästan 
alla gator och cykelbanor är asfalterade. Såtillvida 
att inte kvalitén brister, är underlaget och  
generellt sett bra. På vissa platser där underlaget är 
sämre kan cyklisten oftast välja en annan väg utan att 
det blir någon större omväg. 

 

ett rimligt cykelavstånd och stadens ofördelaktiga 
struktur gör sig inte särskilt påmind för de cyklister 
som har start- och målpunkt inom det avgränade 
området för uppsatsen. Däremot så kan resan lätt 
upplevas eller bli längre beroende på vilken sträcka 
som cyklats. Förekomsten av potentiella stopp för 
cyklister längs med uppsamlingsgatorna skiljer 
sig avsevärt beroende på stråk. Den som cyklar 
från Långebro till Hammar kan få stanna uppemot 
14 gånger medan cyklisten från Kulltorp som ska 
till stationen, en ungefärligt lika lång sträcka som i 
första exemplet, potentiellt bara behöver stanna 4 

inte cyklisten kan få ökat företräde i korsningar längs 
med de mest stopp-utsatta sträckorna. Framförallt 

Boulevarden och Snapphanevägen. I framförallt 

cyklister emellan eller mellan cyklist och gående, 
vilket kan medöfra ytterligare fördröjning. Det kan 
antingen bero på att vägbredden inte räcker till eller 
att markeringen om att detta är en cykelväg inte är 
tydlig nog för gående. Enbart en annan beläggning 

Det  som troligen bidrar till att få väljer att cykelpendla 
i Kristianstad relaterat till den fysiska infrastrukturen 

förekomsten av väjningsplikt och stopp längs med 
ett antal stråk, att det i framförallt centrala delar är 

Resultat svårt att hålla en jämn och hög hastighet på grund 
av trängsel och att vissa platser kan vara obehagliga 

förbättring av säkerheten, så föreslås med stöd i 
litteraturöversikten att kommunen pekar ut ett antal 
pendlarvänliga stråk där cykeln tillåts vara ett fullgott 

plats och företräde. Detta för att särskilt uppmuntra 

48 49



I uppsatsens avslutande kapitel anknyts slutsatserna 
som går att dra av uppsatsen till uppsatsens syfte 
och studenten bakom arbetet reflekterar över dess 
innebörd, betydelse och vilken kritik som kan 
riktas mot resultatet. Vidare diskuteras val av 
metoder och litteratur samt vilka kunskaper som 
kan vara aktuellt att ta med sig från arbetet in i 
framtida forskning.

Varför utmärker sig vissa städer som mer 
cykelvänliga än andra och vilken planering är 
det som föregått dessa städers idag fördelaktiga 
utformning?

Vilka är Kristianstads cykelinfrastrukturs brister 
utifrån ett pendlarperspektiv och hur kan den 
fysiska utformningen anpassas för att uppmuntra 
till ökad cykelpendling?

I forsknings- och kunskapsöversikten har bland annat 
planeringspraktiken i framgångsrika cykeländer 
studerats, samt om förekommen praxis är förankrad 
i forskning. Att Nederländerna och Danmark är att 
betrakta som framgångsrika cykelländer skulle kunna 
hävdas vara statistiskt säkerställt, cyklingen är helt 
enkelt avsevärt högre där än i andra Europeiska 
länder. Forskningen är relativt samstämmig i 

om vad som exakt ligger bakom cykelstädernas 
framgång, bara att metoderna de använt gett ett 
uppenbart resultat och att de attraherat en bred 
grupp människor att börja cykla. När olika strategier 
utvärderas med syftet att se hur cyklingen påverkats 

utfall, där det inte går att se någon vidare ökning 
av andel cykelresor relaterat till andra transporter. 
Undantaget är tillgången på infrastruktur särskilt 
anpassad för cyklister, där visar forskningen att det 
kan påverka andelen cyklister avsevärt. Samtidigt 
vill forskarna inte säga att andra strategier inte alls 
skulle kunna ge ett resultat. I de fall kommuner 
tillämpat ett mångfacetterat angreppsätt, alltså en 
kombination av både mjuka och hårda åtgärder 
för att uppmuntra till ökad cykling, har utfallet varit 
mycket positivt och andelen cykelresor ökat avsevärt. 
Exempel på olika strategier som med fördel kan 

