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Sammanfattning

Med utgångspunkt i att stads-, och infrastrukturplanering bör ses på utifrån ett helhetsperspektiv 
för att uppnå mer hållbara urbana utvecklingar, undersöker denna uppsats om särskilda 
stadsmönster kan associeras med mer effektiva cykelnät. Cykelnäten har studerats med hjälp av 
kontinuitetsanalyser som givit en detaljerad insikt i nätens egenskaper. De olika stadsmönstrena 
har visat sig ha viss betydelse för kontinuiteten i cykelnäten på lokal nivå där de regelbundna 
traditionella stadsmönstrena visar något bättre förutsättningar för kontinuerliga nät. Samtidigt 
har flera andra påverkansfaktorer för cykelinfrastruktur som berör stadsmönster i ett regionalt 
perspektiv och gällande trafikbelastning identifierats som komplicerar ett sådant samband. 
Dessa sammanvägda har det regelbundna traditionella stadsmönstret också visat sig mer utsatt 
vid höga trafikflöden och på grund av den höga konkurrensen om utrymme, vara svårare att 
anpassa förbättringsåtgärder till. Studien belyser även bristande arbete av att inkludera cyklismen 
i planeringsarbete på ett tidigt stadium och tendenser till att tidigare stadsstrukturer kopieras och 
därmed bygger in gårdagens cykelproblematiker i dagens stadsutveckling.         

  

Abstract

With the starting point that urban and infrastructure planning gain from being seen in a holistic 
perspective in order to achieve more sustainable urban developments, this study examines 
whether specific urban patterns can be associated with more efficient cycling networks. Bicycle 
networks have been studied by means of  continuity analyses which proved to give detailed insight 
to the characteristics of  each network. The different urban patterns have proved to influence 
the continuity of  bicycle networks to some extent at the local level, where the regular traditional 
urban patterns show slightly better conditions for continuous networks. Simultaneously, several 
other factors concerning traffic flows and urban patterns at a regional scale have been identified 
to have an effect on cycling. These factors weighted, regular traditional urban patterns are also 
shown to be more vulnerable at high traffic flows and due to the high competition for space, 
more difficult to adapt infrastructural improvements to. The study also highlights the deficient 
work with including the bicycle in the planning process at an early stage and suggests that there 
are tendencies to copy earlier urban structures and thereby reinforce yesterday’s infrastructural 
issues to today’s urban development.



Förord

Denna uppsats förenar två av mina intresseområden inom planering, stadsmönster och 
transportinfrastruktur. Områdena förenas dessutom under de större syftena att belysa begreppen 
hållbarhet och livsstil vilket ger uppsatsen mening. På ett personligt plan har uppsatsen medgivit 
ett systemtänkande kring städer i svensk kontext och dessutom varit en bra anledning för att 
upptäcka Stockholms varierande stadsdelar med cykel.

Jag vill tacka min handledare Bosse Bergman som med sin stora kunskap inom planering och 
infrastruktur bidragit till ett ifrågasättande av stadsplaneideal och tankar om hur cyklismen kan 
utvecklas i framtiden. Bosse har även givit värdefull kritik angående upplägg och struktur. 

Jag vill också tacka min externa handledare Pelle Envall på TUB som med sin verksamhet inom 
cykelplanering visat hur forskning om transportmedel kan översättas till konkreta utvärderings-, 
och förbättringsarbeten. Pelle har introducerat kontinuitetsmätningar som metod, särskilt med 
avseende på nätens uppdelning i ”öar” och givit praktisk vägledning i utförandet av sådana 
analyser. 

Tack Johanna Salén på Stockholms Stads Trafikkontor och Fredrik Hagelin, KTH, för 
Trafikverket för tillhandahållande av GIS-material av Stockholms infrastruktur.

Mastersprogrammet Sustainable Urban Planning and Design på KTH har varit en stor 
inspirationskälla med många involverade kompetenta lärare som givit goda förutsättningar för 
utveckling av mina planeringsfärdigheter.

Elin Celik

Göteborg 2013-12-04
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I. INLEDNING

Denna uppsats tar avstamp i dagsaktuella planeringsproblematiker som strävar efter nya eller 
äldre återanvända och utvecklade förhållningssätt till stadsbyggande. Vår tids planering präglas i 
stort av hållbarhetsaspekter, och som i historien ett ständigt återkommande inslag ifrågasätter vi 
tidigare normer och föreställningar. I dagsläget tycks det råda en koncensus angående cyklismens 
vikt för hållbara städer och resemönster. Cyklismens hållbarhet diskuteras likväl i miljömässiga 
som sociala, och kanske till och med ekonomiska termer. Detta arbete har valt att rikta in sig på 
en för cyklismen fundamental komponent; dess infrastruktur. Motiveringen till denna inriktning 
är infrastrukturens sammanvävda förhållande till stadsmönster. Frågor rörande stadsmönster är 
liksom frågor rörande resemönster aktuella inom ramen för hållbarhetsdiskussionen. Ideal som 
ofta hörs i planeringsdebatten är att våra städer ska vara täta, funktionsblandade och flerkärniga. 
Vi ska förmå övergången från privatbilism till gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Vi ska verka 
lokalt trots att situationen blir allt mer globaliserad. Därför är det relevant att diskutera var dessa 
planeringsutmaningar som handlar om cyklism och om stadsmönster möts och vilka deras 
konfliktpunkter är.     

Bakgrund
Trafikutveckling är en av grundpelarna för ett hållbarhetsperspektiv vars samband har blivit en 
alltmer politisk fråga. Cykeln framhålls som ett viktigt transportalternativ och  Regering och 
Riksdag har sedan början av 2000-talet tagit flera transportpolitiska beslut för att cykeltrafiken 
ska öka. Besluten har följts av att en lång rad myndigheter engagerat sig i frågan och formulerat 
ett stort antal handlingsplaner och strategier för cyklism. Spolander (2013) har på uppdrag av 
Trafikverket utvärderat arbetet för ökad cyklism och menar att det förberedande arbetet inte 
eftergåtts av tillräcklig uppföljning eller verklig utbyggnad av cykelinfrastrukturen. 

Cykelinfrastrukturen framhålls som en avgörande faktor för att uppnå målen om ökad och 
säkrare cykling. Ett pilotprojekt i Göteborg visade att förbättringar av befintliga cykelstråk ledde 
till ökade lokala cykelflöden på mellan 50-80% (Svenson, 2008).
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Problemformulering
Om förutsättningar ska skapas för att transport infrastruktur och stadsbyggande ska samverka för 
mer hållbara transporter och ett ökat cyklande är det av stor vikt att veta vilka fysiska strukturer 
som kan främja en sådan utveckling. Det är problematiskt om planeringsideal utan vetenskaplig 
grund eller kanske ännu viktigare, inte bygger på praktiska exempel som visat sig vara bestående 
goda under lång tid, cementeras i den fysiska miljön. Svårigheterna består i att den fysiska 
miljön inte lika lättvindligt justeras eller förnyas likt en idé eller ett ideal kan göra. Det finns 
mycket forskning inom hållbarhet, stadsmönster och transportinfrastruktur. Parallellt finns det 
en efterfrågan på större samspel mellan forskningsfälten och det är i detta gränsland som denna 
uppsats positionerar sig. Visioner och ideal råder det inte brist på, glappet består i att dessa inte 
konkretiseras på ett sammanvävt sätt där vi kan tala om cykelinfrastrukturer i förhållande till 
stadsmönster. 

Frågeställningar som därmed ställs för att söka besvara denna problematik är följande;

 • Hur kontinuerliga är olika cykelnät i områden i Stockholm?

 • Vilka egenskaper avseende kontinuitet uppvisar cykelnät i 
olika stadsmönster?

 • Vilka aspekter bör särskilt prioriteras vid förbättring och 
uppförande av cykelnät i olika stadsmönster?

Syfte
Det övergripande syftet för denna uppsats är att bidra till en starkare integration av 
transportinfrastrukturs-, och stadsplaneringsfrågor för att främja helhetsperspektiv och hållbara 
urbana utvecklingar. Mer specifikt syftar uppsatsen till att undersöka kontinuiteten i cykelnät och dess 
samband med olika stadsmönster. 

Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverket utgår från två huvudsakliga ben. Det ena benet handlar om 
stadsmönster och olika doktriner som styr dessa. Syftet är att förstå planeringsideal som ligger 
till grund för särskilda gestaltningar av den urbana miljön och identifiera egenskaper hos 
olika stadsmönster. Det andra benet består i en kunskapsbas över hur cykelnäts kontinuitet 
kan analyseras och mätas, och tidigare studier som berör skillnader i cykelnät beroende på 
gatustrukturer och andel cyklister. De båda benen möts i ytterligare forskning som berör 
olika stadsmönsters inverkan på rörelsemönster på ett mer generellt plan. Korsanalys av 
forskningsinriktningarna ger förutsättningar att värdera cykelnät i olika områden utifrån ett 
morfologiskt perspektiv.  
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Metodiskt tillvägagångssätt
Med utgångspunkt i Sismondos (2010) tolkningar av forskningsansatser kan denna uppsatts 
beskrivas som kvantitativ i den mening att cykelnät på ett systematiskt sätt värderas och 
jämförs utifrån standardiserade värden. Uppsatsens kvalitativa aspekter består i att de 
kvantitativa analyserna sätts i mycket specifika och begränsade situationer där hänsyn tas till 
lokala egenskaper. De kvantitativa behållningarna av uppsatsen ses som ett bidrag till att en 
generell förståelse för cykelnätsegenskaper i olika stadsmönster men även till ett belysande av 
åtgärdspunkter för specifika nät.  

Uppsatsen inkluderar olika metodiska förhållningssätt med utgångspunkt i Groat & Wangs (2002) 
beskrivning angående arkitekturforskning. Den är beskrivande i den mening att områden beskrivs 
och identifieras efter stadsmönster och cykelnätsegenskaper. Den är analytisk i den mening att 
värden för olika situationer utvärderas och jämförs med varandra. Slutligen är uppsatsen även 
förklarande då den söker efter en logik där värden för olika situationer kan kopplas samman och 
förklaras i förhållande till stadsmönster.  

Studien har fokus på Stockholmsområdet som med sina årsringar i stadsmönster representerar 
flera olika planeringsideal. Fem områden har valts ut för detaljerade cykelnätsstudier med hänsyn 
till att de ska synliggöra olika stadsstrukturella egenskaper. 

I huvudsak bygger studierna på nätinformation från Stockholms Stads Trafikkontor och 
från Trafikverket genom KTH. Ytterligare platsinventering har gjorts för att få en bättre 
förståelse för områdenas olika egenskaper men undersökningen bygger inte främst på dessa 
observationer. I några fall har nätinformationen justerats manuellt då det inte visat sig stämma 
överens med observerad situation, men dessa tillfällen är mycket begränsade och i huvudsak kan 
nätinformationen ses som tillförlitlig. Det finns också explorativa inslag då kontinuitetsmätningar 
som verktyg prövas liksom det utforskas om cykelnäts kontinuitet har något samspel med 
stadsmönstren.  

Avgränsning
Studien har tydliga geografiska avgränsningar och berör endast ett par områden i Stockholms 
Stad. Urvalet förväntas påverka uppsatsens diskussion i begränsad mening. Förhållanden kan 
antas vara liknande i andra urbana miljöer i Sverige men resonemang bör inte överföras till en 
internationell kontext eller för landsbygden där förhållandena kan skilja sig stort. 

Kvantitativa mätningar har inneboende begränsningar vad gäller urval av mätvariabler. 
Att cykelnäten analyseras efter ett begränsat antal faktorer kan medge stora skillnader 
för diskussionen än om andra faktorer valts ut. Uppsatsens kompletterande kvalitativa 
förhållningssätt bidrar till att en sådan begränsnings inverkan minskas.   
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Disposition
Uppsatsen har fyra huvudsakliga delar. Den sista delen av “I. Inledning” innehåller ett 
stycke om definitioner och begrepp samt en historisk bakgrund som ger förförståelse för 
cykelinfrastrukturens tillkomst och utveckling i Stockholm.

Den andra delen ”II. Stadsmönster och cykelinfrastruktur” är mer teoretisk och består i att få en 
förståelse för stadsmönster, att kartlägga hur dagens planerings-, och policydokument förhåller 
sig till cykelinfrastruktur och stadsmönster, och diskutera vilken inverkan olika stadsmönster och 
infrastrukturer kan ha på cyklism och rörelsemönster.

Den tredje delen ”III. Sammanhängande nät i Stockholm” består av undersökningar för fem olika 
områden i Stockholm. Dels beskrivs och identifieras deras övergripande karaktär angående 
stadsmönster. Dels analyseras deras cykelnät med avseende på flera faktorer som rör kontinuitet.

Den fjärde delen av uppsatsen ”IV. Diskussion” diskuterar de olika områdenas stadsmönster och 
nätegenskaper i förhållande till varandra och till teorin. Dessutom ges förslag på områden för 
förbättringsarbete av nät i olika stadsmönster med hänsyn till de egenskaper som identifierats i 
undersökningarna. Denna del innehåller också en utvärdering av kontinuitetsmätningarna.  

Allra sista avslutas arbetet med “V. Slutliga kommentarer”.



5

Begrepp & definitioner
  
Stadsmönster & Stadsstruktur: Begreppen syftar på hur bebyggelsestrukturer kombineras med 
gatustrukturer och inte endast på bebyggelsens utformning (förklaring av begreppet stadsmönster 
från Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2008). De båda begreppen används synonymt.

Begreppet stadsmönster har kompletterande använts i uppsatsen för att förtydliga den vida 
meningen av de båda begreppen då begreppet stadsstruktur kan föra tankarna till att endast 
innefatta bebyggelse när det används tillsammans med begreppet infrastruktur.

Transportinfrastruktur: Begreppet avser den fysiska infrastrukturen som möjliggör rörelse för 
olika transportslag. Gatunätet utgör en stor del av transportinfrastrukturen. I arbetet är det 
transportinfrastrukturen som avses vid diskussioner om infrastruktur.

Cykelinfrastruktur: Med cykelinfrastruktur menas infrastruktur som bedöms framkomlig för 
cykel, nämligen cykelnät och blandtrafiksnät med låga hastigheter. Cykelinfrastruktur som bara 
innefattar infrastruktur särskilt anpassad för cykeltrafik benämns i arbetet så.

Framkomlighet: Begreppet syftar på hur lätt det är att ta sig fram i ett trafiknät, i detta arbete 
oftast ett cykelnät. Framkomlighet kan mätas med avseende på hastighet och restid likväl som 
att framkomligheten kan diskuteras i form av hinder i nätet, gators utformning eller trafikmängd 
(Almén, Holmeberg, Ståhl & Wennberg, 2008).   

Kontinuitet: Begreppet syftar på att ett cykelnät hänger samman. Länkar som inte är kopplade till 
andra länkar i cykelnätet gör att cyklisten får svårigheter att fortsätta sin resa och kontinuiteten i 
nätet begränsas (Envall & Koucky, 2013).

Sammanhängande nät: I detta arbete används begreppet som ett samlingsbegrepp när ett nät är 
kontinuerligt och framkomligt. Ibland används det ensamt och inland tillsammans med andra 
begrepp för att förstärka dessa.

Innebörden av tekniska termer som används för analyserna beskrivs i avsnittet ”metod”.  
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Historisk bakgrund

Detta avsnitt ger en historik till utveckling av cykelns infrastruktur i Stockholm och introducerar 
uppsatsens ämnesområde.

Under modernismens början på 1930-talet byggdes de första cykelbanorna på Stockholms 
infartsvägar. Det var också under krigsåren i slutet 30-talet som cyklisterna ökade lavinartat och 
cykeln var ett nödvändigt transportmedel för att ta sig till och från arbetet. Cykelanvändandet 
skapade stor trängsel och svåra trafiksituationer skylldes ofta på cyklisternas avsaknad av 
trafikvett. Separering av cykeltrafiken började tillämpas och på infartsvägarna önskades inte cyklar 
utan de omdirigerades till ovan nämnda cykelbanor eller till intilliggande lokalgator. Att anlägga 
cykelbanor i innerstaden ansågs inte av någon som realistiskt utan alltför ytkrävande (Emanuel, 
2012). 

Efterkrigstiden, efter 1945, innebar stora förändringar för både stadens struktur och 
infrastrukturen för cykel. Bilismen dominerade och cykelplanering var näst intill en ickefråga. Vid 
etableringen av de nya förorterna prioriterades kollektivtrafiken och tunnelbanesystemet samtidigt 
som avstånden mellan bostad och arbetsplats ökade markant. Cykeltrafiken inte bara minskade 
utan ändrade karaktär; nu användes cykeln för rekreation och inte för arbetspendling (Emanuel, 
2012). 

Gatunätets hierarkiska och differentierade karaktär medgav inget utrymme för cyklar. Det 
differentierade systemet blev tydligt med 1968 års SCAFTs Riktlinjer för stadsplanering med 
hänsyn till trafiksäkerhet, även om själva planeringen var stark redan från 1940-talet. Fokuset låg 
på stora flöden och bra framkomlighet (alltså hög fart) för biltrafiken och ett skyddande av 
gångtrafikanten för att undvika olyckor (Emanuel, 2012).

Cykeltrafikens utformning enligt SCAFT (1968):

• Cykeln ska separeras från biltrafiken. 

• Cykeltrafiken bör i princip följa parallellt med gångtrafiken. Vid 
liten gångtrafik kan cykel vara på gångbanan annars ska den 
separeras om den når större omfång. 

• Korsning cykelväg och led bör vara planskild.  

• Cyklar parkeras vid entréer. 

Gatunätet var alltså uppdelat mellan gång-, och motortrafikanter med minsta möjliga kontakt. 
Planskilda korsningar och områden med bilfria insidor tillämpades och cykeltrafiken förpassades 
till största delen till gångnätet. Detta var möjligt då rekreationscyklismen inte har samma krav 
på genhet och effektivitet utan kan använda från övriga gator isolerade nät. Under denna tid 
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uppfördes även helt separata cykelbanor vilka ofta återfinns i park/naturmiljöer och med 
slingrande karaktär. På 70-talet gick dock 50-90% av cykeltrafiken på gatorna istället för i 
parkvägnätet. I innerstaden ansågs det fortfarande inte finnas utrymme för cyklisten och än 
mindre för separata cykelbanor som föreskrifterna krävde (Emanuel, 2012).  

Efter år 1970 syns viss förändring för cyklismen vilket sammanfaller med postmodernismen 
och nya trender i stadsbyggande med större fokus på de traditionella rumsligheterna 
och på stadskärnan. Cyklismen som ett grönare alternativ får senare ytterligare skjuts av 
hållbarhetsdiskursen. Cykelplanering får större vikt i policydokument, debatten börjar ta 
form och andelen cyklister börjar öka redan på 1960-talet. År 1973 låg fokus på att bygga ett 
sammanhängande cykelnät, men att anlägga cykelbanor på huvudgatorna var fortfarande inte 
att tänka på. År 1978 fick Stockholm en cykelplan där stomnät för cykeltrafiken poängterades 
men i praktiken var biltrafiken fortfarande starkt dominerande. Medan Sverige fortsatte med 
stark trafikdifferentiering började man i Danmark och Holland tillämpa integrerade lösningar 
(Emanuel, 2012).  

Dagens situation är dock tvetydig. Samtidigt som idealet om den täta och urbana staden 
kopplas samman med ökad cykelanvändning, växer externa center och bilen dominerar helt i 
ytterområdena. Ytterområdena är också i högre grad anpassade för bilen som transportmedel, 
en seglivad infrastruktur som har längre levnadstid än idéer, ideal och doktriner. Ytterområdenas 
cykelstatus lyfts något i samband med nutidens regionala cykelsatsningar vilket kan vara ett 
trendbrott (Emanuel, 2012).

Den historiska utvecklingen är i detta sammanhang främst intressant om den kan bidra till en 
förståelse kring cykelnätets inverkan på cyklismen. På 1930-talet trotsade de många cyklisterna 
en dålig infrastruktur och cyklade ändå, troligen för att det fortfarande var ett attraktivt val i 
jämförelse med vad som stod till buds. Under efterkrigstiden byggdes ingen cykelinfrastruktur då 
det inte fanns så många cyklister vilket resulterade att cykelbanorna blev ännu färre. Efter 1975 
hat synen ändrats på tranporter och staden vilket har lett till fler satsningar på infrastruktur som 
medger ett ökat cyklande igen (Emanuel, 2012).

Idag har cykeln blivit trendig och är åter ett transportmedel och inte bara till för rekreation, den 
här gången för en urban medelklass. Pendlingscyklisten ställer andra krav på infrastrukturen 
liksom ökade inslag av cykelbud, paketcykel och till och med åkerier baserade på cykeltransporter. 
Cyklarna som sådana är alltså både smala och breda, liksom att de färdas med både hög och låg 
hastighet (WSP, 2011; Rosander, 2013). 

Förhållningssättet, idévärlden och den rådande ideologin är alltså med cyklismen och de för 
tillfället rådande transportbehoven tätt sammanflätade faktorer. Det är otydligt eller snarare 
ett föränderligt förhållande angående vad som föregår vad. Tydligare är att etablerad fysisk 
infrastruktur inte låter ändra på sig på kort tid utan är mycket bestående. Denna infrastruktur kan 
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Figur 1. Historisk utveckling av infrastruktur (SATSA II, 2013). 

sedan hämma eller möjliggöra för tidens rådande transportbehov och trender. Detta indikerar 
vikten av cykelinfrastrukturens roll för användande av cykel som transportmedel.     

Illustrationen nedan (Figur. 1) visar den historiska utvecklingen för olika transportslags 
infrastruktur. Sedan bilismens intåg har dess vägnät blivit allt genare, under efterkrigstiden även 
på kollektivtrafik-, gång-, och framförallt cykelnätets bekostnad (SATSA II). 
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II. STADSMÖNSTER OCH 
CYKELINFRASTRUKTUR

Denna delen av arbetet består av flera avsnitt. Det första avsnittet berör och ger en förståelse 
för stadsmönster. Det andra avsnittet behandlar stadsmönster och cykelinfrastruktur ur ett 
planeringsperspektiv, alltså vad som fastslås i policydokument. Det tredje beskriver samband 
mellan stadsmönster och cyklism, alltså hur stadsmönster kan påverka cykelinfrastruktur och 
cykelresor. Det sista avsnittet bidrar till en förståelse för vad som utgör sammanhängande 
cykelnät vilket ligger till grund för arbetets undersökning i en Stockholms-kontext.

