
Kandidatexamensarbete  

2016 

AV: JOHANNES BOO & NIKLAS BÄCKSTRÖM 

Cykelinfrastruktur i Stockholms stad 

- En utvärdering av olika alternativ 

 

  



1 
 

Innehåll 
Sammanfattning .................................................................................................................................... 2 

Abstract .................................................................................................................................................. 2 

Introduktion ............................................................................................................................................ 3 

Metod ...................................................................................................................................................... 4 

Resultat .................................................................................................................................................. 5 

Huvudsaklig litteratur ........................................................................................................................ 5 

Grönt samtidigt för cyklar ................................................................................................................. 8 

Cykelparkering .................................................................................................................................. 8 

Japansk cykelparkering ................................................................................................................... 8 

Tillåt högersväng vid rött ljus .......................................................................................................... 9 

Tillåt cyklister att köra mot enkelriktat............................................................................................ 9 

Cykelvägar ......................................................................................................................................... 9 

Färgade cykelbanor ........................................................................................................................ 10 

Cykelbro och cykelmotorväg ......................................................................................................... 10 

Cykelgata ......................................................................................................................................... 10 

Upphöjda gång- och cykelövergångar ......................................................................................... 11 

Diskussion ............................................................................................................................................ 11 

Nyckelfaktorer ................................................................................................................................. 12 

Grönt samtidigt för cyklar ............................................................................................................... 14 

Cykelparkering ................................................................................................................................ 14 

Automatisk cykelparkering ............................................................................................................ 15 

Tillåt höger även vid rött ljus ......................................................................................................... 16 

Tillåt cyklister att köra mot enkelriktat.......................................................................................... 16 

Cykelvägar ....................................................................................................................................... 17 

Färgade cykelfält............................................................................................................................. 18 

Cykelbro och cykelmotorväg ......................................................................................................... 18 

Cykelgata ......................................................................................................................................... 19 

Upphöjda gång- och cykelövergångar ............................................................................................... 19 

Övrig infrastruktur ........................................................................................................................... 20 

Slutsats ................................................................................................................................................. 21 

Källkritik och reflektion ....................................................................................................................... 22 

Referenser ........................................................................................................................................... 23 

 

 



2 
 

 

Sammanfattning 

Som del av Stockholms arbete mot att bli en hållbar stad så strävar man efter att öka andelen cykelresor 

i staden. Förutom minskningen i koldioxidutsläpp som resulterar av att färre använder motorfordon så 

skulle detta ha en positiv effekt på folkhälsan. Detta arbete har undersökt vilka infrastrukturåtgärder som 

skulle ha en positiv effekt på andelen cyklister i Stockholm. 
Ett viktigt steg för att åstadkomma detta var att identifiera vilka faktorer som är viktigast för att avgöra 

om folk väljer att cykla istället för att använda andra transportmedel och vilka av dessa som Stockholm 

har mest problem med. När dessa brister blivit identifierade var nästa steg att hitta infrastrukturkoncept 

från olika delar av världen som skulle kunna åtgärda dem. Efter det så gordes en utvärdering av vilka 

effekter som dessa koncept skulle kunna få om de infördes i Stockholm. Avslutningsvis har koncepten 

utvärderats efter vilka som antas kunna nå målen så effektivt som möjligt och om dessa skulle kunna ha 

negativa sekundäreffekter. 
 
De koncept som fick bäst resultat i utvärderingen var Utbyggnad av cykelbanor och Cykelgator, där 

cyklister har prioritet och bilister måste anpassa sig efter cyklisterna. 

Abstract 

As a part of Stockholm’s aim to become a sustainable city it strives to increase the modal share of 

cycling in the city. Apart from the decrease in carbon dioxide emissions as a result of the decreasing use 

of motor vehicles it would also have positive effects on people's health. This work examined different 

infrastructure projects that could have a positive effect on the modal share of cyclists in Stockholm. 
An important step to accomplish this was to identify a number of factors that influence whether people 

choose to travel by bike instead of other modes of transportation and which of these that Stockholm 

have the most problems with. When these issues had been identified, the next step was to find 

infrastructure concepts from different parts of the world that could have a positive effect on these 

problems. After that the concepts were evaluated to assess what effect they would have if implemented 

in Stockholm. The last part of the work was to evaluate which of these concepts would be most efficient 

at accomplishing these goals and assess whether they would have any negative secondary effects. 

 

The concepts that were considered the most appropriate were building bicycle paths and designating 

specific bicycle roads, where bikes are the prioritized type of traffic and car drivers have to adjust 

their speed and driving pattern to match the cyclists’. 
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Introduktion 

Syftet med denna rapport är att, med fokus på hållbarhet, identifiera infrastrukturkoncept som gynnar 

cykeltrafiken i Stockholm Stad. Med infrastruktur menas i detta fall alla tekniska och organisatoriska 

komponenter som bygger upp transportsystemet. Det är önskvärt att öka andelen cyklande av ett flertal 

anledningar. Då fler väljer cykel i stället för bil bidrar det till minskade koldioxidutsläpp vilket är i linje 

med Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Detta är ett delmål för att minska 

Sveriges bidrag till klimatutsläpp och förhindra en höjning av den globala medeltemperaturen med två 

grader1. Därutöver minskar mängden luftburna partiklar och skadliga avgaser som orsakar ohälsa2. Om 

fler väljer att cykla i stället för att åka bil kommer det även att ge en stor samhällsekonomisk vinst. 

Anledningen till det är att kostnaden för de skador som riskerar att uppkomma i samband med cykling 

överskuggas av den förbättring av individens hälsa som är resultatet av ökad motion3. En annan 

besparing som kan göras relaterad till biltrafik är vägslitage. Då vägslitage ökar i samband med ett 

fordons axelvikt, och axelvikten för cyklar är betydligt mindre i jämförelse med bilar, kan dessa 

kostnader minskar betydligt. Totalt finns det flertalet studier som påvisar att investeringar i 

cykelinfrastruktur betalar tillbaka med god marginal4. Sammanfattningsvis är det, ur ett 

hållbarhetsperspektiv (ekonomiskt, socialt tillika ekologiskt), önskvärt att flera väljer att cykla. 

Målet är att utvärdera infrastrukturprojekt som gynnar resor med cykel, i Stockholm, så att det tar andelar 

från mer miljöbelastande transportslag. Även om det skulle vara fallet att en ökning av antalet cyklister 

inte leder till en minskning av antalet bilister så skulle de positiva effekterna på dessa nya cyklister, som 

följd av ökad motion, vara stora nog att motivera detta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv även om 

det inte är det ur ett ekologisk-hållbarhetsperspektiv. Avslutningsvis gjordes en uppskattning om det 

fanns några uppenbara negativa sociala, ekonomiska eller ekologiska och tog hänsyn till dessa. 

  

                                                           
1 (Näringsdepartementet, 2012) 
2 (Vägtrafikens utsläpp, 2014) 
3 (Clark, Wennberg, & Indebetou, 2012, ss. 39, 40) 
4 (Davis, 2010, s. 9), (Sælensminde, 2004) 
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Metod 

Rapporten är i huvudsak en litteraturstudie. I arbetet har antagits att när fler människor väljer cykel som 

färdmedel så kommer antalet som väljer bil att minska5. Den teoretiska bakgrunden till att vi utgår från 

att fler cyklister leder till att det blir färre bilister är den ekonomiska principen om “the economic man”. 

Enligt den principen så existerar en jämnvikt mellan olika alternativ där varje förändring i ett alternativ 

som leder till att det blir mer eller mindre attraktivt relativt de andra alternativen medför en överföring 

av användare från dessa till det nu mer attraktiva alternativet. Då en del av “kostnaden” för att resa 

kollektivt i Stockholms innerstad består av trängseln i kollektivtrafiken så kommer bilister att gå över 

till kollektivtrafik om de som åker kollektivtrafik blir cyklister. 

Informationssökning och analys har gjorts enligt följande process: 

1) Få fram ett så brett utbud av idéer som möjligt. Inspiration hämtats från sociala media, tidskrifter, 

Google sökningar och källförteckningar i vetenskapliga artiklar. Parallellt har en första sovring gjorts 

för att avgöra om det finns vetenskapliga artiklar relaterade till ämnet. Sökningar gjordes i sökvertygen 

”Scopus”, ”Web of Science” och ”Google scholar” där följande huvudsökord har använts 

”infrastructure”, ”cycle” och [specifik infrastructure]/[city]. 

2) Sammanställa de vetenskapliga artiklarna för att identifiera vad för drivkrafter som får trafikanter att 

välja cykel som transportmedel. 

3) Därefter jämförs sammanställningen med den infrastruktur som tagits fram i tidigare steg. 

4) Uppskatta det finns några negativa effekter som skulle motarbeta syftet. Detta inkluderar externa 

sociala, ekonomiska eller ekologiska effekter. 

I första hand har infrastruktur som redan implementerats inkluderats men andra som ännu är outförda 

har inte att exkluderas. Många av dessa föll emellertid bort då det saknades vetenskapliga artiklar som 

beskrev dessa. 

