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Abstract
The intention of this paper is to determine where and how flaws in bicycle networks can be 
identified, with the specific aim of finding areas of interest in the network of Lidingö municipality. 
If weaknesses can be found, it will open up the possibility of upgrading the network to circumvent 
the issues caused by the flaws. By first looking at the problem from a user perspective, determine 
what kind of qualities the users seem to request, it secondly creates the opportunity to take the 
actions needed to upgrade the bicycle network. The analysis has been carried out by surveying the 
current network both remotely by studying maps and by physical investigations, together with 
observational studies of selected areas of interest. The conclusion of the paper is that there are 
weaknesses at several points in the network, and finally countermeasures which can offer solutions 
to the flaws are proposed and discussed.
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Sammanfattning
Intentionen med den här studien är att avgöra var och hur brister i cykelvägnät kan identifieras, med
målet att lokalisera problemområden inom nätverket i Lidingö Stad . Om svagheter kan hittas, är det
i nästa steg möjligt att förbättra nätet för att kringgå de funna problemen och deras konsekvenser. 
Genom att först betrakta uppgiften från ett användarperspektiv, fastställa vilka typer av kvalitéer 
cyklister efterfrågar av ett cykelvägnät, ger det insikt om vilka typer av åtgärder som anses 
förbättrande. Analysen har utförts genom undersökning av det nuvarande nätverket, både genom 
fjärranalys och genom fysisk besiktning av nätverkets utbredning, tillsammans med 
observationsstudier vid speciellt utvalda områden. Slutsatsen av studien är att svagheter återfinns på
flera platser i nätet, och slutligen presenteras en serie av åtgärder som kan erbjuda lösning på de 
funna problemen.
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1. Inledning
Det här examensarbetet kombinerar mitt intresse för cykeltrafik samt de förkunskaper om Lidingö 
och dess cykelvägnät som de många hundra timmars cyklande på ön har gett mig. Förhoppningen är
att kunna hitta brister i nätverket som kan åtgärdas, vilket antas leda till en bättre trafikmiljö för 
cyklister. Om ett förbättrat alternativ till resa kan erbjudas, antas det också möjliggöra till att fler av 
stadens invånare väljer cykeln som transportmedel.
1.1 Introduktion
Studien fokuserar på det trafikseparerade cykelvägnätet som breder ut sig inom Lidingö Stad, nätets
förhållande till andra trafikslag och hur de inverkar på varandra. Genom att granska cykelvägnätet 
på Lidingö samt göra en analys av nätverket, blir det möjligt att komma med förslag på 
förbättringar som i första hand kommer att gagna cykelresor inom Lidingö, men även i andra hand 
förbättra möjligheten för pendlingsresor till målpunkter utanför Lidingö.

Trafikverket Region Stockholm, utfärdade i februari 2014 ”Regional cykelplan för Stockholms län 
2014-2030”, som syftar på att förbättra det regionala cykelvägnätet i Stockholmsområdet. Planen tar
upp problem av karaktären trafikfarliga områden och punkter med framkomlighetsproblem. Det 
regionala cykelvägnätet har endast en mindre sträckning inom Lidingö Stad, vilket sträcker sig från 
Lidingöbron i två stråk några kilometer in på ön. Den korta sträckningen av det regionala 
cykelvägnätet medför att trafikverkets rapport inte tar hänsyn till helheten av systemet på Lidingö, 
utan bara fokuserar på den särskilda del som ingår i det regionala cykelvägnätet. Trafikverket tar 
heller inte upp eventuella strukturella brister i nätet, och har enbart utfärdat en plan som behandlar 
detaljer i det redan existerande nätet.

1.2 Syfte
Stockholmsregionen växer sig större för varje år och trafiken ökar samtidigt i stadig takt, vilket 
ställer nya och högre krav på transportsystemet. Lidingö stad uttrycker samtidigt i flera officiella 
plandokument att de vill verka för en förskjutning till mer hållbara transportmedel. Ett alternativt 
sätt att förflytta sig är med cykel, den ger inga utsläpp och tar upp mindre plats i trafikrummet. På 
köpet får cyklisten även motion, vilket både främjar den personliga hälsan och folkhälsan.

Syftet med arbetet är att genom analys av cykelvägnätet på Lidingö, lyfta fram eventuella brister i 
nätet som har en negativ inverkan på benägenheten att välja cykeln framför andra transportmedel. 
Om det är möjligt att belysa var eventuell strukturell svaghet finns, samt beskriva svaghetens 
karaktär, så blir det i andra hand möjligt att rent praktiskt åtgärda det påvisade problemet. I de fall 
direkta problem hittas, motiveras det tillsammans med en teoretisk bakgrund varför en förändring 
vore lämplig att genomföra.

1. Vilka egenskaper bör ett cykelvägnät ha?

2. Hur är det möjligt att identifiera och beskriva svagheter i Lidingö Stads cykelvägnät?

3. Vilka typer av åtgärder kan förmildra eventuella brister i cykelvägnätet på Lidingö?

Kunskap om vad det är som styr benägenheten att välja cykeln som transportmedel är till stor hjälp 
för att förstå vilka förändringar i infrastrukturen som påverkar villkoren för cykeltrafikanter. Det 
kan låta abstrakt, men vad är det för signaler som infrastrukturen förmedlar trafikanterna under 
deras resa? Det är trots allt en form av kommunikation, om än envägs, som pågår när människor 
förflyttar sig i sin omgivning. Går det att cykla över en plats eller inte? Inger omgivningen säkerhet,
eller är den tvärtemot avskräckande? Infrastrukturens status och dess utveckling spelar roll för 
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staden samt dess invånare, och i det teoretiska kapitlet kommer det att definieras hur dessa samband
fungerar i förhållande till hur en person gör sitt val av resa.

En av de viktiga egenskaperna är att cykelvägnätet är kontinuerligt. Med ett kontinuerligt 
cykelvägnät menas att infrastrukturen är av likvärdig kvalité utan avbrott. Just kontinuitet är något 
som biltrafikanter förväntar sig och oftast erhåller, men för cyklister är det inte alltid säkert att 
verkligen ser ut som förväntat. Varför kontinuitet i ett nät är viktigt kan tyckas självklart, men hur 
påverkar en förbättrad kontinuitet benägenheten att cykla? Det är inte menat som något jag själv 
kommer att undersöka, eftersom det redan gjorts ordentligt i tidigare forskning, utan är snarare en 
retorisk fråga för att lyfta de samband som tas upp i litteraturstudien ”Strategier för ett ökat gående 
och cyklade -  en litteraturstudie om olika faktorers betydelse” som David Lindelöw vid Lunds 
Tekniska Högskola publicerade under 2009.

Trygga vägar är förknippade med trafiksäkra lösningar som får trafikanten att känna säkerhet vid 
färd, oavsett vilket trafikslag det än gäller. Hur trafiksäker en väg är går att undersöka genom att 
identifiera de riskmoment som återfinns för respektive trafikslag. För cykeltrafikanten hittas de 
trafikfarliga momenten i speciella situationer som kommer att redogöras för i närmare detalj i 
kapitel (3) Teori. Lindelöws studie tillsammans med en studie från Väg- och transportinstitutet 
ligger till grund för hur de definitioner av vilka egenskaper som efterfrågas av trafikanter i ett 
cykelvägnät.

Inom området för nätverksanalys finns det flera begrepp som används för att mäta de olika 
egenskaper ett nät besitter. Terminologin är ett viktigt redskap för att kunna förstå och motivera hur 
och varför förbättringar i nätet ska sättas in. Teorin avslutas med att utreda hur några av de 
viktigaste begreppen fungerar, så att deras applikation i den efterföljande metoddelen bättre kan 
förstås.

Den teoretiska bakgrunden tillhandahåller de verktyg som behövs för att kunna analysera Lidingös 
cykelvägnät utefter de egenskaper som cyklister efterfrågar. När man vet vad som efterfrågas blir 
det i nästa steg möjligt att identifiera var i nätet de efterfrågade egenskaperna saknas. Om det går att
hitta brister i nätet, och om det går att åtgärda bristerna, antas det leda till att en mer effektiv resa 
kan erbjudas. I trafiksäkerhetssynpunkt är det intressant att observera trafikföringen på utvalda 
platser för att kunna avgöra hur ofta och vilka typer av konflikter som uppstår. Platserna kommer att
väljas ut med tillhörande motivering om varför just dessa trafiksituationer är lämpliga att observera.

1.3 Avgränsningar
Tillgänglighetsanalys kommer inte att utföras eftersom bedömningen är att Lidingös befintliga 
cykelvägnät innehar god tillgänglighetsgrad för stadens invånare. Specifika detaljfall med bredd 
eller kurvradie av väg kommer heller inte att analyseras. På det trafikseparerade gång- och 
cykelvägnätet finns det på vissa delar målning som anvisar vilken sida respektive trafikslag skall 
befinna sig på. Den här målningen är inte kontinuerlig över hela nätet och är av varierande kvalité, 
men dess utbredning eller kvalitetsgrad kommer inte att analyseras. Analys av hur vägvisande 
skyltning, eller hur infrastrukturens utformning påverkar orienterbarheten förbises, eftersom det inte
är ett av de större problemen i Lidingös slutna nät. Arbetet fokuserar även främst på de 
framträdande cykelstråken inom Lidingö Stad och således är det troligt att lokala brister i nätet har 
förbisetts. Målet med arbetet är inte att tillföra något till diskursen varför cykeln är ett betydelsefullt
inslag i städers trafiksystem, utan studien fokuserar enbart på förbättringar inom nätverket i Lidingö
Stad.
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1.4 Disposition
Uppsatsen består av sex stycken delar. (1) Inledning beskriver syfte och historisk bakgrund. Del (2) 
Nulägesbeskrivning går igenom de förutsättningar som finns på Lidingö. Den tredje delen, (3) 
Teori, behandlar den teori som ligger till grund för metodens utformning i kapitel (4) Metod. Det 
femte kapitlet, (5) Genomförande och resultat, listar under fyra kategorier upp problem funna i 
Lidingö Stads cykelvägnät. Det sjätte kapitlet inleds med en generell diskussion om resultatet för att
sedan övergå till att diskutera kapitel (4) Metod och (3) Teori. I kapitel sju återfinns referenser.