1. Stadsmönster
Då detta arbete fokuserar på cykelnätets karaktär i olika stadsmönster är det viktigt att ha en 
förståelse för dessa strukturer. Avsnittet syftar till att kartlägga de stadsmönster som givit avtryck 
i den svenska stadsbilden och som fortfarande utgör den urbana miljön och de fysiska ramarna 
för vardagslivet. 

1.1 Forskningstradition 
Denna diskussion om stadsmönster faller under forskningsfältet stadsmorfologi (urban 
morphology). Ett interdisciplinärt forskningsfält delat av bland andra historiker, kulturgeografer, 
kulturhistoriker, arkeologer, arkitekter och stadsbyggare. Redan på 1400-talet började man 
i Italien studera idealtyper och idealstadsplaner. På 1800-talet var forskningen inriktad på 
mönsterböcker som återgav standardiserade byggnadstyper. En brytpunkt skedde på sent 1800-tal 
när Camillo Sittes började studera typologier av det offentliga rummet, gatan och torget. Detta 
ska ses i motsatts till att fokusera på byggnader (Rådberg & Friberg, 1996).  

Både byggnadstyper och karaktärer på mellanrummen mellan byggnaderna tas alltså i åtanke i den 
moderna stadsmorfologiska forskningen. Rådberg (1996) sammanfattar det som att man studerar 
element i staden vilka är byggnader, gator, platser, kvarter och tomter, liksom man studerar 
formen. Formen kan ställas i kontrast till funktionen. Viss forskning utgår från funktionen 
men då denna kan ändras flera gånger under en byggnads levnadstid är det ett problematiskt 
förhållningssätt. Det är heller inte sällan samma funktion kan inhysas i byggnader som har olika 
arkitektoniska uttryck. Ofta förekommer en bebyggelsetyp i en speciell gatustruktur. Detta beror 
på trender som råder vid olika tider inom stadsplanering vilket diskuteras senare i detta kapitel.

Skalan som används vid morfologisk forskning kan variera. De fyra vanligen använda skalorna 
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är region, stad, gata/kvarter och byggnad/tomt (Moudon, 1997). De flesta inom modern 
stadsmorfologisk forskning är ense om att den historiska dimensionen är viktig att förstå då 
stadens element och former genomgår ständiga förändringar och utvecklas. Förändringar som 
springer ur en tidigare situation (Abarkan, 2003; Moudon, 1997).   

Stadsmorfologi handlar om att undersöka förhållanden mellan stadens olika element. Stadens 
fysiska form är uppbyggd av dessa många element som tillsammans skapar en helhet. En helhet 
som påverkar ett elements typ liksom att ett element påverkar helheten. Det är viktigt att påpeka 
att stadens fysiska form inte är slumpmässig utan tillkommer beroende på sociala, ekonomiska 
och kulturella faktorer (Abarkan, 2003). Den stadsmorfologiska forskningen kan vara deskriptivt 
där de olika kategorierna beskrivs eller normativ där en särskild kategori framhålls som bättre 
lämpad för något (Rådberg & Friberg, 1996). Den deskriptiva forskningen är inriktad på hur 
städer är uppbyggda och varför, medan den normativa är inriktad på design och hur städer bör 
byggas (Moudon, 1997).  Abarkan (2003) menar att det är av vikt att stadsmorfologisk forskning 
inte enbart har beskrivande eller klassificerande syften.       

1.2 Brytpunkter 
En viktig morfologisk uppdelning på stadsnivå görs mellan strukturer som är oregelbundna 
(medeltida) och regelbundna (rutnätsplanen) (Gantner, 1928 se Rådberg & Friberg, 1996; 
Carmona, Heath, Tiesdell, & Oc, 2010). Den oregelbundna strukturen är organiskt och naturligt 
framväxt i förindustriella sammanhang. Den bygger på omkringliggande miljö och topografi, 
på gåendes rörelsemönster och är inte anpassad för förbipasserande trafik. Den regelbundna 
strukturen är planerad och den strikta uppdelningen av staden görs för att få struktur och för att 
ordna markägoförhållanden (Carmona et al., 2010). 

I Sverige har vi få bevarade medeltida stadsstrukturer varför en senare brytpunkt är mer relevant 
för detta arbete. Det är skiftet från den traditionella (regelbundna) till den moderna/funktionella 
strukturen. Även denna struktur benämns som oregelbunden och är den struktur som hädanefter 
syftas på när begreppet oregelbunden används. Nya uppfinningar skapade förutsättningar för 
det växande industrisamhället vilket ställde stora krav på ändrade ordningar i städerna. Samtidigt 
som industrialismen krävde arbetskraft och urbanisering blev den också del av lösningen till den 
alltmer överbefolkade och kaosartade situationen. Staden började struktureras och standardiseras 
utifrån idéer om hygien och nya transportbehov (Carmona et al., 2010).  Marcus (2000) menar 
att denna brytpunkt är den mest tongivande då den speglar en fundamental skillnad. Principerna 
för den traditionella staden före 1900 kallar Marcus för generell urbanitet vilka bygger på en 
utveckling av föregående exempel på byggande. Efter 1900 ändras dessa principer till att rita och 
bygga det som principiellt möjligt, arkitektonisk urbanitet (Marcus, 2000). 

Ytterligare en brytpunkt kommer efter modernismens omfattande omdaningar och brukar kallas 
postmodernism. Ännu en gång är det en förändrad ekonomisk situation som den här gången är 
mer global och mer inriktad på tjänster, tillsammans med massiv kritik av stadsstrukturens sociala 
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konsekvenser som utgör grunden till en ny era (Carmona et al., 2010). 

Vi lämnar här den generella diskussionen om dessa brytpunkter och koncentrerar oss på 
dess påverkan på stadens fysiska struktur. I Rådbergs viktiga verk Doktrin och Täthet i Svenskt 
Stadsbyggande 1875-1975 (1988) kallas dessa olika erors idéer om hur stadsbyggandet ska ta form 
för doktriner. Det är en passande term då kopplingen till den praktiska handlingen och själva 
byggandet är mycket stark inom stadsmorfologin. Det är viktigt att betona att det handlar just 
om idéer. Att politiska ideologier, kulturer och ekonomiska situationer styr uppfattningen av hur 
den fysiska miljön bör utformas. När dessa sedan byggs cementeras de in i mycket beständiga 
strukturer som ofta finns kvar långt efter att idéerna har förändras. Detsamma menar Emanuel 
(2012) när han beskriver planering av stadstrafik som ideologisk verksamhet.     

1.3 Doktriner 
Regularism 
Regularism är vad vi kallar den traditionella stadsstrukturen. Under renässansen på 1600-talet blev 
det allt viktigare att ordna städer efter system även om liknande stadsplaner fanns redan under 
antiken. De två tongivande systemen var radialplanen med sina strålformade gator som utgår från 
centrum och rutnätsplanen med rätvinkliga kvarter och gator. Gatunäten lades till en början ut 
utan hänsyn till topografi eller den miljö i vilken de uppfördes. Det gjordes heller ingen hierarkisk 
indelning av gatorna där vissa gator var viktigare eller större än andra utan alla skulle vara lika 
(Åström, 1967). 

Södermalm i Stockholm fick sin första rutnätsplan år 1640. Tidigare bebyggelse var begränsad 
men några gator som idag fortfarande fungerar som huvudgator, t.ex. Götgatan, fanns redan då. 
Detta visar på att rutnätsplanen fick en viss anpassning till befintliga mönster och den på ön svåra 
topografin. På Södermalm fick denna plan råda i ca 240 år och nästkommande plan av Lindhagen 
från 1880 byggde till stor del på samma rutnät fast med bredare gator, större kvarter, parker och 
den nya ringvägen. Detta visar på rutnätets varaktiga struktur (Marcus, 2000). Denna senare form 
av regularism, Rådberg (1988) sätter årtalen till 1850-60 i det svenska perspektivet, frammanades 
av stora urbaniseringsvågor. Byggnadsstadgar infördes för att skapa bättre förhållanden med mer 
frisk luft i de trånga bostadsområdena. Gatubredden ökades och byggnadshöjden började regleras 
efter gatans bredd. Parker inrättades. Effekten av denna reglering blev dock mycket hög täthet 
och trångboddhet då byggnadshöjden ökade kraftigt. Trängseln blev än mer påtaglig då gårdshus 
uppfördes på tomtmark (Rådberg, 1988).    

Inom den traditionella stadsstrukturen ligger tyngdpunkten på byggnadernas ordning i 
förhållande till varandra och vilka placeras längs med gatan. Gatorna fick ökad betydelse under 
renässansen redan innan städerna började planeras för en ökad trafik. Till en början var det 
möjligheten att försvara staden från anfall som präglade gatornas struktur; antingen raka och 
breda i större städer för att visa mäktighet eller små och slingrande i mindre städer för att göra 
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inkräktare desorienterade. Gatorna började också ses som estetiska element och det sattes vikt vid 
samspel med byggnader och offentliga platser (Jansson & Wahl, 2008).

Modernism 
Perioden precis innan modernismens stora frammarsch, dominerades av trädgårdsstadens ideal. 
Idealen har fortsatt att existera och förnyas under hela 1900-talet. Ebenezer Howard presenterar 
i sin bok Garden Cities of  To-morrow från 1898 (Howard, 2009) ”det tredje alternativet” där 
landsbygdens och stadens fördelar kan kombineras. Trädgårdsstaden bygger på till storleken 
begränsade enheter, helst med transportinfrastruktur centralt, där industri, bostäder och jordbruk 
är uppdelat och separerat från varandra.

I Sverige är trädgårdsstaden låg och utbredd. Den domineras av friliggande och med dagens mått 
mätt små enfamiljshus. Det finns även mindre flerfamiljshus och dubbelhus. Strukturen definieras 
av radstående byggnader utmed gator i ett hierarkiskt gatusystem. Ibland är gatusystemet 
symmetriskt och ibland mer oregelbundet. Senare områden kan även vara trafikseparerade 
med återvändsgator (Rådberg, 1988). Områdena är oftast inte särskilt funktionsblandade utan 
är i första hand bostadsområden. I Sverige började egnahemsområdena byggas på 1890-talet 
av arbetare som kunde förverkliga drömmar om ett drägligare liv. Dessa områden återfinns i 
dåtidens ytterkanter av staden och fick tidigt rälsförbindelse (Åström, 1967).     

Början av modernismen, som startar vid 1900-talets början och definieras runt 1920–30-talet, 
kan karaktäriseras av planering för sol, ljus och luft. Modernismen bryter mot den slutna 
kvartersstrukturen som är tongivande i den traditionella staden då denna inte anses tillgodose 
den moderna tidens krav på hygien och levnadsstandard (Åström, 1967). De fyra grundläggande 
funktionerna arbete, fritid, boende och transport skulle separeras från varandra vilket i praktiken 
betydde fundamentala omdaningar av de traditionella stadsstrukturerna. Karaktäristiskt för 
modernismen är de friställda husen, hus i park, som inte förhåller sig till gator i ett rutnätssystem. 
Angående byggnadstyperna så var låga lamellhus vanligast i början av modernismen medan 
byggnadshöjderna ökade under efterkrigstiden då skivhus och punkthus blev vanligare. 
Byggnaderna placerades i rader med tillräckliga avstånd för ljusinsläpp till varje lägenhet 
(Rådberg, 1988). 

Utifrånmatning är ett begrepp som syftar på trafikens hierarkiska uppdelning och blev 
tongivande i samband med funktionsdifferentieringen och den ökade bilismen, och därmed 
trafiksepareringen. 1968 års SCAFT (SCAFT, 1968), utgiven av statens planverk och statens 
vägverk har haft stor betydelse för Sveriges stadsbyggnad. Allmänna principer som där 
förespråkades var;

• Separering mellan trafikslag.

• Differentiering inom varje trafiknät.

• Planskilda korsningar när bil möter annat trafikslag.
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• Trafiknätet delas in i olika (hierarkiska) klasser.

• Samspel mellan målpunkter och trafiknät. 

• Entréer mot gångväg.

Gatorna placerades medvetet på utsidan huskropparna för att skapa bilfria situationer vid entréer 
och i hela bostadsområdet där gångbanor var rådande infrastruktur för kommunikation. Detta 
tillsammans med grannskapsplaneringens idéer om att gruppera bostäder kring service som 
livsmedelsbutik och skola vilket skapade begränsade bostadsenheter och senare koncentrationen 
vid kollektivtrafiknoder som tunnelbanestationer har bidragit till utspridningen av staden. Utöver 
att trafiksepareringen följde linjerna om övrig funktionsuppdelning ville man också skydda 
gångtrafikanterna och barnen från den olycksdrabbande bilismen. Parallellt gav separeringen 
möjligheter för en effektivisering av biltrafiken som kunde köra snabbare (Åström, 1967). Den 
modernistsiska gatustrukturen kan liknas vid ett träd där gator har olika hierarki och storlek. De 
viktigaste gatorna är bredast och har högst trafikkapacitet och kan liknas vid stammen. Från dessa 
går sedan lokala huvudgator, grenar, och de mindre lokalgatorna, kvistarna, som leder fram till 
specifika målpunkter. Det går oftast inte att köra runt eller passera på de minsta lokalgatorna då 
dessa är utformade som återvändsgränder. En ytterligare förgrening i nätet är gångbanorna som 
går fram till entréer.         

Under modernismen var det inte längre gatorna som stod i fokus utan snarare trafiken. Vägnätets 
utformning syftade främst till att skapa en god trafiksituation. Följande citat av Professor Pallin 
illustrerar synen på förhållandet mellan stadsform och trafik; ”Genom administrativt tvång kan vilken 
stadsform som helst upprättas, men varaktig blir endast den form som följer trafikens naturliga utvecklingslinjer 
och har stöd i denna” (Jansson & Wahl, 2008).

Postmodernism  
Den postmoderna staden är mångsidig i sin uppenbarelse. Troligen beror detta på att vi är 
inne i denna tid just nu i kombination med den ökade graden av komplexitet i våra samhällen. 
Bergman (2008) diskuterar synen på det nutida stadslandskapet. Ett vanligt förhållningssätt är 
om den ”generiska staden” som syftar på att det inte finns någon rådande morfologisk typ eller 
arkitektonisk stil som styr byggandet i en riktning. Att beskriva det nya stadslandskapet som 
”formlöst” är också återkommande och kan förstås som att stadens komplexitet med varierade 
former gör den oöverskådlig. De många olika formerna har mindre betydelse då de återfinns 
som enheter eller delar i staden och därmed får enhetens karaktär och inte den individuella 
formens i ett större perspektiv. Denna oöverskådlighet kan ses som ett resultat av flera ideal och 
stadsmorfologiska riktingar som tar fysisk form under en och samma period. 

Kollagestaden är ett begrepp som Rowe & Koetter (1978) använder sig av för att beskriva 
urbana situationer som inspirerats av flera olika föreställningar och designprinciper istället för ett 
allenarådande ideal.
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Postmoderna städer som ändrar form efter 1970 kan beskrivas som uppdelade mosaiker. 
Ett talande exempel som i sig liknar en paradox är kluster som återfinns i perifera lägen. 
Inslag i stadsbilden är nya enheter av bostadsområden, shoppingcenters, tillverknings-, och 
högteknologiska industrier, och företagskluster (Carmona et al., 2010). På många ställen har typer 
av megastrukturer börjat dyka upp i stadsbilderna. Det kan handla om arenaområden som också 
är shoppingcenters och företagsparker. Infrastrukturen löses ofta inom dessa megastrukturer, 
ibland i inomhusmiljöer vilket skapar förändrade förutsättningar än dem vi är vana vid. 

Kanske kan den stadsstruktur som uppkommit längs med den viktiga transportled som går 
genom Stockholm i nord-sydlig sträckning som Bergman (2008) kallar E4-staden räknas till 
postmodernismen och ett svenskt perspektiv. Förvisso byggdes motorleden under modernismens 
förtecken men den mest expansiva fasen med tanke på utbyggnad av lokalytor i dess omgivningar 
var perioden 1983-1994. Ytterligare en dynamisk period för E4-staden tillskrivs 1996-2006 då 
rivningar, nyetableringar, ombyggnader och omsättning av företag skedde parallellt. Handel, 
service, industri och kontor är de främsta funktionerna som etablerat sig längs vägen för att 
gagnas av läges-, och klusterfördelar. Formspråk och rumslig ordning varierar starkt men 
ett utvecklingsmönster vittnar om allt mer sammansatta stadsmiljöer. Industrier har minskat 
samtidigt som andelen handel och kontor ökat. Företagens internationalisering speglar E4:ans 
ökade näringsekonomiska tyngd (Bergman, 2008).   

Parallellt förespråkas och byggs stadsmiljöer med mer traditionella förtecken. De inspireras 
av ideal som mer finmaskiga gatusystem, hög täthet, känslighet för kulturminnen och levande 
centrum (Carmona et al., 2010). New Urbanism som tog fart efter 1980 kan ses som en del 
av detta och som i generella termer förespråkar stadsmiljöer inspirerade av situationen före 
bilismens stora intrång, utan utglesning och med hållbarhetsaspekten och blandstad i fokus (Haas 
(red.), 2008; Kelbaugh, 2008).

Marcus (2000) kallar den tillbakagång till ett mer historiskt perspektiv på stadsstrukturer som 
kom tillbaka efter 1980-talet för ”town-like” (fritt översatt ”stadsliknande”). Marcus är dock 
kritisk i sin läsning av denna urbanitet som en ny struktur inom stadsmorfologin utan menar att 
den snarare bör ses som ett efterliknande av den traditionella stadsstrukturen. Fast en misslyckad 
efterliknelse då den inte uppnår den traditionella stadens kvaliteter.       

Det är också under denna tidsepok som begreppet hållbar utveckling myntas i och med 
Brundtlandkommissionen. Trafikens miljöpåverkan ifrågasätts nu i allt större utsträckning. Sedan 
1990 har detta fått konsekvenser för den fysiska planeringen som nu har en starkare inriktning 
mot helhetsperspektiv och att trafiken bör anpassas efter människan och inte enbart tvärtom 
(Jansson & Wahl, 2008). 

1.4 Bebyggelsetyper och dess typiska gatustrukturer
De olika doktrinerna har utöver generella fysiska strukturer även rader av exempel i 
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byggnadstyper. Rådberg (1988) har kategoriserat olika bebyggelsetyper utifrån ett svenskt 
perspektiv. Inom ramen för detta arbete har bebyggelsetyperna kategoriserats till de olika 
doktrinerna och renodlats till dess viktigaste bebyggelse-, och gatustruktursattribut.

Regularism

• Förindustriell stad med låg och småskalig bebyggelse. 
Traditionellt gatunät med byggnader i gatuliv.

• Storstadsmässig hög och tät sluten bebyggelse. Traditionellt 
gatunät med byggnader i gatuliv.

• Småstadsmässig med medelhög sluten bebyggelse. Traditionellt 
gatunät med byggnader i gatuliv. 

• Låg och tät bebyggelse. Traditionella genomgående gatunät. 

Modernism

 • Hög öppen bebyggelse. Oregelbundet gatunät med hus i park.

• Medeltät öppen bebyggelse Traditionella eller separerade 
oregelbundna trafiknät med återvändsgator. Byggnader 
indragna från gatan.

 • Låg och tät bebyggelse. Traditionella genomgående gatunät 
eller oregelbundna och trafikseparerade.

 • Låg gles bebyggelse. Vanligen med sammanhängande gatunät 
ibland med oregelbundna återvändsgator. 

 • Låg och mycket gles bebyggelse. Sammanhängande gatunät 
med låg standard.

Postmodernism

• Storstadsmässig sluten bebyggelse. Traditionellt gatunät med 
byggnader i gatuliv.
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Figur 2. Generalisering av den regelbundna 
(till höger) och oregelbundna (till vänster) 

gatustrukturen.

För detta arbete används ett deskriptivt stadsmorfologisk förhållningssätt som förståelsegrund 
för att undersöka cykelnätets kontinuitet i förhållande till stadens struktur. Den historiska 
dimensionen har visat sig vara särskilt viktig i jämförelsen mellan cykelinfrastrukturens utveckling 
och förändringar av Stockholms Stads stadsmönster. Skalan som användas är främst den på gata/
kvarter.     

1.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis är tre doktriner identifierade vilka påverkat och påverkar stadens 
bebyggelse-, och gatustrukturer; 

• Regularismens traditionella stad med mer sluten 
kvartersbebyggelse och regelbundna gatunät ofta 
förekommande i rutnät.

 • Modernismens stad med öppna strukturer, hus i park, och 
oregelbundna trafikseparerade gatunät.

 • Postmodernismens kollageartade städer med ömsom 
formrika svårdefinierade områden ofta vid viktiga regionala 
infrastrukturstråk, ömsom områden efterliknande den 
traditionella staden med regelbundna gatunät. 

Olika trender har stor genomslagskraft för fysisk förändring vilka får långvariga konsekvenser 
för stadsbilden. Omvänt skapar fysiska strukturer olika förutsättningar och trender i 
rörelsebeteenden.  
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2. Planeringsperspektivet

I detta avsnitt diskuteras olika policy-, och styrdokument som reglerar Stockholm Stads 
stadsmönster och cykelplanering. Faktorer i policydokumenten som för denna diskussion 
har varit relevanta berör cykelvägnätet, alltså den infrastruktur som möjliggör cykling, och de 
stadsmönster som staden bör formas efter. Ansvaret för den fysiska planeringen ligger främst 
på kommunerna i och med planmonopolet. Infrastruktur för trafik och frågor som rör klimat-, 
och energi är dock starkt gränsöverskridande vilket talar för vikten av kompletterande regional 
och nationell planering. Det blir särskilt viktigt i frågan om cykelnätets kontinuitet då strukturen i 
storstadsregioner så gott som alltid går över kommungränser och där inkonsekvent planering får 
mycket stora följder. 