För att avgöra om ett infrastrukturprojekt skulle leda till ökad cykling har ett antal nyckelfrågor 

identifieras. Dessa har tagits fram ur den huvudsakliga litteraturen som beskriver vad som är de 

avgörande för trafikanters benägenhet att cykla eller att avstå från det samma. Merparten vilar 

huvudsakligen på Koglins (2013) och Forwards (2014) rapporter. 

  

                                                           
5 (Jensen, 2007) 
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Resultat 

Resultatet inleds med huvudsaklig litteratur som presenterar det underlag som beskriver vad för typ av 

problem de undersökta infrastrukturerna ska lösa och ligger till grund för de nyckelfaktorer som sedan 

beskrivs i diskussionen. Nyckelfaktorer har i detta arbete, tillsammans med information om vad som 

utmärker Stockholm i jämförelse med andra cykelstäder, använts för att bedöma hur lämpade olika 

åtgärder är för att öka andelen cyklister i Stockholm. Därefter presenteras information som är specifik 

till en viss typ av infrastruktur under varsin rubrik. 

Huvudsaklig litteratur 

Tabell 1 - hämtad från (Koglin 2013, s. 101): “Table 2: Modal Split Stockholm and Copenhagen 

Source: RES 2005, RES 2006” 

Stad Stockholm Köpenhamn 

Invånare 840’000 530’000 

Bilar (andel i %) 35,7 % 28 % 

Cyklar (andel i %) 3,7 % 31 % 

Gång (andel i %) 31,2 % 26,8 % 

Kollektivtrafik (andel i %) 29,1 % 13,8 % 

Annat (andel i %) 0,3 % 0,4 % 

Total % 100 % 100 % 

Siffror på hur många trafikanter i Stockholm som väljer cykel som transportmedel ligger kring 3,7 %. 

Detta är en mycket låg andel jämfört med Köpenhamn med 31% som har mycket liknande 

förutsättningar. Koglin har i sin avhandling jämfört hur cyklisterna i Stockholm respektive Köpenhamn 

upplever trafiksituationen. I tabell 2 kan utläsas att majoriteten i båda städerna anser att det går snabbt 

och effektivt att ta sig fram med cykel och att de kan nå sin viktigaste destination med samma färdmedel. 

Det som däremot skiljer dem åt, och förmodligen har större betydelse, är att få upplever att: 

 cykel är ett prioriterat färdmedel 

 cykel är ett trafiksäkert färdmedel 

 cykel har ett välfungerande samspel med övrig trafik 

 cykelplaneringen fungerar väl i staden 

Tabell 2 - Andel cyklister som håller med om respektive 

beskrivning av sin stad6 

                                                           
6 (Koglin, Vélomobility – A critical analysis of planning and space, 2013, s. 146) 
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Påstående Köpenhamn Stockholm 

Snabbt 96 % 88 % 

Destination 75 % 88 % 

Stress 52 % 54 % 

Prioriterat färdmedel 72 % 36 % 

Säkerhet 67 % 42 % 

Bra planering 71 % 39 % 

Samverkan 61 % 49 % 

Ovanstående påståenden, uppifrån och ner, löd: Det går snabbt och effektivt  
att cykla. Jag kan nå min viktigaste destination med cykel. Jag upplever  
att stressen är problematisk när jag cyklar i staden. Som cyklist upplever 
jag att jag är prioriterad i trafiken. Jag finner det säkert att cykla. ”As a  
cyclist I think that planning for cyclists is good”. Som cyklist upplever jag 
att samspelet med andra transportmedel fungerar väl. 

Att uppfattningen om risken att drabbas av olyckor påverkar valet av transportmedel påpekar även 

Rietveld och Daniel7 och i Norge framkom det i en studie att vilket skick vägen man cyklade på var i 

ansågs ofta som en av de viktigaste faktorerna och hänvisade till olycksrisken som följde med dålig 

väghållning8. Däremot har sambandet mellan andelen faktiska cykelolyckor och trafikanters vilja att 

använda cykel som färdmedel endast funnits tydligt representerat i små städer9.Trots att Köpenhamns 

cyklister i allmänhet är mer nöjda med trafiksituationen än Stockholms, uppger cyklisterna från båda 

håll att den motordrivna trafiken är deras största problem. När det gäller maktperspektivet hävdar Koglin 

att det i stadsrummet utkämpas en kamp mellan cyklister och bilister, såväl i Köpenhamn som i 

Stockholm. En av sina viktigaste slutsatser menar Koglin är att vissa faktorer, såsom den ekonomiska 

situationen i Danmark och Sverige, har påverkat stads- och transportplaneringen och därmed ”skapat 

två mycket olika transportsystem, där cykling spelar en stor roll i Köpenhamn och en mindre roll i 

Stockholm”.10 

Den politiska organiseringen i Stockholm är strukturerad så att trafikplanering och stadsplaneringen är 

olika administrativa enheter där trafikplaneringen rådfrågas om synpunkter efter att stadsplaneringens 

arbete är avklarat. I det läget finns det lite utrymme för att göra större förändringar. I Köpenhamn ser 

organisationen annorlunda ut. Där finns det ingen tydlig uppdelning mellan trafik- och stadsplanering. 

Varje administrativ enhet sitter tillsammans från början när varje infrastrukturkoncept. Det ger 

cykelplanerare möjlighet att ge förslag och kritik tidigt i en miljö där konsensus eftersträvas. 

Traditionellt har även cykelplaneringen i Köpenhamn haft stort inflytande vilket gör att det ibland saknas 

                                                           
7 (Rietveld & Daniel, 2004, s. 545) 
8 (Stranden, 2013, s. 48) 
9 (Rietveld & Daniel, 2004, ss. 532, 533) 
10 (Koglin, Organisation does matter – planning for cycling in Stockholm and Copenhagen, 2015, s. 61) 
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ett tydligt mål för departementets arbete medans Stockholm har prioriterat stadstäthet biltrafik och 

endast haft en cykelplanerare på trafikdepartementet.11 

Enligt CROW är en viktig sak att tänka på i planeringen av nya bostadsområden och cykelvägar är att 

cykelvägarna måste bilda ett sammanhängande nät för att göra cykling till ett realistiskt alternativ till 

biltrafik. Om man vill få cykling att bli ett attraktivt färdmedel så krävs det att cyklisterna kan ta sig till 

sina destinationer utan onödiga omvägar. För att detta ska vara möjligt krävs ett finmaskigt nät av 

cykelvägar, cykelfält och mindre gator som cyklisterna tryggt kan använda.12 

Att förändra folks inställning till cykling är avgörande för att öka andelen cyklister men att ange hälso- 

och miljöeffekter lönar sig inte för det är redan allmänt vedertaget. För att ändra folks intentioner måste 

informationen vara trovärdig. I den fysiska planeringen är hastighet och bekvämlighet det viktigaste att 

bevara och utveckla. Däremot bedömer Forward att det finns risk att “nycyklister” slutar cykla om det 

förekommer mycket trafikolyckor eller cykelstölder.13 

Forward finner i sin enkätundersökning att det är vissa skillnader i vilka egenskaper cyklister och bilister 

tycker är viktigast hos en resa. De fyra egenskaper som bilisterna tyckte var viktigast var att de kunde 

hinna med vardagliga aktiviteter, att de inte behövde känna sig stressade under resan, att resan gick fort 

och att de inte behövde ta onödiga omvägar för att ta sig från sin utgångspunkt till sin destination. 

Cyklisterna prioriterade däremot att resan var billig, att de slapp ta onödiga omvägar, att de bidrog till 

en bättre miljö och att de fick bättre kondition genom sina resor. Även för cyklisterna var tidsaspekten 

viktig, om än inte lika viktig som för bilisterna.14 

CROW identifierar 7 karaktärsdrag hos cyklister. 

 Cyklar drivs av muskelkraft. Därför leder cykelvänlig infrastruktur till små energiförluster för 

cyklisten. 

 Cyklar är instabila och behöver vingelutrymme. 

 Cyklar har ingen deformeringszon  vilket gör dem utsatta i trafiken. 

 Cyklar har begränsad fjädring. Släta vägytor är därför ett minimum för att skapa cykelvänliga 

utrymmen. 

 Cyklisten är inte innesluten i något väderskydd. Det gör cyklisten känslig för vind och nederbörd 

men har fördelen att närmare kunna uppleva sin omgivning på samma gång. 

 Cykling är en social aktivitet. Därför borde det göras möjligt för cyklister att cykla sida vid sida, 

särskilt där rekreationscykling förväntas förekomma. Det ger också möjlighet till föräldrar att 

hålla bättre uppsikt över sina barn. 