1.5 Historisk bakgrund – Cykeln i Stockholmsområdet
Eftersom ingen historisk forskning som fokuserar på cykeltrafik inom Lidingö funnits, är det 
närmaste som det går att komma Lidingö cyklismens framväxt och generella historia i 
Stockholmsområdet. Historiken är intressant att betrakta för att belysa hur intresset för cykeltrafik i 
Stockholm varierat genom tiden. Den historiska tillbakablicken har sitt ursprung från Martin 
Emanuels doktorsavhandling ”Trafikslag på undantag” från 2012.

Från nöje till nytta
Cykeltrafikens roll i Stockholms transportsystem har varierat kraftigt sedan cykeln introducerades i 
slutet på 1800-talet. Till en början var cykeln något som enbart överklassen hade medel till, och som
mer var ett nöjesmedelfordon än något som användes i praktiska syften. Fallande priser innebar 
dock att cykeln tids nog gjordes alltmer tillgänglig för en större grupp. Under det tidiga 1900-talet 
övergick cykeln långsamt till att bli ett transportmedel som många människor var beroende av för 
att kunna transportera sig till sin arbetsplats på ett tidseffektivt sätt. Cykeln hade gått från att vara 
ett rikemansnöje till en nyttoprodukt. Andelen cyklister i trafiken växte och vid slutet av 20-talet 
utgjorde de cirka 20% av resorna.

Under 30-talet cementerades cykeln alltmer som ett arbetarfordon. Cykeln hade förlorat sin status 
som modernt fortskaffningsmedel till förmån för bilen som började att synas allt mer på Stockholms
gator. Cykelns trafikandel fortsatte dock att växa under hela 30-talet och den utgjorde en mycket 
stor del av stadens transportsystemmedel. Cykeltrafikens andel i transportsystemet nådde sin 
kulmen under andra världskriget, och uppgick då till ca 70% av fordonspassagerna. Ransoneringen 
av bränsle hjälpte förstås till att dessa rekordnivåer nåddes, men det var i egentlig mening också en 
fortsättning av 30-talets uppgående trend. Mönstret var detsamma även för pendlingstrafik mellan 
Lidingö och Stockholms innerstad.

Efterkrigstidens bilexplosion
Under efterkrigstiden tog personbilen över allt mer, och cykeltrafiken började långsamt att stagnera.
Stadstrafikregimen övergick ifrån att vara ”hushållande reaktiv” till att bli ”expansionistisk 
proaktiv”. En reaktiv regim reagerar på trafikens tillväxt allt eftersom och korrigerar efterhand, 
medan en proaktiv regim utvecklas efter en på förhand bestämd plan. Regimförändringen förklarar 
till stor del varför cykelns förutsättningar förändrades så drastiskt efter andra världskriget, då 
Sverige hade ett ekonomiskt försprång jämfört med övriga Europa. Epoken präglades starkt av att 
bilen ansågs utstråla modernitet och var framtidens transportmedel. Även om cykeltrafiken 
fortfarande utgjorde en stor del av trafiksammansättningen så sattes den på undantag i 
planeringspraktiken till förmån för just bilen, men även till följd av utvecklingen av Stockholms 
tunnelbana som expanderade kraftig under de nästföljande decennierna. 

Cyklismen var sällan föremål för debatt i efterkrigstidens partipolitik, utan det var i stor 
utsträckning ingenjörer, planerare och arkitekter som satte agendan. Tjänstemän och tekniska 
experter utövade stor makt inom stadsplaneringen under 50- och 60-talet, och hade stora 
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möjligheter att påverka beslutsprocessen, trots att de i egentlig mening inte aktivt deltog i den. 
Stadsarkitekterna betraktade sig knappast som några ideologer, utan snarare som rationella 
problemlösare. Trots att de på många plan var omedvetna om sitt maktutövande innebar det inte att 
det ej fick konsekvenser.

Just det redogör teknikhistorikern Per Lundin för i sin bok ”Bilsamhället: ideologi, expertis och 
regelskapande i efterkrigstidens Sverige”, Stadens möte med massbilismen innebar att staden skulle
anpassas till bilen och inte tvärtom. Med en sådan utgångspunkt formades staden, och de normer 
som samtidigt utvecklades och konsekvent följdes, gjorde att bilstaden skapades per automatik. 
Arvet från den tidsperioden lever kvar än idag och utgör en stor utmaning i planeringsprocessen.
Samtidigt som bilismen anammades under 60-talet började även viss kritik riktad mot just 
biltrafiken att byggas upp under den här perioden. Nils Sterner, redaktör på tidskriften 
Stadsbyggnad uttryckte 1960 oro för bilismens negativa effekter i en av sina artiklar. Han frågade 
sig om det inte var dags att börja fundera på de negativa bieffekter som massbilismen orsakade; 
bilavgaser, buller, livsfarligt smala gångbanor och att barnens lekytor ”offras på bilens altare”. 
Samtidigt var det under det tidiga 60-talet svårt att kritisera bilismen i allt för hårda ordalag om man
fortsättningsvis ville bli tagen på allvar inom trafikdebatten.

Ett exempel på det är Roger Rosén, ledamot i Cykel- och Mopedfrämjandet. Rosén var utbildad 
väg- och vatteningenjör från KTH, och var med den tidens mått mycket radikal i 
trafikfrågedebatten. Rosén argumenterade för cykelns roll, inte bara som verktyg för en förbättrad 
hälsa, utan även för dess avlastande roll inom det personliga transportsystemet. Han menade att en 
förbättrad infrastruktur för cykeltrafiken till stor del kunde avhjälpa de problem skapade av 
bilismen som Stockholm drogs med. Roséns åsikter var ovanliga inom trafikplanerar-
etablissemanget, han ansågs vara för kompromisslös och blev sedermera långsamt utfryst ur de 
etablerade kretsarna av trafikplanerare och ingenjörer.

Miljonprogrammets start i mitten på 60-talet, med många av de nya förorternas uppkomst innebar 
att Stockholm växte på ytan och pendlingsavstånden samtidigt ökade. Tanken om ABC-staden hade 
svårt att slå rot i den bemärkelsen att näringslivet inte attraherades av tanken med kontorslokaler i 
förortsområden. Kombinationen med tunnelbanans utbyggnad och satsningar på bilens tillhörande 
infrastruktur ansågs tillräckliga för stadens invånare i avseendet transportbehov. Det blev även allt 
mer farligt att cykla, och när det fanns andra alternativ som framstod som bättre, valdes cykeln i 
större utsträckning bort till förmån för andra transportsätt. Den här marginaliseringsprocessen 
pågick i princip under ungefär halva miljonprogrammets utförande och var starkt bidragande till 
förskjutningen av transportmedlens fördelning.

Vinden vänder
Sveriges ökade välstånd och historiskt sett kraftiga tillväxt hade möjliggjort en expansiv politik 
inom stadsplaneringen. Svaret på de kraftiga förändringarna i Stockholms innerstad kom i de 
vänsterströmningar som under det sena sextio-talet växte sig alltmer starka. Dessa rörelser tog 
avstånd från kommersialiseringen av stadsrummet, samt från att bilen fått mer och mer utrymme i 
staden. De riktade också skarp kritik mot den slutna process som pågick på stadens 
planeringskontor, och ifrågasatte experternas rätt att ensamma sätta agendan för den framtida 
staden. Även om rörelsen inte hade någon uttalad cykelpolitik i sig, så bidrog de till att cykelns vara
eller icke vara kom högre upp i debatten.

Antalet motioner i stadsfullmäktige som syftade till att förbättra trafiksituationen för cyklister blev 
allt fler, och det var nu som en partipolitisk debatt började att växa fram. Även om cykeltrafiken 
som trafikfaktor fortfarande betraktades med viss skepsis från stadsbyggnadskontorets håll, så 

10



skisserade de upp ett principförslag på en cykelplan år 1970. Planen utgjorde sedermera grunden till
den cykelplan som infogades i ”Trafikplan 1975”, och som tre år senare utvecklades till Stockholms
första cykelplan. När 1978 års cykelplan antogs 1979, beräknades kostnaden för att genomföra den 
till 104Mkr och beräknades ha en genomförandetid på 20 år. Tio år senare hade ca 40 procent 
genomförts, Stockholms stad reserverade sig dock för att ett fullföljande av planen inom en 
överskådlig framtid såg svår att ut genomföra.