VSLUTNING

SlutsatserA
kombineras och omnämns i litteraturstudiekapitlet 
är grannskapsplanering, infrastruktur av särskilt hög 
kvalité, cykelkampanjer och marknadsföring samt 
öka priserna och tillgängligheten till bilparkering 
i attraktiva lägen. Tillgången till cykelinfrastruktur 

cykla. Forskningslitteraturen är väldigt försiktigt med 
att säga vilken fysisk utformning som skulle vara att 
rekommendera över någon annan. Försiktigheten 
beror framförallt på att det varit svårt att jämföra 
exempel från olika städer. Det är helt enkelt svårt att 
säga hur utformningen på enskilda platser påverkar 
cyklingen i sin helhet. Istället förordas att alltid göra 

Efter att Kristianstads cykelnät analyserats och 
utvärderats enligt ett antal kriterier som framkommit 
ur litteraturstudien presenterades fallstudiens 
resultat på sidorna 52-53. Cykelnätsanalysen har 

stråk, att pendlare har svårt att hålla en jämn och 
hög hastighet i centrala delar utav staden och 
Näsbychaussén på grund av trängsel, samt att det 

problematiskt. Stråkkvaliteter som enligt litteraturen 
är viktiga för pendlare. 

Av de 35 711 personer som bor i centrala Kristianstad 
så är 35 186 personer folkbokförda inom avgränsat 
område, som förutom  delar av centralorten inkluderar 
södra Nosaby. Av dessa bor nästan alla 20 minuter 
eller närmare från centrum. För de som rör sig inom 
undersökt område är cykelnätet förhållandevis 
gent, även om det är på gränsen att omvägen blir 
för lång cyklister i västra Kristianstad med start- och 
målpunkt söder om Udden och start- eller målpunkt i 
östra Kristianstad, eftersom Helge å saknar passager 
i höjd med Helgedal. Kristianstads kommun har 
byggt upp en god infrastruktur för längre resor med 
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dock en stor potential att öka andelen cykelresor 
till arbete, studier eller i kombination mellan 

cykelresor. Målgruppen som har 20 minuter eller 
mindre in till centrum är betydande och med bättre 
fysiska förutsättningar för bland annat pendlare, samt 
ihop med åtgärder som marknadsföring av cykeln 
som transportmedel och förtätning av staden skulle 
förmodligen Kristianstad kunna bli en cykelstad. 

Diskussion
En slutsats inom examensarbetet har varit att det 
inte går att säga exakt vad som gjort vissa städer i 
Danmark och Nederländerna så pass framgångsrika 
som de blivit, men att det varit till deras fördel att  
beakta cykeln som ett separat transportmedel från 

att gruppen cyklister är bred med olika behov och 
preferenser. Att vara en framgångsrik cykelstad 

kvaliteter som tilltalar olika personer och att god 
cykelplanering innefattar betydligt mer än den 
fysiska infrastrukturen. 

Den fysiska planeringen kan inte styra människor 
till att fatta beslut om att lämna bilen hemma och 

möjligheten att uppmuntra till ökat cyklande genom 
att förändra infrastrukturens fysiska utformning. 
Cykelnätsanalysen har påvisat ett antal brister 
i infrastrukturen relaterat till cykelpendlarens 
preferenser. Det är förhållandevis små skillnader 
mellan internationella handböcker, vilket gör det 
troligt att framgången inte behöver bero på vilken 
litteratur som funnits tillgänglig, utan att det viktiga 
hela tiden har varit att inkludera cyklistens perspektiv 
och låta det prägla den fysiska planeringen. För 
ett mer lättpendlat Kristianstad efterfrågas bättre 

plan, medan bristen på snabba cykelvägar enbart 

sammanstrålar eller är önskvärd att sammanstråla. 
Eftersom litteraturen inte har kunnat ge handfasta 
råd om hur ett cykelnät ska analyseras, kategoriseras 
och åtgärdas, har det varit svårt att med säkerhet 
säga hur Kristianstad bör anpassa sin infrastruktur 
för att vara mer attraktiv för pendlare. Däremot så 
har varit det möjligt att utifrån litteraturen diskutera 
och förslå vad som skulle kunna tänkas vara viktiga 

pendlarstråk i staden, förslag på nya kopplingar 
och vilken utformning som skulle kunna vara 
eftersträvansvärd. 

