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Abstract 

In today’s traffic planning, there is a lack of knowledge concerning how cyclists behave during 

overtakings and what space this requires. The purpose of this report is to collect information and 

knowledge about cyclist behavior in different traffic situations, to increase the chance of bicycle 

infrastructure being designed in a way that best suits the cyclists themselves. 

  

The main topic of this report is how cyclist speed is distributed in bicycle paths of different 

standards, and how this can be used to determine the performance of a certain bicycle path. It 

will also be examined how lack of space affects the number of overtakings. Furthermore, the 

report will inquire how much space an overtaking demands, as well as if the difference in speed 

can be related to the width and length of an overtaking. 

  

The above questions are answered through a literature study where results from existing studies 

are presented, as well as through a case study where two bicycle paths of different standards and 

widths are compared. The method for collecting data is video recording, paired with manual 

video analysis. 

  

The most important conclusions of this study are that bicycle paths with more limited width have 

a larger proportion of bound vehicles, and that this proportion increases with the flow in the 

opposite direction, at least where width is limited. It was not possible to show any relationship 

between the width of an overtaking and the speed difference between two cyclists. However, 

overtaking width was found to be greater on wider bicycle paths than on narrower paths. Results 

also show that cyclists with greater speed tend to place their vehicle further away from the lane 

edge than slower cyclists do. Furthermore, it was observed that on bicycle paths with good space 

standard, there was a linear relationship between flow and the overtaking frequency. Finally, a 

model to compute the length of an overtaking was developed, but unfortunately this model could 

not be validated due to lack of measuring resources. 
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Sammanfattning 

Idag saknas kunskap om hur cyklister beter sig i omkörningssituationer och vilket utrymme detta 

kräver. Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring cyklisters beteende i olika 

trafikmiljöer, för att på så sätt öka chansen att cykelinfrastruktur utformas för att på bästa sätt 

passa cyklisterna själva. 

  

Det huvudsakliga målet med detta arbete är att utveckla en metod för att kunna mäta hur 

cyklisters beteende påverkas av en cykelvägs fysiska förutsättningar. De frågeställningar som 

detta arbete ämnar besvara är vilken spridning på hastigheter som finns på cykelbanor med olika 

utrymmesstandarder och hur den kan användas för att jämföra cykelbanors prestanda, samt hur 

en låg utrymmesstandard påverkar hur många omkörningar som sker. Vidare undersöks vilket 

utrymme en omkörning upptar i sidled och hur detta hänger samman med hastighetsskillnader 

och cykelbanebredd, samt vilket utrymme en omkörning tar i längdled. 

  

Frågeställningarna besvaras dels med en litteraturgenomgång där resultaten av tidigare studier 

presenteras, dels med en fallstudie där cyklistbeteende på två cykelbanor med olika 

utrymmesstandard jämförs. Den metod som använts i fallstudien är videoinspelning och manuell 

videoanalys. 

  

Arbetets viktigaste slutsatser är att cykelbanor med lägre utrymmesstandard har större andel 

bundna cyklister, och att andelen bundna cyklister ökar med motriktat flöde när utrymmet är 

begränsat. Det var inte möjligt att visa något samband mellan omkörningsbredd och 

hastighetsskillnad, men omkörningsbredden var i genomsnitt större på bredare cykelbanor. 

Resultaten visade även att cyklister med högre hastighet väljer att placera sig längre från 

cykelbanans kant än cyklister med lägre hastighet. Dessutom observerades att det på cykelbanor 

med god utrymmesstandard fanns ett linjärt positivt samband mellan flöde och 

omkörningsfrekvens. En modell för att beräkna fördelningen av omkörningssträcka togs fram, 

men kunde inte valideras på grund av begränsade mätresurser. 
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Begrepp 

Omkörning När en cyklist med högre hastighet passerar en cyklist 

med lägre hastighet. 

Omkörningsbredd Det maximala avståndet i sidled mellan hjulen hos två 

parallella cyklister under en omkörning. 

Omkörningssträcka Den sträcka en omkörning upptar från att omkörande 

cykel svänger ut från sin normala position till att den 

återgår till denna. 

Enkelriktad cykelbana En cykelbana där endast en körriktning tillåts. 

Dubbelriktad cykelbana En cykelbana med ett körfält för vardera körriktning, 

separerade med vita linjer. 

Väggeffekt Den effekt som får cyklister att öka sitt avstånd till 

körbanekanten vid förekomst av sidohinder. 

Körbana Den del av cykelvägen som används av cyklar, innefattar 

båda körfälten i en dubbelriktad cykelväg. 

Fysiskt körfält En avgränsad del av en dubbelriktad cykelbana där 

cyklar med en viss riktning påbjuds köra, markerat med 

vita streck. 

Faktiskt körfält En del av ett fysiskt körfält där det i praktiken uppstår ett 

eget körfält, när cyklister kör i bredd. 

Flöde Antalet cyklister som passerar ett snitt under ett visst 

tidsintervall. 

Huvudflöde Flödet i den mest belastade riktningen på en dubbelriktad 

cykelbana. 

Motriktat flöde Det flöde som går i motsatt riktning från huvudflödet. 

Omkörningsfrekvens Antal omkörningar per tidsenhet. 

Omkörningsgrad Antal omkörningar per flödesenhet. 

Bundna cyklister Cyklister som har anpassat sin hastighet till 

framförvarande. 

Frivilligt bundna cyklister Cyklister som är bundna trots att det finns utrymme för 

omkörning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Cykeltrafik har länge varit ett trafikslag som legat i skugga av bilismen; därför är ämnet sedan 

länge eftersatt i forskningen. Mot bakgrund av ökat fokus på hälso- och miljöfrågor har cykeln 

blivit central i sökandet efter lösningar på städers framtida transportproblem. Dock krävs 

forskning och kunskap om hur infrastruktur och beteende samspelar för att cykeln ska kunna nå 

sin fulla potential som transportmedel. Idag pressas ofta cykeltrafiken i svenska städer in i 

efterhand i redan trånga gaturum, inte sällan i konflikt med gångtrafik. Detta sker med lite 

hänsyn till hur cyklister faktiskt rör sig i stadsmiljön. Dessutom finns det stor spridning i 

cyklisters beteende, till exempel avseende vilken hastighet de håller: det är stor skillnad på barn 

som cyklar till den närbelägna skolan och medelålders män i spandex som arbetspendlar i höga 

hastigheter. En del forskning har gjorts på ämnet cykelbanors kapacitet, men resultaten har 

varierat kraftigt beroende på hur och var undersökningarna har genomförts. Eftersom det verkar 

vara svårt att bedöma prestanda hos cykelbanor med begreppet kapacitet kan det finnas ett stort 

värde att istället bedöma cykelbanor med avseende på möjligheten till omkörning. För att kunna 

göra det krävs kunskap om cyklisters omkörningsbeteende och utrymmesbehov. 

 

Detta kandidatarbete kommer undersöka om det går att dra några generella slutsatser kring 

cyklisters omkörningsbeteende i olika trafikmiljöer. Genom att utföra mätningar på olika platser 

där cyklar passerar kommer det undersökas hur omkörningar mellan cyklister ser ut, hur mycket 

plats de upptar samt vilka parametrar som avgör ifall en omkörning överhuvudtaget sker. Detta 

är relevant för att veta vilken typ av infrastrukturutformning som är lämplig i olika 

trafiksituationer. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta kandidatarbete är att öka kunskapen om hur cyklister beter sig i 

omkörningssituationer och vilka parametrar som spelar in. Arbetets övergripande mål är att 

utveckla en metod för att kunna mäta hur cyklisters beteende påverkas av en cykelvägs fysiska 

förutsättningar. Detta innefattar att få kunskap om följande: 

• Vilken spridning av hastigheter som finns på cykelbanor med olika utrymmesstandarder 

och hur den kan användas för att jämföra cykelbanors prestanda 

• Hur en dålig utrymmesstandard påverkar hur många omkörningar som sker 

• Vilket utrymme en omkörning upptar i sidled och hur detta hänger samman med 

hastighetsskillnader och cykelbanebredd 

• Hur en metod för mätning av dimensionerande sträcka för omkörning kan tas fram. 

 

Anledningen till valet av just dessa frågeställningar är att de ringar in de aspekter av 

omkörningsbeteende som är viktigast att känna till vid dimensionering av cykelinfrastruktur. Det 
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knyter an till det större syftet med detta arbete, nämligen att öka förståelsen för hur mycket plats 

cyklister behöver för att köra om. Detta är särskilt relevant inför utsikten att cykelbanor i 

framtiden kan komma att byggas enligt en 2+1-princip, där omkörningssträckor varvas med 

sträckor där möjligheten till omkörning är mer begränsad. För att kunna göra det krävs kunskap 

om hur omkörningar sker i olika miljöer.  

1.3 Avgränsningar 

Datainsamlingen och analysen kommer att avgränsas till separerade dubbelriktade cykelbanor i 

Stockholms innerstad. Det beror dels på att dessa mätobjekt är lättillgängliga, dels på att 

Stockholms innerstad erbjuder höga flöden och mätobjekt som passar bra för ändamålet. Vidare 

avses endast att studera beteende hos standardcyklister, det vill säga cyklister som använder sig 

av en tvåhjulig standardcykel. Mopeder, enhjulingar, lastcyklar och andra specialfordon kommer 

att uteslutas ut analysen. Däremot kommer elcyklar tas med i modellerna och däri behandlas som 

standardcyklar. I detta arbete kommer ingen uppmärksamhet ägnas trafiksäkerhetsfrågor. 

2 Litteraturstudie  

Till att börja med har en litteraturstudie gjorts för att dels ge en bakgrund till varför 

cykelinfrastrukturen i Stockholm ser ut som den gör, dels för att ta reda på vad tidigare studier 

visat om cyklisters beteende och utrymmesbehov. Efter litteraturstudien formuleras fem 

hypoteser som knyter an till frågeställningarna. I anslutning till detta presenteras även de 

modellansatser som använts vid hypotesprövningen. 

2.1 Stockholms cykelinfrastruktur genom historien 

Under 2000-talet har det skett ett flertal satsningar på cykelinfrastruktur. 2011 lanserade den 

borgerliga majoriteten i Stockholms stad begreppet “cykelmiljard” (Pirttisalo, 2015). Det innebar 

att en miljard kronor skulle satsas på cykelinfrastruktur under perioden 2012–2018. Efter 

maktskiftet 2014 beslutade den nya majoriteten om en egen cykelmiljard, och strök därmed den 

tidigare målsättningen. Enligt detta beslut ska en ny miljard kronor läggas på cykelinfrastruktur 

mellan 2014 och 2018, medan den befintliga satsningen stryks från budgeten. Satsningarna ska 

ske i en ännu snabbare takt än tidigare. Ambitionen från stadens sida är att förse Stockholm med 

infrastruktur i klass med Köpenhamn och Amsterdam med avseende på cykelvänlighet och 

cykelsäkerhet (Stockholms stad, 2016). Miljardsatsningarna kan ses som att politikerna i 

Stockholm idag tävlar med varandra om vem som kan lägga mest pengar på cykelinfrastruktur, 

men Emanuel (2012) visar tydligt i sin bok “Trafikslag på undantag” att detta är långt ifrån vad 

som varit regel i Stockholmspolitiken under 1900-talet. 