Det var inte bara Stockholms kommun som arbetade med att försöka infoga cykeltrafiken i trafiken.
Flera andra kommuner arbetade också med att försöka ge cykeltrafiken bättre förutsättningar. 
Lidingö Stad arbetade fram en cykelplan under slutet av 70-talet, vilket resulterade i ”Cykelplan 
1979”. Kapitel (2) går mer in i detalj på Lidingös Stads cykelplan från 1979. Under 1980-talet avtog
intresset för cykeltrafiken långsamt i större delen av västvärlden, och det kom att dröja ändå fram 
till slutet på 1990-talet, innan cykeltrafiken börjar återkomma i regionala trafikpolicys.

Jag vill avsluta det historiska kapitlet med ett resonemang från Donald MacKenzies ”Inventing 
accuracy: a historical sociology of nuclear missile guidance (1990)”. Han argumenterar för att 
tekniskt utveckling sällan följer en ”naturlig utveckling”. Med det menar han att när ett tekniskt 
system ersätter ett annat, behöver det per automatik inte ske för att det ena är bättre än det andra på 
alla sätt och vis, utan för att det snarare är en socialt konstruerad process som ytterst ligger till 
grund för utvecklingen. När vissa alternativ aktivt väljs bort och inte förfinas, så framstår den 
utvalda tekniken automatiskt som det överlägsna systemet. Med det menar jag inte att det ej satsas 
några resurser på cykeltrafikens infrastruktur idag, för det gör man, utan att resonemanget utgör en 
intressant bakgrund som till stor del inspirerat mitt arbete.

1.6 Cyklismen idag
Cyklismen som rörelse upplever något av en renässans i dagens samhälle, vilket även återspeglas 
inom trafikplaneringen. I dagens kommunala miljöpolicys framstår cykeln i alla fall på pappret som
ett näst inpå självklart inslag i trafikbilden och något som ska befrämjas. MacKenzies tankegång om
att tekniskt utveckling ofta är socialt konstruerad kan reflekteras på städer i dagens sammanhang, 
där cykeln trots sina svagheter har förutsättningar att vara ett trafikslag i trafiksystemet med en 
avlastande effekt.

Samtidigt som allt fler väljer att cykla i Stockholmsområdet har det vuxit fram en ganska aggressiv 
motkultur bland framförallt biltrafikanter gentemot cyklister i innerstaden. Det finns grupper i 
sociala medier vars enda syfte är att organiserat störa sina medtrafikanter, antingen genom att spruta
ner dem med spolarvätska, eller riva upp damm från vägrenen. Inga citat tas upp här, men för den 
intresserade finns det mycket att hitta genom att söka på internet.

1.7 Cyklismen i framtiden
Cykeln verkar ha en given roll i stadens trafik i framtiden, i alla fall om man tittar på kommunala 
trafikplaner runt om i Stockholm. Även Lidingö Stad uttrycker en vilja att satsa på cykeltrafik, som 
de betonar i ”Trafik 2030”. I AGA-området på södra Lidingö pågår för tillfälligt ett stort 
bostadsbyggnadsprojekt där tusen nya bostäder planeras, i Torsvik, Herserud och Lidingö Centrum 
planeras ett förtätande bostadsbyggande att starta inom några år. Befolkningen i Lidingö Stad 
kommer alltså att fortsätta växa, vilket pekar på att transportsystemet måste anpassas till en ny 
situation.
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1.8 Cykelns fördelar och nackdelar
Det finns många fördelar med att cykla, både på ett personligt och miljömässigt plan. En cykel drivs
av muskelkraft och behöver aldrig tankas, det är alltså ett billigt transportmedel som heller inte 
släpper ut några avgaser eller avger något buller. Att transportera sig med cykel är ett exempel på 
hållbart resande, samtidigt får cyklisten motion vilket både gagnar den personliga hälsan och 
folkhälsan. (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2010).

Men det finns även nackdelar med att välja cykeln framför andra transportmedel. En cyklist är t.ex. 
mycket oskyddad, både mot dålig väderlek och i farliga trafiksituationer. En cykeltrafikant är också 
känslig för starka uppförslut, hinder, och cykelvägar med tvära svängar där inbromsning måste ske. 
En av cykelns största nackdelar är att det är ett relativt långsamt fordon som ofta väljs bort vid långa
resor. Forskningen visar att vid längre resor än fem kilometer föredrar många individer andra 
färdmedel än cykel. (Lindelöw, 2009)

1.9 Olycksstatistik för cykeltrafik
Att motionera är som sagt hälsosamt, men att cykla är även förknippat med en förökad risk. I 
jämförelse med bilister utsätter sig cyklister för ungefär sex gånger större risk att skadas i trafiken 
per färdad kilometer, risken att bli dödad i trafiken är ungefär fyra till fem gånger högre. Om man 
vilket ligger i tiden just nu, vill öka andelen cyklister i trafiken, innebär det per automatik att fler 
människor kommer att utsätta sig för en högre risk jämfört med om de skulle färdas med bil eller 
kollektivtransport. Den vetskapen måste tas på allvar och innebär att trafiksäkerhetskraven ökar 
med ett ökat cykelflöde. (Nilsson, 1998) Samtidigt är det också viktigt att vara medveten om att den
stora merparten (80%) av samtliga cykelolyckor är singelolyckor, som oftast orsakas av brist i drift 
och underhåll. Underlaget för den här statistiken är dock mycket bristfälligt, eftersom många 
olyckor inte rapporteras, varken till polismyndighet eller genom sjukhusbesök, så det finns 
anledning att tro att procentandelen i själva verket är mycket högre. (MSB, 2013) Forskning pekar 
på att den relativa risken för cyklister verkar minska då fler färdas över samma stråk (”Safety in 
numbers-hypotesen”), men det innebär inte utifrån det resonemanget att det går att ta 
trafiksäkerheten för given på ett väl etablerat cykelstråk. Det troliga är att bilister vid ett ökat 
cykelflöde blir mer medvetna om att en cyklist kan dyka upp, och på så vis förändrar sitt beteende 
och sänker hastigheten i förtid. (Svensson et al, 2011)
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    2. Nulägesbeskrivning av Lidingö
2.1 Lidingö i korthet
Lidingö kommun är till arealen en av de minsta kommunerna i Sverige med en total yta på 31.12 
km². Befolkningsmängden uppgår till 45223 invånare enligt SCB 2014-06-04. Tillsammans gör det 
Lidingö till en av de mest tätt bebodda kommunerna i Sverige med 1467 invånare/km², vilket 
placerar Lidingö på en femteplats av 290 kommuner i Sverige. Prognoser pekar på att befolkningen 
kommer att växa med 8000-11000 under de närmaste tio åren, vilket är en ökning som till stor del 
kan tillskrivas den förtätning som pågår på flera håll i kommunen. Lidingöbroarna på öns västra del 
är den enda landförbindelsen till Stockholms Stad.

Figur 1. Översiktskarta Lidingö. (OpenStreetMap 2009) En mer högupplöst version finns i bilaga 1.

2.2 Trafikfördelning
Under 2013 så gjorde Trivector AB en resvaneundersökning på Lidingö efter beställning från 
Tekniska Förvaltningen på Lidingö Stad. I rapporten så redovisar Trivector vilka resemönster som 
kommunens invånare har, både för resor inom kommunen och för pendlingsresor, resor där 
resenären lämnar kommunen. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning och 
skickades ut via post till 3150 av kommunens invånare. Av dessa besvarade 45% enkäten och 
redovisade sina resor under en dag på våren 2013. Enkäten innehöll också frågor gällande 
förutsättningarna för resande, attityder och förändringsbenägenhet. Modellen definierade också sex 
stycken geografiska urvalsområden.

 Majoriteten av invånarna har körkort och tillgång till bil, 83% har körkort och 86% antingen
äger eller bor i hushåll som har bil. 

 Sju av tio anser att kollektivtrafik bör prioriteras högre än bil vid beslut som kan leda till 
konflikter trafikslagen emellan. 

 Sex av tio anser att gång/cykeltrafik ska prioriteras högre än bil.
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Figur 2. Geografisk indelning av enkätundersökning. (Trivector AB Resvaneundersökning, Lidingö Stad 2013)

2.2.1 Huvudsakligt färdmedel för resor inom Lidingö
Den genomsnittliga reslängden för resor inom Lidingö är 3,3 km. En klar majoritet, 80% av resorna 
är kortare än 5 km, vilket är nyckelavståndet för cykeltrafik på sommarhalvåret. Enligt Magnusson 
(2003) är det vid resor som är kortare än 5 km möjligt att få en överföring av resor från bil till cykel,
på vinterhalvåret gäller det resor kortare än 3 km. 61% av resorna på Lidingö görs med bil, 20% till 
fots och 9% med cykel. Kollektivtrafiken utgör också den 9% av resorna, 1% redovisas som 
”annat”. I de olika geografiska zonerna skiljer sig fördelningen åt vilket visas i tabellen i figur 4  
nedan. En intressant observation av tabellen är att andelen cykelresor från Brevik/Käppala avviker 
från medelvärdet (9%) på Lidingö. Samtidigt ligger Rudboda/Elfvik högst upp med 13%, trots att 
det rent geografiskt sett är ungefär lika isolerat som Brevik/Käppala.

Figur 3. Cirkeldiagram med trafikfördelning för resor inom Lidingö. (Trivector AB Resvaneundersökning, Lidingö Stad
2013)
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Figur 4. Tabell med trafikfördelning för resor inom kommunen. (Trivector AB Resvaneundersökning, Lidingö Stad 
2013)

2.2.2 Huvudsakligt färdmedel för resor ut ifrån Lidingö
Reslängden för resor ut från Lidingö är i genomsnitt 23,8 km. Majoriteten av
resorna från Lidingö, cirka 60%, går till Stockholms innerstad. Bil används som färdmedel i 49% av
resorna, medan kollektivtrafiken står för 42%. Cykeltrafiken utgör 5% av, och 4% är redovisat som 
”annat”.