 Mänskliga faktorn har stor inverkan. Hur många intryck en cyklist kan ta till sig och reagera på 

samt hur komplexa dessa kan vara sig beror på begränsningar. Dessa bör cykelplanerare ta 

hänsyn till.15 

Hur fysiskt krävande det är för cyklisten att transportera sig tycks också spela roll. Det mest 

ansträngande för cyklisten är att accelerera. Därför blir många stop på korta sträckor ett hinder. I ett 

experiment fann Fajans och Curry att om cyklisten har en långsammare acceleration blir ansträngningen 

inte särskilt påtaglig men genomsnittshastigheten sänks då med en knapp fjärdedel.16  

  

                                                           
11 (Koglin, Organisation does matter – planning for cycling in Stockholm and Copenhagen, 2015, ss. 57, 58) 
12 (CROW, 2007, s. 99) 
13 (Forward, 2014, s. 42) 
14 (Forward, 2014, s. 38) 
15 (CROW, 2007, ss. 28, 29) 
16 (Fajans & Curry, 2001) 
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Reitveld & Daniel identifierar 3 huvudkategorier för att påverka folks transportval. Dessa är: 

 Individen, innefattande dennes fysiska hälsa och förutsättningar, livssituation och kulturella 

influenser. 

 De generella kostnaderna i tid, energi, ekonomiskt, mental stress och säkerhetsrisk. 

 Kostnader relaterade de konkurrerande transportslagen tas upp som den sista viktiga kategorin.17 

Grönt samtidigt för cyklar 

I flera städer i Nederländerna har cyklisterna en separat fas av trafikljusens cykel då alla cyklister från 

alla riktningar har grönt samtidigt. Denna fas ligger antingen efter bilarnas båda faser eller mellan varje 

bilfas. Under cykelfasen får då bara cyklister passera rödljusen och under bilfaserna får bara bilar 

passera. Detta minskar antalet konflikter mellan bilister och cyklister i signalreglerade korsningar då de 

båda trafikslagen inte befinner sig i korsningen på samma gång. I ett försök i Davis, USA, så fann man 

att detta ledde till en betydande minskning av antalet cykelolyckor18. 

Cykelparkering 

En enkätstudie bland anställda på olika arbetsplatser visar att bristen på bra parkeringsmöjligheter för 

cyklar anses av många som ett avsevärt hinder för att de ska cykla. Det beror på att det har en stor effekt 

på folks oro för cykeltjuvar.19 Flera studier visar på att tillgången på säkra cykelparkeringar är en viktig 

faktor för att få folk att cykla mer.20 

Martens har utvärderat ett Nederländskt projekt där de satsade på att uppgradera cykelparkeringarna vid 

tågstationer samt att tillhandahålla bevakade cykelparkeringar runt om i Nederländerna. Man beslutade 

också att cykelparkeringarna skulle byggas med 20% projekterad överkapacitet för att undvika trängsel. 

En undersökning efter utbyggnaden visade att utbyggnaden var mycket lyckad, då 11% av de tillfrågade 

ansåg att de nya parkeringarna var anledning till att de oftare tog cykel till tågstationen. En positiv 

bieffekt var att även användningen av kollektivtrafik ökade efter utbyggnaden.21 

Stranden har undersökt hur tillgången på säkra parkeringar på arbetsplatsen påverkar folks vilja att cykla 

till arbetet. Efter en undersökning bland anställda på ett antal stora arbetsplatser i Norge så fann hon att 

det som flest ansåg viktigast för att välja cykel till arbetet var att det fanns säkra cykelparkeringar vid 

arbetsplatsen. På alla tillfrågade företag återfanns det i topp tre av viktiga åtgärder och ofta som den 

allra viktigaste.22 

Japansk cykelparkering 

I Japan har man på några ställen byggt automatiska underjordiska cykelparkeringar där cyklarna lagras 

i stora rum under marken. Som cyklist behöver man bara ställa sin cykel i en speciell hållare i 

markstationen, hålla upp sitt parkeringskort mot en kortläsare, få ett kvitto och se maskinen dra in cykeln 

i maskinen. Cykeln placeras sedan i ett fack i en stor underjordisk cylinder, där ett stort antal cyklar kan 

stå parkerade i flera våningar i säkerhet från cykeltjuvar, väder och vind och, eftersom det är Japan, även 

                                                           
17 (Rietveld & Daniel, 2004, s. 533) 
18 (Korve & Niemeier, 2002, s. 42) 
19 (Stranden, 2013, s. 52) 
20 (Håkansson, 2008, s. 17) (Martens, 2007, s. 331) 
21 (Martens, 2007, s. 331) 
22 (Stranden, 2013, s. 48) 
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jordbävningar. När cyklisten sedan vill ha sin cykel igen så är det bara att sätta in kvittot i en läsare i 

maskinen så hämtar den upp cykeln igen.23 

Tillåt högersväng vid rött ljus 

I CROW nämner de att det är möjligt att minska väntetiden för cyklister vid signalreglerade korsningar 

genom att göra det möjligt att svänga höger trots att det är rött ljus. Ett sätt som detta kan göras på är att 

cyklister som ska svänga höger kan svänga innan trafikljusets stopplinjer. Om detta inte är möjligt 

rekommenderar de att cyklisterna som ska svänga höger får göra detta trots att de har rött ljus. De noterar 

också att det är viktigt att designa cykelfälten i korsningarna så att man minimerar konflikterna mellan 

de cyklister som svänger höger in på vägen och de som cyklar rakt fram på vägen.24 

Tillåt cyklister att köra mot enkelriktat 

I Tyskland har man i flera städer öppnat enkelriktade gator för cykeltrafik i båda riktningar. Detta kan 

göras antingen genom att sätta en skylt med “Gäller ej cyklar” på skyltningen som visar att vägen är 

enkelriktad, genom att lägga till en separat cykelbana på trottoaren eller genom att måla ett dubbelriktat 

cykelfält på den ena sidan av vägen. Speciellt i det första och sista är det viktigt att skyltningen är tydlig 

då det annars kan vara förvirrande för bilister att möta cyklister på en väg de inte trodde de skulle få 

möte på. 

Trots risken att bilister blir överraskade av möten så har erfarenheter från Tyskland visat att antalet 

olyckor i områden där man öppnat enkelriktade gator för dubbelriktad cykeltrafik inte ökar. Om man 

inte bara räknar gatan utan också området runt så går istället antalet olyckor ner. Alrutz. m.fl. gör 

antagandet att det beror på att fler cyklister går över från de hårdare trafikerade huvudgatorna till den 

lugnare enkelriktade gatan. De har också kommit fram till att det är fler farliga situationer mellan bilar 

och cyklister involverande cyklister som rör sig i gatans riktning än mot denna. En anledning till detta 

kan vara att då man cyklar mot trafiken så ser man mötande bilar innan mötet, men om man cyklar i 

biltrafikens riktning så ser man inte bilarna innan de passerat. Detta gör det är enklare att planera sin 

cykling.25 

Cykelvägar 

En viktig faktor för många cyklister är att vägen de cyklar på är i gott skick, att snöröjning och sopning 

av den sköts ordentligt och snabbt och att vägen känns säker.26 Cykelvägar i gott skick har visat sig leda 

till ökad cykling. I en Dansk studie fann man att konstruktionen av cykelbanor längs vägar i staden ledde 

till en 20%-ig ökning i antalet som cyklar längs vägen samt en 10%-ig minskning i antalet bilister. 

Konstruktion av cykelfält längs vägarna ledde till 5% ökning i antalet cyklister längs dessa vägar samt 

1% minskning i antalet bilister.27 

I ett försök i några Svenska städer fann man att antalet som cyklade på utvalda gator i städerna ökade 

när man målade cykelfält på dessa. Ökningen var emellertid försumbar om cykelfälten bara täckte ett 

mindre område istället för att bli en del av ett sammanhängande nät av cykelvägar.28 

                                                           
23 (Wako & Hasegawa, 2003) 
24 (CROW, 2007, s. 207) 
25 (Alrutz, Angenendt, Draeger, & Gündel, 2002) 
26 (Stranden, 2013, s. 48) 
27 (Jensen, 2007, s. 12) 
28 (Nilsson, 2003, ss. 144-146) 
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Färgade cykelbanor 

I Danmark och Holland finns korsningar som har cykelfält i färger för att uppmärksamma bilisterna om 

korsande cyklar samt öka den subjektiva säkerheten för cyklisterna.  

En undersökning i Portland, USA med blå färgande cykelbanor visar att bilisterna saktade in hastigheten, 

gav företräde och använde blinkers oftare när de korsade cykelfältet. Cyklisternas beteende blev mer 

risktagande i stället. De såg sig mindre om, hade högre hastighet och signalerade mindre. Däremot var 

studien för liten för att avgöra om antalet konflikter påverkades på något sätt.29  

Enligt CROW finns det emellertid vissa nackdelar med att färga cykelbanor längs hela cykelbanan 

längd. Dels att det finns en risk att bilister ökar sin hastighet om cykelfältet längs vägen är målat i en 

annan färg, dels att färgningen av längre sträckor ger intrycket att cyklister måste hålla sig inom detta 

område och inte får använda resten av vägen. CROW rekommenderar trots detta att färgning av 

cykelbanor används för cykelfält längs vägar, för cykelbanor där andra trafikanter inte är tillåtna, i 

situationer där motortrafik är det underordnade trafikslaget (se cykelgata nedan) samt för att förtydliga 

vem som har väjningsplikt i korsningar. I fall där bilisterna från en sidogata har väjningsplikt mot 

trafiken på en korsande väg så målas då cykelfältet på den korsande vägen i rött för att förtydliga att 

bilisterna har väjningsplikt även mot cyklister.30 

Cykelbro och cykelmotorväg 

I Köpenhamn har man byggt flera upphöjda cykelbroar för att förenkla för cykelpendlare. Broarna går 

över både vattenområden i den gamla hamnbassängen och gågator och gör på så vis att cykelpendlarna 

slipper två stora hinder, nämligen fysiska barriärer samt trafik och folkmassor som skulle tvinga dem att 

stanna eller sänka hastigheten. 