2.1 Staden

Trafik i en attraktiv stad, TRAST (2007) är tänkt att vara ett vägledande dokument för statliga och 
kommunala planerare och beslutsfattare samt andra aktörer inom trafikfrågor. Ofta blir TRAST 
ett stödmaterial när kommuner formulerar sina egna trafik-, och cykelstrategier. Här betonas 
också vikten av integration i planeringen av stadsbebyggelse och infrastruktur. En attraktiv stad 
gynnas av tät bebyggelse, närhet till olika funktioner och med gaturum som är en del av staden 
och inte bara trafikrum. Transportfrågor blir särskilt komplicerade i täta miljöer och i de flesta 
tätorter måste gång-, och cykeltransporter prioriteras.      

Även GCM-Handbok, utgiven av SKL (2010), är ett hjälpmedel för planering men med inriktning 
på gång, cykel och moped. Dokumentet poängterar att trafiken måste anpassa sig efter stadslivet 
och inte tvärt om. Innerstaden behöver avlastas från biltrafik där gång och cykel ska prioriteras. 
Förtätning tas upp som en utveckling som ger goda förutsättningar för cykelanvändning.    

På en regional nivå finns RUFS - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010). I den fastslår 
man att en av sex centrala strategier är att ”utveckla en flerkärnig och tät region”. Strategin 
innebär att bebyggelsestrukturen ska bli mer ytsnål och energieffektiv och att stadslandskapet 
ska innehålla fler täta, attraktiva, promenadvänliga och varierade stadsmiljöer. I en översättning 
till den fysiska miljön innebär det att bebyggelse och centrumbildningar sker längs med 
kommunikationsstråken och främst i dess brytpunkter. Alltså att bebyggelse och infrastruktur 
planeras för på ett sammanvävt sätt. RUFS är också tydlig med efter vilka principer en förtätning 
och utbyggnad av staden ska ske. Det är den traditionella stadens struktur som ligger till 
grund för att uppnå täthet och funktionsintegration. Gatu-, och bebyggelsestrukturen ska vara 
sammanhängande då den täthet som uppnås beskrivs ge större förutsättningar för ett utvecklat 
stadsliv och energisnåla infrastrukturlösningar.    
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På regional nivå finns även SATSA II (Samarbete mellan bl.a. Trafikverket och Stockholms Län) 
Regionala cykelplan som under år 2013 är ute på remiss. Dokumentet är i första hand inriktat på 
cyklism men framhåller vikten av samspelet med bebyggelsestrukturen. Bebyggelseutvecklingen 
beskrivs som att den måste vara hållbar med en attraktiv, funktionsblandad, och tät stad vilket 
uppmuntrar till resor med cykel.   

Promenadstaden som är Stockholms Stads översiktsplan från 2010 handlar en stor del om 
bebyggelsestrukturens utveckling. Återkommande planeringsinriktningar är täthet, variation, 
funktionsblandning, utveckling av tyngdpunkter och noder, samt sammankoppling av olika 
stadsdelar och områden. För denna sammankoppling beskrivs gator och vägar som inte bara är 
trafikrum utan självklara delar i en levande och trygg stadsmiljö vara av stort vikt. Att utveckla ett 
flerkärnigt Stockholm anses viktigt för en bättre balans mellan olika stadsdelar. Promenadstaden 
fastställer inte någon särskild bebyggelsestruktur på byggnads-, och kvartersnivå utan snarare 
på områdes-, och stadsnivå. Den eftersträvade blandningen, gator som mer än bara trafikrum 
och den täta sammankopplingen av stadsdelar och funktioner visar på ett avståndstagande från 
modernistisk planering. Dock är målet att några av de modernistiskt planerade ytterområdenas 
centrum ska ligga som grund till och utvecklas som viktiga tyngdpunkter i det flerkärniga 
Stockholm.

2.2 Cykelnätet

På nationell nivå är ett av transportpolitikens delmål att uppnå ”ett tillgängligt transportsystem”. Detta 
innebär bland annat att ”cykeltrafikens andel av antalet resor bör öka, särskilt i tätort” (Hydén, 2008).

”Design manual for bicycle planning” utgiven av CROW (2007) som är en offentlig-privat samverkan i 
Holland är en internationellt erkänd manual som används av cykelplanerare i Sverige. En av dess 
utgångspunkter är det Holländska cykelförbundets studie som visar att god cykelinfrastruktur 
leder till en högre andel cykelresor (se CROW, 2007). Den viktigaste och mest grundläggande 
faktorn för ett cykelnät är att det ska vara sammanhängande och länka helst alla start-, och 
målpunkter. För att uppnå en mer cykelvänlig infrastruktur listar CROW fem prioriteringar; 

Sammanhängande nät (Cohesion) 
Cykelnätet ska hänga samman som en helhet. Nätet ska vara 
tillgängligt från och länka samman cyklisterna start-, och 
målpunkter. Kollektivtrafikhållplatser är viktiga målpunkter 
då kombinationsresor ofta är nödvändiga vid längre avstånd. 
Aspekter som påverkar hur sammanhängande ett nät är 
lättheten att hitta vägen, jämnt god kvalitet och möjligheten att 
välja rutt. 
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Genhet (Directness) 
Genhet innebär att cyklisten kan ta den snabbaste vägen och att 
omvägar minimeras. En av de viktigaste anledningarna att välja 
bil framför cykeln är om bilresan går fortare. Genhet syftar även 
på allt annat som kan korta restiden som exempelvis trafikens 
hastighet, förseningar och omvägar.

Attraktivitet (Attractiveness) 
Cykelinfrastrukturen ska vara designad och anpassad till sin 
omgivning. Cykelbeteende bestäms av många faktorer som ofta 
är individuella men som för den sakens skull inte får ignoreras. 
Trygghet är en avgörande faktor.

Säkerhet (Safety) 
Trafiksäkerhet är viktig då cyklisten är en oskyddad trafikant 
och rör sig i samma trafikrum som bilarna men utan bilens 
inbyggda skydd. Därför förespråkas separation i tid eller 
rum från snabb motortrafik. Olyckstalen är mycket höga vid 
vältrafikerade korsningar i urbana miljöer. 

Bekvämlighet (Comfort) 
Besvär orsakas av faktorer som ojämnt underlag, många stopp 
på grund av trafik, dåligt väder och branta sluttningar. 

I GCM-Handbok (SKL, 2010) beskrivs cykelnätet vara en viktig del av helhetssynen. 
Orienterbarhet, kontinuitet och genhet är viktigt för att uppnå önskad cykelhastighet och frihet i 
vägval.   

På nationell nivå finns även Trafikverkets (dåvarande Vägverket) ”Nationell strategi för ökad och säker 
cykeltrafik: Mer cykling på säkrare vägar” (Vägverket, 2000).  Strategin innehåller två övergripande 
mål: 1. Cykeltrafikens andel av resor ska öka. 2 . Cykeltrafiken ska bli säkrare. För att uppnå dessa 
övergripande mål listas fem insatsområden för ytterligare arbete. Ett av dessa är infrastruktur, 
vilken tillsammans med området organisation har högsta prioritet. Inom området infrastruktur 
framhålls vikten av ett komplett och sammanhängande cykelvägnät vilket kan kräva upprustning 
av befintliga nät samt komplettering med nya länkar. Ytterligare en viktig aspekt som diskuteras är 
den om behovet av samordning mellan infrastruktur och bebyggelse. Bebyggelse och funktioners 
lokalisering har stor inverkan på transportbehov och planeringen bör vara långsiktig och inriktad 
på korta avstånd. 

Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 (SATSA II, 2013) främsta mål är att öka cyklandet 
och det viktigaste av de fem delmålen som ska vara till hjälp för att realisera detta består i att det 
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ska finnas ett regionalt sammanhängande cykelvägnät. Det regionala cykelnätet bör byggas ut där 
det redan idag finns stora reseflöden och där standarden inte är tillräckligt hög. Att koppla viktiga 
målpunkter är något som kan ge förutsättningar för nya resemönster. Kollektivtrafiksknutpunkter 
är mycket viktiga målpunkter som om de är integrerade i cykelnätet kan bidra till ett ökande av 
kombinationsresor, alltså byte från cykel till kollektivtrafik eller vice versa. Att skapa genare stråk 
än befintliga som går i omvägar måste prioriteras högt.   

Stockholm Stads Cykelplan (Stockholms Stad, 2012) har två övergripande inriktningar som fokus 
för att utveckla Stockholm som cykelstad; infrastruktursåtgärder och åtgärder inom information 
och kommunikation. Infrastrukturåtgärderna syftar till ett sammanhängande cykelnät som är 
kapacitetsstarkt, framkomligt, tryggt och säkert för alla cyklister. Ett nät med god kvalitet ska 
vara framkomligt och sammanhängande vilket innebär stora krav på genhet och minimerande 
av obegripliga avbrott. Nätets finmaskighet är en viktig komponent för cykelns konkurrenskraft 
i förhållande till andra transportmedel och det ät inte alltid självklart att cykelstråken borde följa 
övriga transportleder även om de i dagsläget ofta är dragna den genaste vägen. Avbrott med 
stor kännbarhet på cykelnätet utgörs ofta av korsningspunkter och därmed finns det många 
designåtgärder som kan tillämpas för att förenkla cyklisters framkomst. För att arbeta med och 
säkra ett sammanhängande nät arbetar Stockholm Stad med tre olika slags cykelstråk; pendelstråk, 
huvudstråk och lokalstråk. Pendelstråk är till för regional cykling och pendling mellan kommuner, 
huvudstråken är mer finmaskiga och ska erbjuda separata cykellösningar, och lokalnätet som är 
övrigt gatunät men som inte har samma krav på kapacitet.     

De olika policydokumenten ger relativt likriktade rekommendationer som i princip handlar om 
den täta, blandade staden där cykeln får ökad uppmärksamhet och fysiskt utrymme. RUFS och 
Promenadstaden är de dokument som ger störst vägvisning i fråga om stadsstruktur och de 
liknar varandra i mycket. Det tydligaste budskapet som förmedlas är det om täthet. Tätheten, 
koncentrationen, ska vara av varierande karaktär och alltså blandad, helst innehållande både 
verksamheter och bostäder. Tätheten ska heller inte förekomma i egna enheter utan i en 
sammanhängande bebyggelsestruktur. Täthet per se säger lite om vi talar om den traditionella 
stadsstrukturen eller den modernistiska medan karaktärer som blandning och sammanhängande 
struktur ligger närmare de traditionella stadsattributen. RUFS förespråkar dessutom 
kvartersstrukturen inspirerad från den traditionella staden. De båda dokumenten läggen även 
stor vikt vid flerkärnighet och Stockholms kollektivtrafiknoder. Denna flerkärnighet är en 
stadsstruktur som tycks kompromissa mellan å ena sidan den lokala och nära staden, å andra 
sidan den regionala staden som är uppbyggd för långa och snabba transporter. 

Diskussioner om cykelns förutsättningar förekommer nästan uteslutande i samband med 
kopplingar till stadsbebyggelsens struktur. Dels görs detta på stads-, och regionskala där det 
handlar om att koppla befintliga områden med cykelinfrastruktur (och bebyggelse) och att förtäta 
och bygga ut vid kollektivtrafiksnoder och viktiga transportstråk. Dels sker diskussionen på en 
mer generell nivå där täthet och närhet i staden skapar förutsättningar för ett ökat cyklande. En så 
specifik nivå som att diskutera kvarterens eller byggnadernas utformning nämns sällan.     
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Cykelinfrastrukturen framhålls i samtliga dokument som en av nyckelkomponenterna för ett ökat 
cyklande. Dess kontinuitet, genhet och sträckning till relevanta målpunkter får generellt högre 
prioritet än andra faktorer som påverkar cyklandet. 

Denna bild stärks av idéskriften Cykelstaden (Jägerhök, Kihlborg & Nordström, 2011) som har 
sammanställt en kunskapsbas för att underlätta utvecklande av cykelstäder. Deras slutsatser för 
en förbättrad cykeltrafik har summerats till; att bygga tät grön sammankopplad stad, att öka 
integrationen mellan transport- och stadsbyggnadsanalys, att prioritera gång- och cykeltrafik i täta 
stadsmiljöer, att utveckla en mångfald av cykelstråkskvaliteter och att skapa gemensam förståelse 
över förvaltningsgränserna. 

2.3 Sammanfattning
Det som läggs tonvik på i policydokumenten kan sammanfattas till ett par punkter;

• Stadsstruktur och infrastruktur bör behandlas med 
helhetsgrepp. Bygg mer vid infrastruktursstråk.

• Täthet av funktioner och närhet till målpunkter bör prioriteras 
för att skapa förutsättningar för cykelresor. I synnerhet 
förtätning i flera kärnor och vid kollektivtrafiksnoder.

• Cykelns infrastruktur måste prioriteras och göras genare och 
mer sammanhängande. 
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3. Samband stadsmönster och cyklism

En första utgångspunkt är att se städer och bebyggda områden som helheter inom vilka flera 
parallella system existerar vilka påverkar liksom påverkas av varandra. Att ha ett synsätt som utgår 
från helheten och inte separata system är en del av hållbarhetstänkandet. Stadsbyggnads-, och 
infrastrukturfrågor är två system som är starkt kopplade till varandra. Men frågorna behandlas 
inte sällan separat var för sig.  Den strukturella uppbyggnaden för beslut angående planering 
av bebyggelse och infrastruktur i Sverige kan i sig vara en bidragande faktor till att frågorna 
inte relateras till varandra i tillräckligt stor utsträckning. Politisk är nämligen trafikfrågorna 
och Trafikverket underställt näringsdepartementet medan planeringsfrågorna och Boverket är 
underställt socialdepartementet (Jägerhök, Kihlborg & Nordström, 2011).    

En andra uppenbar utgångspunkt är att stadsstrukturen inte ensamt påverkar resemönster. I de 
fall där samband kan styrkas så är stadsstrukturen sällan den enda påverkansfaktorn. I Zhou 
m.fl. (2011) studie som undersöker sambandet mellan stadsmorfologi och energikonsumtion 
för urbana transporter genom en fallstudie i Kina, visades till exempel att transporter 
och energikonsumtion ökade vid förändring av stadsstruktur från landsorts-, till en mer 
kommersialiserad bebyggelse, men att utvecklingen kan förhindras med effektiva lokala 
transportpolitiska åtgärder. En annan faktor med betydande påverkan på resemönster är 
socioekonomiska förhållanden (Stead, 2001).     

Det finns två för detta arbete intressanta inriktningar som behandlar stadens struktur och 
transportsituationen. Den första inriktningen är mer generell och behandlar hela stadens struktur 
i förhållande till transporters klimatpåverkan. Klimatpåverkan behandlas utifrån flera aspekter 
som val av transportmedel, reslängd och antal resor. Den andra inriktningen är mer specifik och 
koncentrerar sig på sambandet mellan gatornas struktur (en väsentlig aspekt av stadens struktur) 
och val av transportmedel.  

• Betydelsen av stadens struktur

• Betydelsen av infrastrukturen

Forskningen är delvis generell då fokus ofta ligger på minskning av privatbilism. Forskningen kan 
ändå bedömas som mycket relevant då det är en förutsättning eller bidragande faktor för ökade 
cykeltransporter. Forskning som gör direkta hänvisningar till cykeltransport har prioriterats. 
På KTH har Tornberg och Eriksson gjort en kunskapsöversikt angående Stadsstruktur och 
transportrelaterad klimatpåverkan (2012). Utgångspunkten är att minska behovet av motoriserade 
transporter inom staden främst med fokus på persontransporter. De menar att en expansion 
av kollektivtrafiken är avgörande för en sådan utveckling men att möjlighet för ökad cykeltrafik 
också kan vara en betydande faktor. Fyra övergripande kategorier angående stadsstrukturers 
betydelse för transportmönster ha identifierats; täthet, funktionsblandning, regionala strukturer och 
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transportinfrastukturens omfattning och utbredning. I följande stycken diskuteras och utvecklas de tre 
första kategorierna på ett generellt plan medan den fjärde kategorin, transportinfrastrukturens 
omfattning och utbredning, behandlas mer ingående då den ligger i fokus för detta arbete.   

3.1 Betydelsen av stadens struktur
Täthet 
Städers täthet har visat sig ha ett samband med bilberoende i flera studier där hög täthet 
korrelerar med lägre andel bilresor. Täthet har betydelse för att de genomsnittliga resorna i 
täta strukturer är kortare då målpunkterna ligger närmare varandra. Sambandet framhålls i 
Trafiken i den hållbara staden (Ericsson & Ahlström, 2008) och Kunskapsöversikten Stadsstruktur 
och transportrelaterad klimatpåverkan (Tornberg & Eriksson, 2012) hänvisar till en rad studier 
som stödjer detta argument som exempelvis Newman & Kenworthy, Stead & Marshall och 
Neass.  Westford (2010) är tydlig i sin avhandling när hon skiljer på begreppet närhet och 
täthet. I sin egen studie finner hon inget som tyder på att just tätheten skulle vara avgörande för 
rörelsemönstren men att närhet kan ha betydelse.   

Bilden nyanseras något av Mees (2010) som menar att tätheten av regionens ekonomiska 
aktiviteter och lokal transportplanering har större betydelse för resemönstren. En viktig aspekt 
att poängtera är skillnaden mellan lokal och regional täthet. Lokal täthet eller utformning av 
det lokala transportnätet för den delen har mindre betydelse för resemönstren än den regionala 
tätheten och strukturen. Lokala förhållanden har främst betydelse i den mening att de utgör en 
del av den regionala strukturen vilket betyder att lokal täthet bidrar till regional täthet som har 
betydelse för resemönstren (Naess, 2012). 

Funktionsblandning 
Funktionsblandning framhålls ofta som en viktig faktor för minskat bilberoende då olika 
funktioner återfinns i samma område. Forskningen är till stor del inriktad på betydelsen av 
blandning av bostäder och arbetsplatser men pekar inte i någon entydig riktning. För den 
specialiserade arbetsstyrkan är en lokal funktionsblandning mindre relevant då det ställer mycket 
höga krav på matchningen mellan bostäder och arbetsplatser.  Längre pendlingsavstånd till 
arbetet accepteras i högre grad av specialiserad arbetskraft. Sambandet mellan förekomster av 
samlade vardagsfunktioner som förskolor och dagligvaruhandel och resemönster är starkare då 
flera ärenden kan uträttas på en och samma resa (Tornberg & Eriksson, 2012).

Regionala strukturer 
Den regionala strukturen påverkar resemönstren i avseendet var och i vilken omfattning det finns 
koncentrationer av funktioner. I områden i och kring stadskärnan med sin höga koncentration 
är bilresorna mindre än längre ut i staden. Det betyder att stadskärnan bidrar till mindre resor 
samtidigt som koncentrationer i centrum gör att resorna för de som rör sig från ytterstaden blir 
längre. Är den regionala strukturen istället av flerkärnig karaktär kan resorna minskas då alla inte 
måste ta sig till stadskärnan. Samtidigt ökar en flerkärnig struktur antalet målpunkter vilket kan 
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innebära ökat resande (Naess 2012; Tornberg & Eriksson, 2012). 

Regionens storlek verkar ha betydelse för kollektivtrafiken där stora regioner brukar ha ett större 
kollektivtrafiksanvändande. Mycket glesa strukturer som på landsbygden innebär i regel ett ökat 
bilberoende medan medelstora städer tycks ge bäst förutsättningar för ett transportmönster med 
fokus på cykel (Tornberg & Eriksson, 2012).  

3.2 Betydelsen av infrastrukturen
Effektivitet 
Transportinfrastrukturens betydelse visar sig bland annat i diskussionen huruvida effektiviserad 
infrastruktur för motorfordon leder till kortare resor och därmed minskat bilanvändande, eller 
om det uppmuntrar till fler resor då det blir ett mer attraktivt alternativ. Merparten studier visar 
på en ökning av trafiken (Goodwin 1996; Cervero, 2003, se Tornberg & Eriksson, 2012). 

Angående gång-, och cykeltrafiken är det vanligare att tala om genhet. Ett gent nät som 
gör cykeltrafiken mer effektiv skulle med samma logik som effektiviserad infrastruktur för 
motortrafik generera en ökning av cykeltrafiken.

I Cykelstaden (Jägerhök et al., 2011) presenteras en studie som med hjälp av Space Syntax 
undersöker hur observerade cykelflöden i Stockholm påverkas av parametrarna genhet i 
cykelnätet, närhet till city och cykelvägstandard. Genheten visar sig vara den faktor som har störst 
betydelse. Genheten är beräknad utifrån att gatusegment (siktlinjer) värderas genare om de oftare 
ingår i resrutter som är den genaste vägen mellan två andra gatusegment. Genheten värderas lägre 
om vinkelförändringarna är många och tvära vilket förväntas upplevas som hinder av cyklisten. 
Place Syntax-analyser har möjliggjort att lägga till täthetsfaktorer där stort antal boende och 
arbetande ger ett högre genhetsvärde.

Trafikintegrering 
Vissa studier visar att trafikintegrering ger lägre bilanvändande men forskningen är här inte enig. 
Skillnaderna mellan ett trafikseparerat system som ofta förekommer i modernistiskt planerade 
områden och ett trafikintegrerat system med blandtrafik som förknippas med den traditionella 
staden och rutnätssystemet diskuteras som följande i Tornberg och Erikssons kunskapsöversikt 
(2012); separerade system förknippas med omvägar (ökade resor), ökad trafiksäkerhet, färre 
lokala målpunkter, längre avstånd (gleshet) och ytkrävande infrastruktur. Omvägarna påverkar 
även gång-, och cykeltrafiken som är mycket känsliga för avstånd. 

Integration i nätet 
Ett sätt att förstå egenskaper hos en infrastruktur är att studera hur väl integrerade gator är med 
andra gator. Forskningsfältet Space Syntax har sedan 1980-talet med Hillier i täten utvecklat ett 
verktyg för att bland annat mäta gators grad av integration och koppla detta till grad av aktivitet 
och förekomst av fotgängare. Integrationen blir särskilt viktig på den lokala nivån för fotgängarna 
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då deras resor ofta är korta (Hillier, 2007). Anledningen till att Space Syntax är särkilt intressant 
när det kommer till infrastruktur är studiernas fokus på relationerna mellan stadens element 
snarare än på själva elementen (Marcus, 2000; Ståhle, Marcus, & Karlström, 2005).