Figur 5. Cirkeldiagram med trafikfördelning för resor ut från Lidingö. (Trivector AB Resvaneundersökning, 2013)
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2.3 Befintliga cykelvägar
Lidingö har ett relativt välutvecklat befintligt cykelvägnät av dubbelriktade stråk. Stomnätet är i 
princip helt trafikseparerat från motorfordon, och delar endast trafikrum med gångtrafikanter. Det är
även möjligt att i vissa områden cykla i blandtrafik där gatorna är mindre och hastigheterna lägre. 
Staden har också en cykelräknare på Lidingöbron som används för att mäta flödet av cyklister. Det 
finns möjlighet att hyra cykel på tre platser på Lidingö, vid Lidingö Centrum, i Torsvik samt i 
Baggeby. Uthyrningen startade som ett testprojekt under 2012 och har varit framgångsrikt. I 
framtiden planeras ytterligare uthyrningsplatser, men deras lokalisering är inte bestämd i dagsläget. 
Tyréns AB gjorde under sommaren 2012 en flödesmätning samt kategorisering av nätet och dess 
utbredning. Mätningarna visar att Lidingöbron är en tydlig målpunkt och att cykelflödet avtar ju 
längre ifrån bron mätningspunkten befinner sig.

Figur 6. Stråk och tillhörande cykelflöden på Lidingö. (Tyréns AB, 2012) Högupplöst version finns i bilaga 2.

2.4 Cykelplan Lidingö 1979
I slutet på sjuttiotalet upprättade Tekniska Kontoret i Lidingö Stad sin första cykelplan. I planen 
redogörs att Lidingös cykelbanor inventerats med avseende på säkerhet, framkomlighet och genhet. 
Planen visar att Lidingö år 1979 hade ett förhållandevis väl utvecklat cykelnät, men det fanns trots 
detta många brister på flera håll. Efter att hela stadens befintliga cykelnät redovisats, uttrycks en 
målsättning att knyta samman redan befintliga stråk samt att förbättra genheten. Det ges förslag på 
flertalet standardförbättringar av befintliga stråk, men även förslag på anläggning av nya stråk på 
platser där ingen rådande infrastruktur existerar. Cirka 30 år senare med facit i hand, är min 
bedömning att ungefär 75% av planen har genomförts.
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2.5 Flöden biltrafik
Tyréns AB utförde under 2008 och 2012 två stycken biltrafikräkningar som ligger till grund för 
följande flödesdiagram med tillhörande karta. Trafikflödet är som störst över Lidingöbron och avtar 
desto längre ut på Lidingö man kommer. Södra och Norra kungsvägen som löper från Lidingöbron 
och ut på ön är de mest trafikerade bilvägarna. Lidingös befolkning har under perioden 2000 till 
2010 ökat med 3400 invånare samtidigt som motortrafiken över Lidingöbron har gått ner från 
42500 passager per dag till 38000 passager per dag.

Figur 7. Flödesfördelning av biltrafik. (Tyréns AB, 2008 & 2012) Högupplöst version finns i bilaga 3.
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2.6 Hastighetsgränser för biltrafik
Den maximala hastighetsbegränsningen på Lidingö är 70 km/h, vilket är markerat med rött. 
Sträckor med en begränsning på 50 km/h är markerade med gult, 30 km/h med grönt.

Figur 8. Befintliga hastighetsgränser. (Tyréns AB, 2012) Högupplöst version finns i bilaga 4.

2.7 Kollektivtrafik & befolkningstäthet
Det finns i maj 2014 nio busslinjer på Lidingö, vilka samtliga även trafikerar Lidingöbron och 
ansluter till Ropstens tunnelbanestation. På Lidingö finns även spårvägstrafik, Lidingöbanan, som 
trafikerar den södra delen av ön, även den linjen ansluter till Ropstens tunnelbanestation. Kartan 
undertill visar Lidingös befolkningstäthet i kombination med närhet till kollektivtrafik. Områden 
inom den lila linjen anses ha god tillgänglighet till kollektivtrafik, vilket menas 400 meter eller 
mindre till en hållplats med en turtäthet på 15 minuter i högtrafik. Det finns möjlighet att båtpendla 
från AGA/Dalenum vid Lidingös östra spets, SL-kort gäller. Under rusningstid går båtarna med 35 
minuters intervall.
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Figur 9. Kollektivtrafiktäckning/befolkningstäthet. (Trafik 2030, Lidingö Stad 2013). Högupplöst version i bilaga 5.

2.8 Luftkvalité
Lidingö har tidigare gjort egna mätningar av partikelhalten och på kvävedioxid-nivå, trendmässigt 
har halterna gått ner till 2011 då mätningarna upphörde. Lidingö Stad utför idag inga mätningar av 
partikelhalten själva, men Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds spridningsberäkningar 
visar att partikelhalten underskrider miljökvalitetsnormen inom hela kommunen. Användningen av 
dubbdäck är den största orsaken till att hälsofarliga partiklar sprids i luften. Lidingö Stad planerar 
att under 2014 införa en ny hastighetsplan vilken beräknas ge en positiv effekt på 
partikelhaltnivåerna. (Trafik 2030, 2013)

2.9 Buller
Naturvårdsverkets riktlinje vid nyproduktion av bostäder sätter normen på max 55dBA vid fasad 
och max 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostad. Regeringspropositionen 
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”, 1996/97:53 föreslår att åtgärder för att uppfylla 
god inomhusmiljö bör vidtas om befintliga bostäder utsätts för ekvivalent ljudnivå över 65 dBA vid 
fasad. De beräknas att cirka 200 flerbostadshus och över 600 småhus är bullerstörda från biltrafik 
enligt dessa normer. I ”Handlingsplan mot trafikbuller 2013-2030” har kommunen en uttalad 
målsättning att minska antalet bullerstörda hus.
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2.10 Lidingö Stads Trafikstrategi
I Lidingö Stads trafikstrategi ”Lidingö Trafik 2030” så har staden tagit de nationella 
transportpolitiska målen som utgångspunkt, där staden ska...

”...säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.”
(Mål för framtidens resor och 
transporter. Prop.2008/09:93)”

Trafik 2030 vill verka för tankesättet att det finns en frihet i att inte vara beroende av bilen, samt att 
ge möjligheter för stadens invånare att välja andra trafikslag. Kärnan i visionen är att minska den 
negativa miljöpåverkan som biltrafiken genererar. Kommunen vill få sina medborgare att i första 
hand gå eller cykla, i andra hand åka kollektivt, och i tredje hand resa i en miljövänlig bil.

”Mobility management” är en terminologi som dyker upp i trafikstrategin, termen syftar på 
möjligheten att påverka en resa redan innan ett resbeslut har tagits. Det redogörs för att genom s.k. 
”mjuka åtgärder” skapa en påverkanseffekt, vilken kan bidra till att förändra ett invant beteende 
eller vanemönster. Genom kampanjer, information och marknadsföring hoppas staden kunna visa 
vägen till ett mer hållbart resande. Lidingö Stad har även en utvecklad hälsoprofil där staden 
uppmuntrar till ett beteende som gagnar individens personliga hälsa.

Figur 10. Mobility management. (Lidingö Trafik 2030, 2013)
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Trafik 2030 har fem huvudpunkter, här presenterade hur de förhåller sig till cykeltrafik:

1. En bebyggelsestruktur som förenklar för gående, cyklister och kollektivtrafiktrafikanter. 
”Eftersom Lidingö går mot en utveckling där staden växer, föreslås förtätning i centrala 
lägen vilket leder till högre tillgänglighet. Närhet mellan målpunkter skall underlätta för 
invånarna att gå eller att ta cykeln. Cykel och kollektivtrafik ska ges plats och prioriteras i 
förhållande till biltrafik när ny bebyggelse planeras.”

2. Attraktiva och hållbara resor.
”För att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt måste dessa resor bli attraktivare, 
bekvämare, tryggare och mer trafiksäkra. För cykeltrafikanten är ett gent sammanhängande
nät, vägvisning samt tillgång till parkeringsplatser med väderskydd och låsmöjligheter 
viktiga parametrar. Cyklisterna måste också ha ett nät med god framkomlighet. För att 
uppnå god framkomlighet krävs att cykeltrafiken separeras från biltrafik och gångtrafik 
utmed sträckor där trafikanterna är många och där hastigheterna skiljer mycket mellan 
trafikslagen. Separering har även effekt på trafiksäkerhet och trygghet, vilket resulterar i 
att fler väljer cykel som färdsätt.”

3. En trygg och trivsam miljö för alla.
”För att Lidingöborna ska uppleva trygghet vid gång och cykling ska trafiknäten vara 
belysta och röjda från buskage. Gående ska separeras från cyklister utmed sträckor där 
cyklisternas hastigheter är höga och gående kan känna oro för att kollidera. Det ska finnas 
kontinuitet i gång-och cykelvägnätet med vägvisning och tydliga anslutningar. Nya gång- 
och cykelvägar ska om möjligt planeras genom bebyggda områden och utmed befintliga 
vägar för att undvika känslan av ödslighet. Korsningspunkter mellan gång- och cykeltrafik 
och biltrafik sker till största del i plan genom gångpassager och cykelöverfarter för att 
skapa en levande stadsmiljö. Utmed stråk där gång- och cykeltrafikanternas framkomlighet 
prioriteras separeras dessa planskilt från biltrafiken.”

