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FÖRORD 
 
Föreliggande rapport utgör huvudrapporten i skyltfondsprojektet Äldre cyklisters säkerhet. 
Denna publikation utgör huvudrapporten, men inom projektet har ett antal andra dokument 
tagits fram: Resultatet av brevenäten till medlemmar i Cykelfrämjandet 65 år och äldre har i 
detalj rapporterats i den separata rapporten ”Säker och attraktiv cykling för äldre – Resultat 
av en brevenkät till medlemmar i Cykelfrämjandet 65 år och äldre”, av Laura Leden och Lars 
Leden, Luleå tekniska universitet, Teknisk rapport 2008:23. 
 

I samarbete med VTT i Finland har tagits fram ett working paper: ”Safe and joyful cycling for 
senior citizens”, av Lars Leden, VTT Working paper 92,Finland. 
Inom ramen för arbetet med denna idékatalog genomfördes dessutom försök med en ny dansk 
cykelbelysning. Resultaten finns som bilaga i denna rapport. 
 

Vi vill tacka alla finansiärer, Anita Ramstedt på Skyltfonden för tilläggsfinansiering för 
framtagande av själva idékatalogen och inte minst HUMANIST för en särskild post-doc 
beviljning till Lars Leden samt ett tack till alla kollegor på Luleå tekniska universitet, Mikael 
Lyckman och Charlotta Johansson och de cyklister som gett värdefulla kommentarer och för 
givande av fruktbar information som hjälper uppnåendet av säkert cyklande för äldre. Också 
de personer som ingått i expertenkäten, särskilt Allessandro Drago, Italy; anonym kollega från 
Irland; Thomas Krag, Danmark; Per Gårder, USA; Karin Ausserer, Österrike; Geoff Gardner, 
Storbritannien; Leif Jönsson, Sverige; Sören U. Jensen, Danmark, Christer Hydén, Sverige; 
Michael Meschik, Österrike; Michal Beim, Polen; Antero Naskila, Finland; samt Dirk Boenke 
och Jürgen Gerlach, Tyskland. Dessutom har vi fått stor hjälp i inledningsskedet av Hans 
Fingal och Sven Pettersson, Luleå med test av cykelbelysning och utveckling av 
problemställningar.  
 

Vi vill också tacka Cykelfrämjandets sekreterare Sven Lindoff som hjälpte oss med att ta fram 
ett stratifierat urval av medlemmar för att svara på enkäten. Han tog också hand om 
utskickandet av enkäterna; och sist men inte minst Laura Leden för kodning, analys och 
rapportering av brevenkäten.  
 

Idéerna i föreliggande idékatalog diskuterades vid HUMANIST TFC konferensen “Joint 
Cognitive Models for Human Centred Design” i Wien i september 2007 och också vid ett 
expertseminarium före konferensen. Vi vill tacka alla deltagarna och särskilt de som deltog i 
expertseminariet; Ralf Risser, Karin Ausserer, Corinne Brusque, Christine Chaloupka och 
Christine Turetschek. 
 

Projektet presenterades även vid Velo-city juni 2007 i München samt vid 21st ICTCT 
Workshop in Riga, Latvia i oktober 2008. 
 
Bilderna från rapportens framsida har tagits av Sven Pettersson. 
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Peter Rosander 
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SAMMANFATTNING OCH IDÉKATALOG 
 
Idékatalogen som presenteras nedan bygger på fakta som samlats in genom följande 
verktyg: litteraturstudier, enkäter till äldre cyklister, experter, samt genom ett 
expertseminarium med två gruppdiskussioner strukturerade enligt filosofin i två olika 
modeller: ”Diamanten” och ”Multiple Comfort” modellen. Båda verktygen fungerade bra 
tillsammans för att ta fram idéer och åtgärder för att det ska vara säkert, attraktivt och 
komfortabelt att cykla. Idékatalogen nedan har strukturerats på samma sätt som Diamantens 
lösningsområden. Vissa av de tekniska åtgärder som föreslås saknas idag på marknaden eller 
är inte fullt utvecklade. 
 
Cyklisten 
Följande åtgärder föreslås för att göra det säkert, attraktivt och komfortabelt för äldre att 
cykla: 

• Hjälm 
• Träning  
•  Cykelutflykter tillsammans med andra  
•  Information och instruktion 

Informationen kan t.ex. gälla tekniska hjälpmedel, som backspeglar, reflexvästar, ITS-teknik 
(intelligent teknik som bygger på Intelligent Transport System), vägval etc. Träning, utflykter 
och informationstillfällen ska skapa gemenskap och en känsla av att ha roligt tillsammans. 
Hjälm var en mycket vanlig säkerhetsutrustning bland cyklisterna som ingick i 
enkätundersökningen (80 %). I enkäten var det därför endast 4 % som själv angett 
hjälmanvändning som en faktor för att öka säkerheten. 
 
Cykeln och dess utrustning 
Följande åtgärder föreslås för att cykeln ska vara säker och komfortabel: 

• Bra backspeglar 
• En upprätt position när man cyklar 
• En låg ram så att det är lätt att komma upp och ner från cykeln 
• Automatisk inställning av sadelhöjd 
• Lätta material 
• Sadel i olika form för kvinnor och män  
• Automatiskt lås och växling 
• Stabila och lätt användbara cykelställ 
• Kommunikationshjälpmedel (t.ex. backspeglar och sidoblinkers) 
• Telematik (GPS), t.ex. on-line vägvisning, information om väder, tidtabeller och om 

det är tillåtet eller möjligt att ta med cykeln på det kollektiva färdmedlet. 
• Belysning, reflexer och andra sätt att öka synbarheten  
• Automatisk tändning av cykelbelysning (med dynamo i navet). Försöken med den 

danska cykelbelysningen refererad i bilaga 4 visar att sådan belysning kan ha god 
effekt även i dagsljus.  

 
Infrastruktur och underhåll 
De viktigaste faktorerna som skulle öka cyklandet enligt respondenterna är fler cykelvägar 
och cykelvägar i bättre skick. En stor del av de äldre cyklar inte i blandtrafik. Det räcker dock 
inte att bygga cykelvägar, utan de måste också vara väl underhållna för att de äldre ska känna 
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sig trygga. Vintertid lämnar många cykeln hemma då cykelbanorna är hala och snöröjningen 
dålig. Gropar i vägen eller cykelbanan samt höga kantstenar är ett säkerhetsproblem året om. 
Samma gäller bilarnas alltför höga hastighet, vilket skulle vara mindre farligt om det fanns 
cykelbanor skilda från bilvägen. Om cykelnätet var mera täckande skulle inte vänstersvängar, 
korsningar utan cykelöverfart och kanske även cirkulationsplatser, vilka undviks av en del av 
respondenterna, vara ett problem. Cykelbanor med mopedtrafik undviks också. Den 
vanligaste orsaken till att de äldre undviker någon plats eller manöver är att de känner sig 
otrygga. Många väljer att leda cykeln då de upplever något som farligt. Problem som nämns 
är att bilar inte stannar eller visar hänsyn mot cyklister och att bilar och mopeder kör för fort. 
 