Cykelgata 

Cykelgator är exempel på vägar för blandtrafik men där bilister skall visa företräde till cyklister. CROW 

definierar en cykelgata som en mindre gata som utgör en del av cykelvägnätet, men där motoriserad 

trafik förekommer till en begränsad utsträckning som underordnat trafikslag. Vidare rekommenderar 

CROW att cykelgatan designas så att man minimerar onödig parkering längs den, att man använder en 

hård beläggning såsom asfalt, samt att den hjälper trafikanterna att göra rätt i vanliga 

trafiksituationer.  För att cykelgatorna ska fungera bra rekommenderar CROW att det är minst två gånger 

så många cyklister som bilister på varje del av vägen. CROW säger också att det krävs att antalet 

cyklister är högt i absoluta termer och inte bara i relativa för att cykelvägarna ska fungera.31 

CROW identifierar följande fördelar med cykelgator: 

Effektivare användning av mark: Då en cykelgata är öppen för motoriserad trafik så krävs det inte 

separata bil- och cykelvägar vilket sparar plats och gör den mer kostnadseffektiv. 

Ökad tillgänglighet: Till skillnad från separerade gator så har både cyklister och bilister tillgång till 

funktioner längs gatan. 

Bättre upplevd säkerhet: Då många upplever cykel- och gångvägar som otrygga platser. En anledning 

till detta är att de ofta byggs så de inte går genom bostadsområden i onödan och därmed kan ge 

                                                           
29 (Birk, o.a., 1999, s. 17) 
30 (CROW, 2007, s. 304) 
31 (CROW, 2007, s. 114) 



11 
 

trafikanterna en känsla av utsatthet. En cykelgata som går genom bostadsområden kan därmed öka den 

upplevda säkerheten för cyklister då det ger en känsla av att man inte är ensam och utlämnad.32 

Upphöjda gång- och cykelövergångar 

Med upphöjd gång- och cykelövergång menas här en övergång som är i nivå med trottoaren, eller med 

enbart en liten höjdskillnad mellan övergång och trottoar. I Göteborg gjordes en före-efterstudie för att 

undersöka vad effekterna blev av att bygga upphöjda cykelövergångar. Det resulterade i en 50-procentig 

ökning av antalet cyklister längs vägarna. Antalet olyckor ökade med 1 procent men den individuella 

säkerheten ökade. Med hjälp av Per Gårder et. als beräkningar fick de fram att cyklister blir den generella 

och individuella säkerhetspåverkan förbättras med 30% med upphöjda cykelövergångar. De hade 

förväntat sig ännu bättre säkerhets resultat men förklarar detta med cyklisternas hastighetsökning till 

följd av den uppleva förbättrade säkerheten.33 

Diskussion  

Diskussionen inleds med att visa vilka styrkor och svagheter som funnits och som Stockholm besitter 

angående cykling. Där efter beskrivs vilka nyckelfaktorer som har tagits fram och resonemanget kring 

varför de har ansetts viktiga. Hur resonemanget har gått kring de infrastrukturprojekt som har mycket 

data. Hur förhöll de sig till nyckelfaktorerna och om det bedömdes som att de skulle generera fler 

cyklister. Avslutningsvis togs de projekt som inte hade lika mycket data. 

Begränsande faktorer i Stockholm: 

Några egenskaper som måste tas hänsyn till i cykelplaneringen i Stockholm är stadens topografi, klimat 

och geografi. Inget underlagsmaterial har hittats som skulle kunna beskriva situationen på ett 

vetenskapligt sätt. Då topografi, klimat och geografi  kan ha mycket stor påverkan kunde inte de 

faktorerna ignoreras. Därför har analysen gjorts efter egna observationer och uppskattningar med hjälp 

av enkla hjälpmedel som Google Earth och internetsidor för väderleksrapporter.  

Vad gäller topografin så finns det flera platser i Staden med betydande höjdskillnader. Bland annat 

området kring Slussen, Vasastaden och flera av stadens broar. Vad gäller klimatet så har Stockholm 

flera månader per år då det antingen är snö eller risk för halka, åtminstone på morgonen och natten. 

Stockholms geografi har också potential att göra det svårare att förflytta sig med cykel i staden. 

Stockholm är genomkorsat av ett antal vattendrag som gör det nödvändigt för de trafikanter som ska ta 

sig över dessa att ta sig över en av de broar som finns. Det kan potentiellt ge mycket långa omväg i 

förhållande till den totala resvägen. Då cyklar drivs av cyklistens muskelkraft så är de mycket mer 

känsliga för omvägar än bilar och omvägar blir därför mycket mer avskräckande för dessa än för bilister. 

Enligt en undersökning av Koglin (se tabell 2) så är det få cyklister i Stockholm som tycker att cykling 

är en prioriterad form av transportmedel, att det är säkert att cykla i Stockholm och att planeringen för 

cykelinfrastruktur fungerar väl i staden. 

I Stockholm finns behov av att: 

För att få fler att cykla i Stockholm är det viktigt att få cyklisterna att känna att trafikplanerarna i staden 

bryr sig om deras behov och hittar smidiga lösningar på de problem som är specifika för cyklister. Att 

det upplevs säkert att cykla i Stockholm är också en viktig faktor. Reitvald & Daniel, har visat att det 

inte är så mycket den faktiska säkerheten utan den upplevda säkerheten som är det avgörande för om 

                                                           
32 (CROW, 2007, s. 114) 
33 (Gårder, Leden, & Pulkkinen, 1998, s. 70) 
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folk cyklar. Det är till och med så att en del metoder som gör att cyklisternas faktiska säkerhet ökar får 

deras upplevda säkerhet att minska. Om detta beror på att cyklisterna är mer försiktiga om de upplever 

att de är utsatta för fara i trafiken, eller om det bara beror på att folk inte är bra på att identifiera vilka 

faktorer som har störst effekt på deras säkerhet är för detta arbete irrelevant. Då flera undersökningar, 

bland annat Clark, Wennberg, & Indebetou, funnit att cyklister lever längre än bilister, trots den ökade 

risken att skadas eller förolyckas i trafiken, så fokuserar vi på åtgärder som får folk att cykla mer. Om 

cykel framstår som ett osäkert transportmedel så anser vi att det är en stor risk att många kommer att bli 

avskräckta från att börja cykla. 

I Stockholm finns potential av att: 

Stockholms potential att bli en stor cykelstad bedömer vi som relativt stor då inget funnits som talar 

mot. Det under förutsättning att stadens ledning bestämmer sig för det och sedan konsekvent arbetar 

mot detta mål. Varken Stockholms storlek, klimat eller geografi borde utgöra något reellt hinder. 

Stockholm är inte markant större än de två cykelstäderna Amsterdam och Köpenhamn, så detta borde 

inte vara avgörande. Flera andra städer i Norden har en stor andel cyklister. Bland annat Uleåborg i 

Finland (ca 200 000 innevånare34) som ligger nära polcirkeln.35 Alltså borde inte klimatet heller vara en 

avgörande faktor. Topografin kan utgöra en begränsande faktor men i Stockholms fall är den troligtvis 

inte alltför stor. Enligt Koglins avhandling anser, trots allt, en majoritet av Stockholms cyklister att de 

kan ta sig till sin huvuddestination på ett snabbt och enkelt sätt. 

Då inga oöverkomliga fysiska hinder har funnits för att Stockholm ska bli en stor cykelstad antyder det 

att det bara beror på de politiska beslut som tagits. Såväl de avsiktliga som oavsiktliga effekterna av 

dessa har lett till att cyklingen har en så låg andel av Stockholms totala transporter. 

Nyckelfaktorer 

Ökar det framkomligheten för cyklister? 

Framkomligheten beskriver hur effektivt det är att ta sig fram i stadsrummet och är beroende av både 

tid och sträcka. Att behöva ta omvägar för att nå sin destination, även om tiden det tar att ta sig dit är 

kort, innebär att framkomligheten är dålig. Att behöva byta sida på vägen trots att trafikanten ska 

fortsätta rakt fram är ett annat exempel på dålig framkomlighet. 