4. En trafiksäker och tillgänglig ö.
”I tillgänglighetsarbetet ska orienterbarhet och kontinuitet i trafiknätet ses över. Utmed de 
länkar där gång- och cykelnätet saknar kontinuitet och tydliga anslutningar krävs 
vägvisning och fysiska åtgärder. I strävan mot ökad trafiksäkerhet ska staden arbeta för att 
gång- och cykelpassager säkras till 30 km/tim.”

5. Ren luft och minskat buller för hälsans skull.
”Biltrafiken är idag den största källan till utsläpp av koldioxid. Biltrafiken orsakar också 
andra former av luftföroreningar, bullerstörningar och trängselproblem i form av olika 
trafikslags anspråk på utrymme. På Lidingö står biltrafiken för en alltför stor del av öns 
alla resor och transporter. Klimatförändringen är akut och Lidingös invånare kan vara med 
att påverka i positiv riktning. Om fler Lidingöbor går, cyklar, åker buss, båt eller spårvagn 
minskar de negativa effekterna på miljön som biltrafiken för med sig. Om fler går eller 
cyklar främjas dessutom ökad fysisk hälsa.”
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3. Teori
3.1 Introduktion
Teorin har för tydlighetens skull delats upp i sju delmoment, vilka har till syfte att stegvis definiera 
de bakomliggande mekanismer som spelar in då färdmedelsval görs och vilka egenskaper som en 
cykelväg bör inneha. Senare i teoridelen introduceras begreppen stråk, barriär, konfliktzon, hinder 
och nod, som används för att förstå hur Lidingös cykelvägnät är uppbyggt.

De sju teoretiska stegen:
1. 3.2 Vad kännetecknar en bra cykelväg?
2. 3.3 Från resbeslut till färdmedelsval
3. 3.4 Faktorgrupper och faktorgradering
4. 3.5 Hur kan kontinuiteten, genheten och komforten förbättras?
5. 3.6 Hur kan trafiksäkerheten förbättras?
6. 3.7 Effekter och konsekvenser av förändringar
7. 3.8 Nätverksanalys

3.2 Vad kännetecknar en bra cykelväg?
I Cykelplan Gävle 1995 utfördes en enkätundersökningen där cyklisterna själva fick definiera vad 
de uppfattar som viktiga egenskaper för ett cykelnät. Önskelistan formaliserades senare av Väg- och
Transportinstitutet till en fempunktslista med kvalitetskriterierna kontinuitet, genhet, attraktivitet, 
säkerhet och komfort. De efterfrågade egenskaperna stämmer väl överens med vad som i tidigare 
definierats genom studier i Nederländerna. (Niska, 2011)

”1. Kontinuitet: Det räcker inte att bygga en cykelväg här och där. Cyklisterna behöver ett 
sammanhängande cykelvägnät från start- till målpunkt. Cykelvägnätet behöver vara fullständigt, ha 
en jämn och hög standard och vara lätt att hitta i.
2. Genhet: Kriterier för genheten innefattar genomsnittlig restid, fördröjningar (väntetider) 
omvägar, och skillnaden i vägens riktning från riktningen mot målet. Alla säkerhetsåtgärder som 
medför omvägar, förlängd restid och fördröjningar är begränsande för cyklisterna.
3. Attraktivitet: innefattar den upplevda (synliga) kvaliteten på vägen, överskådlighet, växlingar i 
omgivningen och trygghet.
4. Säkerhet: Faktiska och upplevda risker utgör ett hinder för cykling.
5. Komfort: innefattar jämnheten av vägytan, lutningar, hinder och svårigheter att framföra cykeln.”
(Niska, 2011)

Med god kontinuitet menas att avbrott saknas, vilket är en väg-egenskap som är efterfrågad av alla 
typer av trafikanter. Brott i kontinuiteten i ett cykelvägnät behöver inte påverka möjligheten att 
framföra cykeln, men det kan leda till oklarheter i förhållandet till andra trafikslag eftersom 
förutsättningarna plötsligt förändras. Ibland uppstår brott i kontinuiteten av temporär karaktär, det 
kan vara t.ex. vid en korsning där cyklister måste stanna till. I de fallen får kontinuiteten stå åt sidan
till förmån för trafiksäkerheten.

Eftersom cykeln är ett relativt långsamt färdmedel är punkt två en viktig faktor att beakta. God 
genhet minimerar de onödiga fördröjningar som omvägar skapar, vilket får till följd att en mer 
tidseffektiv resa erhålles. Begreppet attraktivitet är svårare att precisera, eftersom det närmar sig de 
subjektiva uppfattningar som hittas på individnivå. Attraktivitets-konceptets flyktighet gör det 
svåranalyserat, men det kan argumenteras för att förbättringar på de andra nämnda områdena även 
ger cykelvägen en ökad attraktivitet. Säkerhetsbegreppet kan delas in i två underkategorier, den 
faktiska säkerheten och den upplevda risken. Det är angeläget att en väg både är säker och upplevs 
som säker, ett resonemang som tas upp senare i kapitlet. Den sista punkten, komfort, kan även 
beskrivas som graden av framkomlighet som påverkas av signalljus, bommar, eller generella 
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problem kopplade till framförandet av cykeln.

3.3 Från resbeslut till färdmedelsval - Lindelöws longitudinella litteraturstudie
Om syftet är att lokalisera problem i cykelvägnät och komma med förslag på förbättringar som ökar
benägenheten att cykla, är det viktigt att förstå den beslutsprocess som pågår hos de individer som 
använder sig av systemet. David Lindelöw utförde 2009 en litteraturstudie, vid namn ”Strategier 
för ett ökat gående och cyklande”, vars syfte var att ”identifiera faktorer som är av betydelse för att 
uppnå ett ökat gående och cyklande i städer”. Lindelöw undersökte ett femtiotal olika typer av 
longitudinella understudier, som var och en analyserade en speciell faktor, t.ex. vanebeteende, 
väderlek, eller avstånd. Vidare undersöktes hur faktorn var kopplad till benägenheten att gå eller 
cykla. Studierna sammanfattades och deras pålitlighet graderades. Utifrån sin analys drog Lindelöw 
flertalet slutsatser om de bakomliggande faktorer som ligger till grund när en individ tar sitt 
resbeslut, gör sitt färdmedelsval och senare vägval. Lindelöw presenterade på samma gång en egen 
modell som baserades på tidigare teorier från andra studier; Efter att ett resbeslut utförts finns det 
olika faktorer som påverkar individens beteende då färdmedelsvalet fattas. Slutligen bestämmer 
individen vilken väg som skall färdas, antingen direkt, eller under färdens gång.

Figur 11. Från resbeslut till vägval. (Lindelöw, 2009)

3.4 Faktorgrupper och faktorgradering
Lindelöw delar in faktorerna i tre faktorgrupper, individuella, externa och resspecfika. De här 
faktorerna korresponderar till viss del mot den fem-punktslista som formaliserats ovan. Efter att en 
resa utförts så revideras individens uppfattning av faktorerna genom en feedback-loop, och 
förutsättningarna för nästa resa kan bli förändrade beroende på hur resenären har upplevt den 
tidigare resan. I det här stycket tas de faktorer upp som Lindelöw använder i sin analys, samt i 
vilken grad det påverkar färdmedelsvalet.
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Figur 12. Faktortyper och deras påverkansgrad på färdmedelsvalet. (Lindelöw, 2009)

3.4.1 Individuella faktorer
Den individuella kategorin innefattar individens egenskaper och förutsättningar vilka ligger till 
grund för färdmedelsval. Den här faktorgruppen är svår att nå genom de verktyg som 
trafikplaneraren har till hands, vilka främst ligger i åtgärder som innefattar infrastrukturen. I nästa 
steg bedömer Lindelöw utifrån sitt insamlade material vilka faktorer som ger tydlig effekt på 
cykeltrafikens storlek. Bland de individuella faktorerna är det endast vane-faktorn som anses ge en 
tydlig effekt på cyklandet. Även om ett vanebeteende ej är direkt påverkbart från planerarens 
synvinkel, så kan vanemönstret indirekt påverkas genom förändringar av de resspecifika faktorerna.

3.4.2 Externa faktorer
Med externa faktorer menas t.ex. säsong, tillfälligt väder eller ärendetyp. Den här faktorgruppen är 
mycket svår att nå genom strukturella åtgärder, och de externa faktorerna påverkar samtidigt 
benägenheten att cykla i hög grad. Den här faktorgruppen är också den som är svårast att komma åt 
ifrån planerarens perspektiv. Tid på dygnet kan dock kopplas till belysningstäthet i cykelvägnätet, 
vilket ger en rent strategisk möjlighet att påverka resenärens beslut genom att ha en heltäckande 
belysningsplan.