De äldres cyklande skulle också öka om det fanns en möjlighet att ta med cykel på buss och 
tåg. Detta fungerar bra till exempel i Danmark och Tyskland, där en del av respondenterna har 
haft goda erfarenheter av det.  

Följande infrastrukturåtgärder föreslås: 
• Ett komplett cykelvägnät byggt och underhållet enligt ”best-practice” för äldre 
• Låg fordonshastighet genom intelligent hastighetsanpassning (ISA) och farthinder 
• Utrymme för cyklister och gående 
• Platser där man kan vila 
• Uppmärksamhetshöjande design, inkl. blinkande ljus, markerade cykelbanor, -

överfarter, intelligenta trafiksignaler  
• Vägvisning – konsekvent och med stora bokstäver 
• Vägvisning med telematik (GPS) 
•  Cykelparkering (kameraövervakad) 
•  Transport på kollektiva färdmedel 

 
Ett komplett cykelvägnät byggt enligt ”best practise” för äldre innebär bl.a. breda enkelriktade 
cykelbanor, upphöjda cykelöverfarter vid mindre korsningar med sidovägar och avslutade 
cykelbanor vid större korsningar; markerade cykelgator enligt tysk praxis, samt att underhåll 
prioriteras, se t.ex. Leden (1999). 

 
Samhälle 
Följande åtgärder föreslås gällande samhället: 

• Inkludera kunskap om cyklisternas beteende och behov i trafikskoleundervisning 
• Information om regler och hälsoaspekter  
• Skapa en positivare bild i media 
• Ökad och bättre forskning 
• Anpassa lagar och förordnanden 
• Fokusera övervakning på problem för oskyddade trafikanter 
• Regler gällande para-cyklister (funktionshindrade cyklister) 
 

Kommunikation och samspel 
En viktig faktor för att de äldre ska känna sig trygga är förbättrad kommunikation och ökat 
samspel mellan trafikanterna. Följande åtgärder förslås: 

• Infrastrukturåtgärder (lägre fordonshastigheter ger bättre kommunikation och samspel)  
• Lagar och regler som uppmuntrar en säker kommunikation och ett säkert samspel  
• Utrustning (backspegel, kinesisk ringklocka) 
• Träning och seminarier 
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•  Infrastruktur som ökar cyklistens uppmärksamhet för fotgängare och fordonsförarnas 
uppmärksamhet för cyklister, inklusive infrastrukturbaserad telematik. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Demografiska förändringar visar att andelen äldre och mycket gamla personer kommer att 
fortsätta öka under många år framöver i Europa. Det kommer att finnas fler äldre människor i 
framtiden och ett mål borde vara att hålla dem aktiva och friska en lång tid. Motion har en 
viktig roll i denna kontext – det hjälper oss att förbli friska i alla skeden i våra liv. Cyklandets 
effekt på hälsan är väldokumenterad (Kraft, 2002; Manetta m.fl., 2005; Oja, Vuori och 
Paronen, 1998). Cykling är möjligt utan nästan några åldersbegränsningar, så det är ett idealt 
sätt att förbli aktiv vid högre ålder. Förutom att cykling är en fördel för vår fysiska hälsa kan 
den också öka rörligheten för äldre. Det är ett faktum att äldre ofta måste avstå från den 
rörlighet de önskar eftersom de oftare än andra åldersgrupper saknar körkort, bil eller någon 
som skjutsar dem. Cykel är och kan bli ett idealt transportmedel för många äldre under 
förutsättning att det är säkert eftersom cykeln fyller många äldres individuella behov av 
rörlighet och låter dem förbli aktiva och rörliga vid högre ålder. Men data visar att äldre 
cyklister är överrepresenterade i olyckor i förhållande till deras exponering. Gustafsson och 
Thulin, (2003), Maring och Schagen (1990) stödjer slutsatsen. Därför behövs åtgärder. Nedan 
beskrivs vilka verktyg som har använts för att ta fram åtgärdsförslag. 
 

2 METOD 
 
Följande fem verktyg har använts för att ta fram idéer till katalogen om säker, attraktiv och 
komfortabel cykling för äldre: 
 

1. litteraturinventering 
2. olycksdataanalys 
3. brevenkät 
4. expertenkät 
5. expertseminarium  

 
Resultat av var och när verktygen använts beskrivs nedan, medan litteraturinventeringen 
presenteras i avsnitten som beskriver resultaten av appliceringen av de övriga fyra verktygen. 
I expertseminariet ingick gruppdiskussioner strukturerade efter två olika modeller. En utförlig 
beskrivning av hela projektet ges av Leden (2008) VTT Finland. 
 
Inom ramen för arbetet med idékatalogen genomfördes dessutom försök med en dansk 
cykelbelysning. Resultatet av detta presenteras i bilaga 4. 
 

2.1 Olycksdataanalys 
 
18 hypoteser testades, se bilaga 1. För de olika hypoteserna analyserades i vilken utsträckning 
cyklister i olika åldersgrupper (barn 0-17 år, vuxna 18-64 år och äldre, 65+) drabbats. Tre 
olika databaser har nyttjats. Den första som använts var olycksdata (VALT-data) från den 
finska väghaverikommissionen från åren 1995-2005 på vägar med varierande förhållanden 
innehållande en detaljerad beskrivning av 459 dödsolyckor med cyklister inblandade. Totalt 
var det 256 cyklister som var äldre än 64 år, endast ett fåtal var 90 år eller äldre. Den andra 
databasen innehåller svenska resvaneundersökningar och självrapporterade olycksdata från 
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åren 1996-2000. Dessa data har jämförts med olycksdata från Vägverket av Gustafsson and 
Thulin (2003). Den tredje databasen innehåller 17 843 polisrapporterade olyckor med dödade 
och skadade gående och cyklister i Finland mellan åren 1989-2002. 

2.2 Brevenkäten 
 
Telefonintervjuer med 31 äldre cyklister i en pilotstudie till föreliggande projekt gjordes för 
att testa och slutjustera ett frågeformulär (bilaga 2), se Leden och Risser (2007). För att samla 
mer omfattande kunskap om äldre cyklister kontaktades Cykelfrämjandet gällande ett utskick 
av en enkät till deras medlemmar. Sammanlagt hade Cykelfrämjandet 923 medlemmar som 
var i åldern 65+ i sitt medlemsregister. Regionerna lokaliserades med hjälp av medlemmarnas 
postnummer. De flesta av de äldre medlemmarna (51 %) var i åldern 65-74 år och bodde i 
mellersta Sverige. För att få en bättre balans mellan regioner och åldersgrupper stratifierades 
urvalet regionvis, och därför skickades enkäten till endast 118 medlemmar boende i mellersta 
Sverige i åldern 65-74 år (alltså en fjärdedel av de 472 medlemmarna i denna grupp).  
 