Space Syntax-studier kan innehålla olika typer av analyser. Vanligen bygger de inte på faktiska 
avstånd utan på siktlinjer och visuell orienterbarhet. Siktlinjerna används för att mäta graden 
av integration mellan rumsligheter. Om det krävs flera olika siktlinjer för att ta sig mellan olika 
rumsligheter ökar systemets ”djup” och integrationen blir lägre. Axialkartor används för att 
redovisa graden av integration som kan mätas både lokalt och globalt. Vid lokal integration görs 
en begränsning i materialet om antalet steg/siktlinjer för att nå rumsligheter överskrider ett visst 
antal. Vid global integration beräknas relationen för alla siktlinjer från alla siktlinjer. Skillnaden 
kan delvis förstås som att den lokala integrationen svarar för rörelsegrad bland de boende och 
verkande i närområdet medan global integration även inkluderar besökare och förbipasserande. 
Space Syntax-analyser fokuserar vanligen på gående (Marcus, 2000).   

Raford, Chiaradia, & Gil (2007) har i sin studie undersökt stadsstrukturens och gatustrukturens 
betydelse för cyklisters vägval. Studien bygger på material från centrala London med fokus på 
resor för arbetspendling och genomfördes i två delar. Den första delen bestod i att jämföra 
faktiskt vald resrutt med kortast möjliga resrutt och den enligt Space Syntax-analyser resrutt 
med minst vinkelförändring och högst grad av integration. Resultaten visar att låg grad av 
vinkelförändring är en mycket viktig faktor vid val av resrutt. Resultatet gäller inte för enskilda 
individers vägval vilka kan bero på en rad olika faktorer men är riktiga för det aggregerade 
resandet med cykel. Författarna menar att detta talar för att vikt borde läggas på rutt-alternativ 
som upplevs vara snabbast vid planering. Studien visar också att Space Syntax antaganden om 
mer aktivitet av gående vid gatustrukturer med hög integration stämmer även för cyklister.    

Malmberg (2011) har i sin masteruppsats undersökt om Space Syntax-analyser stämmer 
överens med observerade cykelflöden och menar att metoden är relevant att använda som 
planeringsverktyg. Space Syntax-analyser måste dock kombineras med lokal kännedom om det 
område som studeras. 

Ståhle, Marcus & Karlström (2005) presenterar en utveckling av Space Syntax – nämligen Place 
Syntax. Verktyget vänder sig mot svagheten i Space Syntax som består i en förutsättning av en 
jämn distribution av befolkningen. Med hjälp av Place Syntax kan alltså den funna integrationen 
viktas med befolkningstäthet vilket torde ge en mer realistisk bild av den faktiska rörelsen. 
Resultatet av studien visar att rörelsegraden stämmer bättre överens med observerad rörelse vid 
användning av Place Syntax än med Space Syntax när det kommer till analyser av modernistiskt 
planerade oregelbundna strukturer. Förklaringen ligger i att de oregelbundna strukturerna ofta 
uppvisar en geografiskt ojämn fördelning av befolkning och funktioner.   

Täthet av länkar och korsningar   
Ewing & Cervero (2010) visar i sin metastudie på ett samband mellan ett högt antal korsningar, 
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vilket är vanligare i rutnätssystem, och minskat bilanvändande. Korsningar utgör samtidigt viktiga 
förutsättningar för kollektiv-, cykel-, och gångtrafik. 

Marshall & Garrick har i flera studier undersökt gatustrukturens betydelse för cykeltrafik utifrån 
olika perspektiv. Studierna är gjorda i en Amerikansk kontext på ett urval av städer i Kalifornien.  
Rapporten Evidence on why bike-friendly cities are safer for all road users (Marshall & Garrick, 
2010) behandlar gatustrukturens betydelse för andel cyklande och för trafiksäkerhet för alla 
transportmedel. Författarna relaterar utvecklingen från den traditionella rutnätsstrukturen mot 
den hierarkiskt trädlika modernistiska strukturen som skett under 1900-talet med utvecklingen 
mot allt mindre täta gatunät. Studiens resultat indikerar att täta gatustrukturer sammanfaller med 
mindre olycksstatistik och en hög grad av sammanlänkning i gatustrukturer sammanfaller med 
högre andel cyklister.    

I rapporten The effect of  street network design on walking and biking (Marshall & Garrick, 2011) 
påvisas att vägnätet angående nätets täthet (density), grad av sammanlänkning (connectivity), 
och gatornas layout/struktur (street pattern) har betydelse för andel gående och cyklister. Nätets 
täthet har beräknats med korsningstäthet. Hög korsningstäthet sammanfaller i studien både för 
rutnätsplaner och för hierarkiska trädlika strukturer med en högre andel cyklister och gående. 
Attribut som minskar nätets täthet som större trafikplatser och återvändsgator sammanfaller 
med en minskad andel gående och cyklister. Grad av sammanlänkning har beräknats genom att 
dividera antal gatusegment med antal korsningspunkter, på engelska vanligen kallat link to node 
ratio. Studien visar att väl sammanlänkade gatunät sammanfaller med minskad bilanvändning. 
Störst utslag syns vid rutnätsstrukturer. Angående gatustrukturen är förhållandena mer 
komplexa då variabler som närhet till centrum och täthet ofta kan länkas till särskilda strukturer 
och resultaten därför med större svårigheter kan renodlas. Ändå sammanfattar studien att väl 
sammanlänkade och täta rutnätsstrukturer med urbana gaturum ger bättre förutsättningar för en 
ökad andel gående och cyklister.  

Rutnät och traditionell stadsstruktur 
Marcus (2000) diskuterar förhållanden mellan funktion och form sin avhandling Architectural 
knowledge and urban form. Space Syntax används som ett verktyg för att analysera rörelsemönster i 
olika urbana strukturer i en Stockholms-kontext, främst på Södermalm. Marcus konkluderar två 
slutsatser;

1. Rörelsegraden (integrationen) är mycket lägre i områden byggda 
under 1900-talet än tidigare.

2. En högre andel lokal rörelse återfinns i 1900-tals områden 
medan äldre områden blandar lokal och global rörelse. 

Mer specifikt innebär gatustrukturer som har uppförts enligt traditionella rutnätsplaner en högre 
integration vilket blir tydligt i en jämförelse mellan områden beroende under vilken stadsplan 
de uppförts. För områden inom Torstenssons plan som är helt regelbunden och utan hierarkisk 
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indelning av gatorna är integrationen som högst. Områden inom Lindhagens plan har mer 
brutna rutnät och integrationen skiljer sig något för de olika gatorna. Lokal och global integration 
återfinns inom hela planen vilket talar för en blandning av lokalt verkande och besökande. 
Områden inom Hallmans plan är inspirerade av trädgårdsstadsideal samtidigt som de geografiskt 
är placerade mer avsides. Strukturen är fragmenterad och det finns många urbana rum med 
privat karaktär. Just avskildheten förstärker troligen egenskapen av att vara de minst integrerade 
områdena inom studien. Inghes postmoderna områden visar också mycket låg integration med 
global och lokal rörelse avskilda från varandra (Marcus, 2000). 

Viktigt att poängtera är att de traditionella rutnätsplanerna främst är uppförda i mycket centrala 
lägen vilka i sig kan ge bättre förutsättningar för hög rörelsegrad. Två tydliga exempel verifierar 
ändå studiens resultat. Slussen och Södra Stationsområdet borde enligt logiken om mycket 
rörelse på centrala platser få utslag av hög integration i en Space Syntax-analys. Så är dock inte 
fallet utan områdena visar på låg integration samtidigt som de utgör utantag i den traditionella 
gatustrukturen och istället är planerade efter modernistiska och post-modernistiska ideal (Marcus, 
2000). 

Logiken stämmer även för arbetsplatser i Stockholm av vilka två exempel är Hammarby Sjöstad 
och Ulvsunda Industriområde. Hammarby Sjöstad med sitt brutna rutnätsmönster och som 
tidigare var ett verksamhetsområde är mycket väl sammanlänkat inom sig. Ulvsundas struktur är 
snarast en blandning av det traditionella rutnätet och det modernistiskt hierarkiska trädet. För 
verksamhetsområden beskrivs tätheten av lokaler ha betydelse för mångfalden (Marcus, 2000). 

Annan forskning menar dock att sambanden mellan hög korsningstäthet och finmaskighet i nätet 
med minskad bilanvändning och/eller ökad cykling inte kan fastställas. Westford (2010) kommer 
till andra slutsatser i sin doktorsavhandling där hon undersöker barns sätt att transportera sig till 
skolan. Sambanden till ett områdes struktur visade sig inte vara särskilt starka men indikerar ändå 
att integrerade trafiklösningar och rutnätsstrukturer kan, om de implementeras på lokal nivå, till 
och med bidra till ett ökat bilanvändande. Vi måste dock anta att trafiksäkerhet är en avgörande 
faktor i högre grad när det gäller skolbarns resvanor. Det är möjligt att andelen resor till fots och 
med cykel ökar då föräldrarna eller barnen känner större trygghet i trafikseparerade system som 
oftast inte kombineras med rutnätsstrukturer.  

Naess (2011) visar att områdens regionala position i förhållande till stadskärnan har ett 
starkt samband med bilanvändandet, att bilanvändandet minskar närmare kärnan, vilket ofta 
sammanfaller med att områden nära stadskärnor har rutnätsmönster och integrerade trafiksystem. 
Även Naess är alltså skeptiskt till att ett områdes lokala gatustruktur ensamt skulle ha någon 
betydande påverkan på resemönster då det inte förändrar resornas längd på det stora hela.  
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 3.3 Sammanfattning
Angående stadens struktur; 

• Samband mellan täthet och minskade bilresor, särskilt täthet i  
bemärkelsen närhet. Regional täthet har dock större betydelse 
än lokal.

• Sambandet mellan funktionsblandning och minskade bilresor 
är svagare. Blandning av vardagsfunktioner är viktigast för att 
effektivisera och därmed minska resor.

• I den regionala strukturen är bilberoendet lägre vid 
koncentrationer av täthet (och stadskärnan).

Angående infrastruktur; 

• Effektiva och gena nät ger mer trafik – både cykel och bil

• Osäkert om integrerade trafiklösningar ger mindre biltrafik även 
om den associationen är vanlig

• Hög integration inom Space Syntax (hög sammanlänkning) och 
små vinkelförändringar gynnar cyklisten

• Integration viktat med täthet (Place Syntax)passar för att mäta 
modernistiskt planerade områden

• Hög täthet i infrastrukturen genererar färre trafikolyckor

• Hög korsnings-, och länktäthet genererar större andel cyklism

• Antydan om att rutnätsstrukturer och urbana gaturum har 
högre integration och genererar mer cyklism 

• Omtvistat huruvida integrerade och täta nät (även rutnät) 
genererar mer cykling per se eller om det i själva verket är 
centrala lägen som har betydelse
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4. Sammanhängande cykelnät

Att försöka reda ut vad ett sammanhängande cykelnät består av är grundläggande för denna 
uppsats. Som framkom vid undersökningen av policy-, och planeringsdokumenten som behandlar 
cykelinfrastruktur och vid litteraturstudien anses cykelnätets sammanhållning vara av stor vikt. 
Detta kapitel diskuterar vilka faktorer som kan ha betydelse för ett näts kontinuitet och hur de 
kan mätas. Det finns ett gränsland mellan faktorer som påverkar cykelnätets kontinuitet direkt 
som exempelvis cykelbara länkar i ett nätverk, och faktorer med mer indirekt påverkan. Sådana 
kan exempelvis vara nätets orienterbarhet och trafiksituationen vid nätet. Möjligheten att cykla 
kan finnas men vara så pass bristfällig att cykling i praktiken inte förekommer. För att hantera 
problematiken krävs en lägsta acceptansnivå för att en länk ska räknas in i cykelnätet.   

Blandtrafik 
Frågan om blandtrafik eller annorlunda uttryckt integration av trafikslag är relevant då den 
påverkar cyklisten mycket direkt. Färdas cyklisten i blandtrafik med hög hastighet av motorfordon 
eller höga trafikflöden är risken stor att säkerheten eller den upplevda säkerheten sjunker avsevärt 
och att ett annat transportsätt föredras. Det samma kan vara gällande för cykeltrafik i miljöer 
med stora flöden av gångtrafikanter (SKL, 2010). Paketcyklarnas behov är i dagsläget svåra 
att tillgodose då de är långsammare än motortrafiken men kräver mer utrymme än det som är 
dimensionerat för cyklar i cykel-, och gånginfrastrukturen. 

Ett mått på blandtrafik som inte äventyrar cyklistens framkomlighet till den grad att cykelnätet 
kan anses avbrutet är lägre hastigheter än 30km/h (SKL, 2010) och trafikflöden på mindre än 
4000 bilar/dag (CROW, 2007). 

Typ av infrastruktur 
Det finns inget entydigt svar på vilken typ av infrastruktur som gynnar cyklisten mest. Det 
beror delvis på att cyklister inte är en homogen grupp utan ställer olika krav på infrastrukturen. 
För barn som cyklar kan det vara lämpligast att cykla på banor helt separerade från motortrafik 
men integrerade med gångtrafiken. Snabbare cyklisters trafikbeteende liknar motortrafikens i 
högre grad och kan gagnas av cykelfält mer än av cykelbanor där andra cyklister som tar sig fram 
långsammare kan uppfattas som hinder (SKL, 2010; Jägerhök et al., 2011).

Cykeltrafikens möjliga infrastruktur är; gågata, gångfartsområde, gång-, och cykelbana (gc-bana), 
cykelbana, cykelfält och lokalgator med blandtrafik och hastighet under 50 km/h (SKL, 2010). 
Försök finns även för cykelfartsgata (Jägerhök et al., 2011).

Maskvidd 
Ett mått på hur sammanhängande ett nät är kan vara dess maskvidd. Är det långt mellan de olika 
länkarna i ett nät indikerar det att flera målpunkter inte inkluderas av nätet. Det betyder att den 
enskilde cyklisten måste ta sig till och från cykelinfrastrukturen på ett sätt som kan innebära stora 
hinder. Maskvidden visar också om det finns alternativa resvägar vilket stärker ett näts kapacitet. 
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I bebyggda områden bör inte maskvidden mellan två olika länkar överskrida 250 m (CROW, 
2007). Ett sätt att mäta maskvidden är att identifiera en barriär som kan vara ett vattendrag, en 
motorled, spår etc. och räkna antalet möjliga korsningspunkter. Northeastern University i Boston 
har undersökt maskvidden över barriärer och föreslår en vidd på 500m som ett mer rimligt mått 
att förhålla sig till (Blasko & Burns, 2012).

Sammanlänkning (connectivity) 
Grad av sammanlänkning kan beräknas genom att dividera antal gatusegment mellan korsningar 
med antal korsningspunkter inklusive återvändsgator, på engelska vanligen kallat link to node ratio. 
Ett mått på 1,4 eller högre indikerar promenadvänliga områden (Marshall & Garrick, 2011). Ett 
tillkortakommande med denna metod är att det inte finns någon känslighet för avstånd. Även om 
cykellänkarna mellan korsningarna är fler behöver inte det betyda att kortare eller bättre rutt-
alternativ erbjuds, se figur 3 (Dill, 2004).

 

Att dela antal korsningar med antalet korsningar och återvändsgator är ett mått på hur många 
”döda ändar” som finns i nätet . Högsta värde är 1 och resultat nära 1 indikerar få återvändsgator. 
På engelska brukar metoden kallas connected node ratio (Dill, 2004). 

Nätets täthet (density) 
Ett mått på hur stor densitet ett nät har är antalet korsningar i nätet inom en geografisk yta, 
exempelvis 1 km² (Marshall & Garrick, 2011; Dill, 2004). Ytterligare ett sätt att mäta täthet på är 
längd cykelnät per total väglängd eller beräknat för ett avgränsat område, exempelvis 1 km² (Dill, 
2004).  

Storlek på kvarter 
Storlek av kvarter är ett mått som egentligen belyser samma sak då färre kvarter innebär fler 
korsningar. Kvarterens storlek begränsas på vissa ställen antingen på längden eller både på 
längd och bredd. Ca 100 m (max 120m) är en kvarterslängd som lämpar sig för för cyklism. 
Kvartersstorleken kan även ses som ett sätt att förstå maskvidden (Jägerhök et al., 2011; Dill, 
2004). Generellt associeras mindre kvarter till högre tillgänglighet för gående (Carmona et al., 
2010). På samma sätt kan antal kvarter för ett avgränsat område mätas där många kvarter tyder på 
att de är mindre. 

Figur 3. Förändrad link to node-faktor 
(Dill, 2004)
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Genhet i tid 
Genhet kan mätas i tid och i sträcka. Angående tid kan antal korsningar per kilometer cykelväg 
vara ett mått. Målet är så nära 0 som möjligt men vanligen har stråk 2,18–5,5 korsningar per 
kilometer (CROW, 2007).  

Intressant att påpeka är att korsningar i ett flertal studier framhålls som positiva för cykeltrafiken 
ur ett stadsmorfologiskt perspektiv (se avsnittet om ”Stadsmönster och cyklande”) och som ett 
mått på nätets täthet.

Genhet i sträcka 
Angående sträcka kan genhet mätas med hjälp av ”omvägs-faktorn” där cykelsträcka jämförs 
med sträckan fågelvägen. Målet är en cykelsträcka på 1,2 gånger fågelvägen vilket i praktiken 
är svåruppnåeligt. Det är komplicerat att förhålla sig till ett absolut tal i en sådan jämförelse då 
det kan skilja om det är en längre eller kortare stäcka som jämförs (CROW, 2007). I rapporten 
Cykelstaden - En idéskrift om stadsplanering för mainstreamcyklistens återkomst (Jägerhök et al., 2011) 
diskuteras måttet 1,5 gånger längre än fågelvägen. Skillnader har identifierats vid studier 
av rutnätsstrukturer som får värden på 1,4–1,5 medan oregelbundna strukturer med fler 
återvändsgator får värden på 1,6–1,8 (Randall & Baetz, 2001). Svårigheter med den här metoden 
är att det är svårt att utföra systematiska undersökningar för stora områden då mätningen görs 
mellan två specifika målpunkter (Dill, 2004). 

Kontinuitet 
Ett sätt att förstå och utvärdera hur väl sammanlänkat ett cykelnät är att analysera utifrån ”öar”. 
Områden utan eller med bristfälliga cykellänkar utgör barriärer till nästa ö av fungerande cykelnät. 
Små öar symboliserar fragmenterade delar av nätet vilket betyder att ett kontinuerligt nät helst bör 
bestå av en enda ö (Envall & Koucky, 2013). 

4.1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man värdera hur sammanhängande ett cykelnät är med hjälp av 
faktorerna; 

• Integration med motortrafik, 

• Maskvidd, 

• Grad av sammanlänkning mellan korsningspunkter och 
nätlänkar, 

• Täthet, 

• Genhet i tid och sträcka,  

• Kontinuitet.  



32

III. SAMMANHÄNGANDE NÄT I 
STOCKHOLM

Denna del av arbetet har två avnsnitt. Den första delen beskriver metoden med vilken 
undersökningen av de olika cykelnäten är genomförd. Den andra delen beskriver de undersökta 
områdenas stadsmönster och dess cykelnätsegenskaper.

1. Metod
För att genomföra mätningar angående cykelnätets kontinuitet i utvalda områden i Stockholms 
Stad har kartmaterial samlats in. Trafikkontoret har genom möte med Johanna Salén bidragit 
med grundkartor och information om cykelnätet och Trafikverket genom KTH har bidragit med 
information om vägmitt med klassificering av tillåtna hastigheter. 

För analys av materialet och framställning av kartor har GIS-programvaran ArcMap använts. Som 
ett första steg gjordes en utvärdering av materialet angående vilken information som behövdes. 
De två grundläggande komponenterna är cykelnätet och vägmitt med hastighetsbegränsningar. 
För att få fram cykelnätet har trottoarer, gångvägar, stigar och liknande infrastruktur sorterats 
bort. Detsamma gäller för vägar med hastigheter över 30km/h. För att få en uppfattning om 
hur väl informationen stämmer med verkligheten har särskild uppmärksamhet lagts vid den 
aspekten vid inventering och för vissa ställen har extra kontroller gjorts genom Google streetview. 
Kontrollen gäller dock inte alla länkar i alla områden och det kan förekomma avvikelser. 
Ett exempel på avvikelse som upptäcks och sedan manuellt sorterats bort är en i materialet 
klassificerad gc-bana över Skärholmen centrum men där det i verkligheten sitter uppe skyltar med 
förbud mot cykeltrafik. 

Styrkan i analyserna för detta arbete ligger i sammanförandet av cykelinfrastruktur och blandtrafik 
med låga hastigheter då kombinationen ger en verklighetsnära uppfattning av cykeltrafikens 
situation. Materialet kommer dock från två olika källor vilket gör att de inte representerar 
sammanhängande länkar i datafilerna. Länkar som representerar lokalgata med låg hastighet går 
i mitten av gatan medan fortsättande gc-banor representeras med länkar vid sidan om gatan. För 
att detta inte ska ses som ett avbrott i nätet har en buffertzon lagts till om 5 m på varje sida om 
alla länkar. 

Parallella gator och enkelriktade cykelbanor har hanterats något olika beroende på vilken analys 
som genomförts. Parallella gator förekommer på några ställen i bilnätet och på ett fåtal ställen där 
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det finns särskild infrastruktur för cykel längs med lokalgator med hastighetsgräns på max 30/h. 
Enkelriktade cykelbanor eller cykelfält förekommer på ett fåtal huvudgator som exempelvis i 
Ulvsunda och på Hornsgatan och Götgatan på Södermalm. Då nätets kontinuitet i sin helhet har 
analyserats, alltså för länklängd, ”öar” och ”andel länkar med infrastruktur särskilt anpassade för 
cykel”, har parallella gator och enkelriktade cykelbanor behållits. Att flera parallella alternativ finns 
ger utslag för hur omfattande nätet är i sin helhet. För analyser som bygger på korsningspunkter, 
alltså korsningstäthet, ”link to node”, ”connected node ratio” och ”omvägsfaktor”, har nätet generaliserats 
på grund av materialets karaktär. Länkarna måste för dessa analyser vara helt sammanlänkade och 
det räcker inte att lägga en buffertzon runt om länken. Generaliseringen har förenklat nätet så att 
en gata som i verkligheten har en hastighetsgräns på max 30km/h och två enkelriktade cykelfält 
representeras i en enda länk. Anknytande vägar i korsningar har fått varsin korsningspunkt på den 
generaliserade länken och inte en gemensam som i normalfallet då en anknytande väg anknyter 
just till den enkelriktade länken och inte nödvändigtvis innebär en korsningspunkt med länken på 
andra sidan gatan, se figur 4.   