De flesta som redan är cyklister anger att de tycker att det är effektivt att ta sig fram med cykel. Det 

gäller både i Köpenhamn och Stockholm. En stor andel kan med cykel också nå sin viktigaste 

destination. Trots detta är antalet cyklister betydligt färre i Stockholm. Betyder det att framkomlighet 

inte är en avgörande faktor till varför cykel används som transportmedel? Troligtvis tillhör merparten 

av de som först blir cyklister en av tre huvudgrupper: de som har gynnsamma cykelförhållanden, de som 

har begränsade ekonomiska resurser och entusiaster inom cykling specifikt eller idrott/hälsa. Om 

andelen entusiaster och ekonomiskt svaga är stor bedöms även enkätstudien som representativ  för hela 

Stockholmsområdet och inte är beroende av lokala skillnader. I det fallet tolkas framkomligheten i 

Stockholm som god. Resonemanget lyder att framkomlighet inte är entusiasters och ekonomiskt främsta 

drivkraft och troligtvis skulle cykla även om framkomligheten var dålig. Om motsatsen gäller, att nästan 

alla som cyklar redan har goda förhållanden, går det inte att bedöma enkäten som representativ, men att 

god framkomligheten är ett krav för cykling. Andelen cyklister i Stockholm är låg och då är det troligt 

att en stor andel av cyklisterna består av entusiaster och ekonomiskt svaga som bedöms utgöra en liten 

del av det totala antalet resenärer. Det talar för att studien är representativ och framkomligheten är god. 

3 av cyklisternas huvudskäl, i Forwards enkätstudie, till val av transport stämmer överens med 

antagandet. När miljö och konditionsskäl anges som  huvudskäl antyder det att den utfrågade kan tillhöra 

                                                           
34 (Oulu, 2016, City of Oulu) 
35 (Oulu, 2016, Cykling) 
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gruppen entusiaster och att resan var billig är huvudargument för de som tillhör den ekonomiskt svaga 

gruppen. Därmed inte sagt att det enbart är de som tillhör dessa grupper som kan ange dessa argument 

som huvudskäl till varför de cyklar. 

Till skillnad från cyklisterna bedömde bilisterna andra aspekter som viktiga: att resan gick fort, att de 

hann med sina aktiviteter, att de slapp ta omvägar och att de slapp stress. Med möjligtvis undantag av 

stress skälet, relaterade samtliga anledningar till framkomligheten. Antaget att ovanstående annalys är 

korrekt, att framkomligheten med cykel är god, hur förklaras att bilisterna väljer bort cykeln trots att 

deras främsta skäl till val av transport är framkomlighet? 

 Cykel upplevs inte som ett framkomligt transportsätt 

 Framkomligheten med bil är bättre än med cykel 

 Bilen har andra fördelar som cykeln inte har 

 Cykeln har nackdelar som bilen inte har 

Alla dessa påståenden upplevs som troliga. Därför kommer en framkomlighet inte vara en ensam lösning 

till problemet. 

Den samlade bedömningen blir därför att den faktiska framkomligheten för cykel i Stockholm är god 

och att det inte är huvudskälet till varför andelen cyklister är liten. För att bilister ska övergå till att bli 

cyklister bör emellertid den upplevda framkomligheten med cykel relativt bil öka. Sannolikheten att 

detta i sig räcker för att få en större del av bilisterna att bli cyklister bedömmer vi som liten. I samband 

med åtgärder för att öka cyklisternas upplevda säkerhet och deras status i stadsbilden kan det emellertid 

ge en positiv effekt. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? 

Många upplever att det är otryggt att cykla i Stockholm och påstår att de skulle cykla mer om det var 

säkrare. Vi konstaterar att det är viktigt att stockholmstrafiken behöver upplevas mer säker, för cyklister, 

för att öka antalet cyklister. 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? 

Ett antagande som många nog kan hålla med om är att ett fysiskt ansträngande transportmedel är inte 

lika lockande som bekvämare motsvarigheter. Att anlända svettig till sin destination är inte alltid 

lämpligt men det beror helt och hållet på förutsättningar och tillfälle. Att cykla till ett träningspass eller 

till en middag hos bekanta ställer helt olika krav. Samma sak gäller arbetspendlande,till vilket arbete 

och om det finns dushmöjligheter. Men om cyklandet ska slå igenom på bred front behöver så många 

grupper som möjligt integreras. CROW konstaterar att en cykel drivs av muskelkraft och därför ska 

cykelvänliga vägar hålla energiförlusterna så små som möjligt. Däremot framförs inga konkreta bevis 

på att det leder till fler cyklister. 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? 

I Koglins undersökning är skillnaden bland Stockholms och Köpenhamns respondenter som störst på 

frågan 

“As a cyclist I perceive I am prioritised in traffic” 

Det vi tolkar som att cyklisterna i Köpenhamn upplever att trafikplanerarna bryr sig om cyklisterna och 

anstränger sig för att hitta lösningar på deras problem. Däremot tyder svaren från Stockholms cyklister 

på att de känner att trafikplanerarna inte bryr sig om dem. Detta beskrivs av Koglin som en 

marginalisering av cyklister som leder till att många väljer det mer prioriterade trafikslaget, dvs. bil. 

Denna känsla av marginalisering bedömer vi även som anledningen till många fall där cyklister bryter 

mot trafikregler, trots att de känner till reglerna. Då cyklisterna känner att reglerna enbart är gjorda för 
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bilister, ett trafikslag med andra förutsättningar och krav än cykel, och att ingen bryr sig om deras 

situation så är det möjligt att många cyklar enligt de regler som de tycker borde gälla. Antingen för att 

ta sig fram på smidigaste möjliga slag eller som en form av civil olydnad mot det som de anser vara ett 

trafiksystem som enbart bryr sig om en grupp av trafikanter. Att minska denna känsla av marginalisering 

skulle därmed öka trafiksäkerheten då fler skulle följa trafikreglerna och skulle leda till fler cyklister. 

Grönt samtidigt för cyklar 

Att införa en cykelfas mellan bilfaserna i signalreglerade skulle kunna ha en positiv effekt på 

cyklisternas upplevda trygghet. Detta då de skulle slippa riskerna kring att dela en korsning med ett stort 

antal stressade bilister, som man inte kan vara säker på har så god uppsikt på cyklisterna de delar vägen 

med. Då erfarenheterna från ett försök med separata cykelfaser i USA visar på att det också kan minska 

antalet olyckor i korsningar så är det också bra ur säkerhetssynpunkt. 

För att införa en separat cykelfas krävs, förutom installationen av nya trafikljus, också att man målar om 

cykelfälten då det inte skulle gå att ha en cykelbox framför bilarnas stopplinje. Detta då bilisterna och 

cyklisterna skulle ha grönt vid olika tidpunkter och en cykelbox då skulle vara i vägen för bilarna när 

de får grönt. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Resultaten från Nederländerna och USA tyder på att 

det kan ha en positiv effekt på cyklisternas trygghet. Då många av cyklisterna i Stockholm anger att de 

känner sig otrygga på grund av bilarna så borde det ha en positiv effekt på deras upplevda trygghet att 

slippa dela korsningarna med bilister. 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister? Tveksamt. Inga data har visat på att 

faktiska framkomligheten skulle påverkas. Däremot kan bilisterna uppleva som att cyklisternas 

framkomlighet har förbättrats då cyklisterna får köra under en fas när bilisterna står stilla. 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Nej 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Ett sätt att tolka att cyklisterna får en egen fas är att 

deras behov likställs med bilisternas, istället för att behöva anpassa sig till bilisternas behov, och i så 

fall borde det få cyklisterna att känna sig prioriterade i trafikplaneringen. Det finns dock en risk att 

cyklisterna inledningsvis tycker att de är mindre prioriterade om de tänker att de, precis som bilarna, 

behöver en separat fas i den riktning de ska för att korsa säkert. 

Införandet av en separat cykelfas vid signalreglerade korsningar bedömer vi kunna bidra till att fler 

väljer cykel som färdmedel. Det skulle öka cyklisternas upplevda säkerhet och inte resultera i några 

negativa bieffekter. 

Cykelparkering 

Avsaknad av säkra parkeringar anses av många som en avskräckande effekt för att ta cykel till arbetet 

eller till kollektivtrafiken som man sedan ska ta till arbetet. Då man i dessa fall måste ha cykeln stående 

över dagen så känner många sig oroliga över ifall cykeln kommer att stå kvar vid dagens slut. En enkel 

lösning för att få dessa personer att cykla mer skulle då vara att se till att det finns adekvata 

parkeringsmöjligheter, vid knytpunkter som arbetsplatser och vid tunnelbane- och pendeltågsstationer. 

Till skillnad från för bilar går det oftast inte att bygga en parkeringsplats för ett stort område och förvänta 

sig att cyklister parkerar där och sedan går till sina underdestinationer. Ett undantag är i fall där dessa 

destinationer ligger på ett mycket begränsat geografiskt område och cykelparkeringen ligger vid den 

enda eller huvudsakliga infarten till detta område, exempelvis ett torg. 
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Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Nej 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister? Nej 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Nej 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Det minskar den marginalisering som cyklister 

upplever idag då det ofta saknas möjlighet att parkera cyklar. 

