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Sammanfattning 

Den miljöförstöring som idag sker på grund av ett stort och ständigt ökat transportbehov måste 

motverkas genom att utveckla mer hållbara transportsystem. För att detta ska kunna realiseras räcker 

det inte med förbättrad teknik och alternativa bränslen utan den fossilt drivna transportvolymen 

måste även sluta öka. Satsningar på cykelinfrastruktur har i tidigare undersökningar visat sig kunna 

bidra till detta. 

Syftet med studien är att identifiera effektiva planeringsmetoder för attraktiva cykelstråk som ett 

aktuellt led i hållbar utveckling av städer. Studien är uppdelad på en teoretisk nivå och en 

tillämpningsnivå. På teoretisk nivå analyseras metoder och teorier inom ramen för urbanmorfologi i 

syfte att sammanställa en verktygslåda för framtida planering av attraktiva cykelstråk i stadsbygd.   

Tillämpningen, som bestått av observationer på plats i Örebro och dataanalyser av insamlat material, 

har utförts av undertecknad i samarbete med kolleger på företaget Spacescape. Tillämpningen baseras 

på en kombination av GIS-baserade metoder i form av Space syntax- och Place syntax-analyser samt 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Val av metod är ett resultat av en föregående teori- och 

metodgenomgång. 

Tillsammans utgör studiens båda delar föreliggande masteruppsats. De berikar varandra genom att 

den teoretiska delen tillämpas på cykelplanering i Örebro, med förhoppning om spridning till andra 

kommuner med liknande urbanmorfologiska förutsättningar.  

De praktiska resultat som framkommer av tillämpningen i Örebro tätort visar på verktygslådans 

användbarhet för att analysera stadens cykelstråk ur tillgänglighets- och genhetssynpunkt och på 

vikten av att kombinera kvantitativa och kvalitativa ansatser. 

Studien öppnar även för att testa verktygslådans generalitet genom att tillämpa 

metodsammansättningen på städer med andra förutsättningar. Vidare forskning skulle dessutom 

kunna utveckla den nödvändiga integrering mellan stads- och trafikplanering som har påvisats i 

studien. 

 

Sökord: Cykelplanering, Urbanmorfologi, GIS, Space syntax- och Place syntax-analyser, Örebro 
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Abstract 

Environmental degradation is currently taking place partially due to the constantly increasing use of 

transportation. Accordingly, this calls for the development of more sustainable transportation 

solutions. New technologies and alternative fuels are not sufficient in themselves; therefore, what is 

needed is a discontinuation of growth in the volume of fossil fueled transport. Previous research has 

proven that investments in bicycle infrastructure contribute to such a solution. 

 

The study aims to identify effective planning methods for attractive bicycle routes as a relevant part of 

sustainable development of cities. The study is divided into a theoretical level and an application 

level. On the theoretical level, methods and theories are analyzed in the context of urban morphology 

in order to compile a toolbox for future planning of attractive bicycle routes. 

 

The application, consisting of observations in Örebro and data analyzes of the collected material, have 

been performed by the author in collaboration with colleagues at the company Spacescape. The 

application is based on a combination of GIS-based methods in terms of Space syntax and Place syntax 

analysis and qualitative and quantitative surveys. The choice of method is the result of the theoretical 

and methodological completion. 

 

Together, both parts of the study, theory and application, constitute the master thesis. The parts 

mutual enrich each other with the overall aim and prospect of dissemination to other municipalities 

with similar conditions in terms of urban morphology. 

The practical results acquired from the application in Örebro city demonstrate the utility of the 

compiled toolbox for analyzing the bicycle paths in the city from a perspective of accessibility and 

betweenness in the street network. It also indicates the importance of combining quantitative and 

qualitative approaches. 

The study also opens up for testing the generality of the toolbox by applying the methods on cities 

with different conditions. Further topics for research could also be to investigate the necessity of 

increasing the integration between urban and traffic planning which has been demonstrated in the 

study. 

 

Keywords: Bicycle Planning, Urban morphology, GIS, Space syntax and Place syntax analysis, Örebro 
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Förord 

Denna masteruppsats har initierats av mitt engagemang rörande ekologiskt hållbar stadsplanering. 

Fokus ligger på att effektivt utnyttja mark och att minska behovet av icke-förnybara resurser, såsom 

fossila motorbränslen. Mitt masterarbete inom ämnesområdet urbanmorfologi har därför ägnats åt att 

utveckla planeringsunderlag för fossilfria och marksnåla cykeltransporter.  

 

Örebro kommun har uppmärksammat detta avgörande samtidsperspektiv på sambandet mellan 

hållbarhet och stadens transporter, och våren 2012 vänt sig till konsultföretaget Spacescape med 

förfrågan om att utveckla tätorten till en mer attraktiv stad att cykla i. Som praktikant på företaget fick 

jag chansen att tillämpa masteruppsatsens teoretiska del på ett praktiskt tillämpningsområde. 

Därigenom består uppsatsen både av en teoribaserad kunskapsutveckling och av en tillämpning på en 

aktuell verklighet. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Studiens angelägenhet 
Debatten om miljöförstörelsens betydelse för klimatförändringar är ständigt aktuell. Fokus ligger på 

att förstörelsen accelererar. Detta sammanhänger delvis med fossila utsläpp, framförallt från 

fossildriven verksamhet som tär på icke-förnybara resurser. För ett långsiktigt hållbart samhälle krävs 

ökad försiktighet också med sådana resurser som är kostsamma att återställa. Ett tydligt exempel är 

att fossildriven motortrafik dessutom exploaterar mark för vägar och parkering. Detta är speciellt 

påtagligt i tätorter där bullerzoner dessutom kan omvandla värdefull mark till impediment. Det 

ökande antalet bilar på en begränsad markresurs är i längden ohållbart (Schiller, Bruun, & 

Kenworthy, 2010; Edvardsson, 2005; Lundin, 2008). 

Den miljöförstöring som människan orsakar genom att transportera sig är stor och ökar genom det 

moderna samhällets mobila struktur med sitt stora behov av både varu- och persontransporter 

(Banister, 2005). Hela 95 procent av energin som används vid transportarbete alstrar koldioxidutsläpp 

och borträknat energiåtgång för uppvärmning av hus är transportsektorn den sektor inom vilken mest 

koldioxid släpps ut (Stern, 2006; ITF, 2009). De två enskilt största källorna till detta resursutnyttjande 

står personbilar och lastbilar för, som i flera studier dessutom har visat sig vara bidragande faktorer 

till försämrad stadslivskvalitet (Regionplanekontoret, 2011). EU-kommissionen har satt upp som mål 

att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent till år 2050 (EU-kommissionen 2011). 

Om mer hållbara transportsystem ska kunna realiseras räcker det inte med förbättrad teknik och 

alternativa bränslen. Den transportvolym som tär på icke förnybara resurser måste även sluta öka. För 

att uppnå denna förändring krävs en ökad användning av mer miljövänliga transportmedel som i sin 

tur förutsätter regleringar i markanvändning, infrastrukturplanering och investeringar i icke-

motoriserade transporter (se bland andra ITF, 2009; IPCC, 2007). El är ett drivmedelsalternativ till 

fossila bränslen som används för spårbundna transporter, och som utvecklas för vägfordon, men 

elproduktionen är inte alltid fossilfri. De miljövänligaste transportsätten är cykel och gång då de drivs 

av mänsklig energi och därmed utgör de mest fossil- och ytsnåla transportalternativen till privatbil. 

För att cykel på allvar ska kunna konkurrera med fossildrivna transporter krävs ett ändrat fokus inom 

stadsplanering i syfte att möjliggöra en ny balans i stadsrummet där gaturummets hierarki inte styrs 

av bilen (se bland andra Gullberg, Höjer, & Pettersson, 2007). Bilen har många konkurrensfördelar 

genom sin lastförmåga, sin okänslighet för topografi och avstånd. För cykel utgör detta, liksom 

känslighet för väderförhållanden, hinder som är svåra att påverka. Däremot har faktorer kopplade till 

stadsform, den så kallade urbanmorfologin, större förändringspotential genom ändrad 

gatuutformning samt ny- och ombyggnation. Detta lägger ett stort ansvar på medveten stadsplanering 

om cykeln ska kunna konkurrera med privatbilen som färdmedel på mer lika villkor än i dagsläget.  



8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att identifiera effektiva planeringsmetoder för attraktiva cykelstråk som ett 

aktuellt led i hållbar utveckling för städer. Studien är uppdelad på en teoretisk nivå och en 

tillämpningsnivå. 

Den teoretiska nivån inriktas på analys, utvärdering och koordination av urbanmorfologiska metoder 

som i samverkan ger en verktygslåda med sammanställda kriterier för planering av attraktiva 

cykelstråk.  

På tillämpningsnivå är syftet att utifrån ett urbanmorfologiskt perspektiv göra rumsanalyser för att 

kartlägga och analysera stråk i Örebro. Kommunens vilja att förändra transportsituationen i hållbar 

riktning i kombination med goda topografiska cykelförutsättningar gör Örebro till en lämplig 

geografisk tillämpning. 

Tillsammans ger resultaten från forskning och tillämpning nya möjligheter att nå det övergripande 

målet att skapa ett mer ekologiskt hållbart transportsystem i städer.  

Studien omfattar därigenom två huvudmoment: 

Att identifiera urbanmorfologiska metoder som planeringsunderlag för attraktiva cykelstråk, och 

därur sammanställa en effektiv verktygslåda. 

 

Att tillämpa denna verktygslåda för att analysera och ge underlag för planering av cykelstråk i Örebro 

tätort dels utifrån faktiska förhållanden, dels utifrån cyklisters upplevelse av att cykla i staden. 

 

Teorigrundade frågeställningar: 

 

 Hur kan betydelsen av stadsstruktur ses i relation till hållbara transporter och 

cykelanvändning?  

 Vilka olika cykelstråkskvaliteter kan identifieras inom ramen för urbanmorfologi? 

 Kan cykelattraktivitet beskrivas enbart genom kvantitativ integrering mellan cykelstråk och 

fysisk stadsstruktur? 

 

Tillämpningens frågeställningar: 

 

 Hur kan Örebros befintliga cykelnät ses utifrån ett stadsstrukturperspektiv? 

 Hur kan identifierade cykelstråkskvaliteter såsom genhet och tillgänglighet till målpunkter 

användas för att analysera Örebro tätorts befintliga cykelnät? 

 Hur kan cykelnätsattraktivitet förstås utifrån ett kvalitativt upplevelseperspektiv? 

 

Förhoppningen är att resultatet ska ge ett bidrag till framtida planering för minskad bilanvändning i 

ett mer hållbart samhälle. Användbarheten av studien kan bli vidare än dess geografiska avgränsning 

om andra kommuner med liknande förutsättningar som Örebro tar del av resultaten. 
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1.3 Avgränsningar 
Studiens tematiska avgränsning utgörs av kvantitativa beskrivningar i form av hjälpmedel för 

urbanmorfologisk design vid stadsplanering. Den teoretiska ansatsen är generell medan 

tillämpningen är geografiskt begränsad till Örebro tätort. Resultaten från tillämpningsdelen används 

förutom till att testa studiens sammanställda och analyserade teoretiska avsnitt, även som underlag 

för en rapport beställd av Örebro kommun och utförd på uppdrag av konsultföretaget Spacescape. 

Uppdelningen innebär att studiens teoretiska del utarbetas fristående från konsultuppdraget medan 

tillämpningsdelen utgör underlag för en framtida och fristående rapport. Att tillämpningsresultatet 

ingår i en konsultrapport innebär att utformning av analysunderlag har skett i samråd med kolleger 

på Spacescape samt trafikplanerare på Örebro kommun.  

 

Urbanmorfologiska teorier och metoder med anknytning till transportforskning utgör den teoretiska 

avgränsningen. Därmed behandlar studien inte aspekter för ökad cykling som saknar direkt koppling 

till stadens form, såsom tidsmässiga, ekonomiska och hälsomässiga aspekter. Teknisk 

detaljutformning av cykelstråk ligger utanför studiens ramar. Studiens syfte, att identifiera effektiva 

planeringsmetoder för attraktiva cykelstråk, innebär dessutom i sig en avgränsning då en 

förutsättning för planering av attraktiva cykelstråk är en redan existerande stadsinfrastruktur. 

 

Tidsmässigt är studien avgränsad till våren 2012, vilket gör att långsiktig resultatuppföljning inte 

omfattas av denna studie. Även resultatuppföljning grundat på upplevelser av 

stråkförbättringsförslag ligger utanför studiens ramar. Den utvärdering som görs som ett sista led i 

analysen grundas därmed enbart på faktiska urbanmorfologiska faktorer. 

1.4 Disposition 
I kapitel två, som följer efter detta inledande avsnitt, presenteras tidigare forskning samt teorier om 

hållbara transporter och urbanmorfologi. Tidigare metodologiska ansatser presenteras i kapitel tre 

som utmynnar i en metodöversikt. Denna översikt används i kapitel fyra som underlag för att 

sammanväga metoderna i form av kriterier i en verktygslåda för stadsplanering i tidigt 

planeringsskede då cykelstråk ska etableras. Tillämpningsdelen inleds i kapitel fem med en 

situationsbeskrivning av studiens undersökningsområde, Örebro. I kapitel sex presenteras 

tillvägagångssätten och analysresultaten. I ett avslutande kapitel förs en diskussion om de genererade 

resultaten och deras framtida betydelse, satta i relation till studiens teoretiska grund. Se figur 1 för en 

dispositionsöversikt. 

 

 

Figur 1. Schema över studiens disposition 
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Kapitel 2 Teoretisk utgångspunkt – Urbanmorfologi och 

rörelsemönster  

2.1 Tidigare studier 
För att utveckla en metod för att planera attraktiva cykelstråk krävs en teoretisk utgångspunkt om 

urbanmorfologins betydelse för hur vi människor förflyttar oss och vilka val vi gör i form av 

transportmedel. Förhoppningen är att litteratursökningen inom forskningsfältet ska utgöra en grund 

för att öka kunskapen om stadsformens påverkan på stads- och trafikplanering i allmänhet och dess 

betydelse för cykelanvändning i synnerhet.  

2.1.1 Urbanmorfologiska aspekter – Kort historisk inramning 
Stadsformens betydelse för hur människor använder och rör sig i staden har under århundraden 

påverkats av idéer om stadens funktion. Genom åren har olika lösningar presenterats och fått 

varierande genomslagskraft. Under 1800-talets senare hälft förespråkade stadsplaneraren Ebenezer 

Howard fler gröna ytor genom att visa planer på trädgårdsstaden (Howard, 1985). Hans idéer 

realiserades senare, under 1900-talets början, av bland andra Raymond Unwin (Unwin, 1967). Bakom 

Howards och Unwins stadsideal om allas tillgång till naturen fanns även sociala idéer om allmänna 

ytor för handel och arbetslokaler. Därmed föregreps 1900-talets idéer om ABC-sateliter till storstäder. 

Denna ”Trädgårdsstad” skapade vacker närmiljö snarare än framkomlighet för transporter. En annan 

influens i den västerländska stadsbyggnadshistorien representeras av Camillo Sitte, en mångsysslare 

med kopplingar till både konst och planering. Han tonade ner det enskilda stadsintryckets betydelse 

till förmån för sammanhanget mellan olika delar av stadsrummet – idéer som senare har plockats upp 

för att förklara människors rörelsemönster (Sitte, 1982). Medan Howard och Unwin stod för ett 

ekologiskt stadsbyggnadsperspektiv, var det estetiska värden och människans upplevelse av staden 

som låg i fokus för Sitte. 

Modernismen som fick sitt genomslag i stadsutformningen under 1930-talet grundandes även den på 

sociala idéer, men här kombinerades de med hygieniska aspekter på människans behov av sol och 

luft. Detta satte sin prägel på stadsformen genom att det traditionella rutmönstret fick stå tillbaka för 

”hus-i-park”. Arkitekten och konstnären Le Corbusier var en av modernismens första förespråkare 

med storskaliga visioner om staden där tekniska innovationer utnyttjades för kommunikation (Le 

Corbusier & Guiton, 1981). Därigenom blev planering av transporter en viktig del av stadens struktur. 

Till skillnad från Howard, Unwin och Sitte med sina promenadinriktade och ”långsamma” stadsideal, 

var funktionsseparering och möjligheten att färdas snabbt viktiga grundstenar i Le Corbusiers stad. 

På 1960-talet introducerades forskning som poängterade hur gatustrukturen i en stad påverkade 

människans uppfattning av staden och deras sätt att röra sig i den. Stadsplanerarna Kevin Lynch och 

Jane Jacobs är två stora namn som förknippas med denna idéspridning om rummet och dess 

sammanhang och vars idéer har påverkat senare stadsforskare. Både Lynch och Jacobs lade stor vikt 

vid stadens fysiska form som förklaring till människors rörelsemönster. Medan Jacobs, med sina idéer 

om hur stadsform påverkar rörelsemönster, tillförde nyurbanistiska aspekter genom att sätta 

kvartersstrukturen i fokus för att förklara stadsliv, studerade Lynch människors uppfattning av 

staden genom att undersöka betydelsen av stadens olika delelement som stråk, korsningar och 

landmärken (Jacobs, 2011[1961]; Lynch, 1964). Lynchs förståelse för hur olika stadsrum upplevs 

baserades delvis på olika människors mentala kartbilder. 

2.1.2 Urbanmorfologins betydelse för hur vi förflyttar oss. 
De skilda uppfattningarna om hur en stad bör formas speglar den komplexitet som städer 

representerar. Lars Marcus är professor på arkitekturhögskolan i Stockholm där han leder en 
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forskargrupp som undersöker urbanmorfologiska aspekter av stadsplanering. Enligt honom utgör 

städer mycket komplicerade artefakter som i sig påverkar människors livsmönster, vilket gör den 

rumsliga strukturen i städer central att studera för att hitta förklaringar och mönster i stadens 

processer (Marcus, 2000a).  

Betydelsen av städers rumsliga struktur som förklaring till hur vi rör oss har behandlats ingående av 

flera stadsbyggnadsforskare. Till några av de mest centrala namnen hör, förutom de tidigare nämnda 

Jacobs, Lynch och Marcus, även urbanforskare som Robert Cervero, Peter Newman och Jeffrey 

Kenworthy, Reid Ewing, Stephen Marshall, Bill Hillier med kolleger, Alexander Ståhle, Katie 

Williams, Micheal Breheny, Gert de Roo, Donald Miller, och Davis Banister. 

Marshall går på djupet i sina analyser om stadens form genom att undersöka strukturernas natur 

såsom att studera hur relationen mellan transport och urban design är sammankopplad. Därvid 

analyserar han hur utformning av gator och nätverk påverkar staden (Marshall, 2005). Enligt Marshall 

är relationen mellan stadens fysiska utformning och människans rörelsemönster central i 

stadsutvecklingsprocessen. För honom är det rörelsemönstren som influerar stadens fysiska struktur 

och gatumönster, medan andra, som Newman och Kenworthy, skulle hävda att orsakssambanden 

beror på ömsesidig påverkan. 