För att cykeln ska kunna konkurrera med bilens 
många fördelar vid pendling så måste den helt enkelt 
kunna ses som ett likvärdigt eller bättre alternativ. 
Ett antal sträckor, här refererat till pendlarstråk, 
bör ha likheter med de stråk som i litteraturen 
benämns huvudstråk: Att det på dessa cykelvägar 
är komfortabelt att cykla fort, olycksrisken låg och 

fallen. Att de inte benämns som huvudstråk i den här 
uppsatsen beror på att hänsyn inte tagits till någon 
annan grupp än pendlare. De utpekade stråken (se 
sida 54-55) kopplar ihop stadens mest betydelsefulla 
målpunkter och knyter an dessa till tätbefolkade 
bostadsområden. Merparten av dessa cykelvägarna 
fungerar redan idag som uppsamlingsstråk för 

bli mer attraktiva för pendlare. Inom tätorten har 
en maskvidd på 500 - 1 000 meter eftersträvats för 
cykelnätet, bortsett från de mest centrala delarna 
där cykelvägarna ligger närmare varandra. Stadens 
utbredning gör det svårt att uppnå en cirkulär form 
på cykelnätet, vilket medför att det kommer vara ett 
betydligt lägre avstånd mellan till exempel Södra 
Nosaby och Hammar. I Kristianstads fall kan detta 
dock anses vara acceptabelt på grund av stadens 
struktur. 

För att underlätta och påskynda resandet föreslås ett 

delarna av Kristianstad. I många fall handlar det 
om att tillgängliggöra mer än en sida av bilvägen 
för cyklister och i ett par fall om att anlägga nya 
cykelbanor för att undvika att cyklister korsar större 
parkeringsplatser. Endast i ett fall föreslås en helt 
ny sträckning som cyklister tidigare inte kunnat 

Om istället en cykelbana anläggs skulle detta 
innebära att cykelvägen mellan södra Kristianstad 
och centrum skulle bli mer gent, komma närmare 
bostadsbebyggelse och framförallt leda cyklisten 
tillräckligt långt in från vatten att det borde vara 
möjligt att anlägga en planskild korsning. Något 
som medför att cyklister från både västra och södra 
Kristianstad inte behöver korsa genomfartsleden 

Långebrovägen efter Kanalgatan den mest utnyttjade 
cykelvägen. En planskild korsning skulle innebära att 
alla cyklister från västra och södra Kristianstad skulle 
kunna passera bilvägen på ett säkert och snabbt sätt 
på väg in mot centrum. 

För att ytterligare underlätta för cyklister som 
reser mellan sydvästra och östra Kristianstad 

av Södra Boulevarden, vilket illustreras på nästa 
uppslag (se sida 56-57). Strax söder om Länssjukhuset 
föreslås också en planskild korsning av samma 
anledning som i fallet Långebro. Cyklister ska inte 
behöva lämna företräde vid ett viktigt övergångsställe 
för cykelpendlare när de önskar passera en mycket 

annan cykelväg än den som passerar precis utanför 
sjukhusentrén. Samtidigt går det att diskutera om 

antal meter så att den hamnar nedanför sjukhusets 
bussterminal. Anledningen till att detta alternativ 
inte lyfts fram i illustrationen till höger beror på 
att problemet med att alla personer, där många 
kan förväntas ha något typ av funktionshinder, 
som anlänt till sjukhuset med bil fortfarande måste 
korsa en cykelbana där cyklisternas hastighet i 
enlighet med alla andra pendlarstråk är hög. Det 

för att göra sjukhusets närmiljö trivsam och säker 
bör cyklisterna inte hålla en högre hastighet just 
här. Med hänsyn till gående och sjuktransporter 
bör de hastighetsdämpande åtgärderna som idag 

att cykelpendlare som vill cykla snabbt helt enkelt 
hänvisas till cykelbanan norr eller söder om sjukhuset. 