Enkäten skickades totalt till 569 medlemmar av Cykelfrämjandet i juni 2007. Sammanlagt 
kom det in 364 svar i tid, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 64 %. 13 av de personer som 
svarade var yngre än 65 år, därför inkom svar från 351 medlemmar i åldern 65+, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 61 %. Sju av dem som svarat (2 %) var i åldern 85+. De äldsta 
var 89 år gamla. Svarsfrekvensen minskade med ökande ålder och var alltså ungefär 60 %. 
40 % av dem som svarat var kvinnor, men i norra Sverige var andelen högre (52 %). 
 
De inkomna svaren analyserades efter vilken region respondentens bostadsort ligger i och typ 
av ort, samt efter ålder på respondenten. 
 
När resultaten tolkas bör man vara medveten om att respondenterna är medlemmar av 
Cykelfrämjandet och har mer erfarenhet av cykling och närliggande frågor än personer i 
allmänhet och de är därför inte representativa för cyklister i Sverige. Emellertid kan det vara 
en fördel med erfarna respondenter när man samlar in bakgrundsinformation som ska 
användas för att utveckla en strategi för åtgärder för att uppnå säker, bekväm och attraktiv 
cykling för äldre. 
 
Resultaten av brevenkäten presenteras i en separat rapport, ”Säker och attraktiv cykling för 
äldre – Resultat av en brevenkät till medlemmar i Cykelfrämjandet 65 år och äldre”, av Laura 
Leden och Lars Leden, Luleå tekniska universitet, Teknisk rapport 2008:23. 
 

2.3 Expertenkät 
 
En expertenkät, se bilaga 3, distribuerades till experter under konferensen Velo-city 2007 i 
München. 14 experter svarade (namnen framgår av förordet). 
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2.4 Expertseminarium 
 

Det sista verktyget (expertseminariet) innehöll två gruppdiskussioner strukturerade enligt 
filosofin i två olika modeller: ”Diamanten” och ”Multiple comfort” modellen. 

2.4.1 Diamanten 

Diamanten föreslogs av Risser (2000) och är ett verktyg som innehåller fem områden vilka 
kan ge uppslag till åtgärder för att åstadkomma en säker, attraktiv och komfortabel cykling för 
äldre och speglar också att effekterna, eller områdena, är inbördes beroende, se figur 1. Risser 
och Ausserer (2007) argumenterar att trafiksäkerhetsexperter inte kan ta beslut som blir 
accepterade av relevanta grupper, och dessa grupper vill inte samarbeta med experterna, om 
inte kommunikationen med dem sker på ett för ändamålet lämpligt förfaringssätt. 

 

Individual 
(psychology) 

 

Communication 
between road users  
(social psychology) 

Mode, “vehicle” 
(technology, 

psychology, sociology) 

Society/ Structures 
(sociology) 

Infrastructure 
(technology, 

psychology, sociology) 

Figur 1 Diamanten (Risser, 2000) 
 

2.4.2 “Multiple comfort” modellen 

Det finns flera modeller som förklarar trafikantbeteende. Wilde (1982) argumenterar att på en 
aggregerad nivå strävar trafikanterna efter en viss risknivå (risk homeostas). Den här 
risknivån kan modifieras genom att belöna ett säkert trafikantbeteende. Summala (2005) 
argumenterar att följande fem teman är de mest relevanta för att förklara förarens beteende på 
en strategisk, taktisk och operationell (individuell) nivå: 

• säkerhetsmarginal (för att överleva) 

• bra eller förväntad framfart 

• regelefterlevnad (i enlighet med lagen eller sociala regler) 

• fordon/vägnät 

• nöje att köra (cykla). 
 

Modellen har justerats något för att passa in på cyklisters beteende. 
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Säkerhetsmarginal innefattar ett begrepp av tillgänglig tid för att avvärja en fara, vilket är 
grunden för beteendekompensationsfenomenet. Ett exempel på en sådan kompensation är att 
säkerhetseffekten av att förhöja cykelöverfarter med lägre hastigheter för bilförarna som följd, 
mer eller mindre försvann på grund av att cyklisterna cyklade fortare (Leden, Gårder and 
Pulkkinen, 2000). 

Bra eller förväntad framfart gäller också för cyklister. Cyklister tycker om att bibehålla sin 
hastighet och tvekar ofta att bromsa. Som framkom av expertenkäten föreslår många experter 
detektorer ett gott stycke innan en signalreglerad cykelöverfart för att ge cyklisterna en 
möjlighet att få grönt ljus utan att behöva sakta ner eller stiga av cykeln. Nedförsbackar är 
farliga särskilt för cyklande barn, eftersom de ofta var ovilliga att bromsa (Leden, 1989). 

Analysen av finska haverikommisionsdata avslöjade att 80 % av cyklisterna hade brutit mot 
någon regel. Trots att denna andel troligen är missvisande eftersom slutsatser ofta baseras på 
den överlevande partens vittnesmål, är regelefterlevnad uppenbart kritiskt även för cyklister. 

Enligt Summala innebär utformningen av fordon och vägnät för bilar oftast en hög standard. 
Så är ofta inte fallet när det gäller cykelvägnätet. En passande cykeldesign för äldre saknas. 

Passande cykelinfrastruktur saknas vanligen i Europa, utom i Nederländerna och Danmark 
och i de fall den existerar uppfyller den inte ”best practise” (Leden, 1999). Cykelbanor i 
tätorter ska utformas enkelriktade. Förare förväntar sig inte cyklister från fel håll, se t.ex. 
Linderholm (1992), Pasanen (1992), Summala, Pasanen, Räsänen & Sievinen (1996) and 
Räsänen, Summala & Pasanen (1998). Trots detta är den mest effektiva åtgärden att anlägga 
cykelbanor enligt de intervjuade äldre cyklisterna. Mer än en tredjedel av respondenterna vill 
detta. Forskning visar också att cykelbanor främjar säkerheten för äldre, eftersom olyckor 
med vänstersvängande cyklister minskar (Jensen, 2006). Jensen drar slutsatsen att äldre 
cyklister (65+) fick en signifikant minskning av skador på ungefär 55 %, då man anlade 
enkelriktade cykelbanor (avkortade eller upphöjda före korsningar) i Köpenhamn, trots att 
risken ökade för 12 % om alla åldersgrupper togs med i analysen. 

Både amerikanska och europeiska erfarenheter visar att cykelbanor ökar cyklandet. Till 
exempel fann Nelson et al (1997) en positiv korrelation mellan antal cykelkilometer och antal 
cykelbanor och cykelfält per 100 000 boende och andelen pendlare som cyklar i 18 städer i 
USA. Liknande resultat rapporteras från Europa av Nettelblad (1987) och Gårder, Leden & 
Pulkkinen (1998). 

Att det är roligt att cykla är uppenbarligen viktigt för äldre cyklister, eftersom 84 % av 
respondenterna svarade att detta är en orsak för dem att cykla. Åtgärder skall öka eller 
bibehålla nöjet. 