Studierna om urbanmorfologins betydelse för människans rörelsemönster är många. Däremot skiljer 

sig uppfattningen bland forskare om hur viktig stadens struktur är för valet av transport. En skiljelinje 

går mellan huruvida socioekonomiska faktorer eller den byggda miljön är mest avgörande för 

människans resemönster. Stadsplaneraren Dominic Stead (2001) (se även Tim Schwanen, Martin Dijst 

& Frans M. Dieleman, 2005) hör till dem som förespråkar den socioekonomiska linjen, medan forskare 

som Hillier, Julienne Hanson, Ewing och Cervero menar att den byggda miljön är mer avgörande för 

att förutse resemönster och transportval (Hillier & Hanson, 1984; Cervero, 1996). Även Newman och 

Kenworthy (1989) och Carey Curtis (2001) som samtliga forskar kring relationer mellan stadsmiljö och 

transporter, hör till förespråkarna av urbanmorfologi som förklaringsfaktor till hur människan 

förflyttar sig. Banister (2005) hänvisar istället till en förklaring baserad på en kombination av både 

socioekonomiska faktorer och den byggda miljön.  

Banister och Cervero har båda forskat om relationen mellan transport och urban form, och kommer 

till liknande resultat om markanvändningens betydelse för hur vi transporterar oss i städer (Banister, 

2005; Cervero, 1996). Hur stadsrummet planeras är enligt Banister och Cervero avgörande för hur 

människor utvecklar sina resemönster och väljer transportmedel. Betydelsefulla faktorer som 

identifieras för hur vi rör oss handlar om hur stor staden är, intensiteten av aktiviteter, vilken 

blandning som finns av aktiviteter samt deras placering (Banister, 2005). 

Banisters och Cerveros kategoriseringar ligger i linje med vad forskare inom transport- och urbanfältet 

brukar lista som betydande faktorer för att förklara tranportanvändning (Thomsen & Manum, 2009). 

Till de vanligaste förklaringsvariablerna hör befolkningstäthet, markanvändning, gatunätverkets 

utformning och tillgänglighet till vardagsmålpunkter (Cervero, 1996; Brennan Ramirez, 2006; Lee och 

Moudon 2006; Schlossberg, 2006). Enligt Cervero ökar närhet till målpunkter, som affärer och service, 

användning av kollektiva färdmedel såväl som cykel (Cervero, 1996). 

Inom forskningsfältet om den urbana formens betydelse för hållbart resande går åsikterna isär om 

huruvida en kompakt stadsstruktur påverkar möjligheterna till hållbara transportmönster (Holden, 

2007). Huvudprincipen bakom teorin om att den kompakta staden har betydelse bygger på 

antaganden om att täthet ger ökad närhet till service och arbete, vilket i sin tur skapar en mer 

resurseffektiv livsstil. Till förespråkare för denna teori hör bland andra Jacobs (2011[1961] ), Newman 

och Kenworthy (1989) och Williams (2005). Petter Næss, norsk arkitekt och professor i planering, 

bidrar med ett skandinaviskt perspektiv genom sina studier som tillför och nyanserar förståelsen för 
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sambanden mellan den urbana formens betydelse och rörelsemönster (Næss, 2006). Till dem som 

ifrågasätter den kompakta stadens betydelse för hållbara transportmönster hör bland andra 

Hildebrand Frey och Samer Bagaeen, båda brittiska forskare inom urban design, som menar att en 

kompakt stad inte nödvändighetsvis minskar volymen biltrafik (Frey & Bagaeen, 2010).  Liknande 

resultat presenteras av stadsforskaren Gordon med kolleger som i sin forskning framhäver att inga 

identifierade samband kan dras mellan stadens täthet och dess transportanvändning (Gordon, Kumar, 

& Richardson, 1989). 

Att forskning kring relationen mellan transport och urban form uppvisar motstridiga resultat framgår 

bland annat av Banisters och Cerveros studier. I dessa är stadens täthet positivt korrelerad med korta 

reseavstånd och låg bilanvändning (Banister, 2005; Cervero, 1996). Liknande resultat har uppmätts av 

nationella reseundersökningar i Storbritannien, där energikonsumtion från transportsektorn är 

mindre i stora kompakta städer än i mindre utglesade. Forskare som Newman och Kenworthy hör 

också till dem som påvisat starka positiva korrelationer mellan städers täthet och dess 

energiförbrukning (Newman & Kenworthy, 1989). Även studier från Sverige visar att en tät 

stadsstruktur innebär lägre nivåer av energikonsumtion än i städer med mer gles struktur (Banister, 

2005). Liknande resonemang förs av Anders Gullberg, Mattias Höjer och Ronny Pettersson som har 

uppmärksammat det urbana rummets utformning som en av de viktigaste bestämningsfaktorerna i 

utvecklingen mot en hållbar stad (Gullberg, Höjer, & Pettersson, 2007). Utifrån detta synsätt skulle 

den täta staden ge bättre förutsättningar för cykelanvändning medan den utglesade skulle underlätta 

för privatbilanvändning (ibid.). Preston Schiller, Eric Christian Bruun, och Kenworthy (2010), 

använder sig i sina studier av hållbara transportlösningar av skaljämförelser för att förklara hur den 

täta staden skapar möjligheter för gång och cykel. En stad utformad utifrån människans mått blir 

utifrån detta synsätt ett medel för att öka gång och cykelanvändning (Schiller, Bruun, & Kenworthy, 

2010; Williams, 2005).  

Utan att gå in i detalj i debatten om täthet kan det konstateras att stadens struktur både historiskt sett 

och fortfarande idag är underlag för debatt när det gäller att hitta förklaringar till hur vi människor 

transporterar oss. För att få en heltäckande bild av urbanmorfologins betydelse för transportmönster 

och resande krävs förutom täthetsanalyser även analyser på gatustråksnivå (se bland andra Hillier, 

1996; Handy, Cao, & Mokhtarian, 2005; Banister, 2005). Enligt Banister uppnås störst tillgänglighet och 

störst potential för mer hållbara transporter när staden är strukturerad efter ett rutnät (Banister, 2005). 

Att studera tillgänglighet är ett sätt att öka förståelsen för transportsituationen i en stad eftersom 

tillgänglighet både utgör ett mål för städers uppbyggnad samtidigt som det är en av orsakerna till att 

vi transporterar oss. Todd Litman (2008) har forskat på rumsliga faktorer och deras relation till 

förflyttningsmönster med fokus på tillgänglighetsbegreppets koppling till trafikplanering. Resultaten 

han presenterar visar på hur tillgänglighet positivt korrelerar med ekologiskt hållbara 

transportmönster. Liknande resultat framkommer av forskning gjord av Terri Pikora med kolleger 

som har studerat hur faktorer i den fysiska miljön som trottoarers utformning och förekomst av 

cykelstråk påverkar cykelanvändning (Pikora, Giles-Corti, Bull, Jamrozik, & Donovan, 2003).  

Tillgänglighet beskriver Litman som människors möjlighet att nå varor, service och aktiviteter, vilket 

gör tillgänglighet till det ultimata målet för majoriteten av all transportverksamhet. Enligt Litman 

(2008) har traditionell planering tenderat att undervärdera betydelsen av tillgänglighet. Graden av 

tillgänglighet förklarar Litman utifrån stadens struktur och stadsnätverkens form. En struktur som ger 

många olika förflyttningsalternativ från hemmet till arbetsplatsen tenderar enligt Litman att ge bättre 

möjlighet till ekologisk hållbar transportanvändning i form av gång och cykel (se även Faskunger, 

2007). I likhet med Banister (2005) och Hillier (1996) visar Litman på rutnätets fördelar framför det 

hierarkiska med dess många återvändsgator. Rutnätet ger ökade anslutningsmöjligheter som i sin tur 

tenderar att öka tillgängligheten. En rutnätsstruktur med korta ihopkopplade gator ger bra 
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tillgänglighet på grund av den mångfald av vägalternativ och direkta kopplingar som strukturen 

skapar (Litman, 2008).  

En av de stora förespråkarna för det urbana nätverkets betydelse för förflyttningar i staden är Hillier. 

För honom är gatunätets gestaltning i sig en avgörande faktor för hur vi förflyttar oss (Hillier & Iida, 

2005). Hilliers resonemang går att hitta även hos tidigare urbanforskare redan under 1800-talets mitt 

(se bland andra Sitte, avsnitt 2.1.1). En av förklaringarna till varför gatunätverket påverkar 

förflyttningar baserar Hillier på grundläggande teorier om att nätverk uppstår som en effekt av 

aggregerad rörelse i nätverket (Hillier & Iida, 2005). I ett gatunät med en huvudgata, en korsande gata 

och några sidogator med jämt fördelade bostäder där människor rör sig mellan bostäderna, kommer 

fler passera på huvudgatan än på sidogatorna. Effekten är enligt Hillier en konsekvens av nätverkets 

struktur. Oavsett vilken definition av avstånd som används är huvudgatan det mest tillgängliga 

gaturummet. När det gäller avståndsmätning menar Hillier att rörelsemönster påverkas mer av 

upplevelsen av avstånd än av faktiska avstånd (ibid.), och att information om avståndsuppfattning 

kan hämtas från information om rörelser i det urbana nätverket. 

2.1.3 Att planera för cykelanpassade stadsrum 
Att planera för cykelanpassade stadsrum i syfte att öka andelen cyklister har i tidigare 

undersökningar visat sig kunna bidra till ett mer hållbart transportsystem. Gullberg, Höjer och 

Pettersson (2007) beskriver en cykelrenässans som en tänkbar förändring mot en mer hållbar stad. Ur 

ett urbanmorfologiskt perspektiv skulle en ökad andel cyklister ge ett minskat antal bilister och 

därmed innebära en mer ytsnål stadsutformning, som skulle få positiva konsekvenser för 

energiförbrukning. Cykelns fysiska intrång i stadsmiljön är litet jämfört med motoriserad trafik. En 

person i bil använder i snitt tio gånger så stor yta som en person på cykel (Groot, 2007, se även figur 

2). Förutom yteffektiviteten lyfts cykel som transportmedel även fram av Schiller, Bruun, och 

Kenworthy (2010) som det mest energieffektiva transportmedlet. 

 
Figur 2. Visualisering av markupptag för att transportera ett lika stort antal personer med bil respektive med 

cykel (Poster i Munster Planning Office, 2001 Press Office, Munster, Tyskland)  
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Trots sina uppenbara fördelar som transportmedel har cykeln ända sedan massbilismens intåg i 

Sverige efter andra världskriget (Lundin, 2008) haft en undanskymd roll. Le Corbusiers visioner om 

den snabba motordrivna framgångsstaden står för ett tydligt exempel på denna prioritering. 

Planeringsidealet som dominerade under bilismens framväxt kan beskrivas som ”anpassning efter 

efterfrågan”, vilket innebar att efterfrågan på bilvägar fick styra utformningen av stadens trafikrum. 

Numera utgår planeringen i större utsträckning utifrån att styra efterfrågan i en mer hållbar riktning. 

Att fokus idag har börjat skifta, från högsta prioritet för bilframkomlighet till att i större utsträckning 

handla om andra kvaliteter och mångfald av färdmedel, ger ökat utrymme för alternativ som cykel. 

Behovet av ett skifte från snabb framkomlighet till tillgänglighet har efterfrågats av miljöforskare som 

Jonas Åkerman, Karolina Isaksson, Jessica Johansson och Leif Hedberg (Åkerman et al., 2007). Att 

synen på mobilitet och snabb framkomlighet idag har fått en mer undanskymd roll gentemot 

tillgänglighet kan ses som ett paradigmskifte till följd av den reviderade transportpolitik som 

genomfördes under 2009 (Näringsdepartementet, 2009). Revideringarna innebar att tillgänglighet togs 

fram som funktionsmål inom planeringen. På kommunal nivå tycks detta dock inte ha slagit igenom. 

Arbete för att öka lokal tillgänglighet till stadens funktioner, d.v.s. på stadsövergripande nivå, har inte 

prioriterats. Däremot har nationella riktlinjer för tillgänglighet för funktionshindrade dominerat för 

kommunerna och begreppet tillgänglighet har under de senaste åren hos kommuner och Sveriges 

kommuner och Landsting (SKL) främst förknippats med rörelsehandikappade, d.v.s. en 

detaljanpassning i den byggda miljön.  

För att öka cykelens attraktivitet som färdmedel krävs bredare planeringsfokus än enbart på cykling i 

sig, eftersom hela stadsrummets utformning får betydelse för cykelanvändning. Exempel på kvaliteter 

som påverkar cykelstråk positivt är målpunkter längs vägen. Cykelstråk som ansluter till 

intressepunkter som uteserveringar och centrala samhällsfunktioner som affärer och skolor bidrar 

enligt Curtis (2001) till aktiva stadsmiljöer och hög cykelattraktivitet. En funktionsblandad stad anses 

dessutom av många bidra till en mer effektiv och resurssnål livsstil då den motverkar stora avstånd 

mellan målpunkter i staden (se bland annat Örebro kommun, 2009). 

2.2 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Tidigare forskning kring urbanmorfologins betydelse för rörelsemönster bidrar med en bred 

representation av åsikter, idéer och teorier. Denna mångfald har analyserats i syfte att identifiera 

forskningsresultat som är relevanta för studiens frågeställningar. För att urskilja allmänna 

bakgrundsidéer från användbart grundmaterial har de olika teoriernas respektive bidrag och 

behållning i just denna studie sammanställas i nedanstående teorikategorisering (se tabell 1). I de fall 

teorierna använts primärt som bakgrundsmaterial och inte som grund för vidare analys indikeras 

deras behållning i denna studie med ett streck (-). 
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Tabell 1. Teorikategorisering och behållning i denna studie 

Teoretiker Verksam Perspektiv/ Forskningssyfte Behållning i denna studie 

Sitte Mitten 1800-tal 

Estetiskt och funktionellt 

stadsplaneringsperspektiv 

Betydelsen av sammanhang mellan stadsrummets 

olika element 

Howard Sent 1800-tal 

Ekologiskt och socialt 

stadsplaneringsperspektiv 

Betydelsen av tillgänglighet till en variation av 

kvaliteter 

Unwin Tidigt 1900-tal 

Ekologiskt och socialt 

stadsplaneringsperspektiv 

Betydelsen av tillgänglighet till en variation av 

kvaliteter 

Le Corbusier Tidigt 1900-tal 

Storskaligt teknikperspektiv. 

Förespråkare av den snabba, 

framkomliga staden 

Uppmärksamma motorleders barriäreffekter för 

långsammare färdmedel 

Lynch  Mitten 1900-tal Att identifiera rörelsemönster i staden 

Betydelsen av orienterbarhet och kopplingar mellan 

stadsrum 

Jacobs Mitten 1900-tal 

Förespråka minskad bebyggelseskala 

och ökad täthet av aktiviteter i städer 

för att skapa stadsliv 

Betydelsen av mångfald av funktioner för ökat 

stadsliv 

Newman & Kenworthy Sent 1900-tal 

Hållbara städer genom att överkomma 

bilberoende 

Urbanmorfologins betydelse för att uppnå hållbara 

transportsystem 

Ewing & Cervero Sent 1900-tal 

Byggda miljön avgör rörelsemönster 

och används som förklaring till 

transportval 

Byggda miljöns betydelse för att förklara 

transportval och rörelsemönster 

Gordon et al. Sent 1900-tal 

Ifrågasättande av den kompakta 

stadens betydelse för liten biltrafik  -  

Marcus 2000-tal 

Användbarheten av Space syntax och 

Place syntax för att mäta betydelsen av 

spatialt kapital 

Betydelsen av verktygen Space syntax och Place 

syntax för att mäta spatialt kapital 

Marshall, Breheny, de Roo & 

Miller 2000-tal 

Stadsstruktur som förklaring till 

rörelsemönster 

Betydelsen av stadsstruktur för att förstå 

rörelsemönster 

Banister 2000-tal 

Täthet och intensitet av centrala 

målpunkter som påverkansfaktor till 

rörelsemönster och transportval 

Betydelsen av tillgänglighet till centrala målpunkter 

för att uppnå hållbara transportmönster i städer 

Stead, Schwanen, Dijst, Dieleman 2000-tal 

Socioekonomiskt perspektiv för att 

förklara människors rörelsemönster i 

städer  -  

Thomsen & Manum, Brennen 

Ramirez, Lee & Moudon, 

Schlossberg, Curtis 2000-tal 

Befolkningstäthet, gatunätets utformning 

och tillgång till målpunkter som 

avgörande för transportanvändning 

Betydelsen av gatunätets utformning och tillgång till 

målpunkter som avgörande för transportanvändning 

Holden, Williams, Gullberg, 

Höjer & Petterson, Schiller, Bruun 

& Kenworthy,  2000-tal 

Den kompakta stadens som avgörande 

för en resurseffektiv livsstil 

Betydelsen av den kompakta staden för 

resurseffektivitet 

Bagaeen & Frey 2000-tal 

Ifrågasättande av den kompakta 

stadens betydelse för låg biltrafik  -  

Thomsen & Manum, Brennen 

Ramirez, Lee & Moudon, 

Schlossberg, Curtis 2000-tal 

Gatustrukturperspektiv för att förstå 

rörelsemönster och transportval 

Betydelsen av gatustruktur för att förstå 

rörelsemönster och transportmönster 

Litman, Pikora, Giles-Corti, Bull, 

Jamrozik, & Donovan 2000-tal 

Tillgänglighet som förklaring till 

hållbara transportmönster 

Betydelsen av tillgänglighet för att uppnå ekologiskt 

hållbara transportmönster 

Faskunger 2000-tal 

Mångfald i gatunätet som avgörande 

för ett mer ekologiskt hållbart 

transportsystem 

Betydelsen av mångfald i gatunätet för att uppnå 

ekologiskt hållbara tranportsystem 

Lundin, Åkerman, Isaksson, 

Johansson, Hedberg 2000-tal 

Identifierar behovet av ett skifte från 

snabb framkomlighet till tillgänglighet 

utifrån ett miljöperspektiv 

Betydelsen av tillgänglighet framför snabb 

framkomlighet 

Næss 2000-tal 

Gatustrukturperspektiv för att förstå 

rörelsemönster och transportval 

Betydelsen av gatustruktur för att förstå 

rörelsemönster och transportmönster 

 

En översikt av teorisammanställning i denna studie visar på stadens fysiska struktur som en central 

påverkansfaktor för rörelsemönster. Dessutom framgår graden av tillgänglighet vara ett användbart 

kriterium för måluppfyllelsen ökad cykelanvändning. Därmed ger tabellen en översikt av underlaget 

som har använts för att sammanställa den kommande verktygslådans mål och avsikt att mäta 

cykelstråkattraktivitet. 
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Kapitel 3 Metodstudie  

I föregående kapitel har forskningsgenomgången visat att tillgänglighet är ett återkommande mål för 

att skapa attraktiva transportvägar i stadsbyggd. I kapitel tre analyseras hur tidigare forskning kan 

anvisa metoder för att översätta detta vida, kvalitativt formulerade begrepp till mål som kan nås med 

urbanmorfologisk planering. Men först en sammanfattning av ställningstaganden i tidigare studier till 

huruvida cykel och gång bör analyseras separat.  