  

Ställningstagandet att ta med eller ta bort parallella länkar får konsekvenser för analysen. Dock 
bedöms inte de parallella länkarna vara av sådan omfattning eller variera stort beroende på i vilket 
område de återfinns. Därför bedöms inte resultaten kunna tydas i andra riktningar beroende på 
detta ställningstagande även om det kan ge mindre utslagsskillnader i siffror. 

Generellt kan enkelriktade cykelstråk diskuteras utifrån vad de innebär för kontinuiteten. 
I korsningspunkter med motortrafik förespråkas enkelriktade lösningar då detta minskar 
olycksrisken (CROW, 2007), men för cyklisten kan det många gånger upplevas som en omväg och 
svårighet i att byta sida på gatan om cykelresorna innehåller många lokala stopp. I mätningarna 
är det just dessa korsningar som behandlas som en extra korsningspunkt. Enkelriktade lokalgator 
innebär ett stort hinder för cykeltrafiken som inte syns i dessa kontinuitetsmätningar. Lov att 
cykla mot enkelriktat diskuteras för att förbättra framkomligheten för cyklister.  

Figur 4. Kartan till höger visar det generaliserade nätet med multipla 
korsningspunkter vid parallella länkar
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Blandtrafik och typ av infrastruktur 
Infrastruktur som har accepterats som lämplig för cykeltrafik efter tillgängligt material är gc-
banor, övriga gc-banor, cykelbanor, cykelfält och blandtrafik med hastighetsbegränsning max 
30km/h. Det är fortfarande möjligt att cykla i annan infrastruktur som på trottoarer eller i 
blandtrafik med högre hastigheter och då särskilt när trafikflöden är låga, som under kvällstid. 
Under vissa omständigheter utgör den typen av cykling reella alternativ men de har inte tagis med 
i denna undersökning.  

Kontinuitet 
För kontinuitetsmåttet har en metod utarbetat av Envall & Koucky inom forskningsprojektet 
CyCity (2013) använts. GIS-analysen identifierar de länkar som inte hänger samman med andra 
länkar vilket kan analyseras som öar i nätet. I de fall då nätet i huvudsak består av en ö beskrivs 
detta liksom hur stor del av nätet som ingår i den ön. Mindre öar eller helt separata länkar 
beskrivs för sig. I några fall finns separata länkar som i verkligheten ingår i ett sammanhängande 
nät på grund av datamaterialets karaktär. De länkarna har identifierats. 

Sammanlänkning 
Link to node och connected node ratio bygger på analyser där en korsningspunkt skapas där 
varje länk infrastruktur accepterad för cykel korsar en annan länk och där varje länk tar slut. 
Korsningspunkter där länkar tar slut har klassificerats som återvändsgator. Återvändsgator som 
består i att länkar går utanför områdets avgränsning men fortsätter i verkligheten har sorterats 
bort. Infrastruktur mellan korsningspunkter har räknats som unika länkar.

Link to node har beräknats med; 
 Länkar/korsningspunkter + återvändsgator.

Connected node ratio har beräknats med;  
 Korsningspunkter/korsningspunkter + återvändsgator.

Täthet 
Nätets täthet har beräknats med mängd cykelnät och korsningstäthet.

Mängd cykelnät har beräknats med;  
 M cykelnät/områdets area i km².

Korsningstäthet har beräknats med; 
 Korsningspunkter/områdets area i km².
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Storlek på kvarter 
För de utvalda områdena i Stockholms Stad är det problematiskt att räkna kvartersstorleken då 
dessa varierar mycket i storlek och på många ställen är oregelbundna. Storlek på kvarter har bytts 
ut till ett medelmått på nätets alla länkar. Måtten hamnar delvis nära mått för kvarterens storlek 
men bör analyseras med försiktighet. Måttet kan ses som ett komplement till korsningstätheten 
och visa på kontinuerlig cykling eller sammanlänkning med andra länkar. 

Genhet  
Genhet i tid utgår från att många korsningspunkter ger ett mindre gent nät och har beräknats 
med;  
 Korsningspunkter/nät i km.

Genhet i sträcka har beräknats med omvägsfaktorn. För analysen har två målpunkter valts ut i 
varje område följt på en GIS-analys som har genererat den kortaste cykelrutten mellan punkterna. 
Målpunkterna består i områdets största kommunala grundskola med hänsyn till elevantal och 
den första gatan i alfabetisk ordning inom området med så lågt gatunummer som möjligt. 
Fågelavståndet ligger målpunkterna ungefär 1500 m från varandra med undantag för Hammarby 
Sjöstad där fågelavståndet är ca 500 m och ca 2500 m i Stureby.  

Genhet i sträcka har beräknats med;  
 Kortast cykelsträcka/fågelvägen.

Maskvidd 
Maskvidden har beräknats med inspiration från Blasko & Burns (2012). Barriärer har valts i varje 
område och möjliga övergångar för cykel har räknats. Korsningspunkterna har kompletterande 
undersöks vid inventering eller genom Google Streetview för att få information angående om 
de är separerade eller inte. Barriärens längd har delats på antal övergångar vilket resulterat i en 
maskvidd. Val av barriär resulterar i stora skillnader i resultat. För att minska denna effekt har 
en större barriär (vatten eller tunnelbana ovan jord) och en mindre barriär (huvudgata) använts 
för varje område. Trots detta så görs mätningarna på mycket begränsade avstånd då de görs på 
stadsdelsnivå till skillnad mot om samma mätning hade gjorts på exempelvis stadsnivå, vilket 
pekar mot att en viss försiktighet bör has vid analys av resultaten. 
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1.1 Begränsningar

Det finns ett flertal situationer angående avbrott i cykelinfrastrukturen som dessa 
kontinuitetsmätningar inte behandlar. Ofta handlar det om tillfälliga men återkommande avbrott 
som har att göra med samspelet med andra transportmedel. Situationen vid busshållplatser är 
en sådan som många gånger kan orsaka avbrott i cykelnätet. Det gäller särskilt för cykelfält som 
ligger på utsidan av busshållplatsen, alltså mot körbanan till. Det är inte  ovanligt att cykelfältet 
avbryts för att återtas efter hållplatsen. En annan vanlig avbrottssituation är lastningszoner vid 
verksamheter. Stora fordon kan ta utrymme i anspråk som tillhör cykelinfrastrukturen eller 
orsaka trafik som korsar cykelstråken där det inte finns korsningslösningar. På liknande sätt kan 
kantparkering och garage orsaka plötsliga korsningar av cykelstråk. Det är inte bara i relationen 
till motortrafik som avbrott uppstår. Gångtrafik rör sig i låg hastighet men kan snabbt ändra kurs 
och korsa ett cykelstråk eller förekomma i så stora flöden så att cykeltrafiken inte kommer fram. 

Trafikflöden av alla sorter kan när de är stora utgöra avbrott för cyklisten. Det är inte ovanligt att 
ständigt höga trafikflöden är en del av förklaringen till att cykelinfrastrukturen inte är tillräckligt 
bred. Cykelinfrastrukturens dimensionering är något som mätningarna inte tar hänsyn till men 
som har stor inverkan inte minst för cyklister med särskilda behov av utrymme som de som 
använder cykelkärror eller paketcyklar.

Andra begränsningar med kontinuitetsmätningarna är att de inte tar hänsyn till topografiska 
skillnader eller kvaliteten i cykelinfrastrukturen som exempelvis gropig asfalt eller begränsad 
belysning och snöröjning. Sådana här typer av faktorer som kan skapa avbrott i cykling handlar 
mer om lokala förhållanden än om nätet som en struktur.  
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2. Nätanalyser

För undersökningen har fem olika områden valts ut med varierande gatu-, och stadsstruktur. 
Samtliga områden ligger inom Stockholms Stad, ett område ligger i Västerort (Ulvsunda), två 
tillhör Innerstaden (Södermalm och Hammarby Sjöstad) och två ligger i Söderort (Skärholmen 
och Stureby). Områdena har valts ut då de representerar olika stadsstrukturer. Det är viktigt att 
påpeka att områdena inte är några stereotyper av en särskild struktur utan endast övervägande 
uppvisar karaktärsdrag av en sådan. Trots att gatunät är långsamt föränderliga strukturer så görs 
justeringar kontinuerligt med inspiration från andra tidsepoker, planeringsideal och doktriner. 

Tre områden är till ytan större, Skärholmen, Södermalm och Stureby, medan två är mindre, 
Hammarby Sjöstad och Ulvsunda. Följande diskuteras varje område för sig. Först presenteras 
området angående översiktlig historia, funktioner, invånarantal och andel resande till fots eller 
med cykel. Andel resande bygger på information från enkätundersökningar från 2007 inom 
Stockholms miljöprogram som visar andelen stockholmare som uppger att de oftast eller alltid 
går eller cyklar till arbetet eller skolan (Miljöbarometern, 2012). Materialet avser stadsdelsområden 
vilka inte helt avspeglar områdena i detta arbetes avgränsningar. Det samma gäller då materialet 
inte gör någon distinktion mellan gång-, och cykeltrafik men kan ses som fingervisningar. Även 
områdenas stads-, och gatustrukturer kommenteras.  Därpå följer diskussioner om utförda 
nätanalyser angående sammanläkning, täthet och kontinuitet.    

Kartorna som visar nätens egenskaper förekommer i skala 1:25 000 om inget annat anges.

Figur 5. Översiktlig karta av Stockholm med undersökta områden markerade. Skala 1:200 000.

Södermalm

Skärholmen
Stureby

Ulvsunda

Hammarby Sjöstad
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2.1 Södermalm

Området Södermalm består av hela stadsdelsområdet med samma namn och innefattar flera 
olika stadsdelar. Arean är 5,7 km². Södermalm är beläget i Stockholms innerstad och avgränsas 
med vatten åt alla håll. Broförbindelser finns till närliggande öar och fastland. Andel cyklister och 
gående är 42 % (Miljöbarometern, 2012). 

Området präglas i stort av bostadsbebyggelse med hög andel handel, service och kontor. Vissa 
delar är mer utpräglade verksamhetsområden och det finns ett par större parkområden. Idag 
bor det 124 742 invånare på Södermalm (Statistik om Stockholm, 2012). Historiskt började 
expansionen på Södermalm under 1600-talet. Till en början snarast oplanerat men år 1640 
fick området sin första rutnätsplan som förblev grunden till planeringen i ca 240 år. I slutet 
av 1800-talet gavs några av gatorna prioritet samtidigt som den böjda Ringvägen kom till. 
Modernismen hade förhållandevis liten påverkan på Södermalm som redan var utbyggt men 
exempel på områden som kom till då är Tanto och Eriksdalsområdet. Postmoderna tillägg i 
stadsbilden är Södra stationsområdet och Norra Hammarbyhamnen (Marcus, 2000). 

På Södermalm finns de flesta transportinfrastrukturerna; tunnelbana, tåg, pendeltåg och större 
leder som exempelvis Söderleden. På de flesta ställena är infrastrukturerna byggda under jord. 
Även om det finns ett par områden med oregelbunden gatustruktur och helt separerad större 
infrastruktur så består det huvudsakliga mönstret av rutnät. Ett rutnät som således är brutet och 
med varierad kvartersstorlek.

Bebyggelsestrukturen är i stora drag urbana kvarter med hög sluten bebyggelse. Andra inslag är 
exempelvis rester av äldre mycket småskalig fristående bebyggelse, öppen hög bebyggelse som 
skivhus och några höga punkthus, halvsluten hög bebyggelse och verksamhetsbebyggelse av 
varierande karaktär. Övervägande är byggnaderna placerade längs med gatorna.  

Huvudsaklig gatustruktur: Regelbundet/rutnät. 
Huvudsaklig bebyggelse: Hög sluten bebyggelse (Regionplanekontoret, 2009).

Figur 6. Södermalms gatu-, och bebyggelsestruktur. 
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Blandtrafik och typ av infrastruktur

På Södermalm består 33 % av det totala cykelnätet (alltså cykelinfrastruktur och lokalgator med 
hastighetsbegränsning på max 30 km/h) av infrastruktur särskilt anpassad för cykeltrafik. Siffran 
är förhållandevis låg vilket indikerar att mycket cykling görs på lokalgatorna. De av Stockholms 
cykelplan (2013) identifierade pendlings-, och huvudstråken för cykling är dock försedda med 
cykelfält alternativt cykelbanor. Framkomligheten vid cykling på lokalgator påverkas i stor 
utsträckning av mängden motortrafikfordon som använder samma infrastruktur vilken är relativt 
hög på Södermalm. Den stora mängden parkerade bilar längs gatorna kan också förväntas minska 
cykelutrymme och sikt. 

Figur 7. Södermalms andel nät med särskild cykelinfrastruktur. Gröna länkar innebär cykelinfrastruktur och röda 
innebär blandtrafik med max 30km/h

Kontinuitet

Södermalms cykelnät består av enda ö där alla länkar på något vis hänger samman med minst en 
annan länk. Det finns inga separata länkar. Resultatet visar på bra förutsättningar för en verklig 
framkomlighet för cyklisten.   
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Figur 8. Södermalms kontinuitet. Röda länkar visar länkar sammankopplade med den huvudsakliga ön (alla länkar). 

Sammanlänkning

Link to node är 1,42 på Södermalm. Värdet är nära 1,4 som beskrivs som en indikation på 
promenadvänliga områden (Marshall & Garrick, 2011). Måttet visar att det finns relativt många 
länkar mellan varje korsningspunkt vilket betyder många ruttalternativ. 

Connected node ratio är 0,8 vilket indikerar att det finns en andel återvändsgator men att den andelen 
är förhållandevis låg. Att planera för återvändsgator är inget uttalat inslag vid rutnätsstrukturer 
vilket visar sig i resultatet. 

Figur 9. Södermalms sammanlänkning. Röda cirklar visar korsningspunkter och svarta trianglar visar återvändsgator. 
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Täthet

Det finns 87 korsningspunkter och 16 196 m cykelnät per km². 

Medellängden för en länk i nätet är 160 m vilket är rimligt med tanke på kvartersstorlek vid ett 
snabbt överslag på Södermalms kvarter där de stora är över 160 m långa och de små är kortare. 

Genhet

Korsningspunkter per km nät är 5,3 st. vilket ligger inom ett vanligt men något högt värde enligt 
CROW (2007). Detta indikerar många potentiella stopp vid cykling, vilket också är troligt då flera 
av korsningarna är ljusreglerade och vältrafikerade.  

Omvägsfaktorn har mätts mellan Ansgariegatan 1 och Eriksdalskolan som ligger på Ringvägen 
58-66. Cykelvägen är avståndet 2065 m medan det fågelvägen är 1528 m, vilket ger en 
omvägsfaktor på 1,4. Värdet ligger inom ramen för vad Randall & Baetz (2001) har identifierat 
som vanligt för rutnätsstrukturer.  

Figur 10. Södermalms omvägsfaktor.
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Maskvidd

Maskvidden på Södermalm har beräknats för en 1 348 m lång bit av Ringvägen vilken har 
5 korsningspunkter, för 6 450 m längs kusten mot Årstaviken och Riddarfjärden som har 7 
korsningspunkter, och för 2130 m längs Hornsgatan som har 10 korsningspunkter. Detta ger 
en maskvidd på 270 m, 921 m respektive 213 m, och en medelmaskvidd på 568 m. Två mindre 
svåröverkomliga barriärer mättes för Södermalm då barriären för vattendraget är mycket 
svåröverkomlig då det inte rör sig om ett smalt vattendrag. Medelmaskvärdet stämmer ungefärligt 
med det mått på 500m som Northeastern University föreslår (Blasko & Burns, 2012).
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Figur 11. Södermalms maskvidd. Svarta cirklar visar korsningspunkter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis består cykelinfrastrukturen på Södermalm av ett väl sammanhängande nät 
med hög täthet med många korsningspunkter. Nätet är gent med många ruttalternativ men vilka 
saknas vid stora barriärer. Cykling försvåras av många stopp i korsningar och stor andel cykling 
i blandtrafik med höga trafikflöden. Antal invånare per km cykelnät är 1344 vilket är en hög 
belastning.
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2.2 Ulvsunda
Området som i detta arbete kallas Ulvsunda har en area på 2,4 km² och innefattar Ulvsunda 
Industriområde och Mariehäll. Området avgränsas av Bällstaviken och Sundbyberg till öster, 
Ulvsundavägen och Bromma flygplats till väster och Ulvsundasjön och Ulvsunda till söder. 
Området är lokaliserat strax nordväst om Stockholms kärna. Andel cyklister och gående är 24 % 
(Miljöbarometern, 2012).

Bostadsbebyggelse förekommer främst i områdets södra del och i Mariehäll i norr. Invånarantalet 
uppgår till 7 325 (Statistik om Stockholm, 2012). Mellan bostadsområdena präglas stadsbilden 
av industrier och verksamheter. Historiskt började den industriella verksamheten redan i början 
på 1800-talet vilken gagnades av järnvägen och vattenförbindelsen (Marcus, 2000). Idag finns 
även handel i verksamhetsområdet och på flera ställen finns pågående planer för utvecklande av 
nya bostäder och kontor. Ett exempel på detta är Pripps gamla bryggeri. Hela området ses som 
intressant för stadsförnyelse för Stockholms Stad.  

Spårvägen tvärbanan har två hållplatser i området.  Gatustrukturen är varierande och snarast 
en hybrid av det hierarkiska och det regelbundna. Ulvsundavägen och Norrbyvägen utgör det 
största trafiklederna medan Karlsbodavägen och Bällstavägen är viktiga för lokal trafik. Dessa 
vägar slingrar sig fram men utgör i stor skala ett glest rutnät för området. Generellt har de 
gamla verksamhetsområdena en mer regelbunden gatustruktur medan bostadsområdena är mer 
oregelbundna. Cykelbanor är uppförda längs med en del av huvudgatorna och sker i övrigt på 
kombinerade gc-banor mellan bostäder eller i blandtrafik.  I Mariehäll är bebyggelsekaraktären 
för bostäderna tät småhusbebyggelse medan områdets södra delar består mer av medelhög öppen 
bebyggelse. Gatorna är i stort sammanhängande men det förekommer en hel del återvändsgator. 
Industribebyggelsen är mycket varierad i 
storlek och karaktär. På de flesta ställena 
kantar verksamheterna lokalgator vilket 
resulterar i många entréer. Blandningen av 
det traditionella, det moderna och nutida 
tillägg ger en kollageartad situation som 
känns igen inom post-modernismen.

Huvudsaklig gatustruktur: Hybrid mellan 
hierarkisk och regelbunden (Marcus, 2000).

Huvudsaklig bebyggelsestruktur: Medelhög 
öppen bebyggelse, industriområde och tät 
småhusbebyggelse (Regionplanekontoret, 
2009). 

Figur 12. Ulvsundas gatu-, och bebyggelsestruktur.
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Blandtrafik och typ av infrastruktur

I Ulvsunda består 59 % av det totala 
cykelnätet av infrastruktur särskilt 
anpassad för cykeltrafik. De förhållandevis 
höga siffrorna betyder dock inte per 
automatik att cykelnätet har hög densitet. 
I Ulvsunda är hastighetsbegränsningen 
för många av gatorna högre än 30 km/h 
vilket gör att cykling till större del avses 
göras på cykelbanor.    

Figur 13. Ulvsundas andel nät med särskild cykelinfrastruktur. 
Gröna länkar innebär cykelinfrastruktur och röda innebär 
blandtrafik med max 30km/h.

Kontinuitet

Ulvsundas cykelnät består av en 
huvudsaklig ö som innefattar 98 % av 
hela nätet. En länk är helt separerad från 
de övriga och en länk ingår i själva verket 
i den huvudsakliga ön. Trots den höga 
sammanlänkningen är hela den mittersta 
delen av området, verksamhetsområdet, 
nästan helt utan cykelbar infrastruktur. 
Det är endast en länk som sammanbinder 
den norra och den södra delen.     

Figur 14. Ulvsundas kontinuitet. Röda länkar visar länkar 
sammankopplade med den huvudsakliga ön. Mörkröda 
länkar visar länkar som egentligen är sammankopplade. 
Gröna länkar visar separata länkar.
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Sammanlänkning

Link to node-värdet i Ulvsunda är 1,25. 
Detta är ett lågt värde som indikerar få 
olika länkar mellan korsningspunkterna. 
Detta avspeglar situationen med att endast 
en länk sammanbinder områdets södra 
och norra del. 

Connected node ratio är 0,68 vilket indikerar 
en relativt hög andel återvändsgator.   

Figur 15. Ulvsundas sammanlänkning. Röd cirklar visar 
korsningspunkter och svarta trianglar visar återvändsgator. 
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Täthet

I området finns det 38 korsningspunkter och 8 267 m cykelnät per km². Länktätheten är alltså 
förhållandevis mycket låg liksom korsningstätheten. Korsningssituationerna bedöms vara av 
blandad karaktär.

Medellängd på länkarna är 119 m vilket ligger precis under max toleransvärde för längd på 
kvarter. Kvarteren är dock oregelbundna och verkar inte sammanfalla med måttet för medellängd 
på länkarna.  
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Maskvidd

Maskvidden har beräknats för en 995 m lång 
bit av Norrbyvägen vilken har 2 tydliga 
korsningspunkter varav en är separerad på bro 
vilket ger en maskvidd på 498 m. Det finns 
dock 3 korsningspunkter till på samma sträcka 
med mer svårtolkade situationer; cykelöverfart 
för cykelbana som endast går längs med 
huvudgatan, övergångsställe ej anpassat för 
cykeltrafik men som förbinder två cykelbanor, 
och accepterad infrastruktur (30km/h) endast 
på ena sidan korsningspunkten. Om dessa 
korsningspunkter räknas med blir maskvidden 
199 m. Ett mått som överskattar nätets 
kapacitet med hansyn till övriga resultat. Den 
andra barriären som valts ut är Bällstaviken 
som är 2484 m och har 2 korsningspunkter 
vilket ger en maskvidd på 1242 m. En 
medelmaskvidd för dessa situationer ger 646 
m. Värdet är högt vilket skulle kunna bero på 
vattendragets karaktär samtidigt som det är 
rimligt då nätets täthet visat sig lågt i de andra 
analyserna.    