 

Emanuel (2012) skriver om en fragmenterad cykelinfrastruktur i Stockholm, där cyklismens 

möjligheter varit begränsade i jämförelse med Köpenhamn. Anledningarna till detta går långt 

tillbaka i historien. I Stockholm, liksom i Köpenhamn, slog cykeln igenom på bred front i början 
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av 30-talet. Under åren 1922–1931 ökade antalet registrerade cyklar i Stockholm från hundra 

tusen till nästan det dubbla. Detta märktes även i trafikstatistiken. Fram till 1931 hade 

cyklisternas andel av fordonen i stockholmstrafiken legat stabil runt 20 procent, men denna andel 

hade 1934 ökat till 31,4 procent, vilket gjorde cykeln till det fordonsslag som utgjorde störst 

andel av den totala trafiken.  

 

Det finns flera anledningar till att cykeltrafiken ökade så mycket under 1930-talet (Emanuel, 

2012). Dels blev cykeln billigare och därmed tillgänglig för en större andel av befolkningen, dels 

gjorde cykeln det möjligt för den arbetande befolkningen att på ett snabbt och ekonomiskt sätt 

pendla från de nybyggda bostadsområdena i 30-talets funktionalistiska förorter till 

arbetsplatserna i innerstaden. Eftersom kollektivtrafiken under samma tidsperiod hade ett 

begränsat utbud, var trång och relativt dyr utgjorde cykeln ett attraktivt alternativ. Eftersom 

cyklisterna var så pass många insågs behovet av något slags egen infrastruktur för cyklar tidigt. 

Detta var inte så mycket för att cyklisternas framkomlighet skulle öka, som för att ge fri väg åt 

övriga trafikslag. Det ledde till att cykelbanor byggdes längs de viktigaste infartslederna till 

Stockholm. I mitten av 30-talet var det standard att anlägga cykelbanor längs alla större nya 

vägar när dessa byggdes om. Dessutom diskuterades möjligheterna att som i Danmark anlägga 

separata cykelvägar, helt fristående från bilvägar, men detta blev aldrig verklighet i Stockholm. 

Under andra världskriget nådde cyklismen rekordhöga nivåer - under den absoluta peaken 

gjordes upp till 70 procent av resorna i Stockholm med cykel. Detta berodde till största del på att 

andra transportmedel inte var tillgängliga i och med krigstidsransoneringen, och under denna 

period byggdes ingen ny cykelinfrastruktur. Större vägar byggdes och byggdes om bara med 

hänsyn till biltrafik, medan cykeltrafiken hänvisades till det lokala trafiknätet.  

 

Under 50-talet genomgick cykeltrafiken en dramatisk nedgång - mycket till följd av att bilen gick 

fram som det stora, nya transportmedlet (Emanuel, 2012). Plötsligt handlade all planering om att 

göra plats i staden för att bilen skulle kunna ta sig fram, och cykeln sågs som ett transportslag på 

utdöende som snart skulle vara helt utkonkurrerat av biltrafiken. De prognoser och planer som 

gjordes under början av 50-talet baserades på uppfattningen om att bilen var framtidens 

trafikslag, och modeller som användes för att ta fram dimensionerande trafik nämnde 

överhuvudtaget inte cykeln som transportmedel. Förslaget på ny generalplan för Stockholm som 

lades fram 1960 utelämnade även den helt cyklismen. Bilens framkomlighet stod överst på 

dagordningen.  

 

Resvaneundersökningar från perioden 1948–1961 visar hur framför allt andelen cykelresor och 

andelen bilresor förändrades drastiskt (Emanuel, 2012). Andelen arbetsresor med cykel under 

sommarhalvåret minskade under perioden från 29 till 4 procent, och från 9 till 4 procent under 

vinterhalvåret. Eftersom bostäderna blev allt mer utspridda och lokaliserades i stadens utkanter, 

medan arbetsplatserna fortsatte lokaliseras i centrum, blev det automatiskt så att de stora 

(motoriserade) trafikströmmarna mellan ytter- och innerstad prioriterades framför cykelresor. 
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Det ledde till ett slags självuppfyllande profetia: Stadsplanekontoret trodde sig veta att 

cykeltrafiken skulle komma att minska i betydelse och gjorde därför heller inga ansträngningar 

för att skapa goda förutsättningar för cykelresor, vilket i sin tur gjorde det besvärligt att 

arbetspendla med cykel. Cykeln reserverades istället för lokala resor, till exempel för att ta sig 

fram inom de nya förorterna. Detta synsätt exemplifieras av Vägplan 1970, som helt saknade 

förslag om att anlägga cykelbanor längs med några vägsektioner, men däremot rekommenderade 

en differentiering av olika trafikslag, där cykeltrafik kunde samordnas med gångtrafiken. 

Konsekvensen blev att cykeln i stort sett tappade den betydelse den tidigare hade haft som 

pendlingsfordon mellan förorterna och innerstaden, och att den förpassades till lokala resor och 

rekreation. Med tanke på dess historia är det lätt att dra slutsatsen att Stockholm har en lång väg 

att gå innan staden kan erbjuda samma service för cyklister som exempelvis Köpenhamn. 

2.2 Cyklisters utrymmesbehov 

Cykelbanor är till skillnad från bilvägar inte uppdelade i flera samriktade körfält, istället ges 

cyklister frihet att, om möjligt köra i bredd inom samma fysiska körfält. Detta gör att det inte 

finns någon fast definition av hur bred en cykelbana måste vara för att möjliggöra två eller flera 

cyklar i bredd i ett enkelriktat flöde. Däremot finns av Trafikverket en dimensionerade bredd på 

1,8 meter (två standardcykelbredder á 0,75 meter + 0,3 meter marginal) för att två mötande 

cykister ska kunna passera varandra (Sektion Utformning av vägar och gator, 2004). I en studie 

om cykelbanor har bland annat undersökts just hur bred en cykelbana måste vara för att flera 

faktiska fält ska uppstå (Skallebæk Buch & Greibe, 2014). Ett av studiens mål var att komma 

fram till hur bred en cykelbana måste vara för att två cyklar ska kunna passera varandra utan att 

behöva justera sin sidledsplacering eller fart, och utan att kapaciteten påverkas nämnvärt. Detta 

har dels skett genom att minimiavståndet beräknats av observerad ianspråktagen bredd när flera 

cyklister kör jämsides. Detta har gjorts på enkelriktade cykelbanor med en lägre servicenivå (i 

den här studien: cykelbanor med en bredd på 1,85 meter) för att en minimal bredd ska kunna 

dimensioneras. 

 

Dessutom har den efterfrågade bredden när cyklar kör jämsides på cykelbanor med en bredd på 

2,35–2,85 meter också beräknats. Detta för att dimensionera för cykelbanor med högre 

servicenivå (Skallebæk Buch & Greibe, 2014). I detta fall har medelvärdet av den ianspråktagna 

bredden för cyklisterna använts. Denna särskillnad av cykelbanor med högre servicenivå har 

gjorts eftersom bredare cykelbanor leder till att cyklister som blir omkörda väljer att placera sig 

längre ut från cykelbanans kant när utrymmesstandarden är god. 
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Tabell 1: En cykelbana måste ha minst nedanstående bredd för att fler än ett faktiskt körfält ska kunna uppstå (Skallebæk Buch & 

Greibe, 2014). 

 Servicenivå Minimal bredd (m) 

Två faktiska körfält Lägre servicenivå (1,85 m) 1,65 

Högre servicenivå (2,35–2,85 m) 2,10 

Tre faktiska körfält  2,90 

 

Ur studien kan också utläsas värden för avstånd till körbanekant och omkörningsbredd. Dessa 

värden följer i Tabell 2.  

 
Tabell 2: Resultat av uppmätt sidledsplacering för cykelbanor med olika servicenivåer enligt ovan (Skallebæk Buch & Greibe, 

2014). 

 Medelvärde, 

lägre servicenivå 

Medelvärde, högre 

servicenivå 

Avstånd till körbanekant för omkörd (m) 0,53 0,64 

Omkörningsbredd (m) 0,88 1,09 

 

I samma studie definierades fria cyklister som cyklister som kör med en hastighetsskillnad på 

mer än 2 sekunder till framförvarande (Skallebæk Buch & Greibe, 2014). Detta motiverades med 

att genomsnittshastigheten var likvärdigt för cyklar med detta tidsavstånd, som för cyklar med ett 

tidsavstånd på 5 sekunder. Däremot gavs ingen förklaring till varför gränsen för detta inte skulle 

kunna vara lägre än 2 sekunder. 

 

Studien påvisade även ett samband mellan hastighetsskillnad och omkörningsbredd, om än vagt 

(Skallebæk Buch & Greibe, 2014). Sambandet visade att omkörningsbredden ökade med ökande 

hastighetsskillnad mellan cyklarna. Ökningen var tydligare på utrymmesbreda cykelbanor än på 

trånga. 

 

Vad gäller hastigheter visar studien att genomsnittshastigheten ökar med ökande cykelbanebredd 

(Skallebæk Buch & Greibe, 2014). Genomsnittshastigheten på de undersökta enkelriktade 

cykelbanorna angavs som 21,7 km/h och varierade mellan 20,2 och 23,7 km/h för fria cyklister 

beroende på vilken cykelbana. Det kunde observeras att cyklister valde att placera sig längre ut 

från körbanekanten vid högre hastigheter än vid lägre. I snitt var hastighetsskillnaden 3,2–4,8 

km/h mellan cyklar inblandade i omkörning beroende på cykelbana. Något som bör nämnas är 

att denna studie inte gjort skillnad på cyklister som kör i bredd och cyklister som har för avsikt 

att köra om. 
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De i Sverige mest använda värdena på hur mycket utrymme en cyklist kräver är från VGU, men 

Stockholms stad har i sin egen cykelplan Cykeln i staden definierat värden som i vissa avseenden 

skiljer sig från VGU:s, se Tabell 3 (Sveriges kommuner och landsting, 2015). 

 
Tabell 3: VGU:s respektive Stockholms stads grundvärden för dimensionering av cykelinfrastruktur (Sveriges kommuner och 

landsting, 2015), (Eriksson, et al., 2009). 

 Bredd på cyklist (m) Längd på cykel (m) Höjd på cyklist (m) 

VGU 0,75 2,00 1,90 

Cykeln i staden 0,60 2,00 - 

 

I GCM-handboken, en skrift från Trafikverket i samarbete med Sveriges kommuner och 

landsting, definieras cyklisters dimensioner på samma sätt som i VGU (Sveriges kommuner och 

landsting, 2010). Till skillnad från VGU skiljer emellertid GCM-handboken på dimensionering 

av cykelbanor med litet eller stort flöde enligt nedan (Sveriges kommuner och landsting, 2010).  

 

Litet flöde – 200 cyklister/maxtimme eller 1500–2000 cyklister/dygn 

Stort flöde – 300 cyklister/maxtimme eller 2000–3000 cyklister/dygn  

 

Vidare rekommenderar GCM-handboken beroende på flöde, följande bredd på cykelbanor, se 

Tabell 4. 