3.1 Skiljer tidigare forskning på cykel och gång?  
I genomgången av tidigare forskning framgår att flera metoder inte skiljer mellan cykel- och 

gångtrafik utan analyserar dessa två på samma grunder och med samma mått. Detta gör ett 

ställningstagande angeläget i denna studie till huruvida cykel och gång kan analyseras på liknande 

grunder eller bör skiljas åt. I metoder utarbetade för att öka andelen cykeltransporter förekommer det 

ofta att ingen skillnad mellan gång och cykel görs. Denna generalisering kan vara befogad vid 

analyser som syftar till att ge en övergripande förståelse av exempelvis en stads biloberoende, men för 

mer detaljerade analyser kan generaliseringen vara missvisande eftersom olika förutsättningar är 

kopplade till cykel respektive gång. Cyklister är mindre känsliga för avstånd än fotgängare, eftersom 

att de oftast färdas med större hastighet, och fotgängare är mindre känsliga för höjdskillnader och 

kurvor (Wallberg, 2010). Därför finns det anledning att analysera dessa separat. Marc Schlossberg, 

som forskar om hållbara transporter, har tillsammans med sina kolleger studerat relationen mellan 

urban form och transportmönster genom PPGIS, som är en form av deltagande GIS-analyser. Deras 

resultat visar på vikten av att särskilja cyklistens behov från fotgängarens (Schlossberg et al., 2006). 

Även Schwartz och hans kolleger (1999) ställer sig till förespråkarna av att särskilja cykel- och 

gånganalyser åt. De har studerat olika metoder som används för att förutsäga cykel- och gångtrafik 

och pekar ut flera viktiga skillnader mellan dessa färdsätt som enligt dem är viktiga att ta med i 

beräkningen vid val av metod (Schwartz et al., 1999). Eftersom förflyttningar till fots generellt är 

kortare än cykelresor anser de att cykelresor bör analyseras ur ett vidare rumsbegrepp än 

förflyttningar till fots. Dessutom är cykelresor i större utsträckning förflyttningar mellan start- och 

målpunkt, medan förflyttningar till fots ofta görs som en del av den totala resan (ibid.).  

3.2 Hur har andra gått tillväga?  
Vid val av angreppssätt har tidigare metoder för planering och utvärdering av cykelinfrastruktur 

studerats. I den analyserade litteraturen utgår vanligen dessa studier från enkäter och intervjuer av 

cyklisters åsikter om existerande cykelstråk. Mestadels uttrycks de i kvalitativa upplevelsetermer men 

kvantitativa utvärderingar, såsom mätningar av cykelflöden förekommer också. En tydlig skiljelinje 

går alltså mellan kvantitativt och kvalitativt dominerande metoder för att mäta utfall (se bland andra 

McCahill & Garrick, 2008). Att skilja mellan de två angreppssätten kan dock vara missvisande då 

kvalitativa förklaringar tenderar att korreleras till kvantitativa beskrivningar samtidigt som 

kvalitativa inslag kan finnas i kvantitativa studier. I båda fallen tolkas svaren av forskaren och härleds 

till en önskvärd cykelstråksutformning som kan nås genom urbanmorfologiska planeringsmetoder.  

 

Att fokus i tidigare studier tenderar att utgå från kvalitativa ansatser i form av cyklisters bedömningar 

kan bero på att bara ett fåtal studier har undersökt sambandet mellan urbanmorfologi och 

cykelflöden. Detta har observerats av Christopher McCahill och Norman Garrick (2008), som 

analyserat användningen av kvantitativa, nätverksbaserade angreppssätt och identifierat luckor i 

implementeringen av dessa metoder. Även nationell forskning har uppmärksammat den bristande 

täckningen gällande metodtillämpning vid cykelforskning. Patrik Tornberg konstaterar tillsammans 

med Inga-Maj Eriksson i en nyutgiven rapport att det finns ett behov av studier som följer upp 

kvantitativa analyser med kvalitativa utvärderingar (Tornberg & Eriksson, 2012).  



17 

 

 

Inom internationell cykelforskning har Williams Schwartz, Christopher Porter, Gail Payne, 

John Suhrbier och Peter Moe (1999) gjort en sammanställning av kvantitativa metoder som använts 

vid cykelplanering och identifierat flera skilda angreppssätt. Metoderna utgörs av komparativa 

utfallsstudier, såsom resvaneundersökningar, marknadsanalyser, stadsformsanalyser samt GIS-

analyser (Schwartz et al., 1999). I komparativa cykelundersökningar har metoderna ringat in 

cykelanvändning före och efter införande av nya cykelstråk. Resvaneundersökningarna omfattas 

bland annat av regressionsanalyser med syfte att jämföra gatuutformning med cykelanvändning. 

Marknadsanalysmetoderna bygger på att analysera potentialen i cykelanvändning utifrån ett 

välutvecklat nätverk av cykelstråk. Analyser av stadens form har tidigare använts som metod vid 

cykelplanering för att identifiera betydelsefulla karaktärer i den fysiska miljön och huruvida dessa kan 

utgöra förklaringsvariabler för cykelattraktivitet (Schwartz et al., 1999). GIS-baserade tillvägagångsätt 

har tidigare använts vid cykelplanering både i syfte att utvärdera potentialen för ökad efterfrågan på 

cykel och för att analysera betydelsefulla cykelkvaliteter som närhet till cykelparkering och affärer i 

anslutning till cykelstråk (se bland annat Jägerhök, Kihlborg, & Nordström, 2011; Hammarström et al., 

2005; Spacescape & WSP, 2012; Lamberg, 2012; Manum & Voisin, 2010). Användbarheten av GIS som 

metod vid analys av cykelstråk bekräftas av Lisa Aultman-Hall m.fl. som utnyttjat GIS för att hitta 

mer välutvecklade kopplingar och nätverk mellan cykelvägar, i syfte att öka cykelanvändning 

(Aultman-Hall, Hall, & Baetz, 2007). 

3.2.1 Manualer för cykelplanering 
Eftersom planering av cykelstråk är en aktuell fråga inom både stads- och trafikplanering finns ett 

akut behov av att utifrån nuvarande kunskapsnivå ge anvisningar för cykelstråksplanering. I detta 

syfte har myndigheter, kommuner och privata konsulter publicerat olika planeringsunderlag i form 

av manualer (se sammanställning i tabell 2). 

På nationell nivå finns Trafikverkets styrdokument TRAST, Trafik för attraktiva städer (Sveriges 

kommuner och landsting, 2007), Den goda staden (Trafikverket, 2010a) samt Nationell strategi för ökad och 

säker cykeltrafik (Vägverket, 2000) som tagits fram av Trafikverket (dåvarande Vägverket) tillsammans 

med SKL. I strategin framhävs gena och sammanhängande stråk som en förutsättning för ökad 

cykelattraktivitet. Trafikverket har även publicerat två rapporter, God tillgänglighet till målpunkter i 

tätort – en förutsättning för en attraktiv och hållbar stad (Trafikverket, 2011) och Enkla tillgänglighetsmått 

för resor i tätort (Trafikverket, 2010b), som ger en sammanställning av användbara mått för 

tillgänglighet i syfte att främja arbetet med lokal övergripande tillgänglighet i tätorter.  

I idéskriften Vägen till ett cyklande samhälle – goda exempel på kommunal planering, som tagits fram av 

SKL i samarbete med Tyréns AB, betonas vikten av gena cykelstråk för att cykel ska kunna prioriteras 

framför bilen (Lamberg, 2012). Pär Envall, som har studerat hur människors förflyttningsmönster, 

lyfter fram genhet och restid som de två viktigaste faktorerna för vägval (Envall, 2007). I en studie 

utförd av Spacescape framkom att genhet tillsammans med cykelvägsstandard korrelerar till drygt 80 

procent med cyklistflöden (Jägerhök, Kihlborg, & Nordström, 2011). Även i Handbok i bilsnål 

samhällsplanering beskrivs genhet som central vid planering för gång- och cykelstråk (Edvardsson, 

2005). 
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Tabell 2. Sammanställning av manualer för cykelplanering och deras behållning i denna studie 

Manual för cykelplanering Publicerad Manualens bidrag Behållning i denna studie 

Nationell strategi för ökad och 

säker cykeltrafik (Vägverket) 2000-tal 

Strategi för hur samhällsplanering kan 

bidra till ökad och säker 

cykelanvändning 

Vikten av fysiska åtgärder i infrastrukturen för att 

förbättra cykelmöjligheter 

Handbok i bilsnål trafikplanering 

(Lunds kommun) 2000-tal 

Handfasta råd om hur kommunal 

planering kan bidra till minskad 

biltrafik 

Vikten av att minska biltrafik för att gynna ökad 

cykling 

Design manual for bicycle traffic 

(Groot) 2000-tal 

Detaljstudier av maskvidd där 

maskviddsavstånd lämpade för 

cykelstråk analyseras  Rekommendationer för maskviddsavstånd i cykelnät 

TRAST (Sveriges kommuner och 

landsting) 2000-tal 

Planeringsdokument för beskrivning till 

kommuner hur de kan gå tillväga för att 

utforma sina trafiksystem Rekommendationer för maskvidd i cykelnätet  

Den goda staden (Boverket, 

Trafikverket, SKL, Jönköpings, 

Uppsala och Norrköpings 

kommun) 2000-tal 

Stadsutveckling kopplat till trafikfrågor - 

betydelsen av stadsplaneringens roll för 

trafikutformning 

Identifiering av hinder och svårigheter vid 

integrering av stadsplanering och trafikplanering 

Vägen till ett cyklande samhälle - 

goda exempel på kommunal 

planering (Lamberg) 2000-tal 

Strategi för hur kommunal 

cykelplanering kan öka andelen 

cyklister 

Vikten av att använda metoder gällande både 

fysiska åtgärder och påverkansåtgärder för att i 

kommunal cykelplanering öka andelen cyklister 

God tillgänglighet till målpunkter i 

tätort – en förutsättning för en 

attraktiv och hållbar stad – 

Metodbeskrivning (Trafikverket) 2000-tal 

Metoder för att mäta tillgängligheten till 

service i tätorter 

Definitioner av tillgänglighet och sammanställning 

av metoder för att mäta tillgänglighet 

Enkla tillgänglighetsmått för resor 

i tätort (Trafikverket) 2000-tal 

Sammanställning av brister och trender 

i fråga om tillgänglighet. Underlag för 

att underlätta kommunal trafikplanering 

Sammanställning mått och metoder för att mäta 

tillgänglighet samt deras brister 

Cykelstaden – en idéskrift om 

stadsplanering för 

mainstreamcyklistens återkomst 

(Jägerhök, Kihlborg, & 

Nordström, 2011) 2000-tal 

Kunskapssammanställning av hur och 

varför stadsrummet bättre kan/bör 

anpassas till cyklistens villkor 

Identifiering av viktiga cykelfrämjande åtgärder i 

stadsrummet, som genhet och tillgänglighet till 

målpunkter 

 

3.2.2 Begreppet tillgänglighet 
För att utveckla kunskapsnivån om målet för cykelplanering behövs ytterligare analys av forskning 

inom området. Ur föregående kapitel som visar hur teoretiker har studerat stadens fysiska struktur 

som avgörande för rörelsemönster framgår tillgänglighet som en återkommande målformulering. 

Trots att begreppet ofta förekommer i tidigare forskning är det oklart och behöver därför brytas ner 

för att kunna implementeras i urbanmorfologiska analyser. Detta innebär analyser både av forskning 

om begreppet som sådant och av metoder som används för att mäta tillgänglighet i 

urbanmorfologiska termer. I följande avsnitt görs en ansats att bryta ner begreppet genom att 

presentera möjliga angreppssätt för formulering, analys och mätning av detta omfattande och oklara 

begrepp. Metoderna för detta har identifierats i genhet och närhet eftersom tidigare studier har visat 

på vikten av dessa två begrepp för att analysera tillgänglighet som ett led i att förklara 

cykelanvändning (se bland annat Hammarström et al., 2005).  

3.2.3 Genhet – uppmärksammat men inte etablerat 
Inom stadsanalysforskning förekommer begreppet ”betweeness” som en benämning på stråk som är 

direkta och överblickbara. I denna studie används den svenska översättningen ”genhet” som har 

etablerats av medarbetare på Spacescape (Jägerhök, Kihlborg, & Nordström, 2011). Andra forskare 

som beskriver tillgänglighet i cykelvägnätet i begreppet genhet är Krister Spolander, (2006) och Hanna 

Lamberg (2012) (se även Vägverket, 2000). Space syntax-forskningen (se avsnitt 3.3.1) har dessutom 

uppmärksammat betydelsen av genhet mellan stråk som avgörande för storlek på cykelflöden 

eftersom cykel används i större utsträckning när avstånden är mindre mellan cykelvägar. Ju större 

genhet desto mindre energiförlust för den som cyklar (Raford, Chiaradia, & Gil, 2007). 
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Genhetsbegreppet hänger nära samman med begreppet maskvidd som är avståndet mellan stråk, 

alltså den extra sträcka som styrs av vägen jämfört med fågelvägen. Om maskvidden i ett cykelnät är 

stor ger det cyklisterna långa omvägar medan liten maskvidd gör det svårt och mer energikrävande 

att cykla. Liten maskvidd är därför avgörande för genhet, vilket gör den betydelsefull vid 

cykelplanering (se bland andra Faskunger, 2007; Manum & Voisin, 2010). Vad som utgör stor 

respektive liten maskvidd har bland annat studerats i länder som Holland, där cykelanvändningen är 

mycket hög. Avstånden mellan huvudcykelstråk rekommenderas där inte vara större än 250 meter i 

innerstadsområden (Groot, 2007).  

Trots att genhet har visat sig vara användbart när det kommer till att förstå cykelanvändning, har 

analysmått för genhet inte ännu etablerats. På en mer generell nivå har bristen på 

cykelplaneringsverkyg uppmärksammats av Spolander som har lång erfarenhet av cykelplanering och 

skrivit böcker om förutsättningar för ökad cykelanvändning. Enligt Spolander behövs bättre 

systematiska verktyg för att kunna analysera kvalitet på cykelnät (2006). Även i andra studier av 

planering för cykel har denna brist uppmärksammats (se bland andra (Jägerhök, Kihlborg, & 

Nordström, 2011; Faskunger, 2010).  

3.3 GIS som metod  
För att upptäcka storskaliga kvantitativt härledda mönster i stadsstrukturen, utgör GIS-analyser väl 

etablerade instrument i all stadsplanering, såväl av konsulter som av kommunala tjänstemän. GIS 

erbjuder en stor variation av möjliga verktyg som systematiskt korrelerar frågeställningar till 

geografisk data. Ett relativt nytt och oetablerat användningsområde inom GIS, som med fördel kan 

appliceras på utformning av cykelstråk, är kombinationen av metoderna Space syntax och Place 

syntax. 

3.3.1 Genhetsanalyser genom Space syntax 
Space syntax är relativ ny forskningsmark inom urbanmorfologin där gatugestaltningen har varit en 

av de viktigaste förklaringsvariablerna för människors rörelsemönster (Hillier & Iida, 2005). Metoden 

består av rumsanalytiska metoder som utvecklades av arkitekturforskarna Hillier och Hanson med 

kolleger under 1970-talet. Metoderna bakom Space syntax-teorin bygger på att beskriva rumsliga 

mönster genom den relativa integrationen mellan olika stadsrum (Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 

1996). Därmed ligger fokus på den konfigurativa uppbyggnaden, alltså analyser av rumsliga 

relationer snarare än enskilda rum. Tidigare studier har visat på starka korrelationer mellan Space 

syntax-analyser och rörelsemönster i urban miljö, särskilt när det gäller förståelsen av förflyttningar 

till fots och med cykel (Hiller, 1996; Hillier & Iida, 2005; Raford, Chiaradia, & Gil, 2007; Manum & 

Voisin).  

 

Space syntax-analyser är användbara för att mäta genhet i cykelstråk eftersom analysen fångar hur 

stor genomströmning som är trolig att ske på olika stråk. Analysen utgör en teoretiskt matematisk 

modell där stadsrum analyseras för att kartlägga genheten mellan ett gatunäts olika delar. Modellen 

utgår från ett poängsystem där poäng tilldelas för varje gång ett gatustråk utgör en del av det genaste 

stråket (Hillier & Iida, 2005). Genhetsberäkningen görs utifrån hur stor förändringen av vinkeln blir i 

och med en rörelse från ett gatustråk till ett annat. Om vinkelskillnaden mellan två stråk är stor 

innebär det ett större förflyttningsarbete än vid en mindre skillnad. (Hillier, 2005). Modellens 

hänsynstagande till gradändringar gör genhetsanalyser användbara vid cykelplanering eftersom stora 

vinkelförändringar inom cykelsstråk innebär inbromsningar och förlorad energi (Raford, Chiaradia, & 

Gil, 2007).  
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Bakgrunden till metoden grundas på antaganden om att människans rörelsemönster inte är 

slumpmässiga utan ofta planerade (Hillier & Iida, 2005). Detta gör att rörelsemönster kan analyseras 

dels utifrån val av destination från en startpunkt och dels val av vilka rum som ska passeras för att nå 

målet. Avgörande för val av rörelser blir utifrån denna teori människans uppfattning och upplevelser 

av avstånd snarare än det faktiska avståndet. Hillier med kolleger ser topologiska relationer, som 

terrängens form, vara mer användbara än tvådimensionella metriska kartavstånd. Detta grundar de i 

att människans metriska avståndsuppfattning är beroende av visuella intryck av topologiska 

egenskaper i nätverket, vilket ligger i linje med Lynch forskning om betydelsen av människors 

mentala kartor för hur vi rör oss i städer (Lynch, 1964). Hiller och hans kolleger menar att 

uppskattningar av avstånd har visat sig påverkas av hur människors resväg är uppdelade i åtskilda 

synliga segment (Hillier & Iida, 2005). Utifrån denna uppfattning, som utgör grunden i Space syntax-

teorin, blir stadens morfologi den mest betydelsefulla faktorn för att påverka urbana rörelsemönster 

(Hillier & Hanson, 1984).  

 

Hillier har inom Space syntax-forskningen utvecklat flera metoder för att mäta hur olika stadsrum är 

kopplade till varandra. En av de mest använda är ett mått som mäter hur integrerade olika rum är. 

Måttet bygger på kvantifierbara variabler som mäter medelavståndet från ett rum till andra rum. 

Metoden är ett sätt att studera topologiska relationer utan att ta hänsyn till faktiska, metriska avstånd 

(Hillier, 1996). 

 

Illustrationen nedan (Figur 3) är ett förenklat sätt att förstå Hilliers resonemang. De tre figurerna, a, b 

och c, symboliserar tre byggnader med nio rum i vardera som har samma form och mått. Geometrin 

är densamma men en graf över rummens förhållande till varandra, deras topologi, visar skillnader 

beroende på var passagena mellan rummen är placerade. Rummen i den vänstra kolumnen 

representerar olika utformningar av rum, deras geometriska form. Kolumnen i mitten är 

rörelsemöjligheterna som finns mellan dessa rum och kolumnen till höger visar på rummens topologi, 

alltså rummens förhållande till varandra. Figuren ger därmed ett sätt att förstå hur relationen mellan 

olika rum ändras utan att deras form och avstånd till varandra ändras.  