3.4.3 Resspecifika faktorer 
Resspecifika faktorer innefattar variabler som t.ex. avstånd, fysisk struktur, trafiksäkerhet och 
destination. Det är i det här faktorelementet som trafikplaneraren har störst möjlighet att påverka. 
Av de resspecfika faktorerna är det flera som anses ha stor relevans. Två tätt kopplade faktorer, 
”restid” och ”avstånd”, bedöms båda ha stor effekt på färdmedelsvalet. De flesta cykelresor är 
kortare än 5 km, och det är här som det finns störst möjlighet att få en migration av resor från 
motorfordon till cykel. Faktorn ”trafiksäkerhet” är en tekniskt kopplad faktor, medan trygghet är 
av mer subjektiv karaktär, vilka båda påvisas ha stor effekt på benägenheten att välja cykeln. I 
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”Tillgänglighet, trygghet och andra subjektiva aspekter” från 2008 definierar Holmberg sambandet 
mellan trygghet och säkerhet.

Figur 13. Matris med trygghet och säkerhet. (Holmberg et al, 2008)

Det centrala med säkerhetsaspekten är att den subjektiva upplevda risken som till största grad styr 
benägenheten att cykla, inte en vägs rent objektiva säkerhet, därför är det viktigt att en cykelväg 
både upplevs som säker, samt är säker i en rent objektiv bemärkelse. Studier pekar också på att vid 
konfliktzoner där säkerheten upplevs som hög, så ökar även riskbeteendet, cyklister som känner sig 
säkra ser sig helt enkelt inte för. Även drift och underhåll utgör en viktig säkerhetsfaktor, men nås 
inte direkt genom strukturella förbättringar som uppsatsen inriktar sig på.

Nedan presenteras den förklaringsmodell som Lindelöw använder sig av för att förstå hur 
beslutsprocessen hos en individ äger rum. Efter en avslutad resa revideras individens uppfattning 
beroende på vilket intryck resan gav, den reviderade informationen ligger sedan till grund för nästa 
resbeslut.

Figur 14. Feedback-loopen av individens beslutsprocess. (Lindelöw, 2009)

Om Väg- och Transportinstitutets fem-punktslista (3.2), baserad på undersökningen från Gävle 
härstammar från ett användarperspektiv, presenterar Lindelöw genom sin litteraturstudie (3.3) en 
mer teoretisk synvinkel med sin analys av de longitudinella undersökningarna. Tillsammans ger de 
båda studierna mig den grund som behövs för att kunna motivera vilka åtgärder som anses ge ett 
cykelvägnät förbättrade egenskaper. Fyra av de fem punkterna från Väg- och Transportinstitutets 
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lista överensstämmer direkt med de faktorer som Lindelöw identifierade i sin studie, 
attraktivitetsfaktorn är som sagt svår att analysera och anses ingå i de övriga fyra begreppen. 
Faktorerna är ofta beroende av varandra och en förbättrande åtgärd där t.ex. en ny cykelbana 
anläggs där ingen redan finns, kan både förbättra kontinuiteten, genheten samt ge ökad komfort.

God kontinuitet (1.), god genhet (2.) och god komfort (5.) leder till minskade avstånd och 
minskad restid.

God säkerhet (4.) är synonymt med bra trafiksäkerhet.

3.5 Hur kan kontinuiteten, genheten och komforten förbättras?
Med stråk menas en etablerad färdväg som är starkt trafikerad. Stråk bör vara av kontinuerlig 
karaktär i det avseendet att vägens kvalité är likartad över hela sträckningen. Är kontinuiteten 
bristfällig längs ett stråk introduceras framkomlighetsproblem och osäkerhetsmoment för både 
gångtrafik, cykeltrafik och motorfordonstrafik. En nod är en knutpunkt där många vägar 
sammanlänkas. Noder hittas ofta i målpunkter eller på platser med centrumfunktion. Om 
kontinuiteten är bristfällig över ett stråk som leder till en nod, kan det i andra hand försvaga nodens 
status i systemet.

Barriärer
En motorled, ett järnvägsspår eller liknande, som ej kan korsas genererar en barriäreffekt för 
cyklister, men även fotgängare, och påverkar stadsmönstrets genhet på ett negativt sätt. 
Barriäreffekter av temporär karaktär kan skapas där cykelväg korsar bilväg med biltrafikflöde som 
under vissa perioder är högt, och om det samtidigt saknas trafikreglerande åtgärder. Det är viktigt 
att överbrygga barriärer i största möjliga mån för att ge nätet större genhet. I TRAST används en 
tregradig färgskala för att redovisa cyklisters upplevelse. Grön står för önskvärt, gul för acceptabelt 
och röd för icke acceptabelt tillstånd. ”Om fordonsmängden är lägre än 5,000 fordon/dygn bedöms 
barriären vara grön. Mellan 5,000 fordon/dygn och 15,000 fordon/dygn gul, och över 15,000 
fordon/dygn röd.” (TRAST, VV & SKL, 2007)

Hinder 
Cyklisters hastighet ger en indikation av framkomlighetsgraden, men kan även vara ett mått på 
komforten, eftersom inbromsning eller stopp upplevs som obekvämt och genererar extra 
ansträngning för en cyklist. Ett glapp i ett stråk där cykelvägen plötsligt försvinner kan skapa hinder
för cyklisten som minskar både nätets kontinuitet och komfort. Det är därför viktigt att minimera 
antalet hinder i cyklistens väg för att erbjuda en maximalt behaglig resa. (Ljungberg, 1982)

Konfliktzoner
Konfliktsituationer ett naturligt inslag i alla trafiksammanhang oberoende av trafikslag, men 
cyklister är mer utsatta eftersom de är oskyddade om kollision inträffar. En konfliktzon är till största
del en trafiksäkerhetsfråga, men kan också innebära ett temporärt brott i nätets kontinuitet. För en 
cyklist manifesterar sig zonerna i t.ex. korsningar eller genom delat vägrum med andra trafikslag. 
Det har visat sig ha positiva för cykeltrafiken om dessa konflikter kan minimeras. I de fall där 
cyklister och fotgängare delar gaturum är det mycket viktigt att det råder klarhet om vilket gaturum 
som tillhör vem. Det är alltså konfliktzoner som det finns risk för att olycka inträffar med andra 
trafikslag eller cyklister emellan. (Bolling, 2000)
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3.6 Hur kan trafiksäkerheten förbättras?
På Lidingö är den stora majoriteten av cykelstråken trafikseparerade, med det menas att de är 
fysiskt avskiljda från motortrafik, vilket innebär att de stora trafikfarorna återfinns i de 
konfliktzoner där cyklister måste dela trafikutrymme med motorfordon, eller korsa bilvägar och 
spårtrafik. I Lidingö Stads Trafikplan 2030 uttrycker man för trafiksäkerhetens skull att stadens 
gång- och cykelvägar i största möjliga mån ska fortsätta att vara trafikseparerade.

3.6.1 Obevakad cykelpassage
Ökad säkerhet erhålles enklast genom att punktsänka bilisternas fordonshastigheter till 30km/h vid 
cykelöverfart, samt genom att förtydliga de i trafiksituationen gällande hierarkierna. Enligt VGU 
(Trafikverket) så ska alla passager vara hastighetssäkrade till 30km/h eftersom krockvåldskurvan 
visar att risken att förolyckas som oskyddad trafikant ökar kraftigt i farter högre än 30km/, och vice 
versa. Studier pekar på att bilister visar högre benägenhet att lämna oskyddade trafikanter företräde 
vid hastigheter kring 30km/h och lägre.

Upphöjning
En upphöjning innebär att ytan i korsningen helt, eller delvis är upphöjd i förhållande till körbanan 
för att på så vis tvinga motorfordon att sänka farten. Ett fartgupp är av mer tvingande art för 
bilförare jämfört med att enbart förlita sig på att skyltad hastighetsbegränsning efterlevs. 
Upphöjningar kan utföras i flera former, bland annat som gupp, kuddar eller att hela körbanan för 
cykelbanan höjs upp. En sådan åtgärd innebär generellt att framkomligheten för cykeltrafik ökar, 
och att framkomligheten för korsande biltrafik minskar. Tyngre trafik påverkas i större utsträckning 
av upphöjningar, och med den eftertanken bör hänsyn tas till var en sådan åtgärd är lämplig att 
utföra eller inte. Om det beslutas att en upphöjning skall anläggas, är det angeläget att tillhörande 
skyltning med eventuell väjningsplikt korresponderar väl till utformningen. Ofta uppfattar cyklister 
att de inte har väjningsplikt om vägbanan är upphöjd, trots att de i vissa fall har det, detta kan leda 
till missförstånd och ökad olycksrisk i korsningen. (Svensson et al, 2011)

Avsmalning
Det finns två vedertagna tillvägagångssätt för att åstadkomma en avsmalning, antingen anläggs en 
mittrefug som delar färdriktningarna, eller en kantstensutskjutning som kortar av överkorsningen. 
Tänkesättet i båda fallen är att tvinga fram en sänkning av hastigheten för motorfordonen. Fördelen 
med en mittrefug är att cyklister kan fokusera på den ena av trafikflödet och sedan det andra, men 
då måste trafikön vara tillräckligt tilltagen för att möjliggöra eventuell slussning. Fördelen med en 
kantstensutskjutning är att cyklistens synbarhet ökar. (Svensson et al, 2011)

Färgläggning
De flesta kommuner använder den brunröda färg som rekommenderas av Stockholms Stad. Studier 
visar att framkomligheten för cyklister utökas genom att färglägga passager, men också att fler 
cyklister inte vrider på huvudet då de gör en överpassage. Det verkar som att färgläggning leder till 
ett mer självsäkert beteende för de som cyklar, vilket är viktigt att ta hänsyn till om man skulle välja
att färglägga en överfart. Forskningen på området är tvetydig och det är inte vetenskapligt belagt att 
färgläggning medför en trafiksäkrare överfart. (Svensson et al, 2011)