 
Tabell 4: GCM-handbokens rekommenderade värden för bredd på cykelbanor (Sveriges kommuner och landsting, 2010). 

 Bredd, litet flöde (m) Bredd, stort flöde (m) 

Enkelriktad cykelbana 1,60 2,00 

Dubbelriktad cykelbana 2,25 >2,50 

 

Stockholms stad har i sin cykelplan från 2009 tagit fram egna rekommendationer för 

cykelbanebredd. Som standard anges 1,5 meter för enkelriktade cykelbanor, respektive 2,5 meter 

för dubbelriktade. På sträckor med “större behov av framkomlighet”, dvs där cykeltrafiken är så 

stor att framkomligheten begränsas, ska bredden enligt cykelplanen utökas till 2,25 meter för 

enkelriktade och 3,25 meter för dubbelriktade cykelbanor (Eriksson, et al., 2009). 

 

Även Göteborgs stad har tagit fram egna rekommendationer för cykelbanebredd. Göteborgs 

trafikkontor ger i sina projekterings- och utförandeanvisningar rekommendationer enligt Tabell 5 

(Archer & Gustafsson, 2012): 
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Tabell 5: Göteborgs stads rekommenderade värden för bredd på cykelbanor (Archer & Gustafsson, 2012). 

 Bredd, minsta godkända 

mått (m) 

Bredd, rekommenderat 

mått (m) 

Enkelriktad cykelbana 1,20 2,00 

Dubbelriktad cykelbana 2,00 2,30–2,50 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rekommendationerna kring hur mycket utrymme 

cyklister behöver verkar skilja sig mycket mellan olika aktörer. Inom ramen för Trafikverkets 

projekt “Hållbar cykelinfrastruktur” genomförde Sweco en studie kring cyklisters 

utrymmesbehov (Archer & Gustafsson, 2012) i syfte att reda ut hur cykelbanor bör 

dimensioneras för att bättre uppfylla cyklister utrymmesbehov. I denna studie utfördes mätningar 

på sju olika platser i centrala Stockholm, och på varje plats samlades videomaterial in under 

cirka 60 minuter. En av de platser som undersöktes var cykelbanan längs en kurva vid Munkbron 

i Gamla stan. Där mättes bland annat cyklisters avstånd till körbanekanten, samt 

omkörningsbredden mellan omkörande och omkörd cyklist. Resultatet presenteras i Tabell 6. 

 
Tabell 6: Resultat av uppmätt sidledsplacering (Archer & Gustafsson, 2012). *korrigerat för väggeffekt på 0,3 meter. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Avstånd till körbanekant för icke-omkörande 

(m) 

0,85* 0,19 

Omkörningsbredd (m) 1,05 0,22 

 

När samtliga sju mätobjekt räknades med nåddes slutsatsen att en ensam cyklists cykelhjul 

befinner sig i snitt 0,7–0,8 meter från cykelbanans kant (Archer & Gustafsson, 2012). Detta 

avstånd minskade emellertid till 0,4–0,5 meter när det fanns öppna och användbara ytor vid sidan 

om cykelbanan. Det innebär omvänt att när det finns hinder vid sidan av cykelbanan, till exempel 

en vägg eller ett staket, håller cyklister i snitt ett 30 cm större avstånd till körbanekanten. Detta 

kan översättas till ett slags väggeffekt som får cyklister att öka avståndet till körbanekanten med i 

snitt 30 cm när sidohinder förekommer. Om hänsyn tas till denna väggeffekt kan avståndet i 

sidled justeras till 0,85 cm (se Tabell 6). 

3 Metodik 

3.1 Antaganden 

Det första antagandet som gjorts inför studien är att varje cyklist har en viss efterfrågad 

hastighet. Denna hastighet varierar rimligtvis beroende på faktorer som underlagets egenskaper, 

cykelbanans relation till andra trafikslag, lutning osv. Viktigt i sammanhanget är att varje cyklist 

har sin egen efterfrågade hastighet som den i största möjliga utsträckning vill hålla. När en 
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cyklist med högre efterfrågad hastighet kommer ikapp en cyklist med lägre efterfrågad hastighet 

finns två möjligheter. Den snabbare cyklisten kan antingen köra om eller anpassa sin hastighet 

och lägga sig bakom den långsammare cyklisten. Om cyklisten väljer det senare alternativet 

ändrar den karaktär från att vara en fri cyklist (i bemärkelsen att den håller sin efterfrågade 

hastighet) till att bli en bunden cyklist.  

 

Bundna cyklister har matematiskt definierats som cyklister, där tidsavståndet till framförvarande 

cyklist underskrider 1,5 sekund. För att ta fram detta gränsvärde utgicks från de 2 sekunder som 

använts av Skallebæk Buch & Greibe (2014), men eftersom detta värde vid initiala mätningar i 

praktiken gjorde att cyklister som uppenbart framstod som fria räknades som bundna minskades 

gränsvärdet till 1,5 sekund. Vidare beslutades att cyklister som någonstans på mätsträckan kör 

om en annan cyklist är att betraktas som fri/obunden. 

 

En frivilligt bunden cyklist är en cyklist som kör i kolonn bakom en annan cyklist, men utan att 

ha för avsikt att göra en omkörning. Dessa cyklister kanske vill utnyttja vinddraget bakom 

framförvarande cyklist, eller så ligger deras efterfrågade hastighet så nära framförvarande 

cyklists att det helt enkelt inte är värt besväret att köra om. Antagandet som görs är alltså att alla 

cyklister som förefaller bundna i referensobjektet är frivilligt bundna, eftersom 

omkörningsmöjligheterna i stort sett är obegränsade. Vidare antas att andelen frivilligt bundna 

cyklister är densamma hos försöksobjektet som hos referensobjektet. 

 

Det sista antagandet är att cykelbaneutformningen hos referensobjektet har en försumbar 

begränsning på antalet omkörningar, vilket innebär att cyklisterna här i de flesta avseenden beter 

sig som om cykelbanan vore oändligt bred. Cyklisterna som passerar referensobjektet antas alltså 

ur många aspekter bete sig som om utrymmet vore obegränsat. Det innebär bland annat att de 

flesta cyklisterna som passerar referensobjektet antas köra i sin efterfrågade hastighet. I det 

ideala fallet kommer en omkörning inträffa varje gång en cyklist med en högre hastighet hinner 

ikapp en cyklist med lägre hastighet. Med tanke på att cyklarna däremot antas hålla sig till höger 

på cykelbanan annat än vid omkörning, antas vissa cyklister av bekvämlighetsskäl välja att 

anpassa sin hastighet till framförvarande. Dessa kategoriseras, enligt ovan, som frivilligt bundna. 

Vidare antas att omkörningar vid referensobjektet kommer ta upp samma utrymme som de skulle 

gjort ifall utrymmet vore obegränsat. 

3.2 Huvudhypoteser 

Under rubriken Syfte och mål nämns ett antal aspekter som ska undersökas inom ramen för detta 

arbete. Utifrån dessa mål har följande hypoteser formulerats, baserat på grundläggande 

antaganden som redovisats ovan. 
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3.2.1 Hypotes 1 

Den först hypotesen handlar om att hastighetsfördelningen bland cyklister skiljer sig mellan 

cykelbanor med olika utrymmesstandard. Förväntat är att det finns en positiv korrelation mellan 

snitthastighet och cykelbanebredd, i enlighet med de resultat som redovisades av Skallebæk 

Buch & Greibe (2014). Detta kommer att testas genom mätning av hastigheter som cyklister 

håller när de passerar försöksobjektet jämfört med referensobjektet. Hypotesen innefattar att 

hastigheterna kommer ha en större spridning i referensobjektet än i försöksobjektet eftersom 

cyklisterna i försöksobjektet troligen måste anpassa sig efter varandra i högre grad. Slutligen 

innefattar hypotesen att medelhastigheten kommer vara lägre i försöksobjektet till följd av lägre 

utrymmesstandard. 

Hypotes 1: Hastighetsfördelningen skiljer sig beroende på utrymmesstandard. 

3.2.2 Hypotes 2 

Den andra hypotesen handlar om att det kan finnas ett samband mellan cyklisters hastighet och 

deras placering i sidled, likt det samband som redovisats i tidigare studier (Skallebæk Buch & 

Greibe, 2014). Dessutom innefattar hypotesen ett samband mellan omkörningsbredd och 

hastighetsskillnaden mellan omkörande och omkörd cyklist. Tidigare studier visar på ett positivt 

samband mellan hastighetsskillnad och omkörningsbredd; detta samband var tydligare hos 

cykelbanor med större utrymmesstandard än hos mer begränsade cykelbanor (Skallebæk Buch & 

Greibe, 2014). Därför finns det anledning att tro att ett sådant samband skulle kunna finnas även 

i de mätobjekt som studeras i denna undersökning. 

Hypotes 2: Samband mellan omkörningsbredd och hastighetsskillnad samt mellan 

sidledsplacering och hastighet. 

3.2.3 Hypotes 3 

Den tredje hypotesen handlar om att i försöksobjektet, där utrymmet är begränsat och motriktad 

trafik utgör ett väsentligt hinder för omkörning, borde en större andel cyklister föredra att 

anpassa sin hastighet istället för att göra en omkörning, till skillnad från i referensobjektet där 

möjligheten till omkörning inte påverkas av motriktad trafik. I försöksobjektet kommer alltså 

vissa omkörningar att förhindras på grund av den låga utrymmesstandarden. Således bör 

omkörningsgraden vara väsentligt lägre hos försöksobjektet än hos referensobjektet. I 

försöksobjektet borde även andelen bundna cyklister öka med ett ökande motriktat flöde. För att 

ta reda på om denna hypotes stämmer har två ansatser valts, som kommer redovisas under 

rubriken Modellansatser. 

Hypotes 3: Andelen bundna cyklister kommer vara högre och omkörningsgraden lägre på 

cykelbanor där utrymmet är starkt begränsat. 



 17 

3.2.4 Hypotes 4 

Den fjärde hypotesen handlar om hur sambandet mellan omkörningsfrekvens och flöde ser ut. 

Denna bygger på att antalet omkörningar hos en oändligt bred cykelbana kommer vara 

proportionellt mot flödet. Rent intuitivt borde ett högre flöde av cyklister leda till fler 

omkörningar per tidsenhet, givet cyklisternas hastighetsfördelning. Om bredden på cykelbanan 

istället är begränsad, och därmed också antalet faktiska körfält, borde antalet omkörningar efter 

ett visst flöde nå ett maximum för att sedan stagnera till följd av trängsel i huvudflödet, se Figur 

1. Detta antas inträffa hos försöksobjektet något tidigare än hos referensobjektet på grund av dess 

mer begränsade bredd. Däremot antas flödena hos de undersökta objekten vara så pass låga att 

den här typen av trängsel inte uppstår, med följden att sambandet blir förutsägbart och linjärt vid 

undersökt data, åtminstone hos referensobjektet. I situationer där omkörande cyklist i någon mån 

måste ta motriktat körfält i anspråk borde det däremot vara svårare att hitta ett linjärt samband 

mellan huvudflöde och omkörningsfrekvens. 