 

 

 
 

Figur 3. Betydelsen av rumsliga relationer genom visualisering av geometriskt lika rum med olika placering av 

passager (Hiller, 1996). Kolumnerna representerar (från vänster till höger): geometrisk form, rörelsemönster 

samt relationen rummen emellan 

Eftersom begreppet tillgänglighet kan brytas ner i betydelsen av både genhet och närhet ger inte 

Space syntax-analyser en fullständig bild av tillgänglighet. För att få ett bredare analysunderlag bör 



21 

 

även metoder som fångar in närhet användas. Nedan presenteras en möjlig lösning genom att 

kombinera Space syntax-analyser med Place syntax för att uppnå en bredare förståelse av det vida 

begreppet tillgänglighet. 

3.3.2 Närhetsanalyser genom Place syntax 
Verktyget Place syntax är ett GIS-baserat verktyg som har utvecklats av en forskargrupp vid 

Arkitekturhögskolan på KTH i Stockholm för att analysera stråkens koppling till centrala målpunkter 

(Ståhle, Marcus, & Karlström, 2005). Analysen innebär att fördelning av centrala målpunkter tas med i 

genhetsberäkningen, vilket ökar analysvärdet längs stråk som både är gena och har nära till 

målpunkter. Närheten kan också uttryckas som täthet till målpunkter. 

Att kombinera Space syntax och Place syntax analyser blir därmed ett sätt att ta med närhet i 

beräkningarna vilket ger mer exakta förutsägelser av rörelsemönster i en stad där målpunkter är 

ojämnt fördelade. Tidigare studier om cykelplanering där enbart Space syntax-analyser använts 

tenderar att missa den aspekt som Place syntax-analysen tillför för en helhetsanalys av 

cykelnätskvaliteter (se bland andra Malmberg, 2011). 

I Place syntax-analyser läggs data om målpunkters position in i en axialkarta (se avsnitt 6.4.1 och 

bilaga B Definitioner). Detta möjliggör att en analys av tillgänglighet till olika stadsrum vidgas till att 

även innefatta tillgänglighet till specifika attraktioner i stadsrummet (Marcus, 2006). Enligt Marcus 

utgör integrationsanalyser tillsammans med Place syntax-analyser den mest effektiva tekniken för att 

analysera tillgänglighet (ibid.). 

3.4 Sammanfattning av metodologiska utgångspunkter 
En sammanställning av metodologiska ansatser från tidigare studier ger en användbar fingervisning 

om vad som tidigare undersökts och vilka luckor som identifierats. Översikten speglar respektive 

metodforskares bidrag och behållning i just denna studie (se tabell 3).  
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Tabell 3. Metodkategorisering och behållning i denna studie 

Forskare Verksam Forskningens bidrag Behållning i denna studie 

Hillier, Hanson & Lida sent 1900-tal 

Utformning av Space syntax-analyser 

för att förklara rörelsemönster som ett 

resultat av gatugestaltning  

Användbarheten av Space syntax-analyser för att 

förstå gatugestaltningens betydelse för rörelse- och 

transportmönster 

McCahill & Garrick 2000-tal 

Analys av användningen av 

kvantitativa, nätverksbaserade 

angreppssätt  

Identifiering av luckor i implementeringen av 

kvantitativa, nätverksbaserade metoder för att öka 

andelen cyklister  

Tornberg & Eriksson 2000-tal 

Identifierar behovet av studier som 

följer upp kvantitativa analyser med 

kvalitativa utfallsundersökningar  

Identifiering av behovet att vid trafikplanering 

kombinera kvantitativa metoder med kvalitativa 

Schwartz, Porter, Payne, Suhrbier 

och Moe 2000-tal 

Genomgång av kvantitativa metoder 

som använts vid cykelplanering som 

visar på behov av att särskilja cyklister 

från fotgängare 

Identifiering av användbarheten av GIS-baserade 

metoder inom cykelplanering 

Aultman-Hall, Hall, & Baetz 2000-tal 

GIS för att utvärdera potentialen för 

ökad cykelefterfråga och för att 

analysera betydelsefulla cykelkvaliteter  

Identifiering av användbarheten av GIS-baserade 

metoder inom cykelplanering 

Schlossberg et al.  2000-tal 

Identifiering av relationen mellan urban 

form och transportmönster genom 

PPGIS som visar på behov av att 

särskilja cyklister från fotgängare 

Identifiering av användbarheten av GIS-baserade 

metoder inom cykelplanering 

Raford, Chiaradia & Gil, Manum 

& Voisin 2000-tal 

Korrelationer mellan Space syntax-

analyser och rörelsemönster i urban 

miljö 

Användbarheten av Space syntax-analyser för att 

förstå rörelsemönster i urban miljö 

Ståhle, Marcus, & Karlström 2000-tal 

Utveckling av Space syntax-analyser 

genom att komplettera med Place 

syntax-analyser med analyser av 

geografisk tillgänglighet 

Användbarheten av att kombinera Space syntax-

analyser med Place syntax-analyser för att förstå 

rörelsemönster i urban miljö (Analys av kopplingar 

mellan gatustruktur och målpunkter) 

Malmberg 2000-tal 

Korrelationer mellan uppmätta 

flödesvärden och värden genererade 

av Space syntax-analyser 

Visar på positiva korrelationer mellan uppmätta 

flödesvärden och värden genererade av Space 

syntax-analyser 

Jägerhök, Kihlborg, & Nordström 2000-tal 

Identifiering av begreppet Genhet som 

centralt vid cykelplanering 

Identifiering av begreppet Genhet som centralt vid 

cykelplanering 

Spolander, Vägverket, Lamberg 2000-tal 

Identifiering av behovet av bättre 

verktyg för att mer systematiskt och 

vetenskapligt analysera kvalitet på 

cykelnät  

Identifiering av behovet av bättre verktyg för att mer 

systematiskt och vetenskapligt analysera kvalitet på 

cykelnät  

Turner 2000-tal 

Space syntax-analyser för att förklara 

rörelsemönster 

Användbarheten av Space syntax-analyser för att 

förstå rörelsemönster i urban miljö 

Hammarström et al., Lamberg, 

Edvardsson 2000-tal 

Analyser av genhet och närhet som 

förklaringsvariabler till cyklistvolymer 

längs olika stråk  

Vikten av genhet och närhet som 

förklaringsvariabler till cyklistvolymer längs olika 

stråk  

Envall 2000-tal 

Studier av människors 

förflyttningsmönster 

Vikten av genhet och närhet som 

förklaringsvariabler till cyklistvolymer längs olika 

stråk  

Faskunger, Manum & Voisin 2000-tal 

Studier av grad av finmaskighet i 

cykelnät och hur denna hänger 

samman med genhet samt betydelsen 

av att kombinera Space syntax-

analyser med kvalitativa inslag  

Betydelsen av finmaskighet i cykelnät som 

avgörande för genhet och därmed betydelsefull vid 

cykelplanering 

Spolander 2000-tal 

Metodstudier för cykelplanering. 

Identifiering av brister på 

cykelplaneringsverkyg för att för att 

systematiskt analysera kvalitet på 

cykelnät  

Visar på vikten av att utveckla systematiska 

cykelplaneringsverktyg samt vikten av att kombinera 

Space syntax-analyser med kvalitativa inslag  

 

Av metodsammanställningen framgår användbara angreppssätt som i tidigare forskning använts för 

att formulera, analysera och mäta detta tillgänglighetsmål. Därmed ger teorisammanställningen i 

kapitel två tillsammans med metodsammanställningen i detta kapitel en översikt av både mål och 

medel för ökad cykelstråksattraktivitet. 
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Kapitel 4 Verktygslåda 

Metod- och forskningssammanställningarna i de föregående kapitlen speglar tillsammans en bredd av 

ansatser för att analysera och förbättra cykelförutsättningar i stadsbygd. Ur teoriöversikten i kapitel 

två har centrala mål för att nå attraktiva cykelstråk identifierats och metodsammanställningen där 

visar på möjliga angreppssätt för att uppnå dessa mål. Genomgången i kapitel tre utgör en grund för 

att identifiera och sammanställa en verktygslåda för att i ett tidigt planeringsskede ge förutsättningar 

för attraktiva cykelstråk. Genom att identifiera kriterier för verktygslådans valda metoder möjliggörs 

analyser för att utvärdera utfallet av cykelstråksplanering.   

4.1 Framställning av kriterier för kvantitativ och kvalitativ bedömning 
Syftet med verktygslådan är att utgöra ett analysinstrument. I tidigare kapitel har studien identifierat 

kriterier för attraktiva cykelstråk i begreppen tillgänglighet och genhet samt genom cyklisters 

bedömning av stråken. I verktygslådan får planeraren därmed en bedömningsgrund för cykelstråkens 

attraktivitet.  

 

Verktygslådans kriterier är ett resultat av ett urval utifrån teori- och metodsammanställning över 

tidigare forskning kring urbanmorfologi och människors rörelsemönster. Urvalet har styrts av de 

luckor som uppmärksammats genom tidigare forskning om metoder för cykelplanering. Det gäller 

speciellt ambitionen att konkretisera vida begrepp, såsom tillgänglighet, till användbara verktyg.  

 

De samband som i tidigare urbanmorfologiska studier har fastställts mellan genhet och cykelflödenas 

storlek gör genhet till en viktig komponent i analysen (se bland andra Jägerhök, Kihlborg, & 

Nordström, 2011; Hillier, 1996; Raford, Chiaradia & Gil, 2007). Tillgänglighet till centrala målpunkter i 

anslutning till cykelnät utgör en annan central komponent för ökad cykelanvändning (se bland andra 

Curtis, 2001), liksom behovet av att undersöka hur den faktiska cykelanvändningen är på platsen (se 

Faskunger, 2007; Manum & Voisin, 2010).  

 

McCahill och Garrick (2008) och Spolander (2006) hör till de forskare som har identifierat luckor 

gällande användningen av systematiska, nätverksbaserade verktyg vid planering för 

cykelinfrastruktur. Inom nationell transportforskning efterfrågas också en ökad integration av 

kvalitativa och kvantitativa angreppssätt (se Tornberg & Eriksson, 2012), där framhävs en kombinerad 

ansats som användbar i denna studie. Vikten av att kombinera Space syntax-analyser med kvalitativa 

inslag stöds även av Bendik Manum och Denis Voisin (2010), som visar att kombinationen ger 

fördjupad förståelse för människors rörelsemönster. Dessa och liknande metodologiska ansatser 

prövas i föreliggande studie. Kriterierna som valts till verktygslådan utgörs därmed av genhet i 

cykelnät, tillgänglighet till centrala attraktions- och målpunkter samt lokal cykelinformation (se tabell 4).  

 

Kriterierna har olika karaktär vilket gör att de även har olika roller i verktygslådans sammanvägning. 

Medan de urbanmorfologiska kriterierna ger nätverksbaserade metoder för systematisk mätning och 

värdering, är de beteenderelaterade kriteriernas roll att ge insikt om hur olika utfall av de 

nätverksbaserade kriterierna ska vägas.  
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Tabell 4. Verktygslåda för planering av attraktiva cykelnät 
Kriterium Krav på metod Metodkomponent i verktygslådan 

Genhet  

Systematisk nätverksbaserad, kunna hantera stora 

datamängder, relativt mått som medger jämförelse, 

reproducerbar 

Analyser av stråkens integration genom 

Space syntax-analyser 

Tillgänglighet till centrala målpunkter (Täthet av 

målpunkter) 

Systematisk nätverksbaserad, kunna hantera stora 

datamängder, relativt mått som medger jämförelse, 

reproducerbar 

Analyser av tillgänglighet genom Place 

syntax-analyser 

Lokal cykelinformation 

Generera information om stadens 

cykelförhållanden, hur cykel används och i vilken 

utsträckning. Som bedömning av cykelstråkskvalitet 

Intervju och observation som underlag för 

värdering av cykelstråk 

4.2 Metodframställning 
Efter att i en verktygslåda ha identifierat kriterier utifrån studiens teorietiska genomgång följer 

momentet att utarbeta metoder för att analysera dessa kriterier utifrån studiens uppställda krav (se 

tabell 4). I samråd med medarbetare på Spacescape har metoder valts som både överensstämmer med 

denna studies teorigenomgång och som har tillämpats av företaget i tidigare projekt. Kriterierna 

Genhet och Tillgänglighet undersöks genom Space syntax- respektive Place syntax-analyser medan 

kriteriet Lokal cykelinformation undersöks genom intervju och observation.  

 

Space syntax används som metod för att analysera kopplingen mellan cykelstråk medan Place syntax 

används för att analysera stråkens koppling till centrala målpunkter. Även andra metoder skulle 

kunna lämpa sig för att verkställa studiens syfte, men Space syntax- och Place syntax-analysernas 

urbanmorfologiska förankring gör metoden betydelsefull för att besvara studiens stadsrelaterade 

frågeställningar. Därmed utgör Space syntax- och Place syntax-analyserna med sina systematiska 

fördelar en möjlig uppsättning metoder för att synliggöra, etablera samt kvalitetssäkra framtida 

cykelplanering. 

 

Utöver vikten av att analysera genhet och närhet till centrala målpunkter efterfrågas i tidigare studier 

av cykelplanering även att kvantitativa analyser kompletteras med kvalitativa verktyg. Därför utgör 

kvalitativa analysverktyg i form av observationer av cyklisters beteende och undersökning av 

cyklisters subjektiva upplevelser komplement till Space syntax- och Place syntax-verktygen. 

Enkätintervjuer och observationer av cyklister kommer att utföras i syfte att komplettera analysen av 

faktiska cykelnät med upplevelser av dessa. Genom denna insamling av bakgrundsinformation, 

såsom cyklisters ålder och kön, ges också en generell bild av stadens cyklister som skapar förståelse 

för lokala förhållanden.  

 

En slutsats om studiens första delfrågeställning är att Space syntax- och Place syntax-analyser utgör 

grunden i verktygslådan för cykelplanering medan de kvalitativa angreppssätten får en betydande 

roll som analys av upplevelserna av en faktisk cykelsituation. Resultatet av upplevelserna blir på så sätt 

styrande för hur Space syntax- och Place syntax-kriterierna väljs, eftersom denna situationsanpassade 

förståelse utgör grund för att göra lokalt förankrade avvägningar av de kvantitativa 

nätverksanalyserna. Beroende på vilka upplevelser som framkommer av analyserna kan Space syntax- 

och Place syntax-analyserna anpassas efter nya kriterier. Valet att komplettera nätverksbaserade 

metoder med lokal information möjliggör på så sätt en utvärdering av faktisk användning av 

befintliga cykelstråk och sätter samtidigt ramar för en realistisk planering. Utifrån den 

situationsanpassade förståelsen kan nya cykelstråksimplementeringar prövas genom att återigen 

analyseras med hjälp av verktygslådans komponenter, vilket skapar en iterativ planeringsprocess.  
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Tillämpningen av denna typ av process rekommenderas av arkitekturforskarna Linda Groat och 

David Wang eftersom optimal strukturering av data ofta kräver en process av utformning, anpassning 

och återutformning (Groat & Wang, 2002). 

4.3 Nästa steg – verktygslådan i tillämpning 
Tillsammans utgör Space syntax- och Place syntax-analyserna och de kvalitativa analyserna studiens 

verktygslåda, som bildar underlag för planering av konstruktiva förslag på nya cykelstråk. 

Verktygslådans syfte är att utgöra ett analysinstrument för identifikation av eventuella problem, både 

i ett inledande analysstadium och efter det att åtgärder har införts. Därmed ligger dess användbarhet i 

möjligheten att genom en iterativ process uppmärksamma och analysera stegvisa förändringar. 

Förhoppningen, på tillämpningsnivå, är att verktygslådans sammansättning av kvantitativa och 

kvalitativa metoder ska etablera en effektiv kombination av metoder för planering av attraktiva 

cykelstråk.  

 

På en generell teoretisk nivå är förhoppningen att tillämpningar av studiens verktygslåda kan utgöra 

ett systematiskt komplement till den bredd av metoder som tidigare framarbetats i dokument som 

TRAST (Sveriges kommuner och landsting, 2007), God tillgänglighet till målpunkter i tätort – en 

förutsättning för en attraktiv och hållbar stad (Trafikverktet, 2011) och Enkla tillgänglighetsmått för resor i 

tätort (Trafikverket, 2010b). Den ansatsöverskridande kombinationen av uppgifter på lokal nivå och 

nätverksanalyser borde dessutom ge ökade möjligheter att integrera de två kunskapsområdena 

stadsplanering och trafikplanering, som ofta tenderar att analyseras separat.  

 

Härmed övergår studien från generella analyser av teori- och metodsammanställningar i den första 

delen av syftet, till att tillämpa dessa i studiens tillämpningsdel. 
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Kapitel 5 Tillämpning av teoretiska resultat 

I följande kapitel prövas studiens verktygslåda på Örebro tätort, som utgör ett lämpligt 

tillämpningsområde då kommunen har uttalade ambitioner att förbättra sitt transportsystem ur 

hållbarhetssynpunkt. Till följd av att trafikplanerare på kommunen under våren 2012 vände sig till 

konsultföretaget Spacescape med förfrågan om att utveckla tätorten till en mer attraktiv stad att cykla 

i, fick undertecknad, som praktikant på företaget, chansen att tillämpa masteruppsatens teoretiska del 

på Örebro. Därigenom syftar denna tillämpning inte enbart till att testa studiens framtagna 

verktygslåda. Den kommer även att användas i vidare bemärkelse som underlag för en framtida och 

fristående konsultrapport till Örebro kommun. 

5.1 Situationsbeskrivning Örebro – Rumslig historik och befintlig situation 
Stadsstrukturen är central för att förstå cykelattraktivitet. I Örebro finns goda topografiska 

förutsättningar för cykelattraktivitet genom landskapets plana utformning. Från kommunens sida 

finns dessutom en vilja att förändra transportsituationen i en mer hållbar riktning vilket ytterligare ger 

goda förutsättningar för att skapa cykelattraktiva stadsrum i kommunen. För att förstå dagens 

cykelanvändning samt även för att kunna komma med förslag på förbättring krävs det mer än att 

enbart se till stadens cykelrum. En övergripande beskrivning av stadens stadsrumskaraktär är därmed 

nödvändig. 