3.6.2 Cirkulationsplats
Trafiksäkerheten för cyklister i cirkulationsplatser är ett ämne som det råder viss debatt i för 
tillfälligt, inga vedertagna riktlinjer finns, utan utformningen skiljer sig ofta specifika fall emellan, 
både på kommunal nivå i Sverige och internationellt. En svensk studie visar att i cirkulationsplatser 
där cykeltrafiken är integrerad, så sker olyckor oftast när bilister ska antingen köra in i 
cirkulationsplatsen medan en cyklist cirkulerar, eller när de hamnar parallellt och endera fordon 
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skall köra ut ur cirkulationsplatsen. I fallet trafikseparerad cirkulationsplats så sker olyckor mellan 
motorfordon och cyklist oftast då cykelbanan är dubbelriktad och när en cyklist färdas över ena 
infarten i medurs riktning. Ibland är bilister inte medvetna om att det kan dyka upp en cykel från 
höger, utan fokus är riktad på annan motorfordonstrafik åt vänster in i cirkulationsplatsen. 
(Sakshaug et al, 2010)

Blandtrafik med övrig fordonstrafik
Enligt Trafikverket är en sådan här lösning endast acceptabel om antalet motorfordon < 10 
000/dygn och antalet cyklister är < 1000/dygn. Cykeltrafiken måste även vara enkelriktad i samtliga
infarter och cirkulationsplatsen måste vara enfältig.

Cykelfält
Det råder delade meningar om cykelfält är att föredra i cirkulationsplats eller ej. I Köpenhamn och 
Stockholm använder man sig av cykelfält i vissa cirkulationsplatser, men i Storbritannien så varnar 
man för att använda sig att cykelfält i den här situationen, eftersom det inte finns någon forskning 
som tyder på att det ökar säkerheten för cyklister, utan snarare pekar på motsatsen. (Sakshaug et al, 
2010)

Avskilt från övrig fordonstrafik på egen bana
Om cykeltrafiken inte blandas med övrig trafik måste den ledas i separata cykelpassager, som även 
kan gälla för gångtrafikanter. I Trafikverkets VGU rekommenderar man en hastighetssäkring på 
30km/h även här, men om cirkulationsplatsens körspårsradie inte överstiger 35m, så anses det inte 
krävas några ytterligare åtgärder, eftersom en begränsad radiell längd medför en tvingande 
hastighetssänkning. Stockholms stad har högre krav på sin utformning och tillägger användning av 
beläggning med avvikande färg. Är cykelvägen dubbelriktad eller tillfarterna för bil flerfältiga så 
rekommenderar de alltid att någon extra fartsänkande åtgärd i anslutning till överfarten. I studien 
”Cyclists in roundabouts” visar att den trafikseparerade lösningen är den mest eftersträvansvärda i 
trafiksäkerhetssyfte, men varnar samtidigt för problemet med cyklister som inträder i cirkulationen 
ifrån den färdriktning som infaller på motorfordonens högra sida. (Sakshaug et al, 2010)

3.6.3 Signalreglerade korsningar
Trafiksignaler används för att säkerställa ett jämnt periodvis flöde i korsningar där flödet ligger 
mellan 10 000 och 30 000 fordon/dag. En signalreglerad korsning är alltjämt den minst trafiksäkra 
lösningen ifrån ett cykelperspektiv, i första hand rekommenderas antingen planskildhet eller 
cirkulationsplats vid höga flöden. Trafiksignaler är även förknippade med viss fördröjning eller 
inbromsning, vilket cyklister är extra känsliga för. En genomsnittlig väntetid på under 15 sekunder 
anses vara bra, och en genomsnittlig väntetid över 20 sek anses dålig. (GCM-handboken, 2010)

Detektering av cyklister
Tryckknappar betraktas numera som omodernt där stora flöden av cykeltrafik finns etablerade 
eftersom de i sig utgör ett hinder. För den mer cykelvänliga policyn finns en modernare lösning som
inte påverkar cyklisternas framkomlighet i lika stor grad. GCM-handboken rekommenderar att 
detekteringsslingor grävs ned 20-40 meter innan signalens placering, så att cyklister i bästa fall kan 
ta sig förbi korsningen utan att tvingas upphäva den rörelseenergi de anskaffat sig. Det finns olika 
varianter av detekteringsmetoder, och den optiska typen är den variant som har bäst träffsäkerhet, 
men är även den mest kostsamma. I tester som trafikverket gjort ligger detekteringsgraden på 87-
97% med fiberlösning, och kring 47-55% med induktiva slingor. (GCM-handboken, 2010)

Förskjuten cykelbox och förgrönt
Tankegången i båda av de här lösningarna är att ge cykeltrafiken ett försprång in i korsningen, för 

28



att på så vis ge motorfordon större chans att upptäcka dem i tid. Olycksstatistiken visar att det är 
främst då motorfordon skall göra högersväng, och cykeltrafiken ska fortsätta rakt fram som olyckor 
sker. Förskjuten cykelbox innebär att man målar en tydlig ruta framför om fordonstrafiken, 
samtidigt som motorfordonen har en stopplinje som är ligger bakom cykelboxen. En sådan lösning 
medför att cyklister blir mer synliga och även får en ”tjuvstart”, och på så vis kommer först in i 
korsningen. Enligt (VV, 2000:48) i den nationella strategin kan ”risken för personskada minskas 
med ca 35 % genom en tillbakadragen stopplinje för bilar”. I GCM-handboken är resonemanget är 
likvärdigt, och där rekommenderas förgrönt, alltså att ge cykeltrafiken grönt ljus några sekunder 
innan övrig trafik, vilket medför att cyklister kommer iväg något innan biltrafiken.

Leda cykeltrafik förbi trafiksignal
I en korsning där blandtrafik råder kan det i vissa för framkomlighetens skull, vara möjligt att leda 
högersvängande cykeltrafik till höger om trafikljuset, och på så vis möjliggöra högersväng trots att 
trafikljuset visar rött. I sådana här situationer är det mycket viktigt att då lösa den konflikt som 
uppstår med gående som skall korsa gatan framför de stillastående motorfordonen och eventuell 
konflikt med cykeltrafik som parallellt går över korsningen och in på samma cykelbana. Samtidigt 
måste det också göras en avvägning i trafiksäkerhetssynpunkt om det är en fullgod lösning.
(Svensson et al, 2011)

3.7 Effekter och konsekvenser av förändringar
I Elvik (2008) redogörs tydligt för hur förändringar för gång- och cykeltrafikanter påverkar både 
individen och systemet som helhet. Elvik skiljer på effekter och konsekvenser där det förstnämnda 
definieras som omedelbara effekter, och konsekvenser som dem för- och nackdelar vilka skapas 
genom en förändring. Vidare menar Elvik att en förändring i systemet kan ses som en orsakskedja, 
där en faktorförändring som förändrar restiden, i nästa steg förändrar resebeteendet i form av t.ex. 
vägvalet. I det tredje steget kommer konsekvenserna som är en följd av det förändrade beteendet.

Figur 15. Effekter och konsekvenser. (Elvik, 2008)
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3.8 Nätverksanalys
I området för nätverksanalys finns det flera begrepp som är kopplade till nätets egenskaper,  
kontinuitet, genhet och komfort, som beskrivits tidigare i uppsatsen. Det finns alltså flera olika sätt 
att kvantitativt beskriva hur väl ett nät förhåller sig till t.ex. genhet eller kontinuitet. Varje 
beskrivningsmodell har både styrkor och svagheter. Nackdelen hittas i svårigheten att tolka 
resultatet utan någon referens eller möjlighet att jämföra det med annan likvärdig data. Det finns 
risk för att det slutgiltiga resultatet inte blir mer än en abstrakt siffra. En kvantitativ analys kan dock
vara användbar, om det finns liknande material att ställa resultatet i relation till. Analysen i kapitel 
(5) kommer inte att kvantitativt mäta dessa egenskaper, men begreppen i sig utgör en viktig del i 
tankegången, analysens utförande och slutligen hur potentiella problem kan identifieras. Nedan så 
tas några av de kvantifierbara egenskaperna i ett nät upp.