Hypotes 4: Linjärt samband mellan flöde och omkörningsfrekvens. Mer förutsägbart i 

referensobjektet än i försöksobjektet.  

 

 
Figur 1: Grön linje beskriver den fjärde hypotesen om sambandet mellan antal omkörningar och flöde. 

Svart ruta markerar den del av flödet som kommer undersökas i fallstudien. 

3.2.5 Hypotes 5 

Den femte och sista hypotesen handlar om att det går att ta fram en metod för att, utifrån 

hastigheterna på omkörande och omkörd cyklist, beräkna dimensionerande sträcka för en 

omkörning. För att göra detta kommer en modell som presenteras i Modell 3 användas. 

Hypotes 5: Möjligt att förutsäga omkörningssträckan med utgångspunkt i 

hastighetsskillnaden. 
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3.3 Modellansatser 

3.3.1 Modell 1 

Andelen bundna cyklister hos försöks- respektive referensobjektet beräknas. Cykelbanan i 

referensobjektet antas vara så pass bred att alla som vill köra om framförvarande också gör det. 

Det innebär att alla bundna cyklister hos referensobjektet kommer att vara “frivilligt bundna”, 

det vill säga de kör i kolonn utan att ha för avsikt att köra om framförvarande. På så sätt bestäms 

vilken andel av det totala cykelflödet som består av frivilligt bundna cyklister. På motsvarande 

sätt mäts andelen bundna cyklister hos försöksobjektet. Denna andel antas vara avsevärt högre än 

hos referensobjektet, medan andelen frivilligt bundna antas vara densamma. Övriga bundna 

cyklister hos försöksobjektet är ofrivilligt bundna. Genom jämförelse mellan andelen bundna 

cyklister hos försöksobjektet respektive referensobjektet kan bestämmas vilken andel av 

cyklisterna som hindras från att köra om på grund av att cykelbanan hos försöksobjektet är för 

smal. Syftet med denna modell är att pröva Hypotes 3. 

3.3.2 Modell 2 

Följande modell avser också pröva Hypotes 3. 

 

Cyklisternas hastighetsfördelning antas vara normalfördelad. När en cyklist A hinner ikapp en 

annan cyklist B (som båda är tagna ur en population med samma normalfördelade hastighet) är 

det från början känt att A:s hastighet är högre än B:s. Hastighetsskillnaden mellan A och B blir 

då en stokastisk variabel, enligt Formel 1 (Weisstein, 2017). Denna uttrycker en 

normalfördelning med väntevärde 0. På grund av villkoret vA>vB kommer bara 

fördelningsfunktionens positiva halva vara relevant.  

 
Formel 1: Sannolikheten att hastighetsskillnaden under en omkörning är u, givet en normalfördelning med väntevärde μ och 

standardavvikelse σ. Formeln bygger på Weisstein (2017) där index x och y beskriver två olika normalfördelningar. I applicerat 

fall kommer de två normalfördelningarna vara desamma. 

𝑃(𝑢) =
𝑒−[𝑢−(𝜇𝑥−𝜇𝑦)]

2
/[2(𝜎𝑥

2−𝜎𝑦
2)]

√2𝜋(𝜎𝑥
2 − 𝜎𝑦

2)
= {𝜇𝑥 = 𝜇𝑦  ; 𝜎𝑥 = 𝜎𝑦} =

𝑒−𝑢2/[4𝜎2]

√4𝜋𝜎2
 

 

Den teoretiska fördelningen på hastighetsskillnader som beskrivs i Formel 1 ovan kan användas 

för att beskriva fördelningen på hastighetsskillnader vid omkörningar om alla cyklister kör med 

sina efterfrågade hastigheter. Detta illustreras med svart linje i Figur 2 nedan. I linje med vårt 

antagande om att cyklister med väldigt små hastighetsskillnader till framförvarande troligen 

hellre kommer anpassa sin hastighet än att köra om även om det är fysiskt möjligt kommer i 

praktiken detta fenomen aldrig uppstå. Därför bör andelen omkörningar i realiteten sjunka till 

noll vid lägre hastighetsskillnader. För att åstadkomma detta bör de teoretiska omkörningarna 

viktas med en funktion som kraftigt stiger från origo för att asymptotiskt närma sig ett värde på 
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ett. En lämplig kandidat är Formel 2 nedan. Denna manipulation skulle kunna representeras av 

något som liknar orange kurva i Figur 2 nedan. 

 
Formel 2: Generell funktion som skulle kunna användas för viktning. 

𝑦 = (
𝑢𝑎

𝑢𝑎 + 𝑏
)

𝑐

 

 
 

 
Figur 2: Ideal fördelning av hastighetsskillnad vid omkörning respektive beteendeanpassad fördelning av hastighetsskillnader. 

Genom att numeriskt anpassa Formel 3 till data från olika cykelbanor skulle det vara möjligt att 

analysera data med generaliserade beräkningar. Bland annat skulle det vara möjligt att beräkna 

integralen mellan två funktioner, som anpassats till mätdata från olika cykelbanor, för att kunna 

jämföra hur stor andel omkörningar som omöjliggjorts på grund av yttre omständigheter. 

 
Formel 3: Sannolikhetsfunktion som kan anpassas till insamlade data för att beskriva beteendeanpassad fördelning av 

hastighetsskillnader. 

𝑃(𝑢) ∝
𝑒−𝑢2/[4𝜎2]

√4𝜋𝜎2
∙ (

𝑢𝑎

𝑢𝑎 + 𝑏
)

𝑐

 

3.3.3 Modell 3 

Följande uttryck ska användas för att beräkna omkörningssträcka utifrån hastigheten hos 

omkörande respektive omkörd cyklist. Detta för att pröva Hypotes 5. 
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Formel 4: Funktion som beskriver omkörningssträckan givet inblandade cyklisters respektive hastigheter och en antagen relativ 

omkörningssträcka. 

𝑠 =
𝑣2 ∙ 𝑙

(𝑣2 − 𝑣1)
 

 

v1 = omkörd cyklists hastighet 

v2 = omkörande cyklists hastighet 

l = den relativa sträcka som omkörande cyklist måste tillryggalägga för att passera 

framförvarande cyklist. Denna uppskattas till 10 meter och inkluderar två cykellängder om 2 

meter (då cyklarna ligger parallellt) plus en marginal på 3 meter mellan cyklarna före 

omkörningen påbörjas och 3 meter efter omkörningen avslutas. 

3.4 Fallstudie 

För att besvara de frågeställningar som inleder detta arbete samt pröva de hypoteser som lagts 

fram har en fallstudie utförts. Cyklisters beteende har studerats i två olika miljöer, ett 

försöksobjekt och ett referensobjekt. Avsnittet som följer beskriver metoden, samt redogör för de 

två mätobjektet mer i detalj. 

3.4.1 Metod 

Hypotesprövningen kommer genomföras med hjälp av en fallstudie, där mätningar utförs på ett 

försöksobjekt. Data från försöksobjektet kommer därefter jämföras med motsvarande data från 

ett referensobjekt. Som försöksobjekt väljs en mycket smal, men högt trafikerad cykelbana, där 

cyklisternas beteende starkt kan antas påverkas av infrastrukturens fysiska förutsättningar i 

kombination med interaktioner med andra cyklister. Som referensobjekt väljs istället en generöst 

utformad cykelbana, där utformningen är sådan att cyklisterna i vissa avseende kan antas bete sig 

som om utrymmet vore obegränsat. Försöksobjekt och referensobjekt kommer båda vara 

dubbelriktade och relativt plana. Dessutom kommer de vara skilda från gångtrafik samt ha ett 

tydligt huvudflöde i maxtimmen. 

 

All väsentlig datainsamling kommer att göras genom videofilmning som analyseras manuellt i 

efterhand. Videoupptagning kommer huvudsakligen att ske under maxtimmen morgon (7:30-

09:00) under ett antal dagar i april och maj 2017 med gynnsamma väderförhållanden (ingen 

nederbörd, låg vindstyrka). Som utrustning kommer att användas en videokamera av modellen 

Garmin Virb, vilken monteras stabilt kring en stolpe. Fördelen med kameran är att den är 

lättmanövrerad, har relativt lång batteritid, tål vatten och vind och att det går enkelt att vid 

redigering infoga en tidsstämpel som även visar sekunder. Till fördelarna hör också kamerans 

ringa storlek, med vilken den blir diskret nog att den inte drar cyklisternas uppmärksamhet till 

sig, vilket annars hade kunnat påverka deras beteende. Videofilmerna kommer att spelas in med 

50 bildrutor per sekund och med en upplösning på 1080p, vilket möjliggör noggranna mätningar 

vid analysen.  
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I båda mätobjekten placeras kameran på broar rakt ovanför cykelbanorna, vilket ger mycket god 

sikt över en lång mätsträcka. För att förenkla videoanalysen kommer referenspunkter att märkas 

ut längs cykelbanan var fjärde meter.  

 

Det insamlade videomaterialet kommer att analyseras manuellt för att generera rådata. 

Datainsamlingen består av tre delar: 

1. Mätningar av omkörningar: hastighet och sidledsplacering 

2. Mätningar av flöde: huvudflöde, motriktat flöde, antal omkörningar och andel bundna 

cyklister i huvudflödet 

3. Mätning av hastigheter: hastigheter på fria cyklister. 

 

Vid datainsamlingens första del registreras hastigheten genom tidtagning mellan några av de 

utplacerade referenspunkterna. Tidtagning görs över ett avstånd på 25–30 meter om möjligt, i 

andra fall används ett kortare avstånd. Cyklarnas sidledsplacering registreras genom mätningar 

av pixlar mellan körbanekanten och respektive cykel samt mittlinjen för att genom en 

likformighetsberäkning avgöra det verkliga avståndet, se Figur 3. Differensen mellan cyklarnas 

avstånd till körbanekanten för respektive cyklist i par kommer att ge omkörningsbredden. För att 

få tillräckligt mycket data har en bedömning gjorts att cirka 150 omkörningar från respektive 

mätobjekt bör vara tillräckligt med tanke på detta arbetes omfattning. Det motsvarar ungefär 4 

timmar videomaterial från vardera mätobjekt. 

 

 
Figur 3: Cyklisternas sidledsplacering registrerades genom mätningar av pixlar mellan körbanekant och respektive ckelhjul. 

Vid datainsamlingens andra del registreras de respektive flödena och antalet omkörningar genom 

manuell räkning från filmen. Vid denna del används cirka 16 femminutersintervall vid respektive 
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mätobjekt. Femminutersintervallen väljs ut med avseende på att hitta jämförbara flöden. 

Mätsträckan på vilken antalet omkörningar räknas omfattar cirka 40 meter i varje mätobjekt. 

Andel bundna cyklister i huvudflödet beräknas genom räkning av cyklister som befinner sig med 

ett tidsavstånd på mindre än 1,5 sekund till framförvarande cyklist (se vidare definition nedan 

under rubriken Antaganden).  

 

Vid datainsamlingens tredje del registreras hastigheterna på samma sätt som i den första delen 

för cyklister som inte uppfyller definitionen av bundna cyklister. Här används ett underlag på 

100 cyklister. 