 

 
Figur 4. Örebro – en översikt. Till vänster: Örebro tätort avgränsad. Till höger: stadskärnan inzoomad 

Örebro tätort har drygt 100 000 invånare. Befolkningsökningen i kommunen är positiv och staden 

byggs i dagsläget ut efter förtätningsprinciper. Strategin från kommunen är att nybyggnation ska 

placeras inom cykelavstånd från centrum, max fem kilometer (Örebro kommun, 2009). Goda 

förutsättningar finns för att använda cykel i stadens centrala delar då den täta rutmönsterstrukturen 

(se figur 4 & 5) ger närhet och tillgång till arbete och handel. De centrala delarna av staden grundades 

efter tyskt stadsstruktursmönster med ett torg mitt i staden (Örebro kommun, 2009). Efter en stor 

stadsbrand i mitten på 1800-talet ersattes de smala krokiga gatorna med raka, breda gator. Den 

kompakta utformningen av stadens centrala kärna ger korta avstånd till centrala verksamheter och en 

rumslig potential för cykel- och gångtrafik. Potentialen utnyttjas inte fullt ut i dagsläget genom att 

gaturummet på flera centrala stråk prioriteras för biltrafik och gång- och cykeltrafik hänvisas till 

tunnlar och avskilda leder. Därmed finns det flera barriäreffekter i transportnätet för cykeltrafik. 
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Figur 5. Gatustrukturen i Örebros stadskärna 

 

Betydande för utvecklingen av stadens kommunikationsmönster var införandet av järnvägen, som 

gav en ökad tillgänglighet till och från Örebro. De stora förbindelserna mellan stadens inner- och 

ytterdelar domineras av tre stora bilprioriterade leder, E18, E20 och riksväg 50. Motorvägen E18/E20 

passerar genom Örebros västra delar, utanför stadens centrum, på den s.k. Västerleden. Motortrafiken 

mellan ytterstad och innerstad går på trafikleder, i flera fall med mötesfria vägbanor. 

Väginfrastrukturen, i kombination med Svartån som flyter genom staden, skapar en rumslig 

uppdelning mellan väster och öster (se figur 4 & 5). Den bilprioriterade vägutformningen började 

sätta sin spår i staden under 1960-talet vilket fick effekter för stadsinvånarnas rörelsemönster (Örebro 

kommun, 2009). Konsekvenserna av bilsamhällets utbredning blev separering av boende, 

arbetsplatser och service, med längre förflyttningar som följd. Separeringen i modernismens spår 

märks även i stadens bostadsområden byggda mellan 1955 och 2000 som är trafikplanerade utifrån 

principerna separering och differentiering. I vägnätet märks denna separering genom att olika 

områden endast har gatuförbindelse med varandra via långa omvägar. 

5.1.1 Cykelplanering i Örebro 
Örebro har en lång cykeltradition, över 90 procent av invånarna har tillgång till cykel och det finns ca 

180 kilometer cykelbana i kommunen. Men mätningar visar att cyklandet i staden minskat påtagligt 

de senaste åren medan biltrafiken tar mer och mer gatuutrymme i anspråk. Förklaringar till den 

minskade cykelanvändningen går att hitta i kommunens transportplan från 2009, där strukturen på 

stadens nuvarande cykelnät beskrivs som bitvis fragmenterat utan uppdelning i huvudstråk och 

övriga stråk (Örebro kommun, 2009). Även om de befintliga cykelvägarna betraktas som bra och 

trafiksäkra, saknas alternativa cykelvägar genom parker, bakgator och längs stråk med biltrafik. Att 

åtgärda dessa problemområden ser kommunen som möjliga lösningar för att öka cykelns 

konkurrenskraft framför motorburen transport (ibid.).  

 

En annan bidragande faktor till låg cykelanvändning utgörs av att många av stadens centrala gator är 

bilprioriterade och att vissa har cykelförbud. Enligt kommunens transportplan anses alla trafikslag 

vara anpassade till biltrafikens behov i Örebro (ibid.). Undersökningar visar att Örebroinvånarna 

prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik på bekostnad av framkomlighet för bilen (ibid.). 
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Att utveckla och förbättra dagens cykelnät är ett prioriterat område i kommunen. Bättre kontinuitet i 

cykelnätet mellan stadens olika stadsdelar är ett önskemål från kommunens sida. Målet är att öka 

gång, cykel och kollektivtrafik från 46 till 60 procent från 2010 till 2020. Förhoppningen om att andelen 

cyklister ska öka i Örebro finner stöd i att cykling överlag har ökat i flera svenska städer, bland annat 

Stockholm där antalet har fördubblats de senaste 15 åren. Andra kommuner med liknande 

befolkningsantal som Örebro har satt upp liknande mål för cykelanvändning (se bland andra 

Lindberg & Spolander, 2008). Enligt Gullberg med kolleger är det dessutom ett rimligt antagande att 

cykeltrafiken generellt sett kommer att öka i Sverige (Gullberg, Höjer, & Pettersson, 2007).  

5.1.2 Befintlig resvaneundersökning 
Örebro kommun lät under hösten 2004 genomföra en omfattande resvaneundersökning. Genom 

attitydenkäter och resedagböcker samlades information om bland annat Örebroinvånares 

cykelanvändning och bakomliggande attityder till cykling. Under 2004 gjordes 28 procent av 

Örebroinvånarnas resor inom den egna kommunen med cykel. 84 procent av cykelresorna understeg 

fem kilometer och medellängden för en cykelresa var knappt fyra kilometer (Hammarström et al., 

2005). Det största persontrafikarbetet står bilen för, internt inom kommunen och externt till och från 

andra kommuner. En del av undersökningen syftade till att identifiera orsaker till att cykel inte 

användes som färdmedel. Bland orsakerna hörde för långa cykelavstånd, osäkra trafikförhållanden 

och avsaknad av bra cykelparkering (Hammarström et al., 2005).  
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Kapitel 6 Tillvägagångssätt och analysresultat 

Tillvägagångssätten, som har identifierats och utarbetats från studiens teoretiska del, och sedan tagits 

fram i samråd med medarbetare på Spacescape, beskrivs här i detalj parallellt med respektive resultat 

för att sedan analyseras och diskuteras i kommande kapitel. Metoderna som utgår från den framtagna 

verktygslådan analyserar både den faktiska stadsformen och upplevelsen av denna. Därmed fångar 

analysen i hög grad hur olika platser får olika upplevelsepotential.  

Tillsammans ger de kvalitativa och de kvantitativa inslagen en övergripande stadsanalys av de 

rumsliga förutsättningarna för en attraktiv stad att cykla i. Analysen utgörs av kartläggning och 

värdering av Örebros stadsrum utifrån kvaliteter såsom genhet och närhet. Genom att jämföra 

Örebros rumsliga förutsättningar med hur cyklister i staden uppfattar cykelförutsättningarna 

möjliggörs en analys av kopplingen till stadens miljö och användningen samt upplevelse av att cykla i 

Örebro. De kvalitativa inslagen ska generera en djupare förståelse för cykelanvändning och 

möjliggöra ökad cykelattraktivitet, medan det kvantitativa angreppssättet bidrar med en 

övergripande förståelse för cykelstrukturer i Örebros stadsrum. Tillsammans utgör de en grund för 

kommunen att uppnå målet att öka kontinuiteten i cykelnätet mellan stadens olika delar. 

6.1 Tillämpningens avsikt och avgränsning 
Avsikten med studiens tillämpningsdel är att ge planerare i Örebro instrument och kriterier för 

implementering av attraktiva cykelnät. I de GIS-baserade analyserna har hela Örebro tätorts cykelnät 

analyserats. För observationer på plats har en avgränsning gjorts till tio diversifierade stråk som valts 

för att representera skilda stadskvaliteter. För att urskilja tio stråk med skilda kvaliteter tillfrågades 

trafikplanerare på Örebro kommun. Analyserna har utarbetats inom ramen för kommunens befintliga 

cykelstråk vilket innebär att omstrukturering av stadens gatunät inte ligger inom ramarna för denna 

analys. 

 

Efter att tillsammans med kolleger på Spacescape valt metoder och mallar för frågeunderlag har 

undertecknad planerat och lagt upp arbetet som ligger till grund för tillämpningarna av studiens 

teoretiska verktygslåda samt ensam sammanställt materialet i denna masteruppsats. Frågeunderlaget 

till intervjuerna har utarbetats och omarbetats utifrån underlag som använts vid tidigare cykelstudier i 

syfte att öka jämförbarheten mellan denna och tidigare studier (se Spacescape & WSP, 2012). Enbart 

frågor som överrensstämmer med kriterier framtagan i detta exjobb har använts som underlag.  Urval 

och omarbetning har gjorts inom ramen för masteruppsatsen för att anpassa underlaget till just denna 

studies förutsättningar. Tillsammans med kolleger på Spacescape har gränsvärden för GIS-analyser 

och frågeunderlag för intervjuer diskuterats. Observationer och intervjuer har planerats av 

undertecknad. Genomförandet av observationerna och intervjuerna i Örebro gjordes tillsammans med 

fyra medhjälpare för att få in ett större underlagsmaterial. För att minimera skillnader i genomförande 

av intervjuer och observationer fick observatörerna tydliga instruktioner både under ett 

introduktionstillfälle innan resan till Örebro samt en genomgång på plats. Introduktionstillfället hölls 

av undertecknad tillsammans med en kollega på Spacescape. Lön till de medverkande har finansierats 

av Spacescape inom ramen för projektet som beställts av Örebro kommun. 

6.2 Sammanställning av tillvägagångssätt 
Sammanställningen i tabell 5 visar hur studiens verktygslåda är kopplad till frågeställningar för 

tillämpningsdelen samt tillvägagångssätt för att besvara respektive frågeställning. Studiens 

övergripande frågeställning, Hur kan betydelsen av stadsstruktur ses i relation till hållbara transporter och 

cykelanvändning, är inte explicit utskrivet i tabellen då dess svar är ett resultat av de följande 

frågeställningarna och därför inte kan besvaras separat utan måste ses i sammanhang med resultatet 
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från de övriga frågorna. Frågeställningen som följer på den övergripande frågan, Hur kan 

cykelstråkskvaliteter såsom närhet, genhet och tillgänglighet till målpunkter användas för att analysera Örebro 

tätorts befintliga cykelnät, har i tabellsammanställningen delats upp på två delfrågor, Hur ser Örebros 

befintliga cykelnät ut ur genhetssynpunkt Samt Hur ser kopplingarna ut mellan Örebros befintliga cykelnät och 

centrala målpunkter. Detta för att tydliggöra de skilda angreppssätten som har använts för att besvara 

respektive delfråga. Därefter besvaras den sista frågeställningen på tillämpningsnivå, Hur kan genhet i 

cykelnätet förstås utifrån ett upplevelseperspektiv?  

 

Tabell 5. Relationen mellan studiens verktygslåda, frågeställningar och tillvägagångssätt. Tabellens grå-vita 

fält representerar den tidigare presenterade verktygslådan (tabell 4) medan de grön-vita fälten är en påbyggnad 

som visar kopplingen mellan verktygslådans komponenter och studiens frågeställningar samt tillvägagångssätt 

Kriterium Krav på metod 
Metodkomponent i 

verktygslådan 
Berör frågeställning 

Tillvägagångssätt 

utifrån 

verktygslådan 

Genhet  

Systematisk 

nätverksbaserad, kunna 

hantera stora datamängder, 

relativt mått som medger 

jämförelse, reproducerbar 

Analyser av stråkens integration 

genom Space syntax-analyser 

Hur ser Örebros befintliga 

cykelnät ut ur 

genhetssynpunkt? 

Space syntax-analyser 

Förberedelser i form av 

axialkartering 

Tillgänglighet till centrala 

målpunkter (Täthet av 

målpunkter) 

Systematisk 

nätverksbaserad, kunna 

hantera stora datamängder, 

relativt mått som medger 

jämförelse, reproducerbar 

Analyser av tillgänglighet genom 

Place syntax-analyser 

Hur ser kopplingarna ut 

mellan Örebros befintliga 

cykelnät och centrala 

målpunkter? 

Place syntax-analyser. 

Förberedelser i form av 

digitalisering av centrala 

målpunkter 

Lokal cykelinformation 

Generera information om 

stadens cykelförhållanden, 

hur cykel används och i 

vilken utsträckning. Som 

bedömning av 

cykelstråkskvalitet 

Intervju och observation som 

underlag för värdering av cykelstråk 

Hur kan genhet i cykelnätet 

förstås utifrån ett 

upplevelseperspektiv? 

Cykelflödesmätning, 

observation av cyklister 

och deras hastigheter, 

intervjuer med cyklister 

om deras upplevelser av 

staden som stadens 

cykelförhållanden 

6.3 Data, källor och analysunderlag 
Space syntax- och Place syntax-analyserna i studien kräver data kopplad till Örebro. Data omfattar 

dels geografisk data för att analysera stadens urbanmorfologi, dels befolkningsdata och data om 

placering av samhällsfunktioner som grund för viktning av geografiska data om var människor bor 

och arbetar i staden. Primärdata har insamlats på plats i Örebro, medan underlagsdata har 

tillhandahållits av Örebro kommun. Underlagsdata består av en befintlig axialkarta som reviderades 

för att gälla cykling (se avsnitt 6.4.1 och bilaga B, Definitioner). Revideringarna innebar att sikt- och 

rörelselinjer anpassades efter var cykeltrafik är tillåten och möjlig, stråk med trappförbindelser och 

passager med cykelförbud togs bort som axiallinjer. Kommunen har dessutom bidragit med underlag 

i form av information om placering av skolor, handel och vård som användes som målpunkter för 

studiens Space syntax- och Place syntax-analyser. 

Studiens kvalitativa underlag utgörs av observationer av cyklisters beteende och undersökning av 

cyklisters subjektiva upplevelser. Observationer och intervjuer har gjorts vid tio utvalda cykelstråk (se 

enkätformulär i bilaga C). Stråken valdes i syfte att representera olika typer av cykelvägar, 

trafikintensitet och tempo (se bilaga D). Observationsunderlaget inkluderas i studien för att 

möjliggöra en jämförelse mellan GIS-analyserna och faktisk användning. Information om faktisk 

cykelanvändning och uppfattning om cykelförhållanden i Örebro utgörs av cykelflödesmätningar, 

cykelhastighetsobservationer och undersökningar om cyklisters subjektiva upplevelser.  
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Observationerna och undersökningarna som genomfördes under två vardagar i maj 2012 i Örebro 

tätort omfattar ca 2500 personer. Enkätsvar inhämtades från slumpvis förbipasserande cyklister, utan 

selektion baserad på vare sig ålder eller kön, när de stannade vid rött ljus. Svar inhämtades från 350 

personer. Vid de tillfällen en tillfrågad cyklist avböjde att svara frågades istället nästkommande cyklist 

bakom den som nekat. Cykelflödesmätningar utfördes inte av undertecknad eftersom aktuell 

information om cykelflöden fanns tillgängligt från Örebro kommun. 

6.4 Analysförberedelser 
Genhetsanalyser kräver förberedelser i form av bearbetning av data som ska analyseras. Nedan 

beskrivs axialkartering och digitalisering av data som utgör studiens analysförberedelser. 

6.4.1 Axialkartering 
För att utföra nätverksanalyser inom Space syntax och Places syntax används axiallinjer som en grund 

i analysen. En axiallinje är ett sätt att definiera olika tillgängliga vistelserum i staden genom att låta 

raka linjer representera de rum där det är möjligt att färdas. Axiallinjer utgör därmed förenklade 

representationer av verkligheten genom att stadens kontinuerliga rum synliggörs genom raka sikt- 

och rörelselinjer. GIS-analyser grundade på axialkartor har använts de senaste två decennierna för att 

förutsäga gång- och transportflöden genom att analysera relationen mellan olika stadsrum. Med 

axiallinjer som grund kan olika Space syntax- och Place syntax-analyser utföras. Axialkarteringen är 

användbar som delmoment i en Space syntax-analys eftersom den möjliggör en uppdelning av 

kontinuerliga gaturum till ett begränsat antal förenklade linjer.  

 

Axiallinjer skapas genom att siktlinjer digitalt ”ritas” ut i en fil i ett GIS-program. I denna studie har 

MapInfo använts, men även andra GIS-program möjliggör axialkartering. Ett bakgrundsraster 

används av området som ska axialkarteras för att se hur linjerna ska utformas. Principen bakom 

axialkartering bygger på att linjerna ritas ut så långa och få som möjligt, vilket innebär att en 

sammanhängande gata som är överblickbar representeras av en linje och inte flera korta (Hillier, Penn, 

& Hanson, 1993). En axiallinje bryts när vägen kröks eftersom varje linje innebär en siktlinje samt en 

obruten rörelse, därmed representerar den både obrutna sikt- och rörelselinjer (Marcus, 2000b). 

 

Anledning till att linjerna ritas raka är för att möjliggöra en representation av det fysiska arbete som 

krävs för att transportera sig i ett stadsrum. Om en rak gata görs krokig behöver det inte innebära att 

mer fysiskt arbete krävs för att transportera sig längs hela gatan, men det innebär större tankearbete 

eftersom hela sträckan inte kan överblickas samtidigt. Vinsten med axialkartering är att den fångar 

detta informationsarbete bakom människans navigering i ett stadsrum (Hillier, Penn, & Hanson, 

1993), vilket möjliggör en analys av riktningens förändring mellan två punkter. 

 

Tillsammans utgör det minsta antalet räta axiallinjer som täcker in hela strukturen av gator och platser 

i ett område en axialkarta som representerar stadens rörelse- och siktrum. Relationen mellan dessa kan 

med hjälp av axiallinjerna analyseras på samma sätt som relationen mellan de olika rummen i figur 6. 

Utifrån en integrationsanalys baserad på axiallinjer visar sig den klassiska rutnätsstrukturen ge hög 

integration mellan stadsrum eftersom gator i en sådan struktur har få steg till andra gator i systemet. 

Detta betyder att kategoriseringen av olika typer av stadsrum inte enbart säger något om formen utan 

även om deras funktion. Flera studier gjorda av Hillier visar på samband mellan en integrerad form 

av staden och människans tendens att röra sig i detta stadsrum (Hillier, Penn, & Hanson, 1993).  

 

I axialkarteringen av Örebros cykelnät (se figur 7) användes kommunens befintliga axialkarta för 

gångtrafik som grund utifrån vilken revideringar gjordes baserade på var cykeltrafik var möjlig 

respektive inte möjlig. 
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Eftersom det kan vara svårt att enbart utifrån en karta skilja mellan vad som är en siktlinje och en linje 

som går att röra sig genom, kan det finnas reliabilitetsproblem med axialkartering (Marcus, 2000b). 

För att få en mer objektiv bedömning av axiallinjernas utformning kombinerades därför digitala 

underlag för axialkartjusteringen med observationer på plats i Örebro av stråk vars användning 

framstod som oklar utifrån den digitala kartan. Denna kombination rekommenderas av Marcus 

(ibid.). 

 

 
Figur 6. Axialkarteringsprinciper visualiserade. Exempel från centrala Örebro där figuren till vänster visar ett 

utsnitt av gatustrukturen i stadens kärna och figuren till höger visar hur axiallinjer baserade på sikt- och 

rörelselinjer ritas utifrån i denna struktur 

 
Figur 7. Axialkartering av Örebro tätort med inzoomning av stadskärnan 
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6.4.2 Digitalisering av data 
Med digitalisering menas processen då icke digitaliserad information överförs till digital form i GIS. 

Processen innebär att data får en koppling till ett geografiskt läge via koordinater, vilket gör 

informationen användbar i GIS (se bland andra Heywood, 2006). Data som digitaliserades för att 

kunna utgöra analysunderlag var placering av skolor och centralstationen. Information om platsernas 

koordinater hämtades från Eniros webbportal (Eniro, 2012) som lades in i ett punktlager i MapInfo. 