3 OLYCKSDATAANALYS  

Som beskrivits ovan har tre slag av indata använts för att testa de 18 hypoteserna om 
bakomliggande orsaker till ökad olycksrisk för äldre cyklister. Analysen bekräftar följande 
hypoteser: 
 

• Äldre cyklister löper signifikant (p=0,05) högre olycksrisk än yngre åldersgrupper 
• Följderna av en olycka är signifikant (p=0,05) mer allvarliga för äldre cyklister 

jämfört med andra åldersgrupper och stiger med ökad fordonshastighet 
• Äldre cyklister är signifikant (p=0.0012) oftare involverade i olyckor där de tänkt göra 

vänstersväng jämfört med andra åldersgrupper. 22 % av de äldre är inblandade i svåra 
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vänstersvängolyckor jämfört med 8 % för övriga vuxna och 14 % för barn. 
Goldenberg (1992) kom fram till liknande resultat; äldre har oftare problem i 
korsningar och speciellt vid vänstersväng 

• Som förväntat lider äldre signifikant oftare av syn- (p=3.52E-05) och/eller 
hörselnedsättningar (p=3.52E-05) jämfört med andra åldersgrupper som varit 
inblandade i olyckor. Dessutom är de oftare användare av läkemedel (p=7.89E-08) 

• Äldre cyklister är mer sällan jäktade (5 %) i samband med olyckor jämfört med andra 
åldersgrupper (11 %). Bland de svårt skadade cyklisterna under åren 1995-2001 var en 
högre andel (18 %) barn som var jäktade bland de övriga åldersgrupperna (6 %). 
Skillnaderna var inte signifikanta 

 
Något oväntat framkom följande: 

• Äldre cyklister respekterar trafikregler varken mer eller mindre än andra 
åldersgrupper, dock är vuxna, icke äldre cyklister signifikant oftare (p=0,00024) 
påverkade av alkohol (50 % bevisat påverkade) än äldre cyklister (9 %) 

• Vuxna cyklister är signifikant (p=4,1E-10) oftare inblandade i olyckor (37 %) under 
mörker (även gryning och skymning) än äldre (11 %) 

• Det var ingen signifikant skillnad mellan åldersgruppernas användande av framljus 
och reflexer. Fotbromsen på äldres cyklar är inte oftare i sämre skick jämfört med 
andra åldersgruppers cyklar 

• Cyklande barn är signifikant oftare (p=0,00035) inblandade i dödsolyckor utanför 
tätbebyggda områden (56 %) än äldre (39 %) och övriga vuxna cyklister (30 %) 

• Äldre cyklister är inte överrepresenterade i olyckor då vägytan är i dåligt skick 
• Äldre cyklister är signifikant inte mer representerade i dödsolyckor på kuperade gator 

än andra cyklister 
• Vuxna cyklister är signifikant (p=5,85E-06) oftare inblandade i singelolyckor jämfört 

med andra åldersgrupper. Beträffande olyckor med andra gående, cyklister eller 
mopedister finns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 

 

4 EN ENKÄT TILL ÄLDRE CYKLISTER I SVERIGE 

Som nämnts ovan har 351 svar från medlemmar 65+ i Cykelfrämjandet analyserats. 
Respondenterna cyklar mycket, majoriteten till och med dagligen. Andelen som cyklar 
dagligen minskar ju längre norrut och ju mindre ort respondenten bor på och ju äldre denna 
är. Nästan alla cyklar på våren, sommaren och på hösten, men på vintern cyklar bara 40 %. En 
tredjedel anser att 6-10 kilometer i en riktning är ett lämpligt avstånd att cykla, och få cyklar 
över 20 kilometer i en riktning. De främsta orsakerna till att de äldre cyklar är motion, att det 
är roligt, att det ger frihet och att det är enkelt. Affären är den vanligaste målpunkten när man 
cyklar, men över hälften väljer att cykla även då de besöker bekanta och bibliotek, badhus e.d.  
 
De viktigaste faktorerna som skulle öka cyklandet enligt respondenterna är fler cykelvägar 
och cykelvägar i bättre skick. En stor del av de äldre cyklar inte bland trafiken eller på 
trottoaren. Det räcker dock inte att bygga cykelvägar, utan de måste också vara väl 
underhållna för att de äldre ska känna sig trygga. Vintertid lämnar många cykeln hemma då 
cykelbanor är hala och snöröjningen dålig. Gropar i vägen eller cykelbanan samt höga 
kantstenar är säkerhetsproblem under hela året. Samma gäller bilarnas alltför höga 
hastigheter, vilket skulle vara mindre farligt om det fanns cykelbanor skilda från bilvägen. 
Om cykelnätet var mera täckande skulle inte vänstersvängar, korsningar utan cykelöverfart 
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och kanske även cirkulationsplatser, vilka undviks av en del av respondenterna, vara ett 
problem. Cykelbanor med mopedtrafik undviks också. Den vanligaste orsaken till att de äldre 
undviker någon plats eller manöver är att de känner sig otrygga. Många väljer att leda cykeln 
då de upplever något som farligt. Problem som nämns är att bilar inte stannar eller visar 
hänsyn mot cyklister och att bilar och mopeder kör för fort.  
 
En viktig faktor för att de äldre ska känna sig trygga är utökad och bättre kommunikation och 
samspel mellan trafikanterna. Information om regler och nyheter för cyklister fungerar bra 
enligt nästan en tredjedel och varken bra eller dåligt enligt en dryg tredjedel av de äldre. Att 
de äldre anser att informationen fungerar bra ökar med åldern speciellt bland dem som är 
äldre än 80. Men Maring och Schagen, (1990) drar slutsatsen att cyklister äldre än 60 år och 
särskilt de äldre än 70 visade de mest positiva attityderna fastän de hade bristande kunskaper. 
Positiva attityder i kombination med en alltför positiv bedömning av den egna säkerheten kan 
vara en faktor som bidrar till olyckor. 
 
De äldres cyklande skulle också öka om det fanns möjlighet att ta med cykel på buss och tåg. 
Detta fungerar bra till exempel i Danmark och Tyskland, där en del av respondenterna också 
har haft goda erfarenheter av det.  
 
Belysning, hjälm, cykelväska eller korg och reflexer är vanlig utrustning, som användes av 
flertalet. Reflexväst, vinterdäck och backspegel används av förhållandevis få. Den utrustning 
som respondenterna oftast saknar är backspegel. Bra backspeglar skulle kunna bli ett viktigt 
hjälpmedel för äldre cyklister för att ha uppsikt bakåt, vilket är särskilt svårt för dem. 