Genhet

Korsningspunkter per km nät är 4,6 st. vilket 
ligger inom ett vanligt värde enligt CROW 
(2007). 

Omvägsfaktorn har mätts mellan 
Bällstavägen 4 och Ulvsundaskolan som 
ligger på Johannesfredsvägen 45. Cykelvägen 
är avståndet 2 939 m medan det fågelvägen 
är 1 585 m vilket ger en omvägsfaktor på 
1,9. Värdet är mycket högt och ligger till 
och med över ramen för vad Randall & 
Baetz (2001) har identifierat som vanligt för 
oregelbunda strukturer.   

Figur 16. Ulvsundas omvägsfaktor.
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Figur 17. Ulvsundas maskvidd. Svarta cirklar visar 
korsningspunkter.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis består cykelinfrastrukturen i Ulvsunda av ett sammanhängande nät men som 
inte är jämnt fördelat. Tätheten är låg med få korsningspunkter och mycket ojämnt utspridd över 
området med delar med näst intill obefintlig cykelinfrastruktur. Nätet är inte särskilt gent och 
ruttalternativen är förhållandevis få. Främst sker cykling på särskilda cykelbanor utan så många 
stopp. Antal invånare per km cykelnät är 374. 
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2.3 Hammarby sjöstad

Området är 1,4 km² och består av Södra Hammarbyhamnen och alltså inte den del av Hammarby 
Sjöstad som är beläget på Södermalm. Området avgränsas av Hammarbysjön i norr och 
Söderleden, Södra länken och infrastruktur i alla andra riktningar. I närheten ligger Gullmarsplan 
och naturområden. Andel cyklister och gående är 25 % (Miljöbarometern, 2012).

Historiskt har området varit fullt med verksamheter som färgerier och textilindustrier som 
gagnats av Hammarbysjön. I mitten av 1990-talet påbörjades stadsförnyelseprojektet Hammarby 
Sjöstad som i stora delar är färdigbyggt men fortfarande pågår. Nu är invånarantalet 16 861 
(Statistik om Stockholm, 2012). Den nya bebyggelsen består av främst bostäder men också en del 
service och handel. Området närmast Skanstullsbron präglas fortfarande av verksamheter. 

Genom området och längs med huvudgatan Hammarby Allé går spårvagnen tvärbanan. Från 
Hammarby Allé utgår sedan lokalgator i ett regelbundet något brutet rutnätsmönster. Gång 
och cykeltrafik löses på trottoarer och cykelfält på huvudgatan och ibland på särskilda gc-banor 
exempelvis längs den bilfria kajen. På lokalgatorna finns ingen särskild infrastruktur för cykel.

Bebyggelsen är homogen i stora delar området då den uppförts under samma tidsperiod. 
Byggnaderna är uppförda i slutna och halvslutna kvarter och är hög till medelhög. 
Verksamhetsbyggnaderna nära Skanstullsbron och ett fåtal äldre byggnader urskiljer sig.

Huvudsaklig gatustruktur: Regelbundet/Rutnät. 

Huvudsaklig bebyggelsestruktur: Halvsluten och sluten medelhög bebyggelse 
(Regionplanekontoret, 2009).   

Figur 18. Hammarby Sjöstads gatu-, och bebyggelsestruktur.
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Blandtrafik och typ av infrastruktur

Cykling avses ske huvudsakligen på lokalgator då 39 % av det cykelbara nätet består av särskild 
infrastruktur för cykel. Det är främst huvudstråken som har särskilda cykelfält. Längs med 
några av kajerna finns kombinerade gc-banor som inte identifieras som cykelinfrastruktur 
av Trafikkontoret eller i cykelreseplaneraren. Dessa länkar har lagts till i analyserna för 
sammanlänkning och täthet. De finns inte med för analys om kontinuitet men skulle inte göra 
någon skillnad för utslaget i antal öar.

Figur 19. Hammarby Sjöstads 
andel nät med särskild 
cykelinfrastruktur. Gröna länkar 
innebär cykelinfrastruktur och 
röda innebär blandtrafik med 
max 30km/h.

Kontinuitet

Hammarby Sjöstads cykelnät består av en huvudsaklig ö som innefattar 99 % av hela nätet. En 
länk är helt separerad från övrigt nät men det är möjligt att denna länk hänger samman med 
länkar utanför området. 

Figur 20. Hammarby Sjöstads 
kontinuitet. Röda länkar visar 
länkar sammankopplade med 
den huvudsakliga ön. Gröna 
länkar visar separata länkar.
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Sammanlänkning

Link to node-värdet i Hammarby 
Sjöstad är 1,33. Värdet är något 
lägre än typiska värden för 
rutnätsstrukturer vilket kan förklaras 
av områdets begränsningar av vatten 
och storskalig infrastuktur. Det gör 
att rutnätet inte sluts utan att flera 
gator gjorts till återvändsgator mot 
exempelvis kajerna där gångtrafik har 
prioriterats.

Connected node ratio är 0,73 vilket 
indikerar att det finns en del 
återvändsgator.   

#
#

! !
!

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#
#

# #

#
#

##

#
#

#
#

# #

#

#

#

#

##

#

#

!!

!

!

!

!
!

!
!

!!
!

!

!

!

!

!!!

!

!

! !

!

!
!!

!

!!

!

!
!

!

!!

!

!

!
!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!!
!

!

!!
!

! !
! !! !!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!
!!

!
! !

!

!

!

!

Figur 21. Hammarby Sjöstads sammanlänkning. Röd cirklar visar 
korsningspunkter och svarta trianglar visar återvändsgator. 

Täthet

I området finns det 63,2 korsningspunkter och 13 645 m cykelnät per km². Tätheten beräknas 
därmed som medel. Korsningssituationerna sker i huvudsak med väjningsplikt eller i rondell 
vilket inte tvingar till stopp vid cykling.

Medellängd på länkarna är 121 m vilket ligger precis vid max toleransvärde för längd på kvarter. 
Värdet verkar vid ett överslag stämma någorlunda överens med kvarterens medellängd.  

Genhet

Korsningspunkter per km nät är 4,6 
st. vilket ligger inom ett vanligt värde 
enligt CROW (2007). 

Omvägsfaktorn har mätts mellan 
Aktergatan 2och Sjöstadsskolan 
som ligger på Hammarby Allé 74-
76. Cykelvägen är avståndet 606,5 m 
medan det fågelvägen är 505m vilket 
ger en omvägsfaktor på 1,2. Värdet 
är idealt enligt CROW (2007). Det 
mycket goda värdet är rimligt för 
området men förstärks antagligen 
något av det korta avståndet mellan 
målpunkterna.    Figur 22. Hammarby Sjöstads omvägsfaktor.
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Maskvidd

Maskvidden har beräknats för en 1219 m lång bit av Tvärbanans sträckning vilken har 7 
korsningspunkter varav 1 är separerad där spåren går på ramp, och för 1900 m längs kusten mot 
Hammarbysjön som har 4 korsningspunkter. Två av dessa görs på kostnadsfria färjor. Detta ger 
en maskvidd på 174 m respektive 475 m, och en medelmaskvidd på 325 m. Maskvidden visar på 
ett bra värde för tillgängliga alternativa cykelrutter.

Figur 23. Hammarby Sjöstads maskvidd. Svarta cirklar visar 
korsningspunkter.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis består cykelinfrastrukturen i Hammarby Sjöstad av ett sammanhängande nät. 
Tätheten är ganska hög liksom korsningarna är ganska många. Nätet är mycket gent med flera 
ruttalternativ. Cykling försvåras av den höga andelen cykling i blandtrafik men underlättas av att 
korsningar inte regleras av trafikljus. Antal invånare per km cykelnät är 906.
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2.4 Skärholmen

Området som i detta arbete kallas Skärholmen har en area på 4,1 km² och består av stadsdelarna 
Skärholmen och Vårberg. Det ligger i Söderort och kantas av Mälaren i väst, E4:an och Kungens 
Kurva i öst, grönområde och Sätra i norr och Vårbygård i söder. Andel cyklister och gående är 14 
% (Miljöbarometern, 2012).   

Bostadsbebyggelse förekommer i hela området och koncentrationer av handel och service 
återfinns i Vårberg centrum och i större skala i Skärholmen centrum. De båda centrumen är även 
stationer för tunnelbanans röda linje. Skärholmen är tätare bebyggt än Vårberg och tillsammans är 
invånartalet 17 934 (Statistik om Stockholm, 2012). Historiskt var området landsbygd med ett par 
stora gårdar och hela dagens område planerades i början av 1960-talet. ABC-stadens uppdelning 
med tydligt centrum och anpassning efter bilismen var viktiga aspekter i planeringen. 

Centrumanläggningarna är storskaliga och områdena närmast centrum präglas av öppen hög och 
medelhög bebyggelse i form av lamellhus, punkthus och skivhus, medan områden längre ifrån 
centrum präglas av tät småhusbebyggelse. 

Gatustrukturen är i grunden uppdelad för bilism och gående. E4:an förbinder Skärholmen 
med andra områden. Större matargator försörjer hela området oregelbundet som i cirklar. 
De förgrenar sig i mindre gator som ofta slutar i återvändsgator.  Mellan bilgatorna finns 
gångtrafikanternas mer finmaskiga nät. Cykling sker främst på kombinerade gc-banor.   

Huvudsaklig gatustruktur: Oregelbundna matargator och finmaskiskt gångnät.

Huvudsaklig bebyggelsestruktur: Öppen hög och medelhög bebyggelse, centrumanläggningar 
och småhus (Regionplanekontoret, 2009).  

Figur 24. Skärholmens gatu-, och bebyggelsestruktur.
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Blandtrafik och typ av infrastruktur

I Skärholmen består 55 % av den cykelbara infrastrukturen av länkar särskilt anpassade 
för cykeltrafik. Värdet är förhållandevis högt och kan förklaras av modernismens 
planeringsintentioner med god tillgänglighet till gångvägar inom området. Samtidigt tillåts höga 
körhastigheter på flera av lokalgatorna vilket gör att de inte accepteras som delar av cykelnätet.

Figur 25. Skärholmens andel nät med särskild cykelinfrastruktur. Gröna länkar innebär 
cykelinfrastruktur och röda innebär blandtrafik med max 30km/h.

Kontinuitet

Nätet i Skärholmen består i huvudsak av en ö som försörjer alla delar av området. De 2 % som 
inte innefattas av den stora ön är 4 små öar och 1 separat länk utspridda i området. Dessa länkar 
är främst delar av lokalnätet som kantas av länkar med höga tillåtna hastigheter.  
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Figur 26. Skärholmens kontinuitet. Röda länkar visar länkar sammankopplade med den 
huvudsakliga ön. Gröna länkar visar separata länkar.

Sammanlänkning

Link to node-värdet i Skärholmen är 1,32. Värdet är något lägre än typiska värden för 
rutnätsstrukturer men mycket högre än för typiska oregelbundna områden. Detta kan antagligen 
förklaras med den höga andelen gc-banor.

Connected node ratio är 0,77 vilket indikerar att det finns en del återvändsgator.
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Figur 27. Skärholmens sammanlänkning. Röd cirklar visar korsningspunkter och svarta trianglar 
visar återvändsgator. 
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Täthet

I området finns det 133,9 korsningspunkter och 16 790 m cykelnät per km². Tätheten beräknas 
därmed som hög och särskilt korsningspunkterna sticker ut som mycket täta. Korsningspunkterna 
sker i huvudsak inom det separerade gc-nätet, i separerade lösningar vid lokalgator och på 
lokalgator nära entrésituationer där trafikflöden är låga, vilket inte tvingar till stopp vid cykling.

Medellängd på länkarna är 73 m vilket är ett mycket lågt värde. Värdet avspeglar 
korsningstätheten men kan inte sägas avspegla kvarterslängden då denna är mycket oregelbunden.

Genhet

Korsningspunkter per km nät är 8 st. vilket är ett mycket högt värde som återigen speglar det 
finmaskiga gc-, och körbanorna vid byggnadernas entréer.  

Omvägsfaktorn skulle ha mäts från Alholmsbacken 1, men denna målpunkt var inte möjlig då 
den är lokaliserad i en av de separata öarna i nätet. I stället har omvägsfaktorn mätts mellan 
Bodholmsplan 1 och Söderholmsskolan som ligger på Våruddsringen 202. Cykelvägen är 
avståndet 2448 m medan det fågelvägen är 1578 m vilket ger en omvägsfaktor på 1,6. Värdet 
ligger inom ramen för vad Randall & Baetz (2001) har identifierat som vanligt för oregelbunda 
strukturer.   

Figur 28. Skärholmens omvägsfaktor.
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Maskvidd

Maskvidden i Skärholmen har beräknats för en 853 m lång bit av Vårbergsvägen vilken har 
3 korsningspunkter varav 2 är separerade, för 721 m längs tunnelbanan som är ovan jord 
som har 2 separerade korsningspunkter, och för 1966 m längs Skärholmsvägen som har 4 
separerade korsningspunkter. Detta ger en maskvidd på 284 m, 360 m, respektive 492 m och 
en medelmaskvidd på 379 m. Tre barriärer mättes i Skärholmen då de ursprungliga barriärerna, 
tunnelbanan och Vårbergsvägen, endast var kortare sträckor. Tunnelbanan som skulle 
representera en svåröverkomlig barriär är endast belägen ovan jord i en mycket central del av 
Skärholmen vilket är motivationen till att komplettera med trafikleden Skärholmsvägen som 
avgränsar området mot E4:an. Maskvidden är förhållandevis låg.

!!
!

! ! !

!

!!

Figur 29. Skärholmens maskvidd. Svarta cirklar visar korsningspunkter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis består cykelinfrastrukturen i Skärholmen av ett något mindre 
sammanhängande nät även om de flesta delarna av området är tillgängliga. Nätets täthet är 
mycket högt särskilt med avsikt på korsningar. Korsningspunkterna är många i förhållande 
till länkarna. Nätet är förhållandevis gent och det finns många ruttalternativ samtidigt som att 
cykling försvåras av de många korsningspunkterna. Korsningspunkterna kräver dock inte stopp. 
Antal invånare per km cykelnät är 260. 
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2.5 Stureby
Området som i detta arbete kallas Stureby är 4,2 km² stort och innefattar stadsdelarna 
Stureby, Tallkrogen och Svedmyra. Det avgränsas av Örbyleden i söder, Nynäsvägen i väster, 
Huddingevägen i öster och Hemskogen och Svedmyraskogen i norr. Andel cyklister och gående 
är 23 % (Miljöbarometern, 2012).  

Historiskt har det legat ett par gårdar på markerna och dagens bebyggelse tillkom under 1920 
och 30-talen. Områdena är inspirerade efter trädgårdsstadens och villastadens principer men 
starkt anpassade efter svenska förhållanden och utgör mindre stadsdelar som inte innehåller 
industri och jordbruk.  Områdena var viktiga för arbetarfamiljer som fick chans till boende med 
högre standard än i de trånga och smutsiga städerna.  Olympiaområdet i Tallkrogen är särskilt 
speciellt då det planerats som löparbanor kring en stadion. Områdena består till allra största del 
av bostäder men det finns även en del handel och service. Idag bor det 14 492 personer i området 
(Statistik om Stockholm, 2012). 

Gatustrukturen är oregelbunden. Några gator har karaktär av huvudgator men hierarkin är inte 
stark. Undantaget är Olympiaområdet i Tallkrogen som har en alldeles egen och regelbunden 
form. Stora trafikleder ramar in området på avstånd. Vissa gator är återvändsgator men i stort 
är området väl sammanlänkat. Två tunnelbanelinjer går igenom området helt separat från övrig 
infrastruktur. Tunnelbanestationerna utgör centrumbildningar med visst utbud av handel och 
service. Bebyggelsen består till allra största delen av mycket små till små enfamiljshus och 
medelhöga flerfamiljshus i öppen struktur som lamellhus.

Huvudsaklig gatustruktur: Oregelbunden, trafikintegrerad.  
Huvudsaklig bebyggelsestruktur: Tät småhusbebyggelse och medelhög öppen bebyggelse 
(Regionplanekontoret, 2009).

Figur 30. Sturebys 
gatu-, och 
bebyggelsestruktur.
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Blandtrafik och typ av infrastruktur

I Stureby består 32 % av den cykelbara infrastrukturen av länkar särskilt anpassade för cykeltrafik. 
Värdet är lågt och kan förklaras av de finmaskiga lokalgatorna som är den huvudsakliga 
infrastrukturen till varje bostadsentré.

Figur 31. Sturebys andel nät med särskild cykelinfrastruktur. Gröna länkar innebär cykelinfrastruktur och 
röda innebär blandtrafik med max 30km/h.

Kontinuitet

Nätet i Stureby består i huvudsak av en ö som försörjer alla delar av området. Den 1 % som inte 
innefattas av den stora ön är 1 separat länk genom Majrosskogen. Det finns också en möjlighet 
att denna länk sammankopplas vid Örbyleden och därmed ingår i den huvudsakliga ön.
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Figur 32. Södermalms kontinuitet. Röda länkar visar länkar sammankopplade med den huvudsakliga ön. 
Den mörkröda länken visar en eventuellt separerad länk.

Sammanlänkning

Link to node-analysen får i Stureby ett värde på 1,43 . Värdet är nära, till och med högre än 1,4 
som beskrivs som en indikation på promenadvänliga områden (Marshall & Garrick, 2011).

Connected node ratio är 0,81 vilket indikerar en relativt låg andel återvändsgator. 
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Figur 33. Sturebys sammanlänkning. Röd cirklar visar korsningspunkter och svarta trianglar visar 
återvändsgator. 
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Täthet

I området finns det 85 korsningspunkter och 14 786 m cykelnät per km². Tätheten beräknas 
därmed som relativt hög. 

Medellängd på länkarna är 98 m vilket är ett lågt värde. Då stora delar av strukturen är 
oregelbunden är det svårt att avgöra om det avspeglar kvartersstorlek. De kvarter som är mer 
regelbundna är mycket längre och smala då de bebyggs av enfamiljshus med mycket små tomter.

Genhet

Korsningspunkter per km nät är 5,8 st. vilket är ett relativt högt värde som indikerar många 
potentiella stopp vid cykling. Korsningspunkterna är för det mesta inte ljusreglerade och det är 
möjligt att passera utan att helt stanna vid försiktighet.

Omvägsfaktorn har mätts mellan Amatörvägen 2 och Sturebyskolan som ligger på 
Bastuhagsvägen 20. Cykelvägen är avståndet 3089 m medan det fågelvägen är 2504 m vilket 
ger en omvägsfaktor på 1,2. Värdet är idealt enligt CROW (2007). Värdet är bra trots att 
ruttens sträcka är förhållandevis lång men tycks kräva god kännedom om vägen då många 
riktningsförändringar görs.

Figur 34. Sturebys omvägsfaktor.
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Maskvidd

Maskvidden i Stureby har beräknats för tunnelbanesträckan med stoppen Svedmyra och Stureby 
som är 1430 m lång och har 4 separerade korsningspunkter, och för 2300 m av Örbyleden som 
har 5 korsningspunkter varav 4 separerade. Detta ger en maskvidd på 358 m respektive 460 m 
vilket ger en medelmaskvidd på 409 m. Maskvidden är därmed relativt låg som stämmer överens 
med resultaten angående nätets täthet.  

!

!
!

!

!

!
!

!

Figur 35. Sturebys maskvidd. Svarta cirklar visar korsningspunkter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis består cykelinfrastrukturen i Stureby av ett sammanhängande nät. Tätheten 
är medelhög liksom korsningstäthet. Nätet är mycket gent med många ruttalternativ samtidigt 
som cykling försvåras av den höga andelen cykling i blandtrafik. Belastningen på blandtrafiknätet 
är dock förhållandevis låg. Antal invånare per km cykelnät är 234. 
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33% 55% 39% 59% 32%

1 1 1 1 1

100% 98% 99% 98% 99%

0 5 1 1 1

1,42 1,32 1,33 1,25 1,43

0,8 0,77 0,73 0,68 0,81

86,6 133,9 63,2 38 85

16196 16790 13645 8267 14786

160 73 121 119 98

5,3 8 4,6 4,6 5,8

1,4 1,6 1,2 1,9 1,2

468 379 325 646 409

Andel cykelinfrastruktur särskilt 
anpassad för cykeltrafik

Öar (huvudsakliga)
Största öns andel av hela nätet
Små öar/ändar

Link to node

Medellängd länk

M nät/km²
Korsning/km²

Connected node ratio

Inv./km cykelnät
Inv./km²

Maskvidd

Omvägsfaktor
Korsning/km nät

Andel resor cykel+gång

Sammanlänkning

Kontinuitet, öar

Genhet

Täthet

Blandtrafik

Befolkning & resvanor

Södermalm SturebyUlvsundaHammarby
Sjöstad

Skärholmen

21770 4374 12398 3091  3469

1344 260 906 374 234

42% 14% 25% 24% 23%

Figur 36. Tabell med samtliga värden från kontinuitetsmätningarna

2.5 Tabell med alla värden från kontinuitetsmätningarna 
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IV. DISKUSSION

Diskussionen är uppdelad i fyra delar där de första tre i huvudsak behandlar varsin av 
frågeställningarna för detta arbete. Den sista delen är en utvärdering av kontinuitetsanalyserna. 

”Stockholmsnät i jämförelse” diskuterar frågeställningen hur kontinuerliga olika cykelnät är i områden 
i Stockholm.

”Samband stadsmönster och doktriner” diskuterar frågeställningen om vilka egenskaper avseende 
kontinuitet som cykelnät i olika stadsmönster uppvisar och om vi kan tala om några samband 
mellan cykelnätskontinuitet och stadsmönster.