Ett annat problem med Kristianstads cykelbanor är 
att de är för smala. Längs med pendlarstråken bör 
cykelvägarna vara breda nog så att två cyklister i 
motsatt riktning kan passera varandra på ett bekvämt 
avstånd. För vissa sträckor, framförallt Kanalgatan, 
kan det dessutom vara till fördel om minst tre cyklister 
kan cykla i bredd för att underlätta omkörning av två 
cyklister som cyklar bredvid varandra. På cykelbanor 

förväntas vara hög rekommenderas även att 

I Kristianstad är nästan alla cykelbanor dubbelriktade. 
Utifrån den litteratur som funnits tillgänglig för den 
här uppsatsen går det inte att avgöra om hela 
Kristianstads cykelinfrastruktur bör genomgå en 

förekommer i undantagsfall. Fördelen med enkelriktad 

faktiskt skulle medföra en ökad cykelpendling och 
motivera kostnaden för projektet är svårare att säga. 

cykelstäderna Amsterdam och Köpenhamn, och 
för att Kristianstad under en överskådlig framtiden 
även ska kunna utveckla andra kvaliteter i staden är 
förmodligen det  bättre alternativet att förvalta och 

och bilister, till exempel att måla mittlinjer eller 
sätta ut vägmärken för väjningsplikt på cykelbanan. 

tilldelas olika intervall, där cyklisten vid ett tillfälle får 
grönt i alla riktningar för att sedan vänta vid rödljus 

idag är enkelriktad bör kommunen antingen bygga ut 
cykelbanorna så att de blir dubbelriktade eller tydligt 

gäller (se sida 60-61).
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denna uppsats, varvid det blir viktigt att kritisera 
de metoder, tillvägagångssätt och antagande som 
gjorts. 

Resultatet i detta arbete speglar det material som 
lästs och tolkningen av olika faktorers betydelse. 
Särskilt problematiskt har det varit att applicera 
en analysmodell inför cykelnätsanalysen, då det 

att det inte framgått vilka metoder och kriterier 
som är viktiga att inkludera. Här har jag, student 
bakom arbetet, fått göra en överläggning om vad 
som kan tänkas vara relevant utifrån uppsatsens 
frågeställning. Det är svårt att dra några slutsatser 
om de valda bedömningskriterierna faktiskt ger en 
helhetsbild av situationen för cyklister i Kristianstad 
med särskilt fokus på dem som pendlar. För att 
bedöma relevansen i uppgifterna hade dagens 
cykelpendlare behövt ge sin bild av situationen. Att 
det varit svårt att hitta anlysmetoder för studier som 
denna, visar en brist i tillgängliga handböcker där 
planeraren, eller i detta fallet student, får ta stöd i 
olika rapporter där bedömningskriterier och hur de 
betoninas varierar. Går alla lika bra att använda? 
Lämpar sig den ena för ett mer specialicerat områden 
än någon annan analysmodell? Det går inte att veta. 
Vad som dock går att säga om metoderna och 
bedömningskriterierna som använts här, förmodligen 
kunnat göra den bedömning som avsätts utefter de 
givna förutsättningarna. Med detta menas att det 
har varit möjligt att genomföra metodarbetet så som 
på förhand varit tänkt och att det har varit möjligt 
att fånga upp cykelnätets brister med hjälp utav 

på snabba pendlarstråk och en stadsutveckling 
som under långt tid inte tagit hänsyn till cyklistens 
förutsättningar, betydelsefulla tillkortakommande i 
Kristianstads cykelinfrastruktur. Samtidigt så vilar en 
osäkerhet över resultatet om vilka viktiga faktorer 
som inte vägts in. Vilket väcker följdfrågan:

”Vad kan vara intressant för Kristianstad att inkludera 
i sin kommande cykelnätsanalys?”