Att öka antalet lämpliga cykelparkeringar, speciellt vid knytpunkter för kollektivtrafik, bedömer vi 

kommer bidra till fler cyklister. Det kommer bli än mer viktigt för att tillfredsställa den önskade trenden 

av fler cyklister men bedöms i sig inte bidra till en stor förändring om inte de övriga nyckelfaktorerna 

uppfylls. 

Automatisk cykelparkering 

Att bygga underjordiska, helautomatiska cykelparkeringar vilket gjorts i Tokyo skulle vara ett alternativ 

på platser där det är mycket högt tryck på cykelparkeringar samtidigt som det är brist på utrymme för 

traditionella parkeringar. Exempelvis vid knytpunkter för kollektivtrafiken som centralstationen, 

cityterminalen samt vissa tunnelbane- och pendeltågsstationer. Det skulle också vara användbart på 

platser som har en stor andel av långtidsparkeringar då det är helt stöld- och vandaliseringssäkert. 

Nackdelarna med den sortens parkeringar är att de förmodligen är dyrare att bygga och underhålla än 

konventionella cykelparkeringar. Speciellt underhållet riskerar att bli mycket högre för de japanska 

parkeringarna då de bygger på ett mekaniskt komplext system, istället för ett antal böjda metallpinnar 

fästa i marken. Precis som alla andra sådana lär det behöva service regelbundet. Till skillnad från 

konventionella cykelparkeringar kommer emellertid en del av denna kostnad att betalas direkt av 

användarna. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Nej 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister?  Nej 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Nej 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Då en automatisk cykelparkering skulle innebära en 

betydande investering på cyklister kombinerat med att den ger ett mycket futuristiskt intryck så är det 

sannolikt att många cyklister skulle känna sig prioriterade. Att det är en så stor investering skulle å andra 

sidan kunna göra att vissa skulle se det som ett skrytbygge. Speciellt om det genomfördes innan andra 

åtgärder som är mer allmängiltiga, som till exempel upprustning av cykelvägar. 

Vi rekommenderar inte att investera i automatiska cykelparkeringar som en generell lösning. Det skulle 

kunna upplevas som en omotiverad kostnad. Möjligtvis lämpar den sig för platser med väldigt begränsat 

utrymme och förväntat mycket stort tryck på cykelparkeringar eller vid behov av långtidsparkering. 

Centralstationen är ett exempel där det skulle kunna bli aktuellt men i första hand bör konventionella 

cykelparkeringar anläggas. Om automatiska cykelparkeringar skulle installeras som enda säker 

parkeringsmöjlighet kan det leda till upplevd social orättvisa då en sådan tjänst kommer vara en 

betaltjänst och därför inte ses som ett alternativ för alla. 
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Tillåt höger även vid rött ljus 

Att tillåta cyklister att svänga höger även vid rött ljus skulle kunna minska väntetiden i signalreglerade 

korsningar. Det optimala skulle vara att bygga en kort väg innan stopplinjen så att cyklisten slipper 

stanna, men om detta inte anses vara möjligt att genomföra kan man tillåta cyklar att svänga höger trots 

att det är rött. En fördel med den här åtgärden är att den är mycket billig att genomföra. Allt som skulle 

behövas för att genomföra den är en lokal trafikförordning och en informationskampanj för att minska 

risken att trafikanter blir överraskade av cyklister som svänger höger. 

Det är svårt att bedöma hur en sån regel skulle påverka cyklisters respekt för trafikljus i övrigt. Vi ser 

två scenarion, antingen kommer cyklisternas respekt för rödljuset stärkas då en vanlig manöver inte 

längre är ett brott och de därmed inte blir vana vid att bryta mot lagen. Men det kan också leda till att 

när cyklisten vänjer sig vid att förlita sig på sitt eget omdöme i stället för rödljuset kommer hen att 

strunta i det oftare. För att undvika stress, konflikter och missförstånd mellan trafikanter bör en sådan 

förändring ske tydligt och över allt samtidigt. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Förmodligen inte. I alla fall inte till någon betydande 

grad. 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister?  Ja, både för de som ska svänga höger 

som inte behöver vänta och för de som ska i någon annan riktning som slipper trängas med cyklisterna 

som ska svänga höger. 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Marginellt, även om cyklisterna inte behöver 

stanna helt lika ofta kommer de fortfarande sakta in för att kunna hålla uppsikt. 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Då det gör en manöver tillåten för cyklister som inte 

är tillåten för bilister kan det få cyklisterna att känna sig prioriterade, i alla fall i inledningsstadiet. Efter 

det kommer det förmodligen enbart att medverka till att göra så att cykling anses som ett smidigt 

fortskaffningsmedel då man har mer frihet att göra manövrar, så länge de kan genomföras på ett säkert 

sätt. 

Den samlade bedömningen blir tillåten högersväng vid rött kan ge ett stort bidrag till ökad cykling. 

Effekten blir störst om regelförändringen kommuniceras tydligt och får en effekt i hela Stockholm 

samtidigt, till skillnad från lokala infrastrukturprojekt. Dessutom bedöms risken för negativa 

synergieffekter som liten då vi inte hittat någon information om sådana i Nederländerna, där det redan 

implementerats. 

Tillåt cyklister att köra mot enkelriktat 

Att göra det tillåtet att cykla i båda riktningar på enkelriktade gator, som redan gjorts på ett par platser i 

Stockholm, skulle kunna ge ett högklassigt och finmaskigt cykelnät till en mycket låg kostnad. Att leda 

om cyklisterna till sidogator skulle dessutom kunna minska antalet konflikter mellan cyklister och 

bilister jämfört med dagens läge där cyklisterna oavsiktligt leds in på de högst trafikerade vägarna. 

För att få cyklisterna att följa dessa vägar, istället för huvudbilvägarna, skulle  det förmodligen krävas 

bra skyltning av vägarna. Detta både för att visa cyklisterna var de ska cykla och för att hjälpa dem att 

hitta den effektivaste vägen till deras destination. Vidare skulle det krävas skyltning för att göra 

bilisterna uppmärksamma på att de kan få möte av cyklister även om vägen är enkelriktad för bilister. 

Traditionella enkelriktat-skyltar kan inte användas då det inte är tillåtet med tilläggsskyltar till dessa. 

Däremot är det fullt möjligt att skylta en väg så det har samma effekt som om den vore enkelriktad. 

Förutom skyltningen så är det en mycket billig åtgärd att genomföra då den bara kräver en lokal 
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trafikförordning och en informationskampanj för att minska risken för att bilister blir överraskade av att 

cyklister får köra i motsatt riktning på en enkelriktad gata. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Ja, då de inte skulle vara tvungna att dela vägen med 

det fulla trafikflödet på en huvudled. 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister?  Ja, de som ska genom ett område med 

enkelriktade gator i motsatt riktning får en kortare körsträcka. Detta då de inte längre måste cykla en 

omväg utan kan cykla raka vägen genom området. 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Ja av samma anledning som ovan. 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Att få ett undantag från en obekväm regel borde göra 

att cyklister känner sig mer prioriterade än bilister. 

Det bedöms som ett bra sätt att öka antalet cyklister. Att cykla mot körriktningen på enkelriktade gator 

är något som redan förekommer och om det är tillåtet känns det belönande för cyklister i stället för 

irriterande för övriga trafikanter. Vi bedömer att det med fördel bör införas på alla enkelriktade gator, 

för att undvika förvirring om vilka regler som gäller på den aktuella gatan och medföljande konflikter 

mellan trafikslagen. 

Cykelvägar 

Bra cykelvägar är viktiga för att få folk att börja cykla då en separat cykelbana känns tryggare än ett 

cykelfält, som i sin tur känns tryggare än att cykla på den allmänna körbanan. Detta gäller speciellt vid 

hårt trafikerade vägar och vägar med hög hastighet. Separata cykelbanor kräver emellertid mycket mer 

utrymme än cykelfält. Där det finns flerfiliga vägar eller där vägarna är bredare än i övrigt finns möjligt 

att offra en del av bilarnas körbana för att bygga en ordentlig cykelbana istället. Speciellt i innerstaden, 

där man ändå inte vill uppmuntra onödig genomfartstrafik. Detta har redan gjorts på ett par platser, t.ex. 

på Götgatan. 

Om det inte finns bilvägsutrymme att ta av är det svårt att lägga till separerade cykelbanor i efterhand 

till ett tätbebyggt område. Det är därför viktigt att de planeras in redan vid konstruktion av nya områden. 

En sak som är viktig att tänka på vid planerandet av nya områden är att cykelbanorna i olika områden 

hänger ihop. Oavsett hur fina cykelbanor som byggs i ett område så kommer väldigt få att använda dem 

om de inte leder någonstans. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Ja, då konkurrensen med andra trafikanter minskar. 

Speciellt närheten till motortrafik brukar anges som en otrygghetsfaktor av många. Ju större separering 

desto tryggare brukar cyklisterna känna sig. Ett cykelfält är tryggare än att cykla bland bilisterna och en 

cykelbana är tryggare än ett cykelfält. 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister? Ja, om vägarna byggs i anslutning till 

varandra så att det underlättar för cyklisten att orientera sig. 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Nej 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Ja, då det satsas pengar på att uppfylla cyklisternas 

behov av trygga färdvägar. 