5 EXPERTENKÄT 
Inledningsvis blev experterna tillfrågade att med egna ord beskriva nödvändiga 
förutsättningar för att nyttja cykeln som transportmedel. De vanligaste som nämndes var: 

 
• säkerhet och en känsla av trygghet 
•  ett befintligt cykelvägnät innefattande lämpliga cykelparkeringar 
• ett positivt synsätt av både användare och ickeanvändare 

 
Detta sammanfaller i stort med de åsikter som framförts av äldre cyklister. Vissa experter 
betonade vikten av stadsplanering som främjar cyklande. Rimlig fysisk och psykisk förmåga 
hos cyklisterna ansågs också vara nödvändiga förutsättningar. Enligt experterna är de mest 
nödvändiga infrastrukturåtgärderna för äldre att cykelvägarna är bekväma, gena, breda och 
åtskilda från övrig trafik med god vägledande skyltning. Höga kantstenar och stora lutningar 
ska undvikas, dessutom kan en elektrisk hjälpmotor på cykeln vara bra i backiga områden. 
Många experter berörde vikten av detektorer i signalreglerade korsningar som i förväg ger 
cyklister grönt ljus utan att de behöver sakta in eller stiga av cykeln. 
 
Många ansåg också att det är en nödvändighet med låga fordonshastigheter uppnådda med 
Intelligent Speed Adaption, ISA (automatisk hastighetsanpassning) eller liknande för att 
skapa en hög trafiksäkerhet. Andra förslag för att öka cyklisters säkerhet i korsningar var 
varningssignaler eller varningsljud för att varna cyklisterna för annalkande motorfordon eller 
omvänt. Sådana varningsanordningar skulle också kunna vara lämpliga då ett motorfordon 
närmar sig en cyklist bakifrån (eller då en cyklist närmar sig en gående, men då bör 
varningsljudet inte vara alltför skrämmande). Intelligenta transportssystem, ITS kan också 
användas för att ge cyklister bättre vägledning och synbarhet i mörker, till exempel genom 
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LED-belysning i gatan eller genom att öka ljusstyrkan vid tidpunkter då många cyklister är i 
rörelse. 
Med hänsyn till de förslag på att förbättra utformningen och utrustningen på cyklar framkom 
även nyttan av en upprätt position och låg ram som gör det enkelt att kliva på och av cykeln. 
En anordning som underlättar vänstersväng skulle vara användbar eftersom många äldre är 
stelare i nacken och har sämre balans än andra. Som många äldre cyklister redan uppgivit kan 
en backspegel vara värdefull, men förbättringar av infrastrukturen är också tänkbara alternativ 
för att undvika att cyklister blandas med övrig trafik vid vänstersväng. Som nämnts ovan är 
cykelbanor effektiva åtgärder för att öka säkerheten för äldre cyklister eftersom de ökar 
säkerheten för äldre cyklister. Likaså minskar de olyckor med vänstersvängande cyklister 
(Jenssen, 2006). 
Nästan samtliga experter föreslog någon form av ”on-linekarta” med möjlighet att planera sin 
resa innan avfärd samt vägledas under färd. En modern GPS klarar detta idag men bristen kan 
ligga i att kartmaterialet sällan visar cykelvägar. Utrustning som till exempel en 
nätuppkopplad handdator (PDA) eller mobiltelefon kan användas för att få lokala 
väderprognoser och tidtabeller för kollektivtrafik där det även kan framgår huruvida det finns 
möjlighet att ta med cykel på buss och tåg. Det ansågs mycket viktigt att sådan teknisk 
utrustning har en utformning som gör den enkel att hantera för äldre. 
 
Följande automatiska utrustning för cykel ansågs viktig att testa och vidareutveckla: 
 

• automatiskt lås med fjärrkontroll liknande på bilar 
• automatisk växling 
• automatiskt ljus med en tillförlitlig strömkälla 
• automatisk höjdinställning av sadeln efter att man satt sig på den 

 
Experterna ombads även att uppskatta i vilken omfattning ITS kan användas för att öka 
säkerheten och kvalitén. Det fanns inget samförstånd gällande effekten på säkerhet. Vissa 
experter var mycket optimistiska gällande säkerhetseffekterna (ofta gällande 
antikollisionsteknik eller ISA på personbilar) medan andra inte var lika optimistiska. Alla 
experter var dock ense om att kvalitén för cyklister kan öka. Flera experter menade att ITS-
system kan höja statusen för cyklandet vilket är en viktig sidoeffekt. 
Experterna fick också föreslå behovet av ITS-utrustning/teknik. Enligt experterna bör den 
vara tillförlitlig, exakt och enkel att nyttja. En expert utvecklade detta vidare och menade att 
kraven bör vara att sådana fordonsinstallerade system som till exempel reglerar hastigheten 
eller liknande är universella, det vill säga fungerar på ett systematiskt sätt vid varje tillfälle då 
en cyklist och bilist samspelar, samt är tvingande eller på annat sätt reglerade, om inte 
reglerna följs. Det föreslogs även att ITS-åtgärder bör vara integrerade eller hopkopplade med 
annan utrustning som till exempel navigationssystem, cykeldator och styrsystem för 
trafiksignaler. 
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6 EXPERTSEMINARIUM 

6.1 Diskussionsresultat enligt Diamanten 
 

Följande personliga åtgärder föreslogs av expertgruppen för att utveckla ett säkert, trivsamt 
och komfortabelt cyklande för äldre cyklister: 

• Träning 
• Lånecyklar 
• Information och handledning 

 

Åtgärder gällande cykeln som föreslogs: 
• Cykelsadlar utformade för olika kön 
• Enkelt hanterbara lås 
• Telematik (GPS) 
• Reflexer, reflektorer och andra åtgärder för att öka synligheten 
• Nyttjande av lätt material 
• Stabila och enkelt hanterbara cykelstöd 
• Hjälpmedel för alla typer av kommunikation (t.ex. backspeglar och blinkers) 

 

Åtgärder gällande infrastrukturen: 
• Upphöjda korsningar och gupp 
• Utrymme för gående och cyklister 
• Viloplatser 
• Uppmärksamhetshöjande utformning på infrastrukturen, t.ex. med blinkande ljus, 

rödfärgade körbanor och intelligenta trafikljus 
• Skyltning – stora/tydliga bokstäver och konsekvent skyltning 
• Vägvisning genom skyltning och telematik (GPS) 
• Åtgärder vid cykelparkeringar (väderskydd, kameraövervakning) 
• Möjlighet att ta med cykel med kollektiva färdmedel 
• Sammanhängande cykelnät 

 

Åtgärder gällande samhällsstruktur: 
• Implementera kunskap om cyklisters behov och särdrag i trafikskolornas läroplan 
• Information till allmänheten om regler och hälsoeffekter 
• Skapa en positiv attityd i media 
• Öka och förbättra forskningen 
• Förändringar i regelverket 
• Fokusera regelverket på problem för oskyddade trafikanter 
• Regelverk gällande para-cyklister (funktionshindrade cyklister) 

 

Slutligen åtgärder gällande kommunikation mellan trafikanterna: 
• Infrastrukturåtgärder (hastighetsdämpande åtgärder, skapa utrymme för 

kommunikation) 
• Lagar och regler som uppmuntrar till säker kommunikation (samspel) 
• Utrustning (backspegel, ringklocka) 
• Utbildning och seminarier  
• En infrastruktur som ökar cyklisternas uppmärksamhet på gående och bilförarnas på 

cyklister, inkluderande infrastrukturbaserad telematik 

 15



6.2 Diskussionsresultat enligt ”Multiple comfort” modellen 
 Som redan nämnts var den andra gruppdiskussionen uppdelad enligt följande teman: 

• Säkerhetsmarginal (för att överleva) 
• Hur ska man få bra (eller förväntad) framfart 
• Regelefterlevnad (i enlighet med lagen eller sociala regler) 
• Lämplig utformning av cykel och infrastruktur 
• Hur ska man åstadkomma att det är roligt att cykla? 