 

Slutligen kommer modellansatserna jämföras med fallstudiens resultat för att pröva om de 

framlagda hypoteserna stämmer. Arbetet avslutas med en diskussion kring hur resultatet ska 

tolkas, samt med förslag kring hur vidare studier kan utforska detta område. 

3.4.2 Beskrivning av referensobjekt 

I denna undersökning har cykelbanan längs Rålambshovsleden valts ut som referensobjekt. 

Denna cykelbana är en del av cykelstråket mellan Västerort och Stockholm city. Stråket 

innefattar även Norr Mälarstrand och på den sammanlagda sträckan når flödet nivåer upp mot 10 

000 cyklister per dygn vilket gör det till ett av innerstadens mest trafikerade stråk (Stockholms 

stad, 2015). Cykelbanan längs Rålambshovsleden har under hösten 2016 breddats till en 

dubbelriktad separerad cykelväg med en sammanlagd bredd på 4,5 meter. Under tiden för 

mätningarna (april - maj 2017) kommer cykelbanan alltså genomgå sin första trafikvår med 

nuvarande utformning. 

 

 
Figur 4: Karta över Rålambshovsleden där kamerans placering markerats ut med en röd prick. De röda strecken markerar 

mätsträcka. Skärmdump från Google Maps. 
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Gångtrafik är separerad från cykelbanan och förlagd till gångvägar genom Rålambshovsparken. 

GCM-handboken rekommenderar under givna förutsättningar och flöden en total 

cykelbanebredd på mer än 2,5 meter (Tabell 1, s. 12), och då bredden är nästan det dubbla kan 

förutsättningarna på vägen anses generösa. I enlighet med Tabell 1 (s. 12) innebär en 

cykelbanebredd på 2,10 meter eller mer för en enkelriktad cykelbana att den i praktiken fungerar 

som en bana med två faktiska körfält. Med en körfältsbredd på 2,9 meter skulle enligt studien ett 

tredje faktiskt körfält kunna uppstå, om än med lägre servicenivå. Med tanke på cykelbanans 

totalbredd om 4,5 meter skulle det alltså vara teoretiskt möjligt att köra tre cyklar i bredd i den 

ena riktningen genom att inkräkta på det motriktade körfältet och fortfarande lämna 1,6 meter 

fritt utrymme för motriktad trafik. Om detta fenomen uppstår i praktiken beror däremot på 

cyklisternas beteende och cykelbanans flöde. 

 

Ännu en aspekt som förtjänar att tas med i beräkningarna är att flödet till stor del är enkelriktat 

beroende på tid på dygnet. Redan med mycket begränsade observationer är det tydligt att flödet 

på Rålambshovsleden är övervägande riktat in mot Stockholm city i morgonrusningen och riktat 

ut mot Västerort på eftermiddagen. Mot denna bakgrund vore det rimligt att inte heller mötande 

trafik kommer utgöra något hinder för cyklisterna på Rålambshovsleden.  

 

Kameran har vid mätningarna placerats på den gångbro som förbinder Fridhemsgatan med 

Rålambshovsparken. På så sätt har det varit möjligt att ha god sikt över vad som sker på 

cykelbanan. Vid två mättillfällen har kameran riktats västerut och vid ett mättillfälle riktades den 

österut. Eftersom cykelbanan längs hela Rålambshovsparken är jämnbred och omgiven av plan 

mark på båda sidor har ingen vidare hänsyn tagits till att kameran varit riktad åt olika håll. Med 

detta som bakgrund har dessutom ingen skillnad gjorts mellan insamling av data på 

omkörningsbredd på morgonen respektive eftermiddagen. 

 

 
Figur 5: Vy från gångbron där kameran monterades. Till vänster syns vyn västerut, och till höger syns vyn österut. 
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3.4.3 Beskrivning av försöksobjekt 

Längs med Riddarholmskanalen går Munkbron, som tillsammans med Skeppsbron utgör en av 

de två cykelleder genom Gamla stan som förbinder Stockholms södra och norra delar. På 

Munkbrons cykelbana registrerades i snitt drygt 9000 cyklister per dygn under 2015 och är 

därmed det näst mest trafikerade cykelstråket över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm (Stockholms 

stad, 2015).  
 

 
Figur 6: Kartbild över Munkbron, med aktuell mätsträcka och kameraplacering utmarkerad med orange linje respektive prick. 

Skärmdump från Google Maps. 

 

Längs Riddarholmskanalen är den dubbelriktade cykelbanan mycket smal, med en totalbredd på 

2,4 meter. Cykelbanan är dessutom delvis begränsad av en hög mur i öst och ett räcke längs med 

kanalen i väst. Dessa hårda fysiska begränsningar kan tänkas påverka cyklisternas benägenhet att 

placera sig i cykelbanans ytterkanter.  

 

Gångtrafik är tillåten längs den norra delen av cykelbanan i separerat gångfält. Som redovisades i 

Tabell 4 (s. 13) rekommenderar GCM-handboken utifrån de aktuella flödena en cykelbanebredd 

på mer än 2,5 meter. Därmed kan cykelbanan antas vara underdimensionerad för det aktuella 

flödet. I enlighet med de resultat som presenteras i Tabell 1 (s. 12) ger ett enkelriktat cykelkörfält 

på 1,2 meter inte möjlighet till omkörning. Utifrån detta måste eventuella omkörningar kunna ta 

motriktat körfält i anspråk och således borde möjligheterna till omkörning påverkas starkt av det 

motriktade flödet. Dessutom skulle en omkörning minimalt kräva en bredd på 1,65 meter vilket 

lämnar 0,75 meter över till motriktat körfält. Med tanke på VGU:s dimensionerande marginal i 

sidled på 0,3 meter skulle detta i teorin inte vara tillräckligt för att en omkörning med möte ska 

kunna inträffa på Munkbron. Om det i praktiken däremot sker några sådana omkörningar eller ej 

kommer empirin utvisa. 
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Kameran har vid mätningarna placerats på 

Riddarholmsbron som förbinder Munkbron med 

Riddarholmen. Kameran riktades norrut, eftersom 

detta gav bäst sikt över cykelbanan. Mätningarna har 

gjorts på det norrgående flödet. Som syns i Figur 7 är 

en del av mätområdet begränsat av en vägg, vilket 

måste beaktas i analysen. Dessutom finns en svag 

uppförslutning norrut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Vy från Riddarhomsbron ner på Munkbrons 

cykelbana.I bildens nedre del syns hur en hög mur 

begränsar cykelbanan. 

4 Resultat 

4.1.1 Hastigheter 

Hastigheten mättes på 100 fria cyklister i vardera mätobjekt. Från denna data gjordes 

nedanstående histogram över fördelningen. 

  
Figur 8: Fördelning av hastigheten hos fria cyklister i respektive mätobjekt. 
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Fördelningen på hastigheter för fria cyklister skiljer sig något mellan försöksobjektet och 

referensobjektet, men båda ser ut att vara normalfördelade. Avvikelser från normalfördelningen 

är att vänta, då datan endast avser 100 mätningar. Som kan utläsas i Tabell 7 nedan var 

snitthastigheten i referensobjeketet 24 km/h, att jämföra med bara 22 km/h i försöksobjektet. Det 

stämmer väl överens med det positiva samband mellan cykelbanebredd och snitthastighet som 

påvisades av Skallebæk Buch & Greibe (2014). 

 
Tabell 7: Uppmätta snitthastigheter för fria cyklister i respektive mätobjekt. 

Hastigheter fria cyklister Referensobjekt Försöksobjekt 

Medelvärde (km/h) 24 22 

Standardavvikelse (km/h) 3,4 3,9 

 

Medelvärdena i tabellen ovan är att jämföra med de genomsnittliga hastigheter mellan 20,2 och 

23,7 km/h som uppmättes av Skallebæk Buch & Greibe (2014). Värdena ligger alltså i samma 

intervall som tidigare studier visat. För att säkerställa att det faktiskt fanns en statistisk skillnad 

mellan väntevärdena genomfördes ett t-test som redovisas i tabellen nedan. Som synes bekräftar 

testet på 95-procentnivån att väntevärdena skiljer sig åt. 

 
Tabell 8: T-testet visar att det finns en skillnad mellan hastigheternas väntevärde. 

t-kvot 4,43 

P(T≤t) tvåsidig 0,00 

t-kritisk tvåsidig 1,97 

4.1.2 Hastigheter vid omkörning 

Hastigheterna vid omkörning observerades hos 150 omkörningar i respektive mätobjekt och 

uppvisade följande spridning. De ljusare staplarna visar hastigheten hos omkörd cyklist, medan 

de mörka staplarna visar hastigheten hos omkörande cyklist. Som kan utläsas ur grafen ser 

hastigheten hos cyklisterna ut att vara normalfördelade. 
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Figur 9: Fördelning av hastigheter vid omkörning i respektive mätobjekt. 

Medelhastighet hos omkörande respektive omkörd cyklist presenteras i Tabell 9 nedan.  

 
Tabell 9: Genomsnittliga hastigheter för omkörande och omkörd cyklist i respektive mätobjekt. 

 Referensobjekt Försöksobjekt 

Medelhastighet omkörd 

(km/h) 

21 18 

Medelhastighet omkörande 

(km/h) 

28 25 

4.1.3 Sidledsplacering 

Sidledsplacering och omkörningsbredd uppmättes på 150 omkörningar i respektive mätobjekt. 

Resultatens fördelning redovisas i två histogram i Figur 10. 

 
Figur 10: Fördelning av cyklisternas sidledsposition i respektive mätobjekt. I varje mätobjekt har ca 150 observationer gjorts. 
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Eftersom försöksobjektets körbana var 1,2 meter bred kan ur figuren ovan utläsas att samtliga 

omkörande cyklar tog motriktat körfält i anspråk under omkörning. Vid referensobjektet valde 

52 procent av omkörande cyklister att köra över i motriktat körfält, trots att det egna körfältet var 

nästan lika brett som försöksobjektets totala körbana. 

 
Tabell 10: Sidledsplacering för omkörande och omkörd cyklist i respektive mätobjekt. 

 Sidledsplacering, 

medelvärde (m) 

Sidledsplacering, 

standardavvikelse 

(m) 

Referensobjekt Omkörd 0,9 0,3 

Omkörande 2,3 0,4 

Försöksobjekt Omkörd 0,5 0,2 

Omkörande 1,7 0,2 

 

Vid bearbetning av data från försöksobjektet anpassades avståndet med hänsyn till den 

väggeffektskorrigeringsterm på 0,3 meter som påvisades av Archer & Gustafsson (2012). Mer 

bestämt subtraherades 0,3 meter från de sidledsplaceringar som uppmätts längs med den vägg 

som avgränsar cykelbanans södra del i försöksobjektet. Det visade sig att en korrigeringsterm på 

0,3 meter gav lägst spridning på sammanlagda data, vilket kan ses som en validering av denna 

term. 