Att bygga fler cykelvägar ökar den upplevda säkerheten. Men att se till att det skapas en 

sammanhängande nät är mycket viktigt så att stadstutrymmet känns välplanerat för cyklister. En 

eventuell risk, med tanke på att det är relativt kostsamma projekt och allt inte går att bygga på en och 

samma gång, är att socialt utsatta områden inte proriteras och att resurserna inte hamnar där det möjligen 

skulle behöves som mest och få störst effekt. 
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Färgade cykelfält 

Att måla cykelfälten i en avvikande färg är en metod som används för att göra bilisterna mer 

uppmärksamma på cyklister. Metoden används redan vid korsningar för att göra bilisterna extra 

uppmärksamma på cyklister, både när de ska köra in på vägen som cykelfältet är en del av men kanske 

framför allt när de ska korsa cykelfältet för att lämna vägen. Om man istället färgade hela cykelfältet i 

en avvikande färg, som rött eller blått, så skulle den effekten uppnås längs hela färdvägen. Det skulle 

också göra det enklare för cyklisterna att se hur det är tänkt att de ska åka till skillnad från dagens läge 

då det ibland kan vara svårt att avgöra hur cykelfältet är draget. Det skulle också vara enklare att leda 

cyklister till mer gynnsamma vägar vid sidan av huvudgatorna. Ytterligare en anledning till att måla 

cykelfält på bilvägar i en avvikande färg är för att göra det tydligt att det inte är tillåtet att parkera där.  

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Ja men osäkert hur mycket då cyklisterna upplever att 

de syns mer om cykefältet syns är tydligt. 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Nej 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister? Ingen till liten positiv effekt, beroende 

på om det får bilister att inte parkera på cykelfältet. 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Det har förmodligen en begränsad positiv effekt. 

Att färga befintliga cykelfält röda kan ha en begränsad positiv effekt på antalet cyklister. Mestadels på 

grund av att det upplevs som säkrare och potentiellt att cykelfälten syns tydligare och uppmärksammas 

även av andra trafikanter som kan bli påminda om cykling. En oönskad sidoeffekt som kan uppkomma 

är om fält färgas på ställen där bilister har svårt att se fälten. Då kan cyklisten missbedöma hur väl hen 

syns och kan leda till olyckor. 

Cykelbro och cykelmotorväg 

Precis som för bilvarianten är cykelmotorvägar tänkta att vara breda, raka och plana vägar avsedda för 

enbart en form av trafik, i detta fall cyklar. Av den anledningen är de mer lämpade för pendling över 

medellånga och långa distanser utanför tätbebyggda områden. I Tyskland har de till exempel byggts 

mellan städer på mark som tidigare använts till industrijärnvägar. Att man bygger cykelvägar mellan 

städer beror på att i de flesta platser i Europa är det kortare avstånd mellan två näraliggande städer än 

avståndet från Stockholms centrum till många av dess förorter. För en stad som har så många vattendrag 

genom sina centrala delar som Stockholm så är dedikerade cykelbroar en mycket attraktiv lösning. En 

cykelbro skulle ge cyklister fler möjligheter att ta sig mellan stadens delar. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Ja, då det minskar antalet farliga konflikter med övriga 

trafikanter, främst motorfordon. 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister?  Ja 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Ja, då det minskar behoven av att bromsa och 

accelerera. Minskar även behovet av att köra en omväg runt hinder. 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Ja, då de får en dedikerad infrastruktur. Speciellt 

cykelbroar borde få dem att känna sig prioriterade då det är en visuellt imponerande form av 

infrastruktur. 
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Att bygga dedikerade cykelbroar så att det skapar strategiska genvägar kan ge stor effekt då alla 

nyckelfaktorerna påverkas positivt. Det kan också leda till att skapa nya cykelstråk som inte trafikeras 

lika hårt av bilister. Broar brukar innebära större ingrepp i miljön och effekterna därutav behöver avvägs 

innan. 

Cykelgata 

Ett system av cykelgator, baserade på existerande smågator parallella med huvudlederna, skulle kunna 

vara en lösning på hur man skapar tillräckliga trygga cykelleder genom staden. Tanken är den att om 

urvalet av cykelgator sker med omsorg kommer cyklisterna välja dem i stället för att cykla längs 

huvudlederna. Dessa cykelgator kan sedan kombineras med cykelbroar över naturliga eller konstgjorda 

hinder, som stora vägar eller vattendrag, vid dess ändpunkter och på så vis skapa ett sammanhängande 

cykelnät. För att detta ska fungera bra krävs det att man skyltar vägen till olika destinationer längs vägen 

på samma sätt som längs större bilvägar. 

Det är också viktigt att skylta vad som gäller vid de punkter där cykelgatan korsar bilvägar. I 

Nederländerna har bilisterna på korsande vägar väjningsplikt mot cyklister på cykelgatan, något skulle 

fungera bra för mindre gator. För att passera större bilvägar skulle förmodligen signalreglerade 

korsningar vara lämpligare. 

Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Ja, då cykelvägarna skulle medföra att cyklisterna 

färdades på vägar där risken för konflikter med motorfordon minskas och motorfordon behöver 

anpassa sig efter cyklisterna. 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister?  Ja, när cyklisterna har hela gatan så 

ökar deras möjlighet att göra omkörningar och färdas i den hastighet som de önskar. 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Nej. 

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Ja, precis som med konceptet cykelbro och 

cykelmotorvägar ovan skulle det ge cyklisterna en dedikerad infrastruktur, vilket skulle göra att de 

kunde se sig som mer likställda med bilister i stadsplanerarnas prioriteringar. Speciellt som de skulle ha 

prioritet över bilister på cykelgatorna. 

Cykelgator har möjlighet att öka antalet cyklister. Då cyklisten känner sig prioriterad om det finns 

dedikerad infrastruktur och för att säkerheten ökar. Eventuella synergieffekter som kan uppkomma är 

ökad upplevd säkerhet för fotgängare då vägen då den blir mer trafikerad och hastigheten sänks naturligt. 

Därutöver har cyklister lättare övergång till fotgängare vilket kan öppna upp möjligheter för butiker 

längs vägen. 

Upphöjda gång- och cykelövergångar 

Upphöjda gång- och cykelövergångar skulle ha den dubbla effekten av att ge gående och cyklister en 

bekväm övergång samtidigt som det tjänstgör som fartgupp för att sänka hastigheten på den korsande 

biltrafiken.  En upphöjning till nära trottoarens nivå gör det samtidigt bekvämare för de som har 

barnvagnar eller rullstolar samt cyklister som ska passera vägen som slipper rulla över skarpa 

trottoarkanter. Det skulle också medföra att det inte skulle bildas vattensamlingar på övergångsstället 

utan att allt regnvatten skulle rinna undan. Ett vanligt missförstånd som skulle behöva klaras upp hos 

folk är idén om att ett upphöjt övergångsställe har någon speciell laglig status, vilket inte stämmer. Detta 

missförstånd skulle kunna ge upphov till farliga situationer tills folk vant sig vid vad som gäller. 
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Ökar den upplevda tryggheten hos cyklister? Ja 

Ökar den upplevda relativa framkomligheten för cyklister?  Nej 

Minskar den fysiska ansträngningen för cyklister? Eventuellt om cyklisten slipper höga 

trottoarkanter till följd av den upphöjda uppgången.  

Får detta cyklister att känna sig prioriterade? Det vore oturligt om cyklisterna kände att de var det 

prioriterade trafikslaget i korsningen och att bilisterna därmed har väjningsplikt, då det skulle öka risken 

för olyckor. Däremot skulle de kunna känna sig prioriterade på ett bra sätt då de slipper cykla genom 

vattenpölar när de ska korsa vägen. Det är däremot diskuterbart om det är något som cyklisterna skulle 

reflektera över. 

Upphöjda cykelövergångar har resulterat i fler cyklister i göteborg som förmodligen beror på den 

uppleda tryggheten. 

Övrig infrastruktur  

Här följer några ytterligare förslag som kommits över men inte analyserats mer än ytligt pga svårighet 

att hitta tillförlitlig data.  

Cyckelrulltrappor: I Trondheim i Norge har man byggt en rulltrappa för cyklister. I botten av 

rulltrappan finns en basstation där den som vill ta rulltrappan ställer sig med en fot på ett litet steg och 

med den andra foten på cykelns ena pedal. Sedan trycker man på en knapp så börjar steget röra sig på 

ett spår uppför backen. Rulltrappan har en kapacitet på en person var 10:e sekund och har en 

maxhastighet på 2m/s. Sammantaget finner vi den en mycket intressant idé, men för att den skulle vara 

en aktuell lösning på problem i Stockholm skulle den förmodligen behöva skalas upp för att kunna 

hantera trafikflödet. 

Den största positiva effekten blir minskad fysisk ansträngning och upplevd prioritering och den kan 

lämpa sig i vissa branta backar. Men det beror på trafikflödet. Förmodligen blir det inte till många fler 

cyklister på grund av begränsad kapacitet. 