 

Följande åtgärder föreslogs gällande säkerhetsmarginaler: 
• Synliggöra bilar med hjälp av infrastrukturdesign och varningsbelysning i gatan 

 
Åtgärder hur man ska få bra (eller förväntad) framkomlighet:  

• Ge cyklister företräde vid trafiksignaler 
• Hastighetssänkande åtgärder för bilar på gatorna 
• Bullerräfflor för cyklister 
• Skyltar med cykeltips vid farliga korsningar 
• Varningsljus 

 
Åtgärder för regelefterlevnad: 

• Diskussioner om regler med myndigheter 
• Direkt feedback från trafikmiljön behövs – ITS? 
• Virtuella bullerräfflor (vibrationer) 

 
Åtgärder för fordon och vägsystemet: 

• Cykelbanor 
• Navigationssystem för cyklister 
• Parkeringsytor och väderskydd 

 
Åtgärder för ökad förståelse för ett trivsamt cyklande: 

• Ovan nämnda åtgärder kan/bör synliggöra faktorer för ett trivsamt cyklande 
 

7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Samtliga åtgärder som presenterats tycks fungera väl tillsammans för att utveckla idéer för 
åtgärder som befrämjar en säker och trivsam cykling för äldre. De flesta förslag som nämndes 
i expertutfrågningen togs också upp i gruppdiskussionerna i expertworkshopen. Troligtvis är 
ISA i bilar den mest effektiva åtgärden man kan vidta för att skapa en säker och trivsam 
cykling men även andra ITS-åtgärder behövs för att främja detta och samtidigt profilera 
cyklandet som sådant för äldre cyklister. ITS-verktyg kan vara uppkopplade mot varandra, 
eller inbyggda i befintlig teknik som till exempel mobiltelefoner, navigationssystem, 
cykeldatorer och styrsystem för trafiksignaler. ITS-teknik skulle också kunna öka 
bekvämligheten för äldre cyklister, till exempel genom automatisk- eller fjärrstyrd låsning av 
cykeln. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 

 
HYPOTESER VID ANALYSEN AV FINSKA HAVERIKOMMISIONSDATA 

 
How the risk of a fatal crash or an injury depends on the vulnerable road user’s age was 
investigated for different circumstances. The following hypotheses were formulated through 
discussions in a small expert team: 
 

1. Elderly bicyclists have higher risks than younger age groups.  
2. The consequences of crashes are more severe for elderly bicyclists compared to other 

age groups and increase with vehicle speeds. 
3. Elderly bicyclists are more often involved in fatal crashes outside built-up areas 

compared to other age groups. 
4. In fatal crashes, elderly bicyclists are less often in a hurry compared to other age 

groups. 
5. In fatal crashes on hilly streets, elderly bicyclists are more often involved than others. 
6. In fatal crashes in darkness, elderly bicyclists are more often involved than other age 

groups. 
7. Elderly bicyclists are more often involved in crashes at intersections than other age 

groups. 
8. Elderly bicyclists are more often involved in fatal crashes when intending to turn left 

compared to other age groups. 
9. Elderly bicyclists are more often involved in fatal single-vehicle crashes and in 

crashes with pedestrians and other bicyclists compared to other age groups. 
10. Elderly bicyclists are more often involved in fatal crashes when the road surface is 

damaged compared to other age groups. 
11. In fatal crashes, elderly bicyclists are more often impaired by health problems 

compared to other age groups. 
12. In fatal crashes, elderly bicyclists obey rules less often compared to other age groups. 
13. Elderly use mountain bikes less often when involved in fatal crashes compared to 

other age groups. 
14. When involved in fatal crashes, elderly have fewer speeds (gears) on their bicycles 

compared to other age groups’. 
15. When involved in fatal crashes, the footbrake on elderly bicycles is less often in 

working order compared to other age groups’. 
16. When involved in fatal crashes, the front light on elderly bicycles is less often in order 

compared to other age groups’. 
17. When involved in fatal crashes in darkness, the front light on elderly bicycles is less 

often in working order compared to other age groups’. 
18. When involved in fatal crashes, elderly bicyclists less often use reflectors compared to 

other age groups. 
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Enkät med Äldre cyklister inom Cykelfrämjandet 
 
Forskargruppen Trafikteknik vid Luleå tekniska universitet bedriver ett cykelprojekt i 
samarbete med Cykelfrämjandet. Projektet syftar till att se om förhållandena kan förbättras 
för äldre cyklister och om detta medför en ökad rörlighet och tillgänglighet med miljömässiga 
fördelar och chans till ett friskare liv. Det behövs emellertid en kartläggning av vilka 
förhållanden som krävs för att äldre ska kunna cykla säkert. 
 
Dina svar utgör en viktig grund för att utveckla äldres behov vad gäller infrastruktur, cykeln 
och utrustning för cyklister. Om Du aldrig cyklar behöver Du inte svara på denna enkät. 
Resultaten kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild person kommer att kunna 
identifieras. Svara senast 18 juni 2007 i bifogat svarskuvert, portot är betalt. 
 
Kontaktperson: Peter Rosander, Luleå tekniska universitet, tel: 0920-492409,  

       E-post: peter.rosander@ltu.se   
 
 
Ange det eller de alternativ som Du anser passar bäst. 
 
Hur ofta gör Du någon resa oavsett färdmedel? (t.ex. till arbetet, affären, motionsrunda) 

 Dagligen  Några gånger per vecka          En gång per vecka 
 Annat, nämligen: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 
Markera under vilka årstider Du brukar cykla: 

 hösten  vintern  våren  sommaren 
 
 
Hur ofta använder Du cykel? 