 

  
Figur 11: Samband mellan avstånd till körbanekant och hastighet hos omkörda cyklar. Cirka 140 observationer har klassats in i 

intervall om 0,2 meter i avstånd till körbanebredd.  
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I enlighet med Skallebæk Buch & Greibe (2014) tyder den här studiens resultat på att omkörd 

cyklist väljer att placera sig längre från körbanekanten vid högre hastigheter än vid lägre. Trots 

att linjernas lutning skiljer sig något är det svårt att dra slutsatser om att avståndet till 

körbanekanten skulle öka mer vid försöksobjektet än vid referensobjektet med tanke på 

skillnaden i avgränsning av datan.  

4.1.4 Omkörningsbredd 

Genom att beräkna differensen mellan sidledsplaceringen hos omkörande och omkörd cyklist 

togs värden på omkörningsbredd fram. I varje mätobjekt registrerades 150 omkörningar; 

omkörningsbredden för dessa redovisas i diagrammen i Figur 12. 

  
Figur 12: Omkörningsbredd som funktion av hastighetsskillnad. Inte i något av mätobjekten kunde någon trend påvisas. Röd 

linje markerar väntevärde. 

 

Som kan ses här ovan tyder varken datan från referensobjektet eller försöksobjektet på något som 

helst samband mellan omkörningsbredd och hastighetsskillnad. Detta talar emot hypotes 2, och 

är ett diametralt motsatt resultat jämfört med det som presenterades i Skallebæk Buch & Greibe 

(2014). Däremot kan observeras att omkörningsbredden är mer koncentrerad hos försöksobjektet 

och dessutom lägre med ett medelvärde på 1,1 meter jämfört med 1,5 meter hos referensobjektet. 

Den betydligt större spridningen återges i Figur 13 nedan. Standardavvikelse för referensobjektet 

är 0,29 meter och för försöksobjektet 0,16 meter.  
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Figur 13: Fördelning av omkörningsbredd i respektive mätobjekt. 

4.1.5 Omkörningssträcka 

Med hjälp av det uttryck som presenterades i Modell 3 har en möjlig fördelning av 

omkörningssträcka beräknats. Som utgångspunkt för att beräkna denna sträcka har 

hastighetsskillnaden mellan omkörande och omkörd cyklist använts. Resultatet av dessa 

beräkningar presenteras i Figur 14 nedan. Viktigt att komma ihåg är att dessa grafer endast 

baseras på Formel 4 och inte har kunnat valideras, eftersom det inte gick att samla in tillräckligt 

många fullbordade omkörningar med denna studies data. 

 
Figur 14: Fördelning av beräknad omkörningssträcka vid de två mätobjekten. Färgat område markerar 85 % av datan. 

 

Den skuggade arean i graferna ovan markerar de omkörningar som befinner sig under 85-

percentilen. I försöksobjektet var 85-percentilen för omkörningssträcka 52 meter, medan den var 

74 meter i referensobjektet. Genom kompletterande mätningar på faktisk omkörningssträcka 

skulle det vara möjligt att testa hur väl Modell 3 stämmer med verkligheten. Därigenom skulle 

dimensionerande omkörningssträcka kunna bestämmas, vilken skulle kunna användas vid 

utformning av cykelbanor med särskilda omkörningsbara sektioner. 
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4.1.6 Omkörningar och flöde 

Genom att räkna huvudflödet och antal omkörningar uppdelat på femminutersintervall erhölls 

följande samband mellan flöde och omkörningsfrekvens. För referensobjektet användes 14 

observationer och i försöksobjektet användes 18 observationer. 

 
Figur 15: Omkörningssfrekvens som funktion av flödet i respektive mätobjekt. 

 

Som synes finns det ett starkt samband mellan omkörningsfrekvens och cykelflöde vid 

referensobjektet. Detta stämmer överens med Hypotes 4 om att det på en cykelbana med 

obegränsat utrymme borde finnas ett konstant samband mellan flöde och omkörningsfrekvens. 

Däremot är sambandet inte lika tydligt hos försöksobjektet; förklaringsgraden ligger på 0,24 till 

skillnad från 0,73 för referensobjektet. Även detta stämmer överens med hypotesen. Detta kan 

tänkas bero på att flödet närmar sig någon form av kapacitetsgräns, vilket kan härledas till Figur 

1, s. 17, där omkörningsfrekvensen beror linjärt av flödet fram tills att kapacitetsgränsen nås och 

omkörningsfrekvensen bryter samman. I försöksobjektet har inte ett enda fall observerats där en 

omkörning sker utan att ta motriktat körfält i anspråk (se Figur 10, s. 21). Med detta bör alltså 

antalet omkörningar inte bara bero på flödet i mätriktningen utan också på motriktat flöde. 

Genom att diskretisera data och endast observera de högsta motriktade flödena kan en negativ 

trend tydas i sambandet mellan antal omkörningar och motriktat flöde, se Figur 16. Däremot går 

detta inte att belägga statiskt med tanke på det ytterst begränsade antalet datapunkter. Med ett 

större dataunderlag hade en multipel regressionsanalys kunnat göras för att skapa en modell för 

att förutsäga antal omkörningar givet vissa förklaringsvariabler. 
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Figur 16: I försöksobjektet visade omkörningsfrekvensen en viss tendens att minska med ett ökande motriktat flöde. 

4.1.7 Bundna cyklister och omkörningsgrad 

Mätningarna visade att andelen bundna cyklister i snitt var 20 procentenheter högre i 

försöksobjektet än i referensobjektet. Som utläses ur Tabell 12 kan det statistiskt säkerställas på 

95-procentnivån att väntevärdena för andelen bundna cyklister skiljer sig mellan de två 

mätobjekten. Omkörningsgraden var två procentenheter högre hos försöksobjektet än hos 

referensobjektet, men denna skillnaden kunde inte säkerställas statistiskt, se Tabell 12. Detta går 

tvärt emot det som presenterats i Hypotes 3. Vidare gjordes en gruppering av data för att 

möjliggöra jämförelse mellan andelen bundna cyklister och omkörningsgrad under tidsintervall 

med jämförbara flöden i enlighet med Modell 1. Resultatet av denna jämförelse redovisas i 

Tabell 11 nedan. 

 
Tabell 11: Skillnad i andel bundna cyklister och omkörningsgrad (i procentenheter), uppdelat på tidsintervall med flöden i 

samma storleksordning. I parentes anges motriktat flöde hos de undersökta femminutersintervallen i snitt hos försöksobjektet. 

För rad fyra och fem anger skillnaden differensen mellan mätobjekten, där negativt värde innebär att försöksobjektets andel är 

lägre än referensobjektets. 

Huvudflöde (cyklister/5 min) 45–60 (15) 60–75 (11) 75–90 (17) 90–105 

(22) 

Andel bundna, referensobjektet 

(procent) 

9 13 11 15 

Andel bundna, försöksobjektet 

(procent) 

18 27 34 34 

Skillnad andel bundna 

(procentenheter) 

10 14 23 19 

Skillnad omkörningsgrad 

(procentenheter) 

4 9 -1 -4 
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Som går att utläsa ur tabellen ovan var andelen bundna cyklister högre i försöksobjektet än i 

referensobjektet i samtliga flödesintervall. Resultaten var emellertid mindre entydiga avseende 

omkörningsgrad. För flöden under 75 cyklister/5 min var omkörningsgraden högre i 

försöksobjektet än i referensobjektet, medan omkörningsgrad för flöden över 75 cyklister/5 min 

var högre i referensobjektet. Ur denna data kan alltså utläsas att 10–23 procent av cyklisterna hos 

försöksobjektet är ofrivilligt bundna och att detta ökar i takt med huvudflödet. 

 
Tabell 12: T-testet visar att andelen bundna cyklister skiljer sig på 95-procentnivån mellan de två mätobjekten för andel bundna, 

medan omkörningsgraden inte gör det. 

 Andel bundna Omkörningsgrad 

t-kvot -7,86 -0,74 

P(T≤t) tvåsidig 0,00 0,46 

t-kritisk tvåsidig 2,05 2,05 

 

 

  
Figur 17: Andelen bundna cyklister som funktion av motriktat flöde i respektive mätobjekt. Observera att axlarna skiljer sig åt. 

Som kan utläsas ur graferna ovan tenderar andelen bundna cyklister hos försöksobjektet att öka 

med ett ökande motriktat flöde, med en förklaringsgrad på 0,34. Någon sådan trend kan däremot 

inte ses hos referensobjektet; förklaringsgraden är endast 0,10. Detta är väntat eftersom 

möjligheten till omkörning i referensobjektet inte borde påverkas av motriktad trafik. 
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4.1.8 Hastighetsskillnader vid omkörning 

Hastigheten hos omkörande och omkörd cyklist uppmättes i 150 omkörningar i vardera 

mätobjekt. För varje omkörning beräknades därefter skillnaden i hastighet mellan omkörande 

och omkörd cyklist, och resultatet presenteras i Figur 18 nedan. 

 
Figur 18: Fördelning av hastighetsskillnader vid omkörning. 

 

Som framgår av figurerna är hastighetsskillnaderna hos referensobjektet fördelade med samma 

form som presenterades i Figur 2 (s. 19). Däremot följer försöksobjektet inte riktigt samma 

fördelning, anledningen till detta kan delvis ha att göra med att registreringen av datan gjordes 

hos försöksobjektet först. Med tanke på att analysmetoden var helt manuell kan förbättrad 

mätnoggrannhet över tid förklara varför de respektive objekten ger så pass olika 

modellöverensstämmelse. 

 
Tabell 13: Genomsnittlig hastighetsskillnad mellan omkörande och omkörd cyklist hos respektive mätobjekt. 

Hastighetsskillnad Medelvärde (km/h) Standardavvikelse (km/h) 

Referensobjekt 7,0 3,4 

Försöksobjekt 7,7 3,5 

 

Resultaten i Tabell 13 skiljer sig markant från den genomsnittliga hastighetsskillnad på 3,2–4,8 

km/h som presenterades i Skallebæk Buch & Greibe (2014). Detta kan bland annat förklaras med 

deras studie valt att räkna med cyklister som kör jämsides utan inbördes hastighetsskillnad, även 

om detta inte kan definieras som en omkörning.  
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Genom att anpassa Formel 3 (som upprepas nedan) från Modell 2 till mätdatan fås den graf som 

presenteras i Figur 19. De tre justeringsvariablerna a, b och c väljs med hjälp av minsta 

kvadratmetoden och presenteras i Tabell 14 nedan. 

 
Formel 5. Upprepning av Formel 3 som ursprungligen presenteras på s. 19. 

𝑃(𝑢) ∝
𝑒−𝑢2/[4𝜎2]

√4𝜋𝜎2
∙ (

𝑢𝑎

𝑢𝑎 + 𝑏
)

𝑐

 

 
Figur 19: Anpassningsfunktion till fördelning av hastighetsskillnader. Gul kurva visar ideal fördelning av hastighetsskillnader, 

svart kurva visar hur fördelningen ser ut när funktionen anpassats till data. Grå punkter markerar mätdata från referensobjektet. 

Tabell 14: Val av justeringsvariabler till anpassningsfunktionen. 

A 3 

B 4 

C 1 

 

Ur detta kan integralen mellan de två kurvorna beräknas för att avgöra hur många cyklister som 

väljer att inte påbörja en omkörning trots en högre efterfrågad hastighet. Detta antal bör 

rimligtvis motsvaras av andelen bundna cyklister som presenterades i Tabell 11. Detta kräver 

dock information om antalet omkörningar som skulle ske i idealfallet under givna flöden. 