Processen innebar att platsernas geografiska koordination lades in i MapInfo. Övrig data inhämtades 

från Örebro kommun och krävde därför inte digitalisering. Tillsammans användes denna geografiska 

information för att analysera cykelnätets koppling till centrala målpunkter. 

6.5 Resultat 
Nedan följer en resultatsammanställning av analyserna. Respektive analys beskrivs parallellt med 

resultaten. I tågordning besvaras frågorna: Hur ser Örebros befintliga cykelnät ut ur genhetssynpunkt, Hur 

ser kopplingarna ut mellan Örebros befintliga cykelnät och centrala målpunkter och Hur kan genhet i cykelnätet 

förstås utifrån subjektiva upplevelser (se tabell 5 för en sammanställning). 

6.5.1 Hur ser Örebros befintliga cykelnät ut ur genhetssynpunkt? 
 

Tabell 6. Underlag för genhetsanalys. Utdrag ur tabell 5 

Kriterium Krav på metod 
Metodkomponent i 

verktygslådan 
Berör frågeställning 

Tillvägagångssätt 

utifrån 

verktygslådan 

Genhet  

Systematisk 

nätverksbaserad, kunna 

hantera stora datamängder, 

relativt mått som medger 

jämförelse, reproducerbar 

Analyser av stråkens integration 

genom Space syntax-analyser 

Hur ser Örebros befintliga 

cykelnät ut ur 

genhetssynpunkt? 

Space syntax-analyser 

Förberedelser i form av 

axialkartering 

Genhetsanalyser 
En genhetsanalys av Cykelnätet i Örebro tätort har genomförts genom en Space syntax-analys i syfte 

att generera ett mätbart underlag för planering av attraktiva cykelstråk med liten maskvidd (se tabell 

6). Analysen ger ett mått på hur integrerat varje stråk är med resterande stråk i nätet. Denna Space 

syntax-analys går ut på att stråk med hög integration till andra ges höga värden medan stråk med låg 

integration ges låga. Värdena omsätts därefter i en visualiseringsprocess i GIS-programmet MapInfo 

till olika färger, där röda nyanser i detta fall motsvarar stråk med hög integration, gula motsvarar 

medelhög integration och blåa nyanser representerar låg integration. 

I figur 8 presenteras resultaten från genhetsanalyserna. De stråk som i Örebro kommuns 

resvaneundersökning identifieras som bilprioriterade överensstämmer med de stråk som i analysen 

genererar låga genhetsvärden (se cirkelmarkering i figur 8).  
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Figur 8. Genhetsanalys med inzoomning. Röda  

nyanser representerar stråk med hög integration,  

gula nyanser medelhög integration och blå nyanser 

låg integration  

 

Cykelflöden 
För att kunna korrelera studiens genhetsanalyser med uppmätta cykelflöden används befintliga 

cykelflödesmätningar i Örebros cykelnät. Mätningarna kommer från en kommunal 

resvaneundersökning där cyklistfrekvenser mättes under en femårsperiod, mellan 1999 och 2004. 

Resultaten som i denna studie har digitaliserats och lagts in på en axialkarta, visar på en koncentration 

av höga flöden runt stadens centrala delar. Ökade avstånd från centrum ger enligt de uppmätta 

cykelflödena minskade cykelfrekvenser (se figur 9). De röda markeringarna i figur 9 visar exempel på 

stråk med låga cykelflöden som i genhetsanalysen gav låga värden (motsvarande blå färg i 

visualiseringen). 
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Figur 9. Digitalisering och visualisering 

av kommunens cykelflödesmätningar mellan år 

1999 och 2004. Linjebredden är ett  

relativt mått på andelen cyklister 

 

Korrelationsanalys mellan tidigare uppmätta cykelflöden och cykelnätets genhet 
Med bakgrund av rekommendationer från tidigare studier (se bland andra Marcus, 2000b) har 

sambandsanalyser mellan cykeltrafikmätningar och GIS-analyser genomförts i syfte att fastställa 

korrelationen mellan genhet och observerade cykelflöden.  

 

Korrelationsanalysen mellan kommunens uppmätta flöden och genhetsanalysen ger ett relativt högt 

r2-värde på -0,78 (se figur 10). Resultatet betyder att höga cykelflöden i hög grad korrelerar med 

integrerade cykelstråk och att låga cykelflöden korrelerar med sämre integrerade stråk. En visuell 

jämförelse mellan genhetsanalysen (figur 8) och visualiseringen av cykelflöden (figur 9) ger en 

fingervisning om denna korrelation. 
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Figur 10. Korrelation mellan uppmätta cykelflöden och genhet 

6.5.2 Hur ser kopplingarna ut mellan Örebros befintliga cykelnät och centrala 

målpunkter? 
 

Tabell 7. Underlag för närhetsanalys. Utdrag ur tabell 5 

Kriterium Krav på metod 
Metodkomponent i 

verktygslådan 
Berör frågeställning 

Tillvägagångssätt 

utifrån 

verktygslådan 

Tillgänglighet till centrala 

målpunkter (Täthet av 

målpunkter) 

Systematisk 

nätverksbaserad, kunna 

hantera stora 

datamängder, relativt mått 

som medger jämförelse, 

reproducerbar 

Analyser av tillgänglighet genom 

Place syntax-analyser 

Hur ser kopplingarna ut 

mellan Örebros befintliga 

cykelnät och centrala 

målpunkter? 

Place syntax-analyser. 

Förberedelser i form av 

digitalisering av 

centrala målpunkter 

 

För att beräkna täthet och tillgänglighet till centrala målpunkter, som båda fastställdes som viktiga 

kriterier i studiens verktygslåda, har Place syntax-analyser genomförts (se tabell 7). I denna studie 

används GIS-applikationen Place Syntax (se avsnitt 3.3.2 och Bilaga B. Definitioner). Efter de 

förberedande digitaliseringarna, som beskrevs i avsnitt 6.4.2, kunde analyserna göras i MapInfo. 

Analysen ger svar på hur integrerat cykelnätet är med centrala målpunkter vilket är viktigt ur 

tillgänglighetsperspektiv eftersom det visar cyklisters tillgänglighet till vardagsmålpunkter som 

skolor, vård, handel och centralstationen (se figur 11). 
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Figur 11. Genhetsanalys genom Place syntax 

Som visar tillgänglighet till centrala målpunkter. 

Nyanser i rött och orange representerar stråk med  

hög integration, gula nyanser medelhög integration  

och blå nyanser låg integration 

 

Stråk i rött, orange och gult representerar en hög integration mellan cykelstråken och centrala 

målpunkter, medan stråk i grön-blå nyanser är mindre integrerade med målpunkterna och därmed 

mindre gena sinsemellan. De två koncentrationerna av gul-röda, integrerade stråk som kan urskiljas 

på var sida om ån visar på en rumslig uppdelning av cykelnätet. En kärna finns i stadens västra del 

och en i stadens östra (se cirkelmarkering i figur 11). 

6.5.3 Hur kan genhet i cykelnätet förstås utifrån ett upplevelseperspektiv? 
 

Tabell 8. Underlag för lokal cykelinformation. Utdrag ur tabell 5 

Kriterium Krav på metod 
Metodkomponent i 

verktygslådan 
Berör frågeställning 

Tillvägagångssätt 

utifrån 

verktygslådan 

Lokal cykelinformation 

Generera information om 

staden som stadens 

cykelförhållanden, hur 

cykel används och i vilken 

utsträckning. Som 

bedömning av 

cykelstråkskvalitet 

Intervju och observation som 

underlag för värdering av 

cykelstråk 

Hur kan genhet i cykelnätet 

förstås utifrån ett 

upplevelseperspektiv? 

Cykelflödesmätning, 

observation av cyklister 

och deras hastigheter, 

intervjuer med cyklister 

om deras upplevelser 

av stadens 

cykelförhållanden 
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Medan de två första tillämpningsfrågeställningarna genererar resultat baserat på det faktiska 

cykelnätet, ger den tredje frågeställningen svar grundade på upplevelser av cykelnätet och 

observation av cyklister (se tabell 8). 

Observationer av cyklister och hastighetsobservationer 
Cyklister observerades enligt ett bestämt tidsschema under två vardagar i maj 2012 längs tio utvalda 

stråk. Deras egenskaper noterades och hastighet beräknades utifrån en 100 meter lång sträcka (se figur 

12). 

 

 
Figur 12. Utvalda stråk för observation 

En sammanställning av observationerna genomfördes för att kartlägga olika cyklistkategorier, vad 

som kännetecknar dessa samt vilka hastigheter som uppmätts på olika stråk.  

Cykel – ett jämställt färdmedel 
Könsfördelningen bland de observerade cyklisterna är jämn, med en lite större representation av 

kvinnor än män. Denna representation gäller med svag variation för samtliga observerade stråk (se 

figur 13). 
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Figur 13. Könsfördelning, totalt respektive uppdelat per stråk 1-10 (se Bilaga D för specifikation) 

Åldersrepresentation bland Örebrocyklister 
Trots att färre unga upp till 14 år samt äldre över 75 år använder cykel som färdmedel, visar 

statistiken på en bred åldersfördelning. Den totala sammanställningen av åldersfördelningen på de tio 

observerade sträckorna uppmätte den mest frekventa åldern till mellan 25 och 34 år (se figur 14). Vid 

hänsyn till skillnader per enskilt stråk varierar den mest frekventa åldern (se figur 15).  

 

 
Figur 14. Åldersfördelning för cyklister totalt 
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Figur 15. Åldersfördelning uppdelat per stråk 1-10 (se Bilaga D för specifikation) 

 

Örebro – medelhastigheternas stad 
Med en medelhastighet på 15 till 20 kilometer per timme utmärker sig den typiske Örebrocyklisten 

som varken snabb eller långsam. Jämfört med Stockholmscyklisten som enligt en tidigare 

cykelundersökning uppvisar höga snitthastigheter vid transport på cykel, har Örebrocyklisten ett 

lägre tempo (Spacescape & WSP, 2012). Stråk 5 och 6 utmärker sig något genom att ha lägre 

hastigheter än de övriga (se figur 16).  

               

 
Figur 16. Hastighetsfördelning, totalt respektive uppdelat per stråk 1-10 (se Bilaga D för specifikation) 
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Cyklistkategorier  
Cyklister intervjuades för att identifiera deras karaktärsdrag och subjektiva upplevelser. Intervjuerna 

genomfördes med slumpvis valda cyklister som stannade vid signalljus. Intervjun bestod av en enkät 

med fem frågor om cykelanvändning och hur olika cykelrelaterade kvaliteter värderas. Informanterna 

fick fyra olika stadskvaliteter upplästa och förklarade för sig som de fick prioritera från högsta 

prioritet (1) till lägsta (4). Kvaliteterna som utgjordes av trafiksäkerhet, levande stadsmiljö, snabbhet och 

rofylldhet har valts i samråd med kolleger på Spacescape. Förutom att bedöma vikten av olika 

stadskvaliteter fick de tillfrågade cyklisterna dessutom ange en gata i staden de ansåg vara föredömlig 

respektive icke-föredömlig ur cykelsynpunkt. De fick även öppet, utan slutna svarsalternativ, ange 

orsak till sina val. 

Enkäterna kompletterades av intervjuaren genom att intervjuaren fyllde i synbara egenskaper hos den 

intervjuade cyklisten, som ålder, kön och typ av cykel (se bilaga C för fullständigt enkätformulär). 

Tillsammans med observationerna sammanställdes enkätsvaren som tillsammans utgör en del av 

kartläggningen av olika cykelkategorier samt Örebrocyklisters subjektiva upplevelser. 

Trafiksäkerhet har högsta prioritet 
Trafiksäkerhet har genomgående högsta prioritet oavsett åldersgrupp och kön. Intresset för rofylldhet 

ökar från åldern 35 år och uppåt medan värderingen av snabbhet respektive stadskvalitet saknar 

tydliga kopplingar till de olika åldersgrupperna (se figur 17). Könsstatistiken visar att kvinnor 

värderar säkerhet högre än vad män gör medan män värderar snabbhet högre än vad kvinnor gör (se 

figur 18). 

 

 

 
Figur 17. Cyklisters rangordning av stadskvaliteter, totalt respektive uppdelat på ålder 
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Figur 18. Cyklisters rangordning av stadskvaliteter uppdelat på kön 

 

Cykel – mer än bara för transport till och från arbete 
Andelen cyklister som använder cykel för att uträtta ärenden är hög, 79 procent använder cykeln för 

att handla och 87 procent använder cykel på fritiden (se figur 19). Andelen som använder cykel för att 

uträtta ärenden några dagar i veckan eller varje dag utgör 73 procent av de totalt antal tillfrågade 

cyklisterna (se figur 20).  

 

 
Figur 19. Användningsområden för cykel bland tillfrågade cyklister under en normal arbets-/skolvecka 

 
Figur 20. Frekvens för att uträtta ärende med cykel till/från arbete/skola under en vanlig arbetsvecka 
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Prioriterade och oprioriterade stråk 
Sammanställningen av enkätsvaren visar att Rudbecksgatan (se figur 12) är det cykelstråk som 

tillfrågade Örebrocyklister prioriterar högst (figur 21). De främsta orsakerna till varför ett stråk 

prioriters högt är jämnt fördelade mellan Rofyllt och Tydlig cykelbana, tätt följt av Rak/kontinuerlig och 

Bilfri/Säker.  

 

När det gäller oprioriterde stråk ligger Drottninggatan högst upp på listan på grund av gatans 

ytmaterial i form av gatsten. Bilprioriterade gaturum var den främsta anledningen till att de 

tillfrågade uppgav ett stråk som oprioriterat (figur 22). 

 

 

Figur 21. Sammanställning av prioriterade stråk samt orsaker till prioritering 

 

Figur 22. Sammanställning av oprioriterade stråk samt orsaker till oprioritering 
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Kapitel 7 Analys och diskussion 

Följande kapitel är studiens avslutande där resultaten från de två delarna, teori och tillämpning, 

diskuteras. De två huvudmomenten har syftat till: 

 

Att identifiera urbanmorfologiska metoder som planeringsunderlag för attraktiva cykelstråk, och 

därur sammanställa en effektiv verktygslåda. 

 

Att tillämpa denna verktygslåda för att analysera och ge underlag för planering av cykelstråk i Örebro 

tätort dels utifrån faktiska förhållanden, dels utifrån cyklisters upplevelse av att cykla i staden. 

 

Resultaten från teori- och metodsammanställningen som har utmynnat i studiens verktygslåda 

diskuteras parallellt med respektive resultat från tillämpningen av denna verktygslåda. Diskussionen 

på en teoretisk nivå och tillämpningsnivå vävs samman under tre avsnitt motsvarande studiens 

frågeställningar. Slutsatserna därifrån tas därefter upp i en avslutande diskussion tillsammans med 

reflektioner kring studien som helhet. 

 

Följande frågeställningar har legat till grund för studiens två delar, vars resultat diskuteras i detta 

kapitel 

 

Teorigrundade frågeställningar: 

 

 Hur kan betydelsen av stadsstruktur ses i relation till hållbara transporter och 

cykelanvändning?  

 Vilka olika cykelstråkskvaliteter kan identifieras inom ramen för urbanmorfologi? 

 Kan cykelattraktivitet beskrivas enbart genom kvantitativ integrering mellan cykelstråk och 

fysisk stadsstruktur? 

 

Tillämpningens frågeställningar: 

 

 Hur kan Örebros befintliga cykelnät ses utifrån ett stadsstrukturperspektiv? 

 Hur kan identifierade cykelstråkskvaliteter såsom genhet och tillgänglighet till målpunkter 

användas för att analysera Örebro tätorts befintliga cykelnät? 

 Hur kan cykelnätsattraktivitet förstås utifrån ett kvalitativt upplevelseperspektiv? 

7.1 Analys av resultaten 
Nedan i tabell 9 presenteras hur komponenterna i studiens verktygslåda relaterar till frågeställningar 

samt vilka källor till teorier från teori- och metodöversikten som överensstämmer med respektive 

frågeställning. 
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Tabell 9. Relationen mellan studiens verktygslåda, frågeställningar, tillvägagångssätt och överrensstämmande 

teorier. Tabellens grå-vita fält representerar den tidigare presenterade verktygslådan (tabell 4) och dess koppling 

till frågeställningar och tillvägagångssätt (tabell 5) medan de grön-vita fälten är en påbyggnad som visar 

relationen till överensstämmande teori 

Kriterium Krav på metod 
Metodkomponent 

i verktygslådan 

Berör 

frågeställning 

Tillvägagångssätt 

utifrån 

verktygslådan 

Överrensstämmande teori från 

Genhet  

Systematisk 

nätverksbaserad, 

kunna hantera 

stora 

datamängder, 

relativt mått som 

medger 

jämförelse, 

reproducerbar 

Analyser av stråkens 

integration genom 

Space syntax-

analyser 

Hur ser Örebros 

befintliga cykelnät ut 

ur genhetssynpunkt? 

Space syntax-

analyser. 

Förberedelser i form 

av axialkartering 

Hillier, Hanson & Lida, Raford, 

Chiaradia & Gil, Manum & Voisin, 

McCahill & Garrick, Turner, 

Hammarström et al., Lamberg, 

Edvardsson, Envall, Faskunger, 

Manum & Voisin, Marshall, Breheny, 

de Roo & Miller, Thomsen & Manum, 

Brennen Ramirez, Lee & Moudon, 

Schlossberg, Curtis, Næss 

Tillgänglighet till 

centrala 

målpunkter 

(Täthet av 

målpunkter) 

Systematisk 

nätverksbaserad, 

kunna hantera 

stora 

datamängder, 

relativt mått som 

medger 

jämförelse, 

reproducerbar 

Analyser av 

tillgänglighet genom 

Place syntax-analyser 

Hur ser kopplingarna 

ut mellan Örebros 

befintliga cykelnät 

och centrala 

målpunkter? 

Place syntax-

analyser. 

Förberedelser i form 

av digitalisering av 

centrala målpunkter 
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7.1.1 Stadsstrukturens betydelse för hållbara transporter och cykelanvändning 
På en teoretisk nivå har stadsstrukturen lyfts fram som betydande för transportmönster i städer. 

Tidigare studier har visat på starka korrelationer mellan Space syntax-analyser och rörelsemönster i 

urban miljö, särskilt när det gäller förståelsen av förflyttningar till fots och med cykel (se avsnitt 3.4, 

Hiller, 1996; Hillier & Iida, 2005; Raford, Chiaradia, & Gil, 2007; Manum & Voisin, 2010). Dessa teorier 

om genhetens betydelse för cykelanvändning tillämpade i Space syntax- och Place syntax-analyser 

visar sig i studiens praktiska analys kunna förklara gena respektive ogena stråk. Analyserna har i sin 

tur visat sig kunna fånga sambandet mellan gena stråk och höga cykelflöden, vilket överensstämmer 

med teorierna om stadsstrukturen som avgörande för att förutsäga olika typer av transportflöden.  