Maskvidd
Nätets maskvidd är ett mått på hur långa sträckorna mellan korsningspunkterna är, vilket i andra 
ordalag kan beskrivas som ett mått på hur gent ett nät är. Den här måttet beskrivs enklast som ”det 
minsta stängda elementet i ett nätverk”, ju mindre avståndet är mellan parallella vägar, desto högre 
blir tätheten och vice versa. (Dill, 2004)

Sammanlänkning
Hur väl sammanlänkat ett nät är kan beräknas genom att dividera antalet gatusegment med antalet 
korsningar plus återvändsgator. Enligt teorin så är ett nät bättre sammanlänkat ju fler 
korsningspunkter som är kopplade till varandra. Det får till följd att ju högre den kvoten som 
beräknas fram är, desto större kontinuitet finns i nätet. (Dill, 2004)

Täthet
Är ett mått på hur många meter väg som finns inom ett på förhand bestämt område. I teorin 
divideras antalet meter väg med områdets storlek, alternativt antalet korsningspunkter inom ett 
område. Ju större kvoten är, desto större täthet finns, vilket är en indikator på hög kontinuitet och 
genhet i nätet. (Dill, 2004)

Kvartersstorlek
Det här begreppet beskriver hur stora kvarteren är i det analyserade området är. Är kvarteren 
mindre, leder det till att de barriäreffekter som ett kvarter orsakar minimeras. Den här terminologin 
är som bäst applicerbar i de fall där stadsbilden följer ett mer traditionellt rutmönster, men går även 
att använda i mindre tätbebyggda situationer. (Dill, 2004)

Ruttens direkthet
Fritt översatt term från engelska ”route directness”. Direktheten beskrivs genom kvoten mellan den 
färdade vägen och fågelvägen, och beskriver hur ”direkt” en vägrutt är från startpunkt till slutpunkt.
I det mest optimala fallet är ratiot 1, vilket betyder att den färdade vägen är lika lång som 
fågelvägen.  Det är sällan så det ser ut i realiteten, i undantagsfallet om man färdas längs en lång rak
väg. Ju lägre den här kvoten är, desto större genhet besitter nätet. Den här metoden lämpar sig dålig 
till systematiska undersökningar, utan ska främst användas då man vill undersöka direkthet mellan 
två på förhand valda punkter. (Dill, 2004) GCM-handboken sätter 1.25 som riktvärde på 
genhetskvoten, men i vissa fall kan genhet upp mot 1.5 accepteras.
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    4. Metod
4.1 Metodens utformning
Med bakgrund av studien från VTI och Lindelöws litteraturstudie har de faktorer som valts ut,  
enligt den teoretiska bakgrunden en tydlig positiv effekt på benägenheten att välja cykeln som 
transportmedel. Om benägenheten att cykla för en individ ökar till följd av förändringar i restid, 
avstånd och trafiksäkerhet antas det vara på de områden förbättringsåtgärder bör sättas in.
Den inventering av möjliga förbättrande åtgärder som har gåtts igenom i den teoretiska delen 
kommer att delvis ligga till grund för de resonemang som följer i kapitel (5) Genomförande och 
resultat. Från trafikplanerarens perspektiv är det främst genom de resspecifika faktorerna som det 
finns möjlighet att aktivt kunna påverka nätets kontinuitet, genhet, komfort och säkerhet. 
Uppgiften är att i Lidingös cykelvägnät identifiera problem som påverkar avstånd, restid samt den 
objektiva säkerheten i det trafikseparerade cykelvägnätet.

Cykelvägnätet på Lidingö är välkänt för mig sedan tidigare och mina förkunskaper om hur dess 
utbredning ser ut är goda. Trots det måste min egen uppfattning av nätet uppdateras genom 
okulärbesiktning för att kunna identifiera så många som möjligt av nätets brister. Inventering av 
cykelvägarna kommer att ske genom att färdas längs de framträdande cykelstråken, men inte i det 
lokala nätet. Eftersom Lidingös nät är småskaligt spelar den lokala genhets-aspekten mindre roll 
eftersom det oftast finns en alternativ färdväg inom 250m. I det första steget kommer analys av 
nätet och dess förhållande till kontinuitet, genhet och komfort att utföras. Tanken är att belysa var 
eventuella problem finns, för att kunna ge förslag på förbättrande åtgärder. Kontinuitetsproblem 
hittas genom att särskilja stråk som hastigt avslutas och som samtidigt har en närhet till andra stråk. 
Samtliga av genhets-problemen identifierats genom analys av nätets utbredning och hur 
maskvidden förhåller sig de till befintliga vägelementen.

I det andra steget kommer cykelvägnätet och dess förhållande till trafiksäkerhet att analyseras.  
Båda två av dessa analyser kräver, i första hand fjärranalys av nätets utbredning samt dess 
förhållande till annan trafik, och i andra hand studier i fält s.k. observationsstudier för att mer i 
detalj kunna beskriva de problem som möjligtvis kan existera. Syftet med observationsstudierna är 
att upptäcka om och hur eventuella konflikter uppstår mellan trafikslagen, men inte att kvantifiera 
dessa. Det är inte tidsmässigt möjligt att studera samtliga intressanta trafiksituationer, utan studierna
kommer att rikta in sig på de korsningspunkter där trafikflödet är högt och cykeltrafiken delar 
gaturum med biltrafik på ett eller annat sätt. De här situationerna hittas i närhet till främst Södra 
Kungsvägen där de observerade trafikflödena är höga enligt Tyréns AB trafikflödesräkningar som 
beskrevs i första kapitlet.

4.2 Applicering: Öka kontinuiteten, genheten och komforten
Avstånd och restid är knutna till varandra, men det innebär inte automatiskt att de alltid är 
likvärdiga. Analys av vägnätet utförs för att kunna hitta de platser där restiden kan kortas ned 
genom aktivt överlappande åtgärder samt genom att hinder elimineras för ökad komfort. Den 
förväntade effekten om en förbättrande åtgärd vidtas blir att framkomligheten ökar, som i ren 
praktisk bemärkelse innebär att cyklisten inte behöver bromsa in och på så vis förlora sin 
rörelseenergi. När hinder elimineras och ger förkortad restid behöver det inte innebära att det 
egentliga avståndet mellan målpunkter blir mindre, men den generella framkomligheten ökar vilket 
leder till en mer komfortabel resa.

Åtgärder som minskar avstånden kan minska restiden om de utförs på rätt sätt. Med det menas att 
ett fågelvägen kortare avstånd inte automatiskt behöver leda till en kortare restid, om det i stället 
finns hinder i trafikantens väg kan det leda till att restiden ökar. Avstånden kan minskas genom 
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anläggning av ny cykelbana där sådan saknas, en sådan åtgärd påverkar genheten positivt. Till 
exempel kan det finnas situationer där trafikseparering övergår i blandtrafik för att sedan övergår till
trafikseparerad bana igen. Enligt teorin ger det positiva effekter om det går att sammanfoga 
cykelbanorna för att skapa ett mer kontinuerligt nät.

4.3 Applicering: Öka säkerheten
Den farligaste konflikten återfinns, som tagits upp upp i teorin, på de platser där cykeltrafiken 
korsar biltrafik. Trafiksäkerhetsmässigt är det lämpligt att dessa överfarter sker där biltrafikens 
hastighet är begränsad och även säkrad till 30km/h, eftersom kollisioner trafikslagen emellan blir 
mycket värre i högre farter. Samtidigt är det också lämpligt att försöka minimera antalet överfarter i 
största möjliga mån, eftersom det påverkar både den upplevda säkerheten positivt, samt eliminerar 
det hinder som korsande trafik utgör. På Lidingö finns det inte några cirkulationsplatser med 
blandtrafik, men det finns däremot flera stycken där trafikseparerade cykelstråk med dubbelriktning
löper genom cirkulationen, vilket utgör en viss säkerhetsrisk enligt olycksstatistiken. I dessa 
situationer är det viktigt att det finns fartreglerande åtgärder om cirkulationen har en radie över 35 
meter.
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    5. Undersökningens genomförande och resultat
5.1 Introduktion
Lidingö är som i inledningen påpekats, en till ytan en liten kommun med förhållandevis stor 
befolkning. Som en av de mest tätbefolkade kommunerna i Sverige finns här, i alla fall på pappret, 
goda möjligheter att generera ett ökat cyklande. Lidingö är som namnet antyder en ö, vilket medför 
att arbetspendling från ön styrs av att pendlare måste ta sig till Lidingöbrons nod för att kunna 
lämna ön. Det finns båtlänk till Nacka och Nybrokajen, men den är ganska begränsad i dagens läge 
med sin låga turtäthet. Om man i stället vänder på resonemanget och ser det positiva med att 
cykelpendlare måste ta sig över Lidingöbron, så är effekten att en tydlig stråkbild utstrålar sig från 
brons fäste ut på ön. Det är således angeläget att dessa stråk som redan existerar, förstärks för att 
kunna erbjuda ett effektivt resealternativ med så få hinder som möjligt.

Lidingöbrons egenskap som nod ligger som sagt till stor grund för hur resten av trafiksituationen på
ön utvecklar sig. Det är inte bara de befintliga cykelstråken som strålar från bron ut på Lidingö, utan
även övriga trafiktypers infrastruktur. Följden av detta intima samband innebär att övriga 
trafikelement i stadsbilden genom sin närliggande natur genererar starka barriäreffekter för andra 
trafikslag. Lidingöbanan skapar inte bara en barriär för cykeltrafiken, utan även för biltrafiken. 
Biltrafiken skapar med sin infrastruktur i sin tur en barriär för gång- och cykeltrafikanter. Eftersom 
både Norra Kungsvägen, Södra Kungsvägen och Lidingöbanan utgör stora barriärer vore det, både 
ur komfort- och trafiksäkerhetssynpunkt lämpligt om det finns kontinuerliga stråk på bägge sidor 
om barriärerna. Om det går att skapa redundans i cykelvägnätet är det troligt att det skulle innebära 
att barriäröverskridande manöver ej skulle behöva göras lika ofta, vilket i sin tur ger positiva 
effekter för både trafiksäkerheten och komforten. Det är alltså av största intresse att försöka 
sammanlänka, kringgå eller överbrygga de cykelvägavsnitt inom staden som kan avhjälpa den 
problematiken. Följande översiktskarta över stråken stämmer väl in mot de trafikflöden som Tyréns 
AB uppmätt. Stråkbilden är också snarlik, med enda skillnaden att jag har valt att förlänga 
cykelstråken ytterligare ut på Lidingö för att täcka in en större del av ön.
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Figur 16. Stråkutbredning på Lidingö