Under arbetets gång, särskilt när det bedrivits ute 
på fältet, har ett antal företeelser uppmärksammats 
som kan anses betydelsefulla och som inte har varit 

Denna uppsats har granskat vad som är en cykelvänlig 
stad och Kristianstads infrastruktur har analyserats 
och diskuterats. Cykelplanering har visats sig vara ett 
mycket aktuellt ämne inom den fysiska planeringen. 
Syftet med uppsatsen har varit att jämföra idén 
om den cykelvänliga staden med Kristianstad för 
att kunna bedöma dess skillnader i infrastruktur för 
cyklister, vilket inte visade sig vara helt lätt. Den 
cykelvänliga staden är omtalad och eftersträvansvärd, 

gör den så framgångsrik och populär bland cyklister. 
Troligen är (cykel)vägen till framgång att nyttja ett 
mångfacetterat angreppssätt av olika strategier och 
alltid inkludera olika typer av cyklisters perspektiv i 
den fysiska planeringen. Med den utgångspunkten 
har Kristianstad goda förutsättningar till att bli 
en cykelvänlig stad, sin ofördelaktiga struktur 
till trots, men då gäller det att kommunen aktivt 
verkställer åtgärder och för att tillfredsställa gruppen 
cykelpendlare kan slutsatserna i denna uppsats vara 
tänkvärda. Att Kristianstad skulle bli en cykelstad likt 
idealet utan vidare ansträngning låter föga troligt.

Vilka kunskaper har 
uppsatsen gett upphov till?

Avslutande kommentarer

möjliga att mäta med de metoder som valts för 
uppsatsen. I Kristianstads fall har det handlat om att 
inte värdera rådande siktförhållanden i kurvor och 
korsningar, att arbetet inte tagit ställning till kvalitén 
av tillgänglig infrastruktur och att cykelvägarna är 
otydliga i sin utformning. Det är uppenbart så att 
många Kristianstadcyklister inte vet vilken del av 
gatan de har att förhålla sig till och felplacerar sig ofta 
i korsningar. Exempel på felkällor som uppstår när 
kvaliteten på infrastrukturen inte bedöms kan vara 
att skyddsanläggningar inte hjälper cyklisten passera 

gör. I vissa fall är mittrefugerna i Kristianstad för 
smala, visserligen bedöms korsningar med mittrefug 

analysen har inte tagit hänsyn till hur omständligt 
det kan vara för cyklisten att stå placerad i refugen. 
Andra exempel på sådan ofördelaktig utformning 
kan exempelvis vara stenkanter intill cykelbanan 
som hamnar precis i cyklistens tramphöjd, allt för 
snäva svängradier och hur nära cykelöverfarert är 

väl kan spela roll för pendlarens uppfattning av 
cykelnätet och förmodligen hade kunnat utvärderas 
under rubriken komfort.

Du har precis läst ett examensarbete på kandidatnivå 
som är en del av programmet Fysisk Planering vid 
Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 15 
högskolepoäng. 

Jag vill rikta ett tack till Carl, Karl-Magnus och Åsa från 
Kristianstads kommun som kommit med värdefulla 
tips och bistått med material. Tack till Anitha som 

och till Jimmy som hjälpt till att korrekturläsa arbetet. 
Slutligen vill jag rikta ett särskilt tack till min handledare 
Agneta för all vägledning och uppmuntran.
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Gata 1:a h 2:a h 3:e h 4:.e h x 3 = 4h cyklister/h

Kanalgatan 83 53 47 53 708 177

Götgatan 36 22 42 24 372 93

Lasarettsboulevarden 22 21 17 20 240 60

Södra Kaserngatan 22 17 24 13 228 57

Långebrogatan 57 28 53 22 480 120

Gamla Järnvägsbron* 8 6 23 9 138 35

Vattentornsvägen 5 2 5 8 60 15

Norretullsvägen 8 4 13 8 99 25

Södra Boulevarden 24 12 21 11 204 51

Järnvägsparken** 10 11 23 19 189 47

* Bron precis norr om Långebrogatan i höjd med Tivoliparken
** Gång- och cykelvägen väster om Snapphanevägen som går över Järnvägsparken/Bangården

Kommentar: Alla mätningar har skett under senare delen av april eller början av maj. Väderförhållandena 
har varit likartade: klart eller något molnigt väder. 

BILAGA

64 65