”Förbättringsdiskussion” diskuterar frågeställningen om vilka aspekter som särskilt bör prioriteras 
vid förbättring och uppförande av cykelnät i olika stadsmönster.

”Mätmetoden” utvärderar och diskuterar analysmetoden i förhållande till planeringsarbete och 
arbetets frågeställningar. 
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1. Stockholmsnät i jämförelse

Det är här på sin plats att upprepa förhållningssättet till värdena som mätningarna genererat i 
detta arbete. Mätvärdena ses som fingervisningar om nätens egenskaper och som utgångspunkter 
för vidare diskussion angående likheter, olikheter och typiska situationer. Enskilda mätvärden 
utgör inte i sig resultat om nätens kontinuitet. Nedan förs en diskussion där de olika cykelnätens 
egenskaper jämförs sinsemellan. 

Andelen cykelbar infrastruktur som är särskilt anpassad för cykeltrafik är störst i områdena 
Ulvsunda och Skärholmen. Det bör ses som en styrka med separerade lösningar med hänsyn 
till cykelmanualer som beskriver strategier främst utifrån cyklistens perspektiv som exempelvis 
CROW (2007). Hammarby Sjöstad ligger på en medelnivå och i Stureby och på Södermalm 
avses cykling främst ske i blandtrafik. Inte förvånande så har de oregelbundna (och hybriden 
Ulvsunda) näten störst andel cykelbana vilket stämmer med där rådande planeringsideal. Stureby 
är annorlunda i den bemärkelsen att nätet är oregelbundet men bygger mer på principer om 
blandtrafik. 

Figur 37. Andel cykelbar linfrastruktur som är särskilt anpassad 
för cykeltrafik.

Södermalms nät uppvisar högst kontinuitet där alla länkar är sammankopplade i en ö. Medelhög 
kontinuitet har Stureby och Hammarby Sjöstad medan Skärholmen och Ulvsundas nät är mer 
uppdelade. Det kan vara intressant att jämföra kontinuiteten med andel återvändsgator och 
jämförelsen visar att det i huvudsak är samma nät som har lägre kontinuitet som också har högre 
andelar återvändsgator (alltså lägre värde för connected node ratio).     

Figur 38. Antal separata länkar som inte ingår i den 
huvudsakliga ön. 
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Sammanlänkningen är som högst på Södermalm som toppar antalet länkar mellan varje 
korsningspunkt (link to node), följt av Hammarby Sjöstad som har ett medelvärde och Skärholmen, 
Stureby och Ulvsunda som har lägre värden. Men vid en jämförelse med återvändsgator (connected 
node ratio) så har både Stureby och Skärholmen högre värden än vad de har för link to node. De 
uppvisar alltså hög sammanlänkning angående korsningspunkter men lägre sammanlänkning 
angående ruttalternativ. De båda nätens främsta likhet är att de är huvudsakligen är oregelbundna. 

Skärholmen och Södermalm har de tätaste näten tätt följt av Stureby i sammanvägning av länk-, 
och korsningstäthet. Hammarby Sjöstad uppvisar medelvärden medan Ulvsunda har lägre värden. 
Skärholmen sticker ut med mycket hög korsningstäthet vilket borde tyda på ett tätt nät. Nätet 
är också tätt med hänsyn till meter infrastruktur. Men den höga korsningstätheten kan också 
ställas i relation till att det finns relativt få länkar mellan varje korsning och att korsningarna utgör 
potentiella avbrott vid cykling. Tätheten i Södermalms nät är mer jämn för alla värden förutom 
för korsningstäthet där värdet ligger något under. Det tyder på att det finns många länkar mellan 
varje korsningspunkt vilket indikerar godare cykelförhållanden. Samtitigt har korsningspunkterna 
på Södermalm mycket större inverkan på cyklisten då de många gånger innebär definitiva stopp. 

Figur 39. Meter cykelnät per km2. 

Stureby och Hammarby Sjöstad får bäst mätvärden när det gäller omvägsfaktorn vilket tyder 
på mycket gena nät. Skärholmen och Södermalm får medelvärden medan Ulvsunda får sämre. 
Med tanke på att Skärholmen och Södermalm har de tätaste näten är det något förvånande 
att dessa områden inte får bäst mätresultat för omvägsfaktorn. För Skärholmens del skulle 
det kunna förklaras med att nätet är mindre kontinuerligt, men vid en närmare granskning så 
tar inte den mätta resrutten någon omväg på grund av separata länkar. Värdet för kontinuitet 
antyder dock att nätet inte är helt jämt fördelat vilket blir tydligare vid en titt på nätkartan som 
visar koncentrationer av många korta länkar vid entréer. För att komma till de länkar med hög 
sammanlänkning med andra länkar krävs viss omväg. Resrutten på Södermalm har en lägre 
omvägsfaktor än den i Skärholmen. Att Hammarby Sjöstad har bättre än Södermalm trots lägre 
nättäthet, kontinuitet och högre andel återvändsgator kan förklaras av det korta avstånd som 
mätts för resrutten. Att Stureby får högt värde antyder en mycket jämn fördelning av nätets 
utspridning vilket är rimligt vid en titt på nätkartan. 
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Stureby och Hammarby Sjöstad har sinsemellan olika gatu-, och stadsstrukturer vilket antyder 
att genheten är mer beroende av jämnt fördelade nät än av rutnät. Rutnätet med vinkelräta 
korsningar kan även förväntas försvåra cykling då svängar i de flesta fallen blir skarpa.     

Figur 40. Omvägsfaktor. 

Maskvidden är högst och därmed sämst för Ulvsunda och Södermalm. Stureby uppvisar ett 
medelvärde medan Hammarby Sjöstad och Skärholmen har godast värden för maskvidd. 
För Ulvsunda är resultatet logiskt med tanke på nätets låga täthet. Däremot har Södermalms 
nät mycket hög täthet och borde få högre resultat. En möjlig förklaring är att Södermalms 
nät generellt sett är tätt men att barriärer inte fått någon särskilt prioritet i cykelnätet. De få 
länkarna över vattnet har naturliga förklaringar medan huvudgatornas få korsningspunkter är en 
prioritetsfråga. Motortrafiken som inte bara är lokal utan regional har förtur. Detta kan jämföras 
med situationen i Skärholmen där det separerade systemet möjliggör förtur för motortrafik 
samtidigt som cyklister kan ta sig fram över eller under barriärerna på egen infrastruktur. Det 
är dock inte helt okomplicerat att ta sig över eller under en barriär då detta ofta orsakar extra 
energiåtgång. En energiåtgång som kan jämföras med tidsåtgången vid väntan i ljusreglerade 
korsningar i integrerad trafik. Hammarby Sjöstads nät är både mycket gent och kräver färre stopp 
trots att korsningspunkterna huvudsakligen inte är separerade. Rondellerna som möjliggör denna 
situation kan dock upplevas som otrygga och orsaka förvirring då cykelfälten försvinner och 
cyklisten integreras med motortrafiken inne i rondellerna. 
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Sammanfattningsvis har några av analyserna bedömts som mer effektiva i sin beskrivning av 
nätens kontinuitet. De är effektiva i den meningen att de är enklare att mäta och att deras resultat 
är enklare att tyda. Dessa är;

• Fördelningen angående hur mycket av av cykelnätet som har 
särskild cykelinfrastruktur,

• Kontinuitetsmätning med avseende på öar som identifierar var 
det finns allvarliga avbrott i nätet, 

• Täthet med avseende på meter cykelnät per km2 area,

• Nätkartor som illustrerar hur jämnt fördelade näten är över ett 
område (maskvidd är ett mått som kan vara till hjälp men att 
studera nätkartorna och göra kvalitativa bedömningar var mer 
effektivt för denna studie)

• Omvägsfaktorn som utvärderar resrutter mellan målpunkter

Ett vanligt sätt att utvärdera ett näts täthet är att jämföra hur många potentiella användare nätet 
har med avseende på antal invånare per km nät. Stureby och Skärholmen har mest cykelnät i 
förhållande till invånarantal ganska tätt följt av Ulvsunda. Hammarby Sjöstad har ett medelvärde 
medan Södermalms nät är mycket högt belastat. Om man dessutom antar att den förbipasserande 
trafiken är högre i centrala lägen är Södermalms nät än mer belastat. 

Figur 41. Antal invånare per km cykelnät. 

Södermalm som har ett mycket väl sammanhängande nät uppvisar också den högsta andelen 
cykelresor. Hammarby Sjöstad och Stureby som också har sammanhängande nät visar ett 
medelvärde för andel cykelresor. Ulvsunda har också medelhöga andelar cykelresor trots att 
nätet är förhållandevis osammanhängande. Skärholmen har låg andel cykelresor och nätet 
uppvisar både sammanhängande och mindre sammanhängande kvaliteter. Ett samband mellan 
sammanhängande cykelnät (med avseende på alla parametrar i kontinuitetsmätningen)och andel 
cykelresor finns alltså men är svagt och komplicerat. Resonemanget problematiseras vidare i 
diskussionen om stadsmönster.   
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2. Samband stadsmönster och doktriner 

2.1 Planeringsperspektivet
Planerings-, och policydokument verkar i stora drag ta fasta på forskningens resultat angående 
stadsmönstrens inverkan på resemönster. Dokumenten förespråkar helhetssyn i planering, 
täthet och närhet i bebyggelsestrukturen och genhet och kontinuitet i cykelnäten. Liknande 
gäller för forskningen men vilken är något försiktigare med att fastställa sambanden med 
täthet och istället trycker på närhet och regional täthet och koncentration. Både i forskningen 
och i policydokumenten finns det på vissa ställen en antydan om den traditionella staden och 
rutnätsstrukturen som särskilt gynnsam, men budskapet är långt från samstämmigt.  

Situationen ser lite annorlunda ut angående på vilket sätt infrastrukturen och bebyggelsen 
har relaterats till transportbehov i de olika områdena. På Södermalm föregicks dagens 
infrastruktursbehov av bebyggelse vilket har medfört att anpassningar fått göras senare. I många 
fall har dessa lösts genom att gräva under jord. Cykeltrafiken har få skräddarsydda lösningar. 
Förra gången cykling var stort, på 1930-talet, var lokalnätet mer passande för cykeltrafiken 
men idag är konflikterna stora med en kraftigt ökad motortrafik. De kontinuerliga tilläggen för 
cykeltrafik gör att helhetsgreppet haltar och cykeltrafiken snarare är anpassad efter befintliga 
bebyggelsestrukturer och övrig infrastruktur. 

I Stureby är situationen liknande men med den fundamentala skillnaden att lokalnätet där 
inte är lika belastat som på Södermalm och därmed inte utgör ett lika stort konfliktmoment 
för cykeltrafiken. I Ulvsunda har anpassningar gjorts för de områden med bostadsbebyggelse 
medan verksamhetsområdet är mycket mindre prioriterat och cykelsatsningar begränsas till 
ett huvudstråk. I Skärholmen är situationen liknande som på Södermalm men med den stora 
skillnaden att cykeltrafiken i större grad integrerats med gångtrafiken istället för motortrafiken. 
Även detta en anpassning i efterhand då planering främst gjordes för rekreations-, och 
barncyklisten och inte för cyklisters dagliga transportbehov. 

I Hammarby Sjöstad är dock situationen en helt annan. Där var cykeln med i planeringsarbetet 
redan från början. Med det i beaktande är cykellösningarna mycket lika de som återfinns 
på Södermalm. På lokalgatorna tillämpas integrerade lösningar vilket verkar acceptabelt då 
trafikbelastning och hastigheter är låga och inte kan befaras öka i hög grad då systemet är 
begränsat av yttre barriärer. På huvudgatan har enkelriktade cykelfält uppförts som är placerade 
mellan körbana och kantparkering. Huvudgatan är bred och rymmer många funktioner; spårtrafik 
en körbana i vardera riktningen, ett cykelfält i vardera riktningen, kantparkering, trädplanteringar 
och breda trottoarer med plats för serveringar och liknande. Den stora dimensionen måste ändå 
kompromissa och det är bil-, och cykeltrafiken som får minst utrymme. Cykelinfrastrukturen är 
lika liten dimensionerad som på Södermalm där lösningar fått finnas i efterhand. Cykelfältets 
placering utanför kantparkeringen medför konflikter med bilar som korsar cykelfältet inte bara i 
korsningspunkter utan kontinuerligt. Korsningspunkterna är något annorlunda utformade än på 
Södermalm vilket gynnar cyklisten. 
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2.2 Regionala strukturer

Inom ramen för detta arbete har stadsmönstrets täthet endast behandlats som invånare per km². 
Täthet skulle också kunnat beräknas med exploateringstal, verksamhetstäthet eller liknande. 
Södermalm som har högst andel cykelresor och ett mycket sammanhängande cykelnät är även 
det mest invånartäta området. Täthet antyder att fler målpunkter återfinns på kortare avstånd 
vilket identifieras som en viktig förutsättning för ökad cykeltrafik. Det är alltså möjligt att den 
höga andelen cykelresor likväl kan förklaras av tätheten som av cykelnätets karaktär. Detsamma 
gäller Södermalms centrala placering i regionen som indikerar täthet och närhet inte bara i 
ett lokalt perspektiv. Hammarby Sjöstad är medeltätt, ligger ganska centralt, har ett ganska 
sammanhängande nät och ganska hög andel cyklister. Stureby och Ulvsunda har en högre andel 
cyklister (medelvärde) i jämförelse med att deras täthet är låg. Deras placering i staden är mitt 
emellan centralt och avlägset. Ulvsunda har ett mindre sammanhängande nät medan Sturebys 
är väl sammanhängande. Skärholmen har en låg andel cykelresor trots att nätet är förhållandevis 
tätt vilket kan förklaras av den något mer avlägsna placeringen i staden och den låga tätheten. 
Jämförelserna visar att graden av hur sammanhängande ett nät är inte ensamt skapar 
förutsättningar för hög andel cykelresor, utan att stadens mönster, funktioner och strukturer i en 
större skala också har inverkan.      

2.3 Kontinuitetsmätningar i förhållande till lokalt stadsmönster

För förenkling av analysen är det rimligt att generalisera Södermalms och Hammarby Sjöstads 
stadsmönster till regelbundna trafikintegrerade rutnätsstrukturer, Stureby till oregelbunden 
trafikintegrerad struktur och Skärholmen till oregelbunden trafikseparerad struktur. Ulvsunda 
identifierades till en hybrid mellan de olika strukturerna men vid analyser av cykelnätet visar det 
sig att det endast är utbrett i bostadsområdena som har oregelbunden karaktär. Detta säger något 
om att cykelinfrastruktur inte har prioriterats i verksamhetsområdet. Det gör också att det är 
riktigare att se nätet som en blandning mellan oregelbunden struktur och verksamhetsområde 
då funktionen här präglar cykelinfrastrukturen mer än vad formen på gatorna gör. Med hänsyn 
till doktriner kan områdena generaliseras till Södermalm som regularism, Stureby som tidig 
modernism, Skärholmen som sen modernism, och Hammarby Sjöstad som post-modernism med 
traditionella ideal. Ulvsunda är både traditionellt och modernistiskt samtidigt som området börjar 
förändras med post-moderna attribut. 

Södermalm och Hammarby Sjöstad är de mest centralt belägna områdena vilket förväntas 
påverka andelen cykelresor och vilket också är en förklaring till varför de har just regelbundna 
strukturer vilket i Sverige är vanligare i stadskärnor. Hög andel cykelresor kan motivera 
högre prioritet för förbättring och utökning av cykelinfrastrukturen. Men den huvudsakliga 
frågeställningen för detta arbete berör inte andelen cykelresor direkt utan hur sammanhängande 
näten är i olika strukturer. 
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Det är möjligt att sammanfatta analysresultaten utifrån vilket stadsmönster områdena har. En 
sådan sammanfattning görs dock med stor försiktighet och ska ses som en sammanfattning 
av mätresultaten snarare än att visa på ett svagt eller starkt samband mellan stadsmönster och 
kontinuitet i cykelnätet. Sambandet kan inte styrkas då flera andra påverkansfaktorer har funnits, 
på grund av att urvalet är litet och då sammanvägning innebär vissa svårigheter i sig. En sådan 
sammanvägning förutsätter att alla analyser som gjorts av näten skulle värderas lika, alltså att en 
hög maskvidd anses lika ofördelaktigt för ett näts kontinuitet som en låg andel av cykelnätet som 
består av infrastruktur särskilt anpassad för cykel. En del av analyserna är dessutom länkade till 
varandra och exempelvis korsningspunkter är en återkommande faktor som har olika betydelser. 
Nätens sammanfattade kontinuitet har gjorts genom att bedöma varje analysvärde som god, 
medel eller låg grad av kontinuitet. Kategoriseringen god, medel och låg utgår i detta fall på 
värdenas inbördes relation i de olika områdena. Oavsett om ett värde är högt i faktiska tal så kan 
det värderas som högt om det är högst i jämförelse med de andra områdena.

En sådan jämförelse visar att de regelbundna rutnäten får sammanvägt bäst värden på 
kontinuitetsanalyserna. De oregelbundna näten får något sämre värden och hybriden 
mellan stadsmönstren får sämst värden. De regelbundna näten är kontinuerliga med många 
länkalternativ, hög täthet och få återvändsgator. Korsningstätheten är hög vilket kan vara 
problematiskt. I det traditionellt regelbundna nätet (Södermalm) är de stora barriärerna 
svåröverkomliga. 

De oregelbundna näten är täta med få återvändsgator. Det trafikintegrerade nätet (Stureby) är 
mycket gent medan det trafikseparerade (Skärholmen) är mer ojämnt fördelat och med några helt 
separata länkar. Korsningstätheten är hög vilket kan vara problematiskt. 

Hybridnätet är delvis mycket ojämnt fördelat och har därmed flera kontinuitetsbrister. Styrkan 
med nätet är att det inte är uppdelat i så många separat länkar där det väl finns cykelnät.   

En utvärdering som bara tar hänsyn till de analyser som valts ut som mer effektiva i sin 
beskrivning av nätens kvaliteter ger liknande resultat som när alla analyser tas i åtanke, se figur 
32. Det kan ses som en indikation på att de utvalda analyserna har en förhållandevis god 
beskrivningskapacitet. 
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Figur 42. Sammanvägda kontinuitetsvärden beroende på stadsmönster. 
Bedömningen god, medel och låg kontinuitet är endast i förhållande till 
övriga värden i denna undersökning.
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Det finns dock en aspekt som komplicerar nätens kontinuitet en hel del, nämligen 
korsningspunkter. Paradoxen visade sig redan vid utformandet av mätvärdena där hög 
korsningstäthet å ena sidan innebär ett tätare och därmed mer sammanhängande eller 
kontinuerligt nät, å andra sidan visar samma höga korsningstäthet att nätet inte är gent med 
avseende på tidsåtgång vid cyklande vilket försvagar kontinuiteten. Avgörande för den verkliga 
kontinuiteten beror i hög grad på detaljutformningen vid varje korsningspunkt. Rödljus, 
stopplinje, samspel med höga motortrafikflöden, cykelinfrastruktur som plötsligt förenas med 
blandtrafik och stora nivåskillnader är exempel på situationer som orsakar mer stopp. Förutom 
stora nivåskillnader som är vanligare vid trafikseparerade modernistiskt planerade områden 
förekommer dessa situationer oftare i de regelbundna traditionella och postmoderna strukturerna.       

Går det då att tala om något stadsmönster som ger bättre förutsättningar för en kontinuerlig och 
framkomlig cykelinfrastruktur? Det är mer realistiskt att prata om kombinationen regelbundna 
nät, höga trafikflöden och kontinuerlig cykelinfrastruktur än bara regelbundna nät och 
kontinuerlig cykelinfrastruktur. Eftersom stadsmönstret är vanligt i centrala lägen med högre 
trafikbelstning, även om det också förekommer i ny bebyggelse längre från stadskärnor. Med 
den utgångspunkten är förutsättningarna svåra för ett kontinuerligt och framkomligt cykelnät. 
På samma sätt är det svårt att tala om kontinuerliga och framkomliga cykelnät i modernistiskt 
planerade strukturer med färre målpunkter och långa avstånd till stadskärnor eller andra stora 
koncentrationer av arbetsplatser, bostäder och/eller viktiga målpunkter. 

Detta arbete visar alltså inte att det finns något särskilt stadsmönster som entydigt är bättre för framkomligheten 
med cykel. Arbetet visar att det finns en antydan till att regelbundna stadsmönster ger bättre förutsättningar för ett 
kontinuerligt cykelnät men att framkomligheten för cyklisten ofta är begränsad i sådana stadsmönster på grund av 
korsningspunkter och trafikflöden. 

Vid nybyggnation är det relevant att ta med denna kunskap och inte kopiera strukturer och 
därmed åter skapa liknande transportproblem. Något som delvis är gjort för Hammarby Sjöstad. 
Vid stadsutveckling är det därför viktigt att ha hela påverkansmönstret för cykelsituationer 
med målpunkter, avstånd, trafikflöden, korsningspunkter, orienterbarhet osv. med från början. 
Cykellösningar kan inte appliceras i efterhand för lika goda resultat. 
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Med utgångspunkt i påverkansfaktorer funna i litteraturstudien och kontinuitetsmätningarnas 
resultat kan stadsmönster som ger goda förutsättningar för sammanhängande cykelnät och 
cykling sammanfatts som följande;

• Regional närhet mellan koncentrationer av bostäder, 
arbetsplatser och viktiga målpunkter som kollektiftrafiksnoder.

• Jämnt och fint fördelade gatunät med förutsättningar för 
cykelinfrastruktur utan avbrott. Regelbundna strukturer ger 
enkla förutsättningar för jämn fördelning men utgör inget 
likhetstecken med en god cykelsituation.

• Tillräckligt med utrymme för cykelinfrastruktur. Vid höga 
trafikflöden krävs högre grad av separering och därmed ännu 
mer utrymme.