 Dagligen   Några gånger per vecka  En gång per vecka 
 Annat, nämligen: ______________________________________________ 

 
Varför cyklar Du? Flera svar kan anges! 

 för att det är enkelt  
 jag får motion  
 det är billigt 
 det är roligt 
 det är miljövänligt  
 snabbt 
 enkelt att parkera  
 ger frihet eller oberoende 
 annat, nämligen: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Vid vilka tillfällen väljer Du oftast cykeln? Flera svar kan anges! 
 till affären   till biblioteket, badhuset eller liknande 
 till bekanta   under semestern 
 annat, nämligen: ____________________________________________________ 

 
 

När får cykeln stå? Flera svar kan anges! 

 regn 
 i mörker 
 vid blåst 
 snöfall 
 vid minusgrader 
 vid halka 
 vid dålig snöröjning 
 t.ex. lördag kväll (känns otryggt) 
 i rusningstrafik 
 annat: ______________________________________________ 
 inget av dessa är avgörande 

 
 
Hur långt bort får ett resmål vara för att Du ska avstå att använda cykel (gäller ej motion)? 
Ungefär………….kilometer 
 
 
Hur upplever Du skyltning och vägvisning för cyklister? 

 mycket bra     bra     varken bra eller dåligt     dålig     mycket dålig      ingen åsikt 

     Kommentar:_____________________________________________________________ 
 
 
Om det finns trafiksignaler där Du cyklar, har Du nytta av dessa? 

 ja           varken eller       nej            ingen åsikt 
 
     Kommentar:_____________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________ 

 
 

Hur tycker Du att det fungerar med information om regler och nyheter för cyklister från kommunen, 

Vägverket eller cykelorganisationer? 

 mycket bra       bra       varken bra eller dåligt     dåligt       mycket dåligt    ingen åsikt 
 
     Kommentar:_____________________________________________________________ 

 
 
Var brukar Du cykla? Flera alternativ kan anges. 

 mindre vägar        cykelbanor          
 bland trafiken       trottoaren  annat: ___________________________ 
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Finns det någon plats eller manöver Du undviker när Du cyklar för att det är farligt? Flera svar kan 

anges! 

  nej 
  vet ej 

 cirkulationsplats  
 vänstersväng    
 korsande av gata utan cykelöverfart    
 korsande av gata med cykelöverfart  (utan trafiksignal)  
 cykelbana med mopedtrafik  
 korsande av gata i trafiksignal 

    Förklara varför: __________________________________________________________ 

 annat: __________________________________________________________________ 
 
 

Vilka av följande faktorer upplever Du som ett säkerhetsproblem när Du cyklar? Flera svar kan anges! 

 gropar    hinder 
 höga kantstenar   vägbelysning saknas 
 halka    bilisterna kör fort 
 dålig snöröjning   dålig syn  
 dålig hörsel   läkemedel 
 cykelns funktioner (bromsar. belysning mm.) 
 annat: _________________________________________________________________ 

 
     Kommentar:_______________________________________________________________ 

 

Använder Du någon speciell utrustning då Du cyklar? Flera svar kan anges! 

 hjälm   reflexer  vinterdäck              en speciell vintercykel 
 belysning  reflexväst  cykelväska/korg     backspegel 
 annat, nämligen: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Saknar Du någon speciell utrustning när Du cyklar? Flera svar kan anges! 

 hjälm   reflexer  vinterdäck              en speciell vintercykel 
 belysning  reflexväst  cykelväska/korg     ingen åsikt 
 backspegel 
 annat, nämligen: _________________________________________________________ 

 
 

Om Du har cykelbelysning, vilken typ är det? 

 batteridriven 
 med dynamo mot däcket 
 med dynamo i navet 
 endast reflex 
 annan: ___________________________________________________________________ 
 har ingen 
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Hur tycker Du att det fungerar med cykelparkeringar? 
 mycket bra       bra       varken eller dåligt     dåligt       mycket dåligt    ingen åsikt 

 
       Kommentar:__________________________________________________________________ 
Begränsar stöldrisken ditt nyttjande av cykel? 

 ja  ibland  nej  vet inte 
 
 

Om möjligheten fanns att ta med cykel på buss eller tåg skulle detta utöka ditt cyklande? 

 ja  ibland  nej  har inget behov 

      Kommentar:__________________________________________________________________ 
 
 
Vad skulle kunna göra att Du cyklar oftare? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Vad anser Du är viktigt för ökad trafiksäkerhet och trygghet för cyklister? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Frågor om dig som besvarat enkäten. Kom ihåg att dina svar kommer att redovisas på ett sådant sätt att 
ingen enskild person kommer att kunna identifieras. 

 
Kön:    Kvinna    Man 

 
 

Födelseår: ________________ 
 
 

Postnummer: _______________ 
 
 

Typ av bostadsort:    glesbygd    (mindre än 50 invånare)    
          mindre ort  (50 till 199 invånare) 
          mellanstor ort (200 till 2000 invånare) 
          större ort  (mer än 2000 invånare) 
    

 
Tillgång till bil?        Ja  Nej 

 
 

Tack för att Du tog dig tid att svara på frågorna! 
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BILAGA 3 

Expert questionnaire 
Expert questionnaire for how to achieve safe and joyful cycling for senior citizens by the 
means of telematics and other types of Intelligent Transportation Systems, ITS. 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

 
Please describe in your own words the preconditions for using the bicycle as a means 
of transport nowadays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

  
Describe the needs of older people concerning bicycle infrastructure and equipment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
a 
 
 
 
 

 
What role would telematics and other types of ITS play according to your point of view? 
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3 

 
 
 
 
 
 

 
To what extent can ITS be used to increase safety and quality? 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

  
Under what conditions can ITS help and what would be the requirements? 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 

 
Please list some important future research questions! 
 
 
 
 
 
 
 

Questions about you who have answered the questionnaire: 
Sex:    Female    Male 
Profession: __________________________ 
Year of birth: ____ 
Country: ____ 

 
 

Thank you for answering our questions! 
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BILAGA 4 
FÖRSÖK MED DANSK CYKELBELYSNING 
 
Försök i Luleå 
 
En ny typ av cykelbelysning har funnits en tid på marknaden från den danska tillverkaren 
ReeLight. Belysningen har lysdioder istället för konventionella lampor och drivs av 
magnetisk induktion, dvs. belysningen kräver inga batterier eller dynamo och sitter fast 
monterad på cykeln och ger ett icke märkbart trampmotstånd. Belysningen består av två 
separata ljusenheter för fram- respektive bakljus med två tillhörande magneter monterade på 
ekrarna i varje hjul. Belysningen som ger ett blinkande sken aktiveras då cykeln är i rörelse 
oavsett om det är mörkt eller ej och blinkandets frekvens varierar med hastigheten, dvs. 
cykelhjulets hastighet. Den testade belysningen finns numera även med fast sken eftersom det 
i dagsläget inte är tillåtet med blinkande belysning på cykel i Sverige. 
 
Ett småskaligt försök med den blinkande belysningen genomfördes under några månader i 
Luleå under vårvintern 2007 med två erfarna cyklister. Personerna cyklade under den tid då 
vinterväglag och kyla förelåg. 
 
Personerna fick belysningen monterad på sina cyklar. Den sammanfattade uppfattningen om 
monteringens svårighetsgrad var att inga specialverktyg krävdes. Däremot var det rätt så svårt 
att fästa de två magneterna i exakt rätt position på ekrarna i respektive hjul. Små skruvar i 
kombination med att det krävdes en mycket exakt placering för att full funktion skulle uppnås 
gjorde att monteringen tog tid. I vissa fall tog hjulmagneterna i framgaffeln eller i stag till 
skärmarna i hjulens närhet. Ljusenheterna monteras enligt bruksanvisningen på hjulens 
centrumbult vilket i ett fall medförde problem med ett ekerskydd som satt i hjulets centrum. 
Båda cyklisterna fick dock slutligen en väl fungerande belysning. 
 