 

Tanken var att jämföra anpassningsfunktionenerna tillhörande vardera mätobjekt. Emellertid 

skulle den jämförelsen inte ge någon väsentlig information med tanke på det tvetydiga resultatet 

om skillnaden i omkörningsgrad som redovisades i Tabell 11. För att vikta 

anpassningsfunktionerna krävs entydig kunskap om omkörningsgrad. 
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4.1.9 Övriga observationer 

Sporadiska observationer har visat att vissa cyklister är villiga att göra omkörningar trots brist på 

utrymme. Till exempel kunde i försöksobjektet en handfull omkörningar med möte observeras, 

trots att utrymmesstandarden är så pass låg att detta egentligen inte ska vara möjligt. Dessutom 

kunde observeras hur den generösa utrymmesstandarden i referensobjektet i ett par fall tillät 

nästan häpnadsväckande passager. I Figur 20 visas några utvalda exempel på omkörningar som 

observerats. 

 

 
Figur 20: Exempel på dubbla och trippla omkörningar som sker samtidigt som 

mötande cyklister befinner sig i det motriktade körfältet. 

5 Diskussion 

5.1 Jämförelse med befintliga studier 

I försöksobjektet har inte ett enda fall observerats där en omkörning sker utan att ta motriktat 

körfält i anspråk (Figur 10, s. 27). Det är i enlighet med de värden på faktiska körfält som 

redovisades av Skallebæk Buch & Greibe (2014) och kan ses som en validering av denna studies 

resultat. 

 

Vid jämförelse av tidigare studiers värde på avstånd till körbanekant syns skillnader, se Tabell 

15. Som kan utläsas stämmer avståndet vid försöksobjektet väl överens med det resultat som 
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visats för cykelbanor med lägre servicenivå i Skallebæk Buch & Greibe (2014). Däremot visade 

Archer & Gustafsson (2012) ett betydligt högre värde trots att detta tagits från samma väg. 

Denna skillnad kan däremot förklaras av att den studien valt att mäta i kurvan som föranleder vår 

mätsträcka. Dessutom kan skillnaden förklaras med att studien även räknat med cyklister som 

inte blir omkörda. Hos referensobjektet gavs en mycket högre avstånd till körbanekant än 

motsvarande för cykelbanor med högre servicenivå i Skallebæk Buch & Greibe (2014), trots att 

de fysiska körfälten hade motsvarande bredd. Detta kan tänkas bero på att det motriktade 

körfältet som fanns vid denna studies referensobjekt kan ha påverkat cyklisternas upplevelse av 

utrymmet till den grad att de valt att placera sig betydligt längre ut. 

 
Tabell 15: Jämförelse av medelvärdet för avstånd till körbanekant hos olika studier. Lägre servicenivå motsvaras av 

försöksobjektet i denna studie; högre servicenivå motsvaras av referensobjekt. 

 Sidledsplacering omkörd, 

lägre servicenivå (m) 

Sidledsplacering omkörd, 

högre servicenivå (m) 

Denna studie 0,5 0,9 

Skallebæk Buch & Greibe 0,5 0,6 

Archer & Gustafsson 0,9 - 

 

I likhet med den data som presenterats av Skallebæk Buch & Greibe (2014) verkar det finnas ett 

positivt samband mellan cyklisternas hastighet och placering i sidled. Detta validerar denna 

studies resultat. 

 

Omkörningsbredden hos försöksobjektet kan ses som en validering av Archer & Gustafsson 

(2012) som kom fram till samma omkörningsbredd på Munkbron. Att värdena för både 

försöksobjektet och referensobjektet var något högre än i Skallebæk Buch & Greibe (2014) kan 

förklaras med att denna studie valde att räkna med cyklar som även körde jämsides. Att 

omkörningsbredden hos referensobjektet var högre kan dessutom motiveras på samma sätt som 

ovan – att omkörningen här också kunde ta motriktat körfält i anspråk. 

 
Tabell 16: Jämförelse av medelvärdet för omkördningsbredd till körbanekant hos olika studier. Lägre servicenivå motsvaras av 

försöksobjektet i denna studie; högre servicenivå motsvaras av referensobjekt. 

 Omkörningsbredd, lägre 

servicenivå (m) 

Omkörningsbredd, högre 

servicenivå (m) 

Denna studie 1,1 1,5 

Skallebæk Buch & Greibe 0,9 1,1 

Archer & Gustafsson 1,1 - 
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Till skillnad från Skallebæk Buch & Greibe (2014) kunde inte något samband mellan 

omkörningsbredd och hastighetsskillnad urskiljas. Det kan förklaras med att sambandet från 

början var relativt svagt i datan från Skallebæk Buch & Greibe (2014), samt med att olika mät- 

och analysmetoder har använts. 

 

Vidare visade resultatet en genomsnittlig hastighetskillnad på 7,0 respektive 7,7 km/h mellan 

omkörande och omkörd cyklist. Det var nästan dubbla hastighetsskillnaden mot vad som 

redovisades av Skallebæk Buch & Greibe (2014). Detta kan åtminstone till del kan förklaras med 

att den studien även räknade med cyklister som cyklade jämsides utan inbördes 

hastighetsskillnad. 

5.2 Hypotesprövning 

Hypotes 1: Hastighetsfördelningen skiljer sig beroende på utrymmesstandard  

Det har påvisats skillnader mellan fördelningen av hastigheter, vilket säkerställts med ett t-test på 

95-procentnivån. Genomsnittshastigheterna stämde även väl överens med de snitthastigheter som 

uppmätts av Skallebæk Buch & Greibe (2014). Den genomsnittliga hastigheten hos de cyklister 

som studerades i försöksobjektet var enligt data 3 km/h lägre än i referensobjektet, vilket är i 

linje med det positiva samband mellan cykelbanebredd och snitthastighet som redovisades i 

Skallebæk Buch & Greibe (2014). Det är dock svårt att säga vad detta säkert beror på. Under 

antagandet att sammansättningen av cyklister är densamma hos de båda mätobjekten skulle hela 

skillnaden i hastighet kunna tillskrivas skillnaden i utrymmesstandard. Med studiens data är det 

emellertid inte möjligt att utesluta att det faktiskt är skillnad på de cyklister som passerar 

försöksobjektet respektive referensobjektet. Den rimligaste förklaringen till skillnaden i hastighet 

är dock att cykelbanan lutar svagt uppåt i försöksobjektet, medan cykelbanan i referensobjektet 

är helt plan. 

Hypotes 2: Samband mellan omkörningsbredd och hastighetsskillnad samt mellan 

sidledsplacering och hastighet 

Den insamlade datan har inte kunnat visa på något samband mellan omkörningsbredd och 

hastighetsskillnad, varken i försöksobjektet eller referensobjektet. Därmed stämmer resultatet 

inte med det samband som redovisas av Skallebæk Buch & Greibe (2014). Med tanke på att så 

många som 150 omkörningar registrerats i vardera mätobjekt är det inte troligt att anledningen 

till bristen på samband är för få datapunkter. Snarare än att omkörningsbredden beror på 

hastighetsskillnaden mellan omkörande och omkörd cyklist verkar den vara slumpmässig, 

alternativt att den har mer att göra med den individuella cyklistens bekvämlighetspreferenser. 

Däremot har denna studie, i likhet med Skallebæk Buch & Greibe (2014), funnit ett positivt 

samband mellan cyklisters hastighet och placering i sidled. 
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Dessutom noterades att genomsnittligt avstånd till körbanekant och omkörningsbredd hos 

försöksobjektet stämde väl överens med de värden som presenterades av Archer & Gustafsson 

(2012). Detta kan betraktas som en validering av vald mätmetod, vilket därmed stärker 

tillförlitligheten hos all data som behandlar avstånd i sidled. Därtill observerades, i likhet med 

Skallebæk Buch & Greibe (2014) att det i båda mätobjekten fanns ett positivt samband mellan 

ökande hastighet och större avstånd till körbanekant. Dessutom visade data att cyklister 

tenderade att placera sig längre från körbanekanten i referensobjeketet. Detta är en viktig 

observation eftersom den visar att nyttan med en ökad cykelbanebredd till del ”äts upp” av det 

faktum att cyklisterna placerar sig så att de har en större marginal till kanten. Dessutom bör 

nämnas att avstånd till körbanekant ökar ytterligare om det finns ett motriktat körfält att tillgå. 

Hypotes 3: Andelen bundna cyklister kommer vara högre och omkörningsgraden lägre på 

cykelbanor där utrymmet är starkt begränsat 

Utförda mätningar visade att andelen bundna cyklister var cirka 20 procentenheter högre hos 

försöksobjektet än hos referensobjektet, och att det fanns en skillnad säkerställdes statistiskt på 

95-procentnivån. Det tyder på att en del omkörningar hindras från att inträffa i försöksobjektet. 

Det fanns även en viss trend att andelen bundna cyklister ökade med det motriktade flödet i 

försöksobjektet. Dessa resultat tyder på att hypotesen stämmer, det vill säga att en större andel av 

cyklisterna väljer att hellre anpassa sin hastighet till framförvarande än att inleda en omkörning 

när utrymmet är starkt begränsat. 

 

Rörande hypotesen om omkörningsgrad visade det sig vara omöjligt att bevisa att det faktiskt var 

någon skillnad. En anledning till att resultatet visade detta kan ha varit att försöksobjektets 

mätsträcka föranleddes av en skarpare kurva där omkörningsmöjligheterna kan tänkas ha varit än 

mer begränsade, en så kallad flaskhals. Således kan andelen omkörningar ha varit 

överrepresenterade inom mätsträckan jämfört med cykelbanan i övrigt. 

Hypotes 4: Linjärt samband mellan flöde och omkörningsfrekvens. Mer förutsägbart i 

referensobjektet än i försöksobjektet.  

Resultatet av studien visade att det fanns ett tydligt linjärt samband mellan flöde och 

omkörningsfrekvens hos referensobjektet. Förklaringsgraden låg hos referensobjektet på 0,73 

vilket bedöms tillräckligt. Samtidigt var sambandet inte alls lika tydligt hos försöksobjektet. Den 

linjära anpassningen till datapunkterna nådde bara en förklaringsgrad på 0,24 och sambandet kan 

därmed anses svagt. Det är möjligt att en högre förklaringsgrad skulle erhållas om fler 

datapunkter fanns tillgängliga, men det faktum att sambandet mellan flöde och 

omkörningsfrekvens är mindre förutsägbart i försöksobjektet stämmer med hypotes 4. Mer 

bestämt bekräftar det förväntningarna om att omkörningsfrekvensen i försöksobjektet påverkas 

av fler faktorer än bara flödet, till exempel storleken på det motriktade flödet. Det fanns 

tendenser till ett negativt samband mellan omkörningsfrekvens och motriktat flöde hos 

försöksobjektet, men för att kunna säkerställa detta krävs fler observationer. 
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Hypotes 5: Möjligt att förutsäga omkörningssträckan med utgångspunkt i hastighetsskillnaden? 