Sambandet bekräftas i denna studie genom att uppmätta cykelflöden korrelerar i relativt hög 

utsträckning med gena cykelstråk (se avsnitt 6.5.1). Det uppmätta sambandet överensstämmer även 

med Marcus teori om att integrationsanalyser i form av Space syntax-analyser utgör en effektiv teknik 

för att analysera tillgänglighet (se avsnitt 2.1.2). Därmed uppvisar korrelationsanalyserna i denna 

studie liknande resultat som tidigare forskning när det gäller användbarheten i att ta in 

urbanmorfologi som underlag för planering av attraktiva cykelstråk. En överensstämmande teori är 

Hilliers som uppmärksammar stadens morfologi som inflytelserik faktor för att påverka urbana 

rörelsemönster (se avsnitt 2.1.2 och 3.4). På samma sätt som Hillier beskriver hur olika rumsliga 

förhållanden till varandra påverkar hur vi rör oss har analyserna av Örebros cykelstråks förhållande 

till varandra visat sig påverka cykelfrekvensen (se avsnitt 6.5.1). Parallellen stödjer hans teori om att 

kopplingarna mellan stadens rum är avgörande för hur vi rör oss mellan dessa, utan att rummets form 

och avstånd ändras. 
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Av studiens praktiska tillämpning baserat på det påvisade sambandet mellan genhet och cykelflöden 

framkom bland annat att Örebros cykelnät är uppdelat i en östlig och en västlig del. Genhetsvärdena i 

stadens östra och västra delar är högre än värdena mellan dessa, trots att stråk mellan öst och väst är 

centralt belägna i tätorten. Även cykelfrekvensen på dessa stråk uppvisar lägre värden än 

omkringliggande stråk med högre integrationsvärden (se avsnitt 6.5.1). 

 

Orsakerna till cykelnätets låga genhet i stadens kärna kan spåras dels i att stadsrummet åtskiljs av 

både järnväg och ån som går i syd-nordlig riktning genom staden.  Förutom dessa hinder utgör 

stadens geografi inte några större barriärer för cykelanvändning. Som beskrivs i kapitel fem har 

Örebro goda topografiska förutsättningar för cykelattraktivitet genom landskapets plana utformning, 

vilket borde underlätta för implementering av kompletterande cykelstråk för att göra cykelnätet mer 

gent. Dessvärre finns det andra faktorer som försvårar för implementering av ett gent cykelnät i 

staden. Potentialen i att öka cykelattraktiviteten hindras av stadens rådande bilprioritering där 

gaturummet på flera centrala stråk prioriteras för biltrafik vilket medför att gång- och cykeltrafik 

hänvisas till omvägar och tunnlar. I likhet med kommunens observationer i resvanundersökningen 

från 2011, visar integrationsanalyserna på negativa effekter av stadens bilprioritering då ett tydligt 

samband kan identifieras mellan stadens bilprioriterade stadsrum och ogena cykelstråk. 

Bilprioriteringen framgår i Örebro genom att cykeltrafiken många gånger leds genom trafikerade 

korsningar. Utifrån Rafords, Chiaradias, Gils och Hilliers studier om vikten av genhet för cyklister 

utgör denna bilprioriterade stadsutformning ett stort hinder för cykeltrafik (se avsnitt 3.4, Hiller, 1996; 

Raford, Chiaradia, & Gil, 2007).  

 

För att få till en förändring krävs ändrade attityder på politisk nivå för att skifta prioritet från 

personbiltrafik till cykeltrafik som en del av ett mer hållbart transportsystem. Den nuvarande 

utformningen på bilens villkor innebär därmed större utmaningar för stadens planerare som förutom 

införande av komplementerande cykelstråk måste ta in rådande strukturer i beaktande. 

 

Svårigheterna i att ändra på befintliga strukturer behöver dock inte innebära att strukturerna är 

dömda till att cementeras. Ett första steg till förändring ligger ofta i att identifiera orsakerna till 

problemen, i detta fall låg genhet i cykelnätet, då det möjliggör en jämförelse mellan deras 

förändringspotential. Till skillnad från stadens geografi utgör bilprioriteringen ett hinder som genom 

aktiv stadsplanering kan ändras. Därmed aktualiseras det behov som Åkerman med kolleger 

identifierar när det gäller att i planeringen för ett hållbart samhälle skifta fokus från snabb 

framkomlighet till förmån för ökad tillgänglighet (se avsnitt 2.1.3). 

7.1.2 Närhet och tillgänglighet till målpunkter som förklaringar till cykelnätsutformning 
Utöver betydelsen av genhet för att analysera cykelstråk har teori- och metodgenomgången även visat 

på vikten av tillgänglighet mellan cykelnät och centrala målpunkter. Tillgänglighet i gatunätet är 

enligt flera forskare avgörande för att förstå rörelsemönster. Tillsammans med andra 

påverkansfaktorer som befolkningstäthet, markanvändning och gatunätverkets utformning, pekar 

bland andra Thomsen och Manum, Cervero, Brennan Ramirez, Lee och Moudon och Schlossberg på 

just tillgänglighet till målpunkter som avgörande för ökad cykelattraktivitet (se avsnitt 2.1.2).  

Enligt Cervero är närhet till centrala målpunkter av stor vikt för att förklara transportanvändning. 

Den tillämpade analysen i denna studie där genhetsanalyser analyseras med närhet till målpunkter 

uppvisar resultat som överensstämmer med Cerveros ståndpunkt. De stråk i Örebro som har nära till 

centrala målpunkter sammanfaller med hög cykelanvändning (se avsnitt 6.5.2).  
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7.1.3 Cyklisters subjektiva upplevelser bidrar till fördjupad förståelse vid 

cykelnätsplanering 
Genom studiens teoretiska sammanställning har, som tidigare nämnts, en efterfrågan identifierats av 

att kombinera nätverksbaserade analyser som Space syntax- och Place syntax-analyser med analyser 

av kvalitativ karaktär (se avsnitt 3.1 och 3.4.3, Faskunger, 2007; Manum & Voisin, 2010; Tornberg & 

Eriksson, 2012). Att kombinera systematiska metoder med kvalitativa kan tolkas som en 

ofullständighet i den primära metoden, men det kan också ses som ett sätt att kvalitetssäkra 

verktygslådan som helhet. Det uttalade behov som framkommit av tidigare studier, att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa ansatser, har i kvalitetssäkrande syfte varit vägledande i denna studie. 

Dessutom har kombinationen visat sig ge synergieffekter eftersom kombinationen genererade en 

djupare förståelse än vad metoderna hade genererat var och en för sig.  

Tillämpningsmomentet i studien har visat på vikten av att låta den faktiska platsen och upplevelser av 

denna inverka på beslut om hur de nätverksbaserade analyserna ska tolkas och användas. Även om 

en genhetsanalys i sig genererar svar på var det krävs nya cykelstråk för ökad genhet, ger det inte svar 

på vilka faktiska behov av cykelstråk och typ av cykelstråk som stadens cyklister efterfrågar. Därmed 

ger verktygslådan i sin helhet en lokal anpassning av de kvantitativa analyserna. Genom de 

valmöjligheter som följer av de kvantitativa, nätverksbaserade analyserna uppstår alltid ett subjektivt 

val hur resultatens utfall ska implementeras. Moderator för att fatta detta lokalt förankrade beslut 

utgörs just av verktygslådans kvalitativa metoder.  

De kvantifierbara genhetsanalyserna ger en tydlig bild av hur stadens bilprioritering resulterar i ett 

fragmenterat och ogent cykelnät, men de säger ingenting om hur användarna av cykelnätet upplever 

det. Genom att intervjua cyklister stärktes uppfattningen om bilprioriteringens negativa konsekvenser 

för cykelanvändning och cykelbeteende. Figur 22 i avsnitt 6.5.3 speglar cyklisternas missnöje med 

stadens bilprioritering, vilken får konsekvenser för val av cykelväg. Hertig Karls Allé och 

Rudbecksgatan är två av de gator som väljs bort på grund av dess bilprioritering. Kombinationen av 

att dessa gator är centralt belägna och samtidigt upplevs utgöra barriärer för cyklister, skapar 

tillgänglighetsproblem, som i sin tur kan ses som en konsekvens av att framkomlighet för snabb 

motorburen trafik sker på bekostnad av långsammare och mer hållbara transportalternativ. Örebro 

som den snabba framkomlighetens stad överensstämmer med Le Corbusiers stadsvisioner, men borde 

för att underlätta för mer hållbara transporter skifta fokus till ett system baserat på långsammare 

tillgänglighetsideal likt dem som Jacobs står bakom (se avsnitt 2.1.1). 

Ett skifte till förmån för ökad cykeltillgänglighet skulle innebära att planera med hänsyn till Örebros 

lokala cykelförutsättningar. De resultat som framkom av observationer och intervjuer visar att 

majoriteten av de tillfrågade och observerade cyklisterna uppvisade beteenden och hade upplevelser 

som överensstämmer väl med långsammare tillgänglighet snarare än snabb framkomlighet. 

Hastigheterna låg i snitt på mellan 15 och 20 kilometer i timmen, och trafiksäkerhet var den kvalitet 

som allra flest av de tillfrågade prioriterade högst som cyklist, högre än snabbhet, rofylldhet och 

levande stadsmiljö (se avsnitt 6.5.3). 

 

Även resultaten från cyklistintervjuerna, som visar på att 73 procent använder cykel för att uträtta 

ärenden varje dag eller flera gånger i veckan, är intressant ur trafikprioriteringssynpunkt (se figur 20 i 

avsnitt 6.5.3). Kommunen skriver i sin transportplan att en anledning till att biltillgängligheten i 

staden är svår att ändra på eftersom det skulle medföra risk för minskad handel i centrum (Örebro 

kommun, 2009). Resultaten ifrån studien visar dock på att handelsbenägenheten hos cyklister tenderar 

att undervärderas, då en hög andel av cyklister, inte bara bilister, handlar i samband med att de 

transporterar sig. Därmed kan en diskrepans identifieras mellan dagens bilprioriterade 

transportsystem och stadens potential att bli en cykelattraktiv stad. 
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Det faktum att cyklister i Örebro använder cykel som mer än enbart ett direkttransportmedel mellan 

start- och målpunkt kan användas som argument för att i analyssammanhang likställa färdmedlena 

cykel och gång. Resultaten från Örebro går emot Schwartz och hans kollegers teorier som särskiljer  

cykel- och gånganalyser åt (se avsnitt 3.2). Ett av deras huvudargument bygger på att cykel skiljer sig 

från förflyttningar till fots genom att de oftast sker direkt från start till målpunkt och utan stopp på 

vägen, vilket alltså går emot resultaten från Örebro. 

 

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån cyklistintervjuerna är att bilprioriteringen både går stick i 

stäv med kommunens visioner om den täta, tillgängliga staden och dessutom förhindrar 

tillgängligheten för cyklister. Ett skifte till förmån för cykeltrafik borde ligga i kommunens intresse 

eftersom det går väl ihop med deras förtätningsstrategi, att nybyggnation ska placeras inom en 

maxradie av fem kilometer från centrum. Den sträckan utgör nämligen ett rimligt 

cykelpendlingsavstånd (se avsnitt 5.1.2, Hammarström et al., 2005), vilket utgör ett argument för att 

skifta fokus från snabb framkomlighetstransport till diversifierade tillgänglighetstransportlösningar. I 

kommunens transportplan framgår det dessutom att planering på bilens villkor har bidragit till en 

utglesning av bebyggelsen och därmed minskat underlaget för handel och service. Detta gör 

bilprioriteringen även till ett jämställdhetsproblem genom att den leder till försämrad tillgänglighet 

för de grupper i samhället som inte har bil, som låginkomsttagare, barn, ungdomar, 

funktionshindrade och äldre.  

Jämställdhetsaspekten aktualiseras genom siffror från SIKA som visar att cykel är ett mer jämställt 

färdmedel än motoriserade transporter (jämför figur 23 med figur 13 i avsnitt 6.5.3). Eftersom 

motoriserade transporter dessutom tar större gatuutrymme i anspråk än cykel cementerar den 

nuvarande trafikprioriteringen ojämställdhet över stora delar av stadsrummet. En omprioritering 

skulle därför utgöra en storskaligt effektiv investering på ett mer jämställt resande i och med att 

stadsrummet skulle tränga undan ojämställda tranporter till förmån för jämställda. En sådan satsning 

på cykel skulle därmed fungera som en investering i ett mer jämställt resande.   

 

     
Figur 23. Andel (i %) huvudresor efter färdsätt uppdelat på kön (SIKA, 2006 s. 22) 
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7.2 Sammantaget, hur kan analysresultaten från de båda delarna tolkas?  
På samtliga tre analysnivåer genhet, tillgänglighet till målpunkter och lokal cykelinformation, visar 

sig Örebros bilprioriterade stadsrum utgöra hinder för ökad cykelattraktivitet. Cyklister upplever 

staden som bilprioriterad samtidigt som genhet och tillgänglighet till centrala målpunkter påverkas 

negativt av de bilprioriterade rummen i staden. 

Framträdande för respektive frågeställning är: 

Att en avsaknad av genhet i centrum mellan stadens östra och västra sida har identifierats.  

 

Att kopplingen mellan cykelstråk och centrala målpunkter är otillräcklig och behöver stärkas för att 

skapa ett attraktivare cykelnät i Örebro.  

 

Att cykelbeteenden och subjektiva upplevelser i Örebro talar för ett fokusskifte från snabb 

framkomlighet till ökad tillgänglighet för hållbara transporter som cykel. 

7.3 Vägledning vid implementering av verktygslådan – planförslagets 

möjliga effekter, hinder och barriärer 
Kombinationen av angreppssätt genom både systematiska, nätverksbaserade metoder samt metoder 

av kvalitativ karaktär i denna studie har presenterat utprövade tillvägagångssätt som förhoppningsvis 

kan bidra till att de två kunskapsområdena stadsplanering och trafikplanering bättre ska kunna 

integreras. Som Litman konstaterar har trafikplanering traditionellt sett fokuserat mer på mobilitet än 

tillgänglighet, som varit centralt inom stadsplanering (se avsnitt 2.1.2). Eftersom det vid planering av 

cykelstråk är viktigt att se till båda dessa kvaliteter, riskerar en uppdelning av angreppssätten att 

missa en viktig helhetsöversikt. Denna helhetsöversikt har mycket att bidra till när det gäller 

planering för mer hållbara transportsystem i städer, som förståelsen för kopplingen mellan fysiska och 

upplevda avstånd. Detta lyfter fram det behov som bland många andra Litman identifierar när det 

gäller att bättre integrera stadsplanering och trafikplanering. 

 

För att studiens verktygslåda ska få full effekt genom implementering av attraktiva cykelstråk krävs 

därför, som tidigare diskuterats, en omprioritering från snabb framkomlighet för motortransport till 

ökad tillgänglighet för cykeltransport. En sådan omprioritering ger en omfördelning av mark till 

förmån för mer hållbara och jämställda tranporter och har stor potential att öka genheten i cykelnätet 

som helhet. Dessutom bör cykelbanor nära entréer till centrala målpunkter prioriteras.  

Verktygslådans verkningskraft beror dock inte enbart på dess innehåll utan även på sammanhanget 

den implementeras i. Därmed utgör metoderna i sig ingen förutbestämd lösning, det krävs att den tas 

emot på rätt sätt och med rätt förutsättningar. För att kunna utgöra ett så effektivt och verkningsfullt 

planeringsunderlag som möjligt behövs övergripande åtgärder och inte punktinsatser i cykelnätet 

eftersom insatser för ökad genhet måste åtgärdas på nätverksnivå. Vid punktinsatser finns det 

nämligen en risk att effektivitetsmätningar av genhet i nätet som helhet försvåras samt att invånarna 

inte kommer att uppleva att förbättrade cykelmöjligheter införts. 

I verkligheten tenderar implementeringar som dessa emellertid att styras mer av ekonomi än av god 

vilja, vilket gör att åtgärder kan komma att genomföras i punktvisa etapper. Huvudsaken är att ett 

långsiktigt mål fastställs om hur en övergripande genhet i cykelnätet ska uppnås. Med en tydlig 

målbild av cykelnätet som helhet kan etappinsatser dessutom vara ett mer realistiskt angreppssätt 

eftersom helhetslösningar sällan är konfliktfria och därför kan vara svåra att befästa. I Örebro har 

potentiella konflikter tidigare tagits upp i samband med utförande av kommunens senaste 

transportplan. Där uppges helhetslösningar för att uppnå ett mer hållbart transportsystem kunna stå i 
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konflikt med enskilda mål för trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö- och hälsoskydd (Örebro 

kommun, 2009). Detta aktualiserar ytterligare vikten av att identifiera metoder som integrerar de två 

disciplinerna stadsplanering och trafikplanering som ett led i att öka och effektivisera samspelet 

mellan dessa. Att identifiera att problem med integrering existerar är ett första steg, att införa 

praktiska verktyg för implementering är ett andra steg. Att blunda för vikten av att integrera vore att 

förbise möjligheterna för full verkningsgrad av studiens verktygslåda eftersom resultatens effektivitet 

är beroende av en samverkan mellan stadsplanering och trafikplanering.  

7.4 Reflektioner kring studiens giltighet 
Den bredd av metodologiska ansatser som finns representerade i tidigare cykelforskning speglar en 

välkänd och ofta förekommande verklighet inom forskningsvärlden, nämligen att svaret är ett resultat 

av hur frågan ställs. Eftersom genomgången av tidigare ansatser inte ger en entydig bild av vilken 

metod som bäst lämpar sig för att angripa denna studies frågor, handlar det om ett subjektivt val som 

vägleds av studiens utformning. Därmed sammanhänger giltigheten i denna undersökning såväl som 

i annan forskning både med val av frågeställningar och med val av metoder för att besvara dessa. 

Detta gör validiteten beroende av relevanta frågeställningar och metoder som på ett pålitligt sätt kan 

besvara frågorna. Studiens reliabilitet är med andra ord nödvändig men inte tillräcklig för att beskriva 

validitet (se bland andra Esaiasson, 2005; Wallén, 1996).  

 

Utöver val av frågeställningar och metod för att besvara dessa är studiens giltighet dessutom 

beroende av den ontologi som styr forskningens målsättning, eftersom valet av frågeställningar och 

metoder är ett resultat av avvägningar grundade på forskarens ontologiska uppfattningar.  

 

I denna studie har målsättningen problematiserats genom analys av tidigare forskning. I 

komprimerad form kan forskningsprocessen beskrivas som att frågeställningarna hämtas från 

forskning om stadsstruktur och rörelsemönster. Därigenom har kriterierna tillgänglighet och genhet 

genererats. Att sammanfatta dessa två begrepp fodrar en metodik att sätta samman Space syntax och 

Place syntax. Samverkan mellan dessa metoder har trots att de lyfts fram som användbara av tidigare 

forskare, inte etablerats i samband med planering av cykelstråk. 