Cykeltransport: En sak som kan anses verka avskräckande för de som överväger att byta till cykel som 

huvudtransportmedel är de upplevda svårigheterna med att storhandla. IKEA har löst detta genom att 

låna ut lastcyklar till de som handlar där. Ifall detta är en lösning även för detaljhandeln återstår att se. 

Att kunna låna lastcyklar bidrar inte till en stor ökning av cyklister. Vi bedömer att Stockholms 

cykelvägar är för smala för att kunna cykla säkert på med en bredare cykel. Dessutom blir cyklandet 

mer ansträngande med tyngre last. Om cykelvägarna byggs bredare samt att lastcyklarna var eldrivna 

kan det ge en betydligt större effekt. 

Flytbroar: För att lösa problemet med att vattendrag delar upp staden, att dagens vägar går över endast 

ett litet antal broar, vilket gör att cyklister måste ta långa omvägar och att det är dyrt att bygga nya broar 

så funderade vi på om det är möjligt att bygga flytbroar istället. Flytbroar skulle ha fördelarna att de är 

enkla att bygga, går att flytta vid behov och att de är billiga. Om de bara byggs för cykeltrafik behöver 

de inte heller byggas stabila nog för att hålla för biltrafik. 

Om en bra strategisk plats kan hittas kan flytbroar ge stor effekt. Dessutom har det en mindre inverkan 

på miljön. 

Cykelrondell: I några städer i Nederländerna och Kina har man byggt speciella rondeller för cyklister 

ovanför stora korsningar. Dessa tycks huvudsakligen vara byggda på platser där flerfiliga vägar möts 

och består av en upphöjd rondell som går som en ringformad bro över vägarna. De som ska korsa 

vägarna tar sig sedan till och från rondellen via ramper mellan rondellen och trottoaren/cykelbanan. 
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Det skulle kunna vara en lösning på platser där större vägar skapar barriäreffekter, speciellt vid 

mötespunkterna mellan flera motorvägar eller dylika mycket stora vägar där signalreglerade korsningar 

inte är önskvärda. Däremot är det förmodligen inte den mest praktiska formen av infrastrukturlösning 

för cyklisterna då de skulle bli tvungna att ta sig upp till rondellens nivå, förutom i fall där bilvägen är 

partiellt nergrävd då det skulle bli en betydligt mindre ansträngning. 

Uppvärmning av cykelvägar: I flera städer i Sverige, ex. Umeå, är delar av cykelvägnätet uppvärmt 

så man slipper problem med isbildning på dessa gator. Uppvärmningen är ofta fokuserad till viktiga 

knytpunkter som cykelbroar, där den kommer så många som möjligt till gagn och där risken för och 

konsekvenserna av en olycka är som störst. Ett sätt att genomföra uppvärmningen är genom att leda 

returledningarna för fjärrvärmenätet nära cykelbanan. En bieffekt av detta är att returvattnets temperatur 

sjunker vilket även höjer effekten hos kraftvärmeverken. I Nederländerna har man istället ett försök där 

man sparar värme på sommaren och sedan använder den för att värma cykelbanorna på vintern. 

Vi bedömer att det kommer att ge en begränsad ökning vintertid då det ökar säkerheten. Då det inte är 

en lösning som är applicerbar i hela trafiknätet så kommer cyklisterna behöva använda cykelvinterdäck 

ändå. Har cyklisten ansträngt sig för att byta till vinterdäck kommer hen nog att cykla oavsett. 

Slutsats 

Stockholm har i mycket samma förutsättningar som Köpenhamn, men Köpenhamn har mycket högre 

andel cyklister. Andra nordiska städer som har större cyklistandel än Stockholm visar att eventuella 

svagheter på grund av klimat och geografiskt läge är överkomliga. Framkomligheten för cyklister är god 

men om många bilister ska välja cykel som huvudtransportmedel behöver den relativa framkomligheten 

för cykel vara bättre. Men risken finns att många som skulle kunna cykla i dag avstår cykel upplevs som 

ett osäkert och oprioriterat transportmedel i stadsutrymmet. 

Därför behöver cykling upplevas som ett säkert transportmedel som är prioriterat av trafik- och 

stadsplanerarna om andelen cyklister i Stockholm ska öka. Många av de undersökta 

infrastrukturförslagen åtgärdar dessa problem men utifrån analysen kommer störst effekt att fås av 

cykelgator (cyklisternas motsvarighet till gågator) och ett sammanhängande nät av cykelbanor. Båda 

dessa ökar framkomligheten men framförallt skapar ett intryck av säkerhet. Därutöver märks 

infrastrukturalternativen i stadsutrymmet vilket ger intryck av att staden prioriterar transportmedlet. 

Några av åtgärderna som undersöktes påverkade bara en av nyckelfaktorerna, men att de borde vara 

enklare att genomföra då kostnaderna är relativt låga och därför skulle gå att genomföra utan att ta 

resurser från mer effektiva åtgärder. Dessa var: 

 Grönt samtidigt. Detta skulle leda till en ökning av både den upplevda och faktiska säkerheten 

för cyklister. 

 Tillåta för cyklister att svänga höger vid rött ljus. En åtgärd som bara gör en vanlig manöver i 

trafiken laglig. Att ge cyklister undantag från bilarnas regler skulle kunna ge cyklisterna en 

känsla av att vara högre prioriterade i trafikplaneringen. De två fordonsslagen har trots allt olika 

förutsättningar så det är inte orimligt att vissa regler för bilister inte gäller för cyklister. 

 Tillåta för cyklister att cykla i båda riktningar på enkelriktade gator. Precis som högersvängar 

mot rött ovan så skulle det bara göra något lagligt som många cyklister redan gör i trafiken och 

därmed får dem att känna sig högre prioriterade. 

Vi bedömer att mer forskning krävs för allt enligt i följande kategorier: 

 Skulle cykelgator verkligen generera en positiv effekt i Stockholm och var ska de 

implementeras i så fall för att få bäst effekt.  
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 Hur avskräckande är den fysiska ansträngningen för potentiella cyklister. Kommer det 

vara stor begräsning i den nära med tanke på att elcyklar blir allt vanligare. 

 Behöver cykelinfrastrukturen anpassas till fler elcyklar och isåfall hur? 

 Effekten av att tillåta cykling i båda riktningar på enkelriktade gator. Befintliga studier 

inom området bygger på ett ganska lågt antal undersökta fall. De hade även vissa 

brister i sina förklaringar av varför dessa effekter uppstod. 

 Vidare studier om vad som påverkar folks val av färdmedel. Speciellt studier som gör 

noggrannare studier mellan de som väljer olika trafikslag för att försöka finna 

gemensamma nämnare vore användbart i framtida försök att påverka folks val av 

transportmedel. 

 Effekten av de infrastruktur som ligger under rubriken ”övrig infrastruktur” 

 

Källkritik och reflektion 

CROW som är en manual riktar sig trafik- och stadsplanerare som ett verktyg för att hjälpa dem att 

integrera cyklister i trafiksystemet. Den är inte skriven som en vetenskaplig rapport. Bland annat saknas 

en metoddel vilket gör det väldigt svårt att göra en personlig tillförlitlighetsbedömning. En komplett 

bibliografi finns men den har vi, författarna, inte gått igenom på grund av bristande kunskaper i 

nederländska. Trots det har CROW återkommit som källa i flera rapporter som påträffats under 

rapportskrivandet, bland annat i Reitveld & Daniel. Det i samband med att den är utgiven av CROW, 

nederländska nationella information och teknologiplatformen för infrastruktur, trafik, transport och 

allmänna utrymmen, och Nederländerna har en infrastruktur som genererat många cyklister bedömer vi 

den som tillförlitlig. 

Koglin har en respondantbas som endast utgår från cyklister i Köpenhamn respektive Stockholm. 

Koglins enkätsvar ger förmodligen en bra bild av vad cyklisterna anser om cykelförhållanderna men kan 

man genom den målgruppen dra slutsatser till varför inte fler cyklar? 

Den absolut största samhällsvinsten blir av när en tidigare bilist övergår till att bli cyklist och som 

tidigare nämnts har vi utgått från principen ”the economic man” men ingen undersökning har gjorts för 

att se om ett sådan den teorin är applicerbar på trafikanter och deras val av transportmedel. Tabell 1 

visar att andelen bilister är lägre i Köpenhamn men inte i proportion till den större andelen cyklister. 

Istället är det en mindre andel som nyttjar kollektivtrafiken. Om detta beror på att cykel i stort bara 

konkurrerar om de som annars skulle ta kollektivtrafiken eller om skillnaden beror på bättre 

kollektivtrafik i Stockholm har inte denna rapport behandlat. I bland annat Rietveld och Daniel och 

Forward konstaterar de att ”push and pull” faktorer behövs för att få optimal effekt36 men det faller 

utanför ramen för denna rapports begränsningar.  

                                                           
36 (Forward, 2014), (Rietveld & Daniel, 2004) 
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