• Tillräckligt hög grad av separering så att cykeltrafik inte hindras 
av övrig trafik, exempelvis i korsningar, men tillräckligt låg grad 
av separering så att cykelnätet samspelar med målpunkter.
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3. Förbättringsdiskussion

I denna del diskuteras åtgärder för hur de olika cykelnätens kontinuitet och framkomlighet kan 
förbättras. Nätanalyserna har resulterat i detaljerad förståelse för de studerade områdenas nät 
och med kännedom om problemsituationer är det väsentligt att beskriva hur man kan förbättra 
dessa. Då problemsituationerna i de olika näten har vissa samband med områdets stadsmönster 
förväntas liknande situationer uppstå på andra ställen och därmed kan åtgärderna vara 
betydelsefull inspiration för ett generellt planeringsarbete med cykelinfrastruktur.                           

3.1 Stureby
Sturebys gena nät har många länkar som förbinder korsningspunkterna. För cyklisten betyder 
detta att det finns många tillgängliga vägval och när nätet dessutom är oregelbundet i stora delar 
av området så krävs hög lokalkännedom för at hitta den kortaste eller snabbaste vägen. För att 
förenkla för cyklisten kan det vara en god idé att arbeta med cykelstråk och information 
om dessa (exempelvis cykelreseplanerare och förstärkt skyltning). Stockholms Stads pendlings-, 
och huvudstråk går genom området på ett tillfredsställande sätt så fokus vid förbättring kan 
läggas på de lokala cykelstråken. Främst är situationen inte tillfredsställande för cyklande barn 
som missgynnas av blandtrafiken trots de relativt låga trafikflödena. Tydliga cykelstråk till 
skolorna är en bra startpunkt. Separata cykelstråk kan uppföras på några av de viktigare 
lokalgatorna, antingen med egen infrastruktur eller tydligt markerade på gatan med exempelvis 
kontrasterande färg. 

I ett andra steg kan fler målpunkter identifieras för cykelstråksförstärkning. Stureby är ett 
utpräglat bostadsområde men om särskilt starka cykelstråk kombineras med 
etableringsmöjligheter för verksamheter och service kan både underlaget för 
cykeltrafik och underlaget för handel stärkas och gynna varandra.     

3.2 Skärholmen
I Skärholmen kan stora förbättringar uppnås om fokus läggs på huvudcykelstråk. De många 
cykellänkarna är klustervis finfördelade men kopplingar mellan klustren kan stärkas. Några av 
de befintliga gc-banorna och de viktigaste lokalgatorna skulle kunna utgöra 
viktiga länkar i ett effektivare cykelnät. Lokalgatorna bör förses med ny cykelinfrastruktur 
kombinerat med sänkta hastigheter för motortrafiken. 

Orienterbarheten kan förbättras med bättre skyltning/information och genare stråk. I 
dagsläget finns det många riktningar att cykla i men det är oklart om den valda vägen leder till rätt 
målpunkter. 

För Skärholmsborna finns några mycket viktiga lokala målpunkter men områdets relativt avlägsna 
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position från stadskärnan gör att förutsättningarna för ökade cykelresor är begränsade. En viktig 
åtgärd är att tillåta medhavda cyklar på kollektivtrafik och tunnelbanan och att 
utveckla ett lokalt lånecykelsystem. Då kan resor påbörjas med lånecykel, fortsättas med 
tunnelbana och avslutas med en ny lånecykel. 

3.3 Ulvsunda
För Ulvsundas del består en förbättring av cykelnätet av grundläggande 
infrastrukturkomplettering som ett första steg. Det är cykelstråk genom 
verksamhetsområdet som saknas och komplettering skulle starkt bidra till ett mer jämnt 
fördelat cykelnät med genare cykelalternativ. Prioritering bör i första hand göras med länkar från 
befintliga cykelstråk till målpunkter som berör befintlig handel. 

Inom verksamhetsområdet är det befogat att sänka hastigheten för motortrafik då det 
rör sig om lokal trafik på korta avstånd. Tunga fordon i verksamhetsområdet komplicerar 
cykelsituationen. Det finns idag flera arbetssätt för att minska riskerna för cyklister i situationer 
när tunga fordon svänger höger. Några av de viktigaste åtgärderna angående 
infrastrukturen är cykelboxar så att cyklisterna hamnar före motortrafiken i korsningar, 
förgrönt i trafiksignal för cyklisterna, mycket synliga cykelfält i färg eller belysta med LED, 
räfflade vägmarkeringar som ger extra uppmärksamhet vid överträdelse och speglar för vidgat 
seende (Trafikverket, 2011).     

3.4 Södermalm
På Södermalm är blandtrafiken och de höga trafikflödena de grundläggande komplikationerna 
för cykeltrafiken. Cykelfältens dimensionering är heller inte tillräckliga för de höga cykelflödena 
på huvudcykelstråken. Trots att problematiken i grunden handlar om en prioriteringsfråga mellan 
transportslag,  gör svårigheterna i att öka utrymmet för cykeltrafiken då det toatala utrymmet är 
mycket begränsat, att alternativa lösningar bör betänkas. 

En möjlig tanke är att separera huvudstråken för cykel och huvudstråken för 
motortrafik så att dessa går på helt separata gator. En invändning är att målpunkterna i 
högre grad är lokaliserade till dagens huvudstråk, men på Södermalm tycks etableringstrycket 
vara högt och nya stråk skulle kunna förenkla nya etableringar. I dagsläget är huvudstråken 
de mest gena rutterna och dragningar på parallella gator skulle troligen innebära en viss 
brokighet i nätet. Brokigheten kan dock jämföras med den försämrade framkomligheten på 
grund av underdimensionerat cykelutrymme och konflikter och väntetider i korsningspunkter. 
I Götgatsbacken är trafiken avstängd för motorfordon och gatan är en del av huvudstråket för 
cykel. Situationen där är trots detta inte alls tillfredsställande då framkomligheten istället störs av 
konflikter med de många gående som rör sig friare då det inte finns några bilar. 
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Att omvandla Södermalms huvudgator till cykelfartsgator eller att omvandla 
en av två motorfiler i vardera riktningen till breda cykelfält är andra möjligheter. 
Både Götgatan och Rinvägen har bitvis dubbla motorfiler i vardera riktningen. Genomförandet 
av dessa alternativ beräknas få motstånd då det inte bara handlar om en uppgradering av 
cykeltrafiken utan samtidigt en nedprioritering av motortrafiken. En prioritering som kan anses 
rimlig med uppställda hållbarhetsmål och att huvudgatorna på Södermalm är några av de gator 
med högst belastning av partiklar från motortrafiken. 

Ytterligare ett alternativ är att minska kantparkeringen. Utrymmet som kantparkeringen 
tar i anspråk på Södermalms huvudgator skulle räcka till snabba och breda cykelfält som 
ett kompelement till de befintliga, och därmed medge cykeltrafik av olika karaktär för olika 
användargrupper av cyklister. En minskad tillgång till parkering skulle dessutom troligen bidra 
till en minskad belastning av motortrafiken över lag. Kantparkeringen kan behöva omlokaliseras 
till andra parkeringsfaciliteter eller helt enkelt minskas. Det finns många metoder för att öka 
flexibiliteten i parkeringsbehov och normer (Trafikverket, 2013).    

Korsningspunkterna är ytterligare en av problemområdena för Södermalms cykelinfrastruktur. 
Åtgärder som kan underlätta för cyklister i korsningar är grön våg där cyklisten 
prioriteras vid ljusreglering och grönljuset synkas i flera korsningar, cykelboxar, cykelbanor som är 
fortsatt markerade genom hela korsningen med hjälp av färg eller ljus, upphöjda cykelbanor och 
tillåtelse för cyklister att svänga höger vid rött ljus.   

3.5 Hammarby Sjöstad
I Hammarby Sjöstad är situationen liknande som på Södermalm med den stora skillnaden att 
trafikflödena är avsevärt lägre. Tvärbanan är inte ett stort problem i sammanhanget då även 
den kännetecknas av låga flöden. Om trafikflödena ökar i Hammarby Sjöstad förväntas dock 
situationen bli ännu värre då cykelfälten är placerade utanför kantparkeringen vilket orsakar stora 
konflikter med motortrafiken. En åtgärd är att ändra placeringen av cykelfältet till 
innanför kantparkeringen eller att minska denna. 

Korsningsåtgärder i form av att cykelfältet fortsätter genom hela korsningen skulle 
skapa tydlighet i sådana trafiksituationer. 

Längs med kajerna krävs en tydligare separering från gångtrafiken och vissa 
kompletterande länkar. Dock skulle det kunna medge en ökning av hastigheterna av cyklisterna 
vilket kanske inte är önskvärt på kajerna där gångtrafiken prioriteras. 
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Sammanfattningsvis finns det en rad åtgärder som med förhållandevis enkla medel kan 
förbättra infrastukturen och trafiksituationen för cyklister. Den viktigaste förutsättningen för 
utförande, då visioner om ökad cykling redan är politiskt förankrade, är prioritering. Åtgärder 
i de trafikseparerade och modernistiskt planerad områdena tycks inte kräva lika omfattande 
omdaningar. I de trafikseparerade och modernistiskt planerade stadsmönstrena finns fysiskt 
utrymme för att prioritera och bygga till infrastuktur för cykelns framkomlighet, förutsatt att 
den prioriteringen görs. Stads-, och gatustrukturerna är i sig en del av förklaringen till skillnader i 
cykelnätets kontinuitet. I de regelbundna trafikintegrerade strukturerna är det inte strukturen som 
påverkar cykelnätets kontinuitet i lika hög grad, utan snarare de höga trafikflödena. 
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4. Mätmetoden 

Att mäta hur sammanhängande och kontinuerliga cykelnäten är i de olika stadsmönstrena har 
medgivit en detaljerad förståelse för varje näts egenskaper. Analyserna har bidragit med verktyg 
för att förstå olika aspekter av sammanlänkning och för att kunna göra jämförelser mellan olika 
nät. Analyserna kan ses som verktyg för att lättare kommunicera egenskaper i cykelnät och 
stadsmönster, en kommunikation som är grundläggande för det fortsatta arbetet att hitta vägar 
för att bygga hållbara städer. Analyserna har därmed bidragit till att mäta kontinuiteten i cykelnät 
enligt den första av denna studies frågeställningar. 

En andra frågeställning för denna studie berör cykelnätens kontinuitet i olika stadsmönster. 
Mätningarna har visat på vissa samband mellan cykelnätens kontinuitet och stadsmönster, 
men vilka bör ställas i relation till andra identifierade påverkansfaktorer för framkomlighet. I 
litteraturstudien framkommer att regionala strukturer som områdets geografiska lokalisering i 
förhållande till stadskärnan, förekomst av koncentrationer och närhet till målpunkter, liksom 
lokala situationer som belastning av motortrafik, och dessutom helt andra påverkansområden 
som de socioekonomiska, också påverkar förutsättningarna för cyklism. Resultaten visar att en 
diskussion om cykelnätens egenskaper i förhållande till stadsmönster inte ensam är tillräcklig som 
förståelsegrund för cykelinfrastruktur och cyklism. 

Mätningarnas detaljerade karaktär har utgjort ett väl fungerade underlag till arbetets sista 
frågeställning angående prioriteringsområden vid förbättring av cykelnätinfrastrukturen i specifika 
områden som delvis kan inspirera generellt förbättringsarbete.      

Det för oss in på den relevanta diskussionen om liknande mätningar kan utgöra ett bra verktyg 
vid planeringsarbete för cykelinfrastruktur och stadsutveckling. Nätkartorna som inkluderar 
både cykelinfrastruktur och länkar med blandtrafik i låga hastigheter är ett komplement till 
vanligt förekommande cykelkartor där främst den särskilda cykelinfrastrukturen förekommer. En 
kombinerad nätkarta ger en mer realistisk bild av cyklistens framkomst. 

Det finns även tillkortakommanden med mätningarna. Några av mätningarna kräver ett ganska 
omfattande arbete som förutom kartor resulterar i en rad värden som kräver mycket underlag 
för att kunna tolkas och utvärderas. Analyser som link to node, connected node ratio, antal länk-, 
ock korsningspunkter har som nämnts varit relevanta för denna studie men kräver stora resurser i 
förhållande till vad de förklarar och kan därmed anses som mindre relevanta.    

Link to node-mätningens begränsningar diskuterades redan när mätmetoden presenterades. Ett 
ökat antal länkar behöver inte betyda att genare eller mer framkomliga resrutter erbjuds. I det 
avseendet är det ingen stor skillnad på att mäta ett näts täthet med link to node eller med meter 
cykelinfrastruktur för en given area. Link to node visar även på förhållandet mellan länkar och 
korsningspunkter. Men då en hög täthet av korsningspunkter likväl kan betyda att nätet är 
tätt med många ruttalternativ som att nätet har många avbrott är ett sådant värde svårtolkat. 
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På samma vis är det problematiskt att mäta korsningstäthet med avseende på täthet, och 
korsningstäthet med avseende på genhet i tid. 

Connected node ratio-mätningen innebär också vissa svårigheter i utvärdering. Det är givet att en 
återvändsgata innebär avbrott i cyklingen och mätningarna kan visa på ett cykelnäts kontinuitet. 
Återvändsgator kan dock leda fram till viktiga målpunkter som inte kantas av andra målpunkter 
och i sådana fall behöver inte återvändsgatan värderas som något negativt för cykelnätets 
kontinuitet. Då återvändsgatans karaktär inte framgår av mätningarna är kontinuitetsmätningen 
med avseende på öar mer relevant. Där identifieras de återvändsgator som inte är sammanlänkade 
med resten av cykelnätet i någon riktning.

Maskvidd förefaller vara ett bra mätverktyg på kontinuitet men innebär praktiska svårigheter. I 
helt regelbundna strukturer är det rimligt att mäta maskvidden mellan olika kvarter och då särskilt 
om målpunkter också förekommer regelbundet. Att mäta maskvidden med hjälp av barriärer 
visade sig medföra mycket stora skillnader beroende på vilka barriärer som mättes. Det var därför 
svårt att jämföra mätvärdena och de verkade heller inte stämma överens med nätens täthet i de 
övriga mätningarna. Dock gav mätningarna insikt om hur barriärerna hanterats. Istället för att 
mäta maskvidden visade det sig vara mer effektivt att göra kvalitativa bedömningar angående hur 
jämnt fördelde länkarna är i varje nät utifrån nätkartorna.   

Att  mäta kvartersstorlek innebar liknande svårigheter då även detta bäst görs på regelbundna 
kvarter. Att jämföra medellängden på länkarna verkar inte heller vara jämförbart med 
kvartersstorlek eller maskvidd.  

Vid en sammanvägning av flera mätresultat blev det också tydligt att olika mätningar inkluderar 
samma mätfaktorer vilket orsakar viss övervikt. Ett tydligt exempel är antal korsningspunkter 
som ger utslag i flera av mätningarna, både för ökad och minskad kontinuitet.   

Vid planering med betoning på att förbättra ett cykelnäts kapacitet bedöms några av analyserna 
vara särskilt relevanta; fördelningen angående hur mycket av av cykelnätet som har särskild 
cykelinfrastruktur, kontinuitetsmätning med avseende på öar som identifierar var det finns 
allvarliga avbrott i nätet, täthet med avseende på meter cykelnät per km² area, och nätkartor som 
illustrerar hur jämnt fördelade näten är över ett område. Som utvärdering kan det vara mycket 
relevant att göra undersökningar för resrutter mellan målpunkter, omvägsfaktorn.  Ytterligare 
faktorer som bör fokuseras mer på är detaljutformning av korsningspunkter och belastningen av 
nätet från motortrafik, vilka i praktiken innebär stora hinder för cykeltrafiken.

Det är åter viktigt att poängtera vikten av de andra påverkansfaktorerna för hur fungerande 
cykelinfrastrukturen är och andelen cykelresor. Kontinuitetsmätningar är relevanta för att förstå 
ett cykelnäts egenskaper men kompletterande förståelse för trafikstrukturer och regionala 
stadsmönster är likväl väsentligt vid planeringsarbete för cyklism. 
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V. SLUTLIGA KOMMENTARER
Utgångspunkten som fastställs i planeringsdokument är att cykelresandet måste öka för att 
städer ska utvecklas i en hållbar riktning. Cykelinfrastrukturen och dess samordning med övrig 
stadsutveckling är en viktig förutsättning för det.

1. Påverkansfaktorer
Kontinuerliga cykelnät har identifierats som en av flera påverkansfaktorer för framkomligheten 
för cyklister och ökade andelar cykelresor. Andra viktiga faktorer som berör stadsmönster är på 
regional och lokal nivå;

• Närhet till målpunkter

• Geografiskt läge i förhållande till stadskärnan och andra 
koncentrationer av viktiga målpunkter

• Trafikflöden

• Samspel med övrig trafik och dess infrastruktur (särskilt 
korsningspunkter)

2. Kontinuitetsanalyser och stadsmönster
Kontinuerliga cykelnät har funnits ha vissa samband med stadsmönster. Sambanden ska ställas i 
relation till de övriga påverkansfaktorerna. Cykelnäten som undersöks i de olika stadsmönstrena 
kan sammanfattas utifrån några gemensamma egenskaper;

• Regelbundna traditionella stadsmönster (Södermalm och 
Hammarby Sjöstad) har de mest kontinuerliga och täta 
cykelnäten samt komplexa korsningspunkter.

• Oregelbundna modernistiska stadsmönster (Skärholmen och 
Stureby) har något mindre kontinuerliga men fortfarande täta 
cykelnät. Det trafikseparerade stadsmönstret (Skärholmen) har 
ett mer ojämnt fördelat cykelnät.

• Hybriden mellan olika stadsmönster (Ulvsunda) har det minst 
kontinuerliga och täta cykelnätet som också är mycket ojämnt 
fördelat vilket till stor del kan förklaras av bristande prioritet av 
cykelinfrastruktur i verksamhetsområdet.  
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De stadsmönster med högst kontinuitet i cykelnätet gynnas oftare av andra regionala 
påverkansfaktorer. Det vill säga att de regelbundna strukturerna som analyserats också uppvisar 
högre befolkningstäthet och centralare lägen i staden. Dessa faktorer ses som delförklaringen till 
att samma områden även uppvisar höga andelar gående och cykelresor. Samtidigt missgynnas 
samma stadsmönster oftare av höga trafikflöden och komplexa korsningspunkter vilket minskar 
framkomligheten i cykelnätet avsevärt. 

Med utgångspunkt i påverkansfaktorer funna i litteraturstudien och kontinuitetsanalysernas 
resultat kan stadsmönster som ger goda förutsättningar för sammanhängande cykelnät och 
cykling sammanfattas som följande;

• Regional närhet mellan koncentrationer av bostäder, 
arbetsplatser och viktiga målpunkter som kollektiftrafiksnoder.

• Jämnt och fint fördelat gatunät med förutsättningar för 
cykelinfrastruktur utan avbrott. Regelbundna strukturer ger 
enkla förutsättningar för jämn fördelning men utgör inget 
likhetstecken med en god framkomlighet i cykelnätet.

• Tillräckligt med utrymme för cykelinfrastruktur. Vid höga 
trafikflöden krävs högre grad av separering och därmed ännu 
mer utrymme.

• Tillräckligt hög grad av separering så att cykeltrafik inte hindras 
av övrig trafik, exempelvis i korsningar, men tillräckligt låg grad 
av separering så att cykelnätet samspelar med målpunkter.

3. Åtgärdsförslag
Med utgångspunkt i de svagheter som nätanalyserna identifierat har ett par åtgärdsförslag 
formulerats. En uppdelning är gjord för vilken typ av stadsmönster åtgärderna identifierats för 
men de kan i huvudsak appliceras i alla situationer;

Blandade stadsmönster (med präglande verksamhetsområde);

• Grundläggande komplettering med cykelinfrastruktur

• Cykelinfrastruktur måste etableras även i verksamhetsområden 
och då med hög grad av trafikseparering med hänsyn till tunga 
fordon och säkerhet

• Sänkta hastigheter för motortrafik och uppförande av 
cykelinfrastruktur på lokalgatorna



82

Oregelbundna stadsmönster;

• Förstärkta cykelstråk till viktiga målpunkter 

• Cykelstråk som i sig kan fungera som nya målpunkter för 
service 

• Information om cykelstråk och alternativa rutter för ökad 
orienterbarhet

• Sänkta hastigheter för motortrafik och uppförande av 
cykelinfrastruktur på lokalgatorna

• Verka för kombinationsresor där cykeln kan tas med på 
kollektivtrafiken och utökade lånecykelsystem

Regelbundna stadsmönster;

• Omvandla huvudgator till cykelfartsgator eller omvandla en av 
två motorfiler i vardera riktningen till breda cykelfält

• Separera huvudstråken för cykel och huvudstråken för 
motortrafik till olika gator

• Omvandla kantparkering till cykelfält

• Korsningsåtgärder: (ex: grön våg, cykelbox, markering genom 
hela korsningen, svänga höger vid rött ljus)

• Placera cykelfält innanför istället för utanför kantparkeringen

• Tydligare separering från gångtrafik

Problematiken med att inrätta cykelinfrastruktur så att säga i efterhand i redan befintliga områden 
har belysts. Det pekar på att stadsplanering måste ta med cykelaspekten som en grundläggande 
del av infrastrukturen som ska samordnas och relateras till övrig stadsutveckling i ett så tidigt 
stadium som möjligt. 
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4. Mätverktyg
Att mäta cykelnäts grad av kontinuitet har visat sig ge verktyg för förbättringsarbete av 
cykelinfrastrukturen. I en förlängning bidrar det till att kunna kommunicera hur planering kan 
relatera stads-, och infrastrukturutveckling till varandra, särskilt om en sammanvägning görs med 
andra påverkansfaktorer. 

Som en utveckling av nätanalyser på lokal nivå föreslås att följande faktorer utvärderas med 
hänsyn till att de ger en god förståelse till nätens kontinuitet och framkomlighet;

• Fördelningen avseende hur mycket av cykelnätet som har 
särskild cykelinfrastruktur

• Kontinuitetsmätning med avseende på öar som identifierar var 
det finns allvarliga avbrott i nätet

• Täthet med avseende på meter cykelnät per km² area

• Nätkartor som illustrerar hur jämnt fördelat ett nät är

• Genhetsutvärderingar med hjälp av omvägsfaktorn mellan 
målpunkter

• Detaljutformning av korsningspunkter

• Trafikflöden
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