Med utgångspunkt i hastigheten hos omkörande och omkörd cyklist var det möjligt att göra en 

modell för hur lång omkörningssträckan borde bli. Det har inte funnits tillräckliga mätresurser 

för att kunna kalibrera eller ens validera denna modell, men det fåtal stickprov som kunnat göras 

har i någon mån visat att modellen åtminstone ger sträckor i rätt storleksordning. För att 

undersöka om modellen stämmer rekommenderas vidare mätningar på detta område.  

5.3 Modellutvärdering 

Modell 1: Jämföra andelen bundna cyklister samt omkörningsgraden  

Utifrån hypotesprövning 3 ovan framgår att mätningar på andel bundna cyklister ter sig vara mer 

effektivt för att mäta hur en dålig utrymmesstandard påverkar omkörningsfrekvensen. Att enskilt 

studera omkörningsgraden kan leda till att andra effekter, som närvaro av flaskhals, påverkar 

resultatet. 

Modell 2: Jämföra cykelbanors prestanda genom att använda hastighetsspridningen 

Att använda hastighetsspridningen för att jämföra cykelbanors prestanda visade sig vara 

komplicerat, trots att modellansatsen stämde överens med datan. Den förutsatte delvis att båda 

cykelbanorna hade någorlunda jämförbara hastighetsfördelningar för att deras 

anpassningsfunktioner skulle kunna ställas mot varandra. Dessutom skulle ett försök att räkna ut 

hur stor andel av cyklisterna som inte kör om i jämförelse med idealfallet kräva kunskap om hur 

många omkörningar som borde ske i teorin, något som skulle kräva vidare analys. Problem med 

modellen förutom dess komplexitet är att den inte tar hänsyn till att omkörande cyklist kan 

tänkas öka sin hastighet under omkörning och därmed köra över sin efterfrågade hastighet. Med 

utgångspunkt i ovan nämna resonemang dras slutsatsen att det inte är att rekommendera att 

cykelbanors prestanda jämförs genom att enbart analysera hastighetsspridningen och cyklisternas 

hastighetsskillnad under omkörning. 

Modell 3: Formel för att uppskatta dimensionerande omkörningssträcka utifrån hastigheter hos 

cyklister iblandade i en omkörning 

Det fanns inte tillräckligt med mätresurser för att validera denna modell, men stickprov antydde 

att den gav rimliga uppskattningar av cyklisters egentliga omkörningar. För att använda 

modellen skulle krävas vidare studier av det relativa avståndet som en omkörd cyklist 

tillryggalägger i Formel 4, s. 18. Ur detta skulle en mer välkalibrerad modell kunna fastställas. 

Genom att på liknande sätt som gjorts i den här studien nyttja 85-percentilen skulle det vara 

möjligt att ta fram en dimensionerande längd som krävs för att en omkörning ska kunna ske. 

Bestäms därutöver hur många cyklar som ska hinna passera kan utifrån flödet bestämmas en 

rimlig längd på särskilda omkörningsbara sektioner för cykelvägar där bredden är begränsad. 

Detta skulle kunna liknas vid 2+1-vägar. 
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5.4 Felkällor  

De felkällor som följer nedan har bedömts vara mest relevanta under arbetet med dataanalysen. 

 

En faktor som kan ha påverkat datan på hastighet hos cyklister är att hastigheten på de 

omkörande cyklisterna mättes under längre tid än själva omkörningen, över en sträcka på cirka 

30 meter. I själva verket är det inte alls säkert att omkörande cyklist håller samma hastighet på 

hela sträckan, utan det är tvärtom troligt att omkörande cyklist accelererar extra just under själva 

omkörningen, för att sedan återgå till en lägre hastighet när omkörningen är avslutad. För att få 

mer rättvisande data skulle det vara möjligt att dela in mätsträckan i två delar, alternativt göra 

stickprov för att se hur mycket den uppmätta hastigheten skiljer sig från den faktiska 

hastighetsskillnaden i omkörningsögonblicket. 

 

En annan felkälla är att antalet datapunkter i fråga om flöde, motriktat flöde, andel bundna 

cyklister och omkörningsfrekvens var relativt litet. Totalt 14 observationer från referensobjektet 

och 18 observationer från försöksobjektet användes i analysen, och även om det säkerställdes på 

95-procentnivån att det fanns skillnader mellan mätobjekten hade förhoppningsvis tydligare 

samband erhållits om observationerna varit fler.  

 

Ytterligare en aspekt som kan ha stört insamlade data från omkörningar är att försöksobjektets 

cykelbana är rakare än den sektion av cykelbanan som ligger uppströms mätobjektet. Det skulle 

kunna leda till en viss flaskhalseffekt, dvs att omkörningar som inte kan göras i den trängre delen 

av cykelbanan istället sker på den del av cykelbanan som utgör mätsträckan. Detta kan ha lett till 

en överrepresentation av omkörningar i försöksobjektet. För att komma till rätta med detta 

problem skulle det vara nödvändigt att använda ett annat mätobjekt, där cykelbanan är likformig 

en längre sträcka innan mätobjektet. 

 

Vidare är det troligt att insamlade data kan ha påverkats av att flödet i försöksobjektet är 

uppdelat i perioder med mycket högt flöde, som plötsligt avbryts av stunder då knappt några 

cyklister passerar alls. Detta har sin förklaring i trafiksignaler uppströms försöksobjektet, och 

kanske kan leda till en snedfördelning av andelen bundna cyklister i relation till flödet jämförs 

med motsvarande andel i referensobjektet där flödet är mer jämnt och cyklisterna hinner sprida 

ut sig innan de når mätobjektet. Hade flödet mätts varje minut istället för var femte minut skulle 

det kanske vara möjligt att sammanställa mer rättvisande resultat. 

 

Eftersom videoanalysen skedde helt manuellt vid datainsamlingen kan det hända att den 

mätnoggrannheten förbättrats över tid. Detta kan ha lett till att värden från datainsamlingens 

tidigare skeden är mindre noggranna än värden från datainsamlingens slutskede. Detta problem 

skulle kunna lösas genom användning ett videoanalysprogram där en del av analysstegen sker 

automatiskt. 



 42 

6  Slutsatser 

Denna studie har visat att det finns mycket kvar att undersöka avseende cyklisters 

omkörningsbeteende och utrymmesbehov. Studien har visat följande: 

- Att det troligen är möjligt att jämföra cykelbanors prestanda utifrån hastighetsspridning, 

men att detta inte är att rekommendera.  

- Att en sämre utrymmesstandard leder till färre omkörningar, detta mäts enklast genom 

jämförelse mellan andelen bundna cyklister. Dessutom ökar andelen bundna cyklister 

med det motriktade flödet när utrymmet är starkt begränsat. 

- Att det inte går att påvisa något samband mellan omkörningsbredd och hastighetsskillnad. 

Däremot observerades att omkörningsbredden i genomsnitt var större och hade större 

spridning på bredare cykelbanor.  

- Att cyklister med högre hastighet tenderar att placera sig längre från cykelbanans kant än 

cyklister med lägre hastighet. 

- Att cyklister tenderar att placera sig längre ut från körbanekanten på bredare cykelbanor. 

Det innebär att en förbättrad utrymmesstandard till viss del ”äts upp” av att cyklisternas 

placering i sidled förändras. 

- Att det på cykelbanor med god utrymmesstandard finns ett linjärt samband mellan flöde 

och omkörningsfrekvens, medan detta samband inte är lika förutsägbart på cykelbanor 

med lägre utrymmesstandard där motriktat flöde påverkar möjligheterna till omkörning. 

- Att det var möjligt att med utgångspunkt i hastigheten för omkörande och omkörd cyklist 

ta fram en modell för att förutsäga omkörningssträckan. Denna modell behöver valideras 

och kalibreras genom vidare mätningar.  

 

För att förstå hur cyklisters beteende och utrymmesbehov ser ut krävs mer omfattande studier. 

Några aspekter som med fördel kan studeras vidare är: 

- Hur hastighetsfördelningen hos fria cyklister varierar i cykelbanor med olika 

utrymmesstandard, helst genom att även ta fram en korrigeringsfaktor för lutning. 

- Att närmare undersöka vilka faktorer som styr omkörningsbredd.  

- Undersöka ifall ett mer tydligt samband mellan flöde, motriktat flöde och 

omkörningsfrekvens går att finna om videomaterialet delas upp i enminutsintervall 

istället för femminutersintervall. 

- Mäta omkörningssträckan och undersöka om den kan relateras till hastigheterna hos 

omkörande och omkörd cyklist. 

- Att med hjälp av regressesionsanalys se om det är möjligt att hitta samband till exempel 

mellan cykelbanebredd och omkörningsfrekvens. 

 

Vi är övertygade om att fortsatta studier på området cyklisters omkörningsbeteende och 

utrymmesbehov är av största vikt för att ny och befintlig cykelinfrastruktur ska kunna utformas 

för att passa hur cyklister faktiskt beter sig i trafiken. Detta är för Stockholms del särskilt viktigt 
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med tanke på de stora summor pengar som ska satsas på cykelinfrastruktur i staden fram till 

2020. 

7  Avslutande reflektioner 

För det första har vi lärt oss att datainsamling sällan går exakt som väntat, och att det är förenat 

med vissa risker eftersom bra och jämförbara cykeldata ofta är avhängigt bra, eller åtminstone 

nederbördsfritt väder. Datainsamlingen och databearbetningen försenades på grund av snö och 

kyla ända in i maj. Som tur var lyckades arbetet trots detta avslutas tid. Denna förseningsfaktor 

är värd att beakta i framtida studier. 

 

Den andra lärdomen är att manuell dataanalys kan vara oerhört tidskrävande. Säkert hade det 

underlättat analysen om vi hade haft tillgång till något slags videobearbetningsprogram, men 

eftersom detta tyvärr inte fanns tillgängligt vid tiden för studien fick vi göra så gott vi kunde 

utifrån givna förutsättningar. 

 

Den tredje lärdomen är att det finns stora fördelar med att inte använda alltför avancerad 

utrustning. Tack vare att vi använde en mycket liten och diskret kamera krävdes inga tunga och 

otympliga stativ som riskerade att dra cyklisternas uppmärksamhet till sig, och gick snabbt och 

enkelt att montera utrustningen. Detta var stora fördelar som vi inte hade räknat med från början. 

Om studien skulle komma att kompletterats med mätningar på andra cykelvägar skulle 

kamerorna troligen behöva monteras upp på stolpar. Detta skulle leda till att flexibiliteten och 

enkelheten i viss mån hade gått förlorad. 

 

Den sista lärdomen är att det var mycket svårare än förväntat att göra en teoretisk modell över 

hur omkörningsgraden påverkas av sämre utrymmesstandard, eftersom det är väldigt många 

sannolikheter och mjuka parametrar som måste vägas in. För att ta fram en mer heltäckande 

modell över omkörningsgrad krävs troligen fördjupade kunskaper i sannolikhetslära och köteori, 

vilket vi tyvärr inte hade möjlighet att tillägna oss under detta arbete. Vi hoppas att denna studie 

ändå kan utgöra ett slags utgångspunkt för vidare studier inom ämnet cyklisters 

omkörningsbeteende och utrymmesbehov. 
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