Testpersonernas åsikter om belysningen var att den gav ett för klent ljus för att kunna lysa upp 
vägen i mörker. De ansåg att belysningen var mer lämpad för att synas för andra trafikanter än 
för att ge ett bra ljus för cyklisten. De ansåg också att det var en fördel att inte behöva tänka 
på batterier samt att belysningen tändes automatiskt. En nackdel är att belysningen slocknar 
då cykeln står stilla, t.ex. vid trafiksignaler eller vid stopp inför korsande av gata. Eftersom 
belysningen tillhörde den första versionen som gav ett blinkande ljus, var testpersonerna 
frågande till hur laglig den var att använda men de trodde samtidigt att den kanske just därför 
gjorde att man uppmärksammades bättre. Man ansåg därför att den passade bäst som ett 
komplement till ordinarie belysning. 
 
Göteborgsförsöket 
 
Samma typ av belysning som i Luleå har ingått i en större studie som Trafikkontoret i 
Göteborg genomfört under 2006 och 2007 (www.nyavagvanor.se). Nära 1000 cyklister fick 
under ca ett år testa den blinkande belysningen i projektet. Syftet var att dels undersöka om en 
fast monterad cykelbelysning ökar användandet och dels om synbarheten förändras. 
Dessutom ville man försöka förbättra olycksutvecklingen för cyklister. Eftersom en blinkande 
cykelbelysning inte är tillåten i Sverige sökte man och fick dispens hos Vägverket för sitt 
försök. Erbjudandet om att medverka i försöket gick ut till ca 8 500 personer som tidigare 
deltagit i ”Cykelutmaningen”. Dessutom bistod några större arbetsplatser i Göteborg med att 
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sprida information om projektet. Deltagarna erbjöds monteringshjälp, ett hjälmlås, cykelkartor 
och information om projektet och 950 belysningar hittade nya användare. 
 
Man genomförde dessutom en internetbaserad enkät med biltrafikanter från allmänheten som 
besvarades av 309 respondenter. Man valde bland annat att fråga om upplevd skillnad mellan 
fast och blinkande cykelbelysning. Ett tredje moment i projektet var en kvalitativ studie med 
utvalda biltrafikanter där man främst ville fastställa upplevd skillnad mellan olika belysningar 
beträffande synlighet samt för- och nackdelar. Man fick genomföra dels ett praktiskt moment 
och dels en efterföljande diskussion. Det praktiska momentet innebar att man fick köra en 
utvald sträcka och både möta och köra efter cyklister med både fast och blinkande belysning. 
 
Resultaten från undersökningen visade att många av bilförarna från allmänheten sett den 
blinkande belysningen samt att fler sett blinkande baklampor än blinkande framlampor, se 
figur 1. 
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frambelysning

blinkande
frambelysning
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bakbelysning

blinkande bakbelysning

%

 
Figur 1. Typ av cykelbelysning som bilförare  (n=309) sett senaste året 
 
Bilförare bland allmänheten föredrog i större utsträckning cykelbelysning med fast sken fram 
medan skillnaden var liten beträffande bakbelysningen, se figur 2. 

 29



 

Bilförare bland allmänheten
cykelbelysning man föredrar

76

53

24

47

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

frambelysning

bakbelysning

%

fast sken

blinkande

 
Figur 2. Typ av cykelbelysning som bilförare föredrar 
 
Resultaten av försöken med de utvalda förarna som färdades en utvald sträcka visade att det 
var liten skillnad mellan vilken belysning man oftast observerat. En liten majoritet hade oftare 
sett det fasta ljuset före det blinkande men skillnaden var liten.  
 
Bland cyklisterna som själva testat belysningen ansåg 53 % att blinkande ljus syns bättre än 
de med fast sken. De tyckte också att användandet ökar då man har en fast monterad 
belysning. Man ansåg också att det var bekvämt med ett automatiskt påslag av belysningen 
men att den testade versionen upplevdes som en inte färdigutvecklad produkt som behövde 
förbättras ytterligare för att bli fullt acceptabel. 
 
Både cyklande polis och cykelhandlare gav synpunkter på blinkande cykelbelysning. Båda 
var positiva till blinkande belysning eftersom man upptäcker dem tidigt. Handlarna tyckte att 
den var något krångligt att montera och att den kunde sitta i vägen vid t.ex. däckbyte. 
 
Danska försöket 
 
Under år 2005 har ett storskaligt försök genomförts i Danmark med belysningen från 
ReeLight. Försöksgruppen bestod av 1845 cyklister som fick testa belysningen och en 
kontrollgrupp med 2000 cyklister som kunde ha egen belysning. Man fokuserade 
undersökningen på olyckor och frågade deltagarna om de varit inblandade i cykelolyckor 
under olika perioder under försökstiden. Undersökningen visade på särskilt goda resultat i 
dagsljus. Olycksmaterialet finns uppdelat i olika undergrupper där man bland annat specifikt 
tittat på olycksförekomsten vid olika årstider och väglag, om olyckan bestått av flera 
trafikanter varit inblandade, ljusförhållande mm. Totalt inrapporterades 109 olyckor från 
försöksgruppen och 168 från kontrollgruppen. Statistiska analyser visade att det skett 
signifikant fler olyckor bland kontrollgruppen och att det i genomsnitt var 32 % färre olyckor 
per person för försökspersonerna med testbelysningen. Antalet olyckor per personmånad var 
31 % lägre i försöksgruppen än i kontrollgruppen och att därmed hade den testade 
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belysningen en positiv effekt på deltagarnas säkerhet då analyserna baseras på de 
inrapporterade olyckorna under försöksperioden. 
 
Cyklisterna som använt försöksbelysningen fick slutligen summera sina iakttagelser och 
upplevelser av utrustningen. De allra flesta var nöjda eller mycket nöjda med belysningen, se 
tabell 1.  
 
Tabell 1. Cyklisternas upplevelse av belysningen. Andel som angivit visst svar (%) 
 Andel 
mycket nöjd 42,93  
nöjd 45,46  
varken eller 9,80  
missnöjd 1,13  
mycket missnöjd 0,68  
 
Även trygghetsaspekten efterfrågades, om belysningen påverkat deras trygghet då de cyklar, 
se tabell 2. 
 
Tabell 2. Cyklisternas trygghet. Andel som angivit visst svar (%) 
 Andel 
mycket mera trygg 10,82  
mer trygg 48,85  
oförändrat 33,46  
mindre trygg 6,31  
mycket mindre trygg 0,56  
 
Slutligen frågade man cyklisterna hur de ansåg att belysningen påverkat deras synlighet under 
olika förhållanden, se tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Cyklisternas åsikt om deras synlighet med försöksbelysningen. Andel som angivit visst svar (%) 
 dagsljus nedsatt sikt mörker under 

försöksperioden 
klart ökat 9,41  33,69  45,69  36,34  
ökat 39,89  55,10  42,82  36,45  
oförändrat 50,31  9,80  8,56  19,89  
nedsatt 0,11  1,13  2,59  6,54  
klart nedsatt 0,28  0,28  0,34  0,79  
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