 

Reliabiliteten i denna studie skulle kunna mätas genom att jämföra resultat från andra liknande 

studier som använt Space syntax som metod. Place syntax-jämförelser är svårare att genomföra på 

grund av att kombinationen av Space och Place syntax-analys som görs i denna studie visat sig sällan 

förkommande i tidigare vetenskapliga studier. En insats i granskande och värderande syfte som har 

gjorts för att stärka reliabiliteten och därmed även validiteten var att kombinera den datorbaserade 

axiallinjeutformningen som använts i denna studie med besök av platsen som karteras. Besöket är 

viktigt för att möjliggöra eventuella kompletteringar som verkligheten uppvisar men som kan saknas 

en digital återgivning. Detta är något som även rekommenderas av Marcus (se avsnitt 6.4.1). 

 

För en planerare som vill använda denna studies utarbetade verktygslåda som mall för att analysera 

sin egen kommuns cykelförutsättningar är en viktig fråga huruvida de i studien använda Space- och 

Place syntax-analyserna går att upprepa utan tillgång till datamjukvaran. Analyserna bygger på 

komplicerade matematiska beräkningar vilket gör uträkningar ”för hand” svåra. Även om de är 

möjliga går en stor del av användbarheten med GIS förlorad genom att inte göra beräkningarna 

digitalt, då GIS möjliggör hantering av stora datamängder, och därmed även storskaliga jämförelser 

(Heywood, Cornelius, & Carver, 2006). 

 

GIS-analyser i vidare bemärkelse som metod vid cykelplanering har av tidigare forskare ansetts vara 

ett enkelt och användbart tillvägagångssätt för att undvika problem kopplade till subjektiva 

uppfattningar (se bland andra Aultman-Hall, Hall, & Baetz, 2007). Personligen delar jag 
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uppfattningen om användbarheten i GIS som verktyg vid cykelplanering, men reserverar mej för att 

den bör betraktas som en genomgående objektiv mätmetod. Resultat av GIS-metoder bör inte 

ofrågesatt likställas med absolut, icke-ifrågasatt sanning enbart på grund av att de är kvantifierbara 

datorstyrda metoder. Detta eftersom det bakom alla datoriserade analyser finns en människa som 

medför subjektiva avvägningar utifrån tolkningar av omvärlden. Så trots att analysmetoder för att 

beräkna genhet har visat sig mycket användbar vid cykelplanering är det viktigt att komma ihåg att 

de kan vara behäftade med brister som grundar sig i att de, som alla metoder och modeller, utgör 

förenklingar av en mer komplex verklighet (se bland andra Heywood, Cornelius, & Carver, 2006).  

7.5 Erfarenheter – forskning som en iterativ process 
Forskning som kallar på effektiva metoder att studera komplicerade samband mellan människors 

rörelsemönster och stadsstruktur är ännu inte etablerad i dagens planering av cykelstråk. Ambitionen 

att effektivisera planeringsunderlaget rörande detta samband kallar på en iterativ process där olika 

hypoteser testas, värderas och återinförs som randvillkor. En undersökning som inte styrs av 

etablerade metoder måste pröva blindspår som efter granskning förkastas. På det sättet kan iterativ 

forskning som upprepar samma arbetsprocess i en pågående resa mellan olika uppslag, utvecklas att 

visa valida och generella resultat. Även processen att redovisa arbetets gång kräver sortering av 

oredigerade tankar till ett förståeligt sammanhang. Läsaren bör få en text som löper i logisk ordning 

från A till Ö, utan att tyngas av bakomliggande tankearbete som bearbetats i skribentens huvud. 

Därigenom ger den redovisade uppsatsen en förenklad beskrivning av den bakomliggande iterativa 

arbetsgången. 

7.5.1 Och sen då? – uppslag till vidare forskning 
Efter att ha varit del av en sådan iterativ tanke- och bearbetningsprocess som studien innebär, löper 

tankarna vidare hur uppslagen ska kunna vidareutvecklas. Mitt engagemang i denna studie under 

våren 2012 gör det svårt att lämna användbara tankespår oprövade. Detta öppnar för en fortsättning 

genom vidare forskning som gör att även de oprövade tankespåren kan sättas in i ett större 

sammanhang och därmed bidra till en bredare forskningsprocess mot målet att nå mer hållbara 

samhällen. 

Utveckling av resultat – prövning av verktygslådans generalitet  
För att bedöma verktygslådans räckvidd borde den tillämpas i städer med olika karaktär vad gäller 

exempelvis storlek, topografi, urbanmorfologiska förhållanden och planeringspraxis. Därmed skulle 

möjlighet ges till att pröva studiens metodsammanställning för planering av attraktiva cykelstråk 

utifrån skilda förutsättningar i såväl nationella som internationella sammanhang. Att i större 

utsträckning pröva den sammanställda verktygslådans bäring skulle dessutom ge incitament för att i 

framtida studier vidareutveckla planeringsverktyg som gäller andra lösningar för hållbara 

transportsystem än enbart cykel.  

Utveckling av processen – öka integreringen mellan stads- och trafikplanering 
En erfarenhet av arbetet har rört vikten av att integrera. Det gäller både betydelsen av att bättre 

integrera cykelstråk med varandra och med centrala målpunkter. Men också på en mer övergripande 

strukturnivå i och med betydelsen av att i större utsträckning sammanföra stadsplanering och 

trafikplanering för att kunna åstadkomma attraktiva cykelstråk. 

 

Genom studiens sammanställda verktygslåda, innehållande en kombination av både kvantitativa 

nätverksanalyser och kvalitativa uppgifter på lokal nivå, har en användbar metodsammansättning 

identifieras för att i framtida planering för hållbara städer underlätta för disciplinöverskridande 

integrering. Tillsammans med resultat från denna studie skulle påbyggnadsstudierna utgöra 

fruktbara underlag för planering av attraktiva cykelnät i städer med en bakomliggande förhoppning 

om att ytterligare integrera de två kunskapsområdena stadsplanering och trafikplanering. 
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Bilaga B. Definitioner 

 

Axiallinje: Ett sätt att definiera olika tillgängliga stadsrum genom att låta en rak linje representera 

stadsrum där det är möjligt att färdas. Axiallinjer utgör förenklade representationer av verkligheten 

genom att stadens kontinuerliga rum synliggörs genom raka sikt- och rörelselinjer. 

 

Betweeness: Engelsk beteckning på genhetsanalys som används vid Space syntax- och Place syntax-

analyser för att visa axiallinjers inbördes förhållande till varandra (se även Genhet). 

 

Cykelstråk: Används i studien som en samlingsbeteckning för cykelvägar och cykelbanor, alltså en 

väg eller del av väg som är avsedd för cykeltrafik (Näringsdepartementet, 2001). 

Framkomlighet: Framkomligheten är möjligheten att nå olika mål (Brundell-Freij, 2001; Trafik för en 

attraktiv stad, 2007). Begreppet nämns ofta tillsammans med tillgänglighet. Medan framkomlighet 

fokuserar på hastighet handlar tillgänglighet mer på lätthet att nå sitt mål (Sveriges kommuner och 

landsting, 2007). Enligt TRAST är framkomlighet inte ett självändamål, utan det viktiga är 

tillgänglighet, att lätt nå sitt mål (ibid.). Genomsnittlig fördröjning i korsningar är ett annat sätt att 

definiera framkomlighet (Örebro kommun, 2009).   

Gatustruktur: Ofta beskrivs stadsstruktur i termer av gatustrukturer (se bland andra Gallion och 

Eisner 1963; Spreiregen, 1966). Gatustrukturer är ett nätverk av rörelsekanaler som skiljer sig i 

utformning. Till de vanligaste kategoriseringarna hör: rutnät, radiell, linjär och oregelbunden (Lynch, 

1964). 

Genhet: Benämning på stråk i rumslig bemärkelse som är direkta och överblickbara med liten 

maskvidd (Jägerhök, Kihlborg, & Nordström, 2011). 

 

Hållbarhet: Hållbarhet är ett omfattande begrepp. I denna studie innefattas begreppet av den 

etablerade definitionen för hållbar utveckling som fastställdes i Brundtland rapporten (World 

Commission on Environment and Development, 1987). 

 

Hållbart transportsystem: Trafikverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting 

sammanställt ett planeringsdokument som beskriver hur kommuner kan gå tillväga för att utforma 

sina trafiksystem. I detta dokument, TRAST (Sveriges kommuner och landsting, 2007), som är en 

förkortning för Trafik för en attraktiv stad, beskrivs ett hållbart transportsystem som: 

 

 ekologiskt hållbart; säkerställer en för människan och naturen god kvalitet på vattnet, marken 

och luften och utvecklar den biologiska mångfalden, 

 ekonomiskt hållbart; har en pålitlig infrastruktur som möjliggör ett konkurrenskraftigt och 

varierat näringsliv där kunskap och utveckling stimuleras, 

 är socialt hållbart; ger möjlighet till positiva upplevelser, ett rikt kulturliv, god offentlig 

service, god hälsa och där alla människor känner sig delaktiga och trygga. 

 

Integrerade cykelstråk: Med integrerade menas i denna studie väl sammankopplade. Integrerade 

cykelstråk utgör därmed cykelstråk med god genhet och liten maskvidd (se Genhet och Maskvidd). 

Maskvidd: Korsningsavstånd mellan stråk. Syftar i denna studie på avstånd mellan cykelstråk. Vilken 

maskvidd som finns i nätet är avgörande för genheten vilket gör den betydelsefull vid cykelplanering 

(se bland andra Faskunger, 2007; Manum & Voisin, 2010). 

Målpunkter: Används i denna studie för att analysera tillgänglighet mellan cykelnät och centrala 

funktioner. Syftar i analys på skolor, vård och handel och centralstationen. 



 

 

Närhet: Uppfattning av nåbarhet. Subjektiv bedömning av geografiskt avstånd baserad på förmodad 

tidsåtgång. 

Place syntax: GIS-applikation som har utvecklats vid Arkitekturhögskolan på KTH i Stockholm för att 

möjliggöra beräkningar av tillgänglighet mellan ett nät av gator och centrala målpunkter. 

Siktlinje: Överblickbar del av ett stråk. En kartering av siktlinjer tillsammans med linjer som 

representerar var det är möjligt att röra sig i ett stadsrum bildar axiallinjer (se även Axiallinje) 

Space syntax: GIS-applikation som utvecklades av arkitekturforskarna Hillier och Hanson med 

kolleger under 1970-talet. Space syntax är ett forskningsområde inom ramen för urbanmorfologi där 

gatugestaltningen har varit en av de viktigaste förklaringsvariablerna för människors rörelsemönster 

(Hillier & Iida, 2005).  

Stadsrum: Ett sätt att definiera utrymme i staden, som gator, torg och parker En annan beteckning är 

trafikrum som i sig är en bred definition då den kan omfatta så väl rum för gående, cyklister, bilar och 

andra transportmedel. Huruvida staden ses som uppbyggd av stadsrum eller trafikrum beror på 

utifrån vilken disciplin som gör definitionen, stadsplanerare eller trafikplanerare. Givetvis kan staden 

även beskrivas som en hybrid av de båda, men ofta sker en uppdelning mellan dessa discipliner.  

Stadsrumsanalys: Åsyftas i denna studie på kartläggning och värdering av ett stadsrum utifrån 

önskvärda kvaliteter såsom närhet och tillgänglighet. 

Stadsstruktur: Inom stadsbyggnadsforskning används begreppet stadsstruktur/rumslig struktur 

(spatial pattern) för att beskriva den geometriska dispositionen av fysiska element i en urban kontext 

(se bland andra Kimaryo, 1996). 

Tillgänglighet (stad med god tillgänglighet): Att med lätthet ta sig fram till önskade mål. Ett 

tillgängligt transportsystem innebär en utformning som gör att medborgare med lätthet kan ta sig 

fram till önskade målpunkter som aktiviteter och samhällsfunktioner (se bland annat Evaluating 

Accessibility for transport planning; Örebro kommun, 2009).  

Täthet: Koncentration av människor och målpunkter. I denna studie åsyftas täthet till täthet i stad 

med attribut som hög koncentration av vardagsmålpunkter som skolor, vård, handel och 

centralstationen. Sammanfattningsvis målpunkter per ytenhet. 

Urbanmorfologi: Specifikt fält inom arkitekturforskning där staden ses som en artefakt, alltså som 

skapad av människan. Inom denna lära betraktas staden som en ackumulation av mänskliga 

aktiviteter (Abarkan, 2011). 

Verktygslåda: Samling av planeringsverktyg som sammanställs i studien utifrån en teori- och 

metodgenomgång i syfte att utgöra underlag för planering av attraktiva cykelstråk. 



 

Bilaga C. Cykelenkät 
1a. Snabbenkät. Omarbetad utifrån 
tidigare cykelprojekt (Spacescape & 
WSP, 2012)  

            

A. I vilken rangordning 
prioriterar du (1= Högst 
prioritet. 4= Lägsta prioritet. 
Alla måste ha olika rang): 

B. Förra veckan (eller senaste 
jobbvecka), cyklade du: 

C. Under cykelfärd förra 
veckan, hände det att du 
stannade på vägen till/från 
arbetet för att uträtta 
ärende? 

D. På väg till 
ditt arbete, 
finns det 
vägar/stråk 
du undviker, i 
så fall vilka 
och varför? 

E. På väg till 
ditt arbete, 
finns det 
vägar/stråk 
du vill cykla 
på, i så fall 
vilka och 
varför? 

Trafiksäk
erhet 

Snabb
het 

Levande 
stadsmiljö 

Ro 
fylld 
het 

Till 
arbetet 

För att 
handla 

På 
din 
fritid 

Annat Nej 
Varje 
dag 

Några 
dagar i 
veckan 

Mer 
sällan 

Gatu- 
namn 

Orsak 
Gatu- 
namn 

Orsak 

                                

                                

 

1b. Observation till snabbenkät. Omarbetad utifrån 
tidigare cykelprojekt (Spacescape & WSP, 2012)   

           

A. Ålder (år) B. Kön 

C. 
Cyklar 
med 
barnstol 

D. Cykeltyp     

  

 0-
14 

 15-
24 

 25-
34 

 35-
44 

 45-
54 

 55-
64 

 65-
74 

 
75- 

Kvinna Man Ja Nej Elcykel Racer 
Mount- 
ain bike 

Hy 
brid 

Stand
ard 
cykel 
1-5 
växlar 

Cykel 
utan 
växlar 

Hyr 
/låne 
cykel 

                                      

 

2. Observation + Hastighet. Omarbetad utifrån tidigare 
cykelprojekt (Spacescape & WSP, 2012)   

       

A. Ålder (år) B. Kön 

C. 
Cyklar 
med 
barnstol 

D. Hastighet 
(sekunder det tar 
att köra 100 meter) 

 0-
14 

 15-
24 

 25-
34 

 35-
44 

 45-
54 

 55-
64 

 65-
74 

 75- Kvinna Man Ja Nej > 
24 

23-
18 

17-
12 

< 
11 

            

                 

                

E. Cykeltyp       

Elcykel Racer Mountain 
bike 

Hybrid Standardcykel 
1-5 växlar 

Cykel 
utan 
växlar 

Hyr/lånecykel 

             

         

       

 



 

 

Bilaga D. Beskrivning av utvalda cykelstråk 

Stråk i blandtrafik, stor motortrafik 
Hertig Karls allé (Se figur 24, stråk nummer 1) 

Starkt trafikerat av bilar och bussar, 14 000-17 000 fordon per dygn. Ingen separat cykelinfrastruktur, 

men viss cykling förekommer (200-400 cyklar per dygn). Utpekad för bygge av huvudcykelstråk och 

eventuellt busskörfält.  

Typ av cyklister: Trottoarcyklister och snabbcyklister. 

 
Stråk i blandtrafik, liten motortrafik 
Nygatan (Se figur 24, stråk nummer 2) 

Lite biltrafik (förmodligen omkring 1000 bilar per dygn) och ingen busstrafik. Ingen separat 

cykelinfrastruktur, men ganska mycket cykling (500-800 cyklar per dygn). Trivsamt och varierande 

gaturum med i huvudsak bostäder. 

Typ av cyklister: Alla typer av cyklister. 

 

Storgatan-Drottninggatan (Se figur 24, stråk nummer 3) 

Viss busstrafik samt distributionstrafik och annan trafik med tillstånd. Ingen separat 

cykelinfrastruktur men stor cykling (2000-8000 cyklar per dygn) och många gående (1000-9000 gående 

per dygn). Örebros viktigaste kommersiella stråk sedan medeltiden. 

Typ av cyklister: Vuxna, troligtvis få snabbcyklister. 

 

Vårhemsgatan (Se figur 24, stråk nummer 4) 

Lite biltrafik, måttlig cykeltrafik (300-400 cyklar per dygn). Går genom ett äldre villaområde och ingår 

i ett skyltat stråk mellan universitetet och city. 

Typ av cyklister: Alla typer, troligtvis inga snabbcyklister. 

 

Stråk med separat cykelinfrastruktur 
Svartå Bangata (Se figur 24, stråk nummer 5) 

Stor biltrafik (6000–11000 fordon per dygn) med viss busstrafik. Örebros enda längre sträcka med 

cykelfält, någon cykeltrafikräkning har emellertid aldrig gjorts. Storskaligt, gaturum. 

Typ av cyklister: Vuxna, varav många snabbcyklister. 

 

Rudbecksgatan (Se figur 24, stråk nummer 6) 

En av Örebros hårdast trafikerade gator med omkring 25 000 fordon per dygn och samtidigt ett av de 

viktigaste cykelstråken med omkring 2500 cyklar per dygn. Lång sträcka, från universitetet i sydost till 

Hagabron i väster. Väldigt varierande stadsmiljö men extremt bullrigt hela vägen. 

Typ av cyklister: Alla typer. 

 

Älvtomtagatan (Se figur 24, stråk nummer 7) 

Måttlig biltrafik (ca 4000 fordon per dygn), ingen busstrafik. Mellan 800 och 1200 cyklar per dygn. 

Viktig nord-sydlig förbindelse i västra Örebro både för cyklister till city och till industriområdena i 

sydväst. Varierande stadsmiljö i övergången mellan kvartersstad och öppet planmönster. 

Typ av cyklister: Alla typer varav många förmodligen inte är snabbcyklister. 

 

Rofyllda stråk 
Norra åstranden vid sjukhuset (Se figur 24, stråk nummer 8) 

Ingen biltrafik. Omkring 800 cyklar per dygn. Binder ihop Skebäcksbron och Slussbron i öster med 

sjukhusområdet och Norrcity. Parkmiljö. 



 

Typ av cyklister: Vuxna, troligtvis få snabbcyklister. 

 

Södra åstranden mellan Slussen och Hamnbron. (Se figur 24, stråk nummer 9) 

Begränsad biltrafik, 800-2000 cyklar per dygn. Kajmiljö. 

Typ av cyklister: Vuxna, troligtvis få snabbcyklister. 

 

Sveaparken (Se figur 24, stråk nummer 10) 

Liten biltrafik (färre än 1000 bilar per dygn) och omkring 800 cyklar per dygn. Gata vid park med 

samma namn i äldre villastad. 

Typ av cyklister: Alla typer, troligtvis få snabbcyklister. 

 



 

 

 
Figur 24. Utvalda cykelstråk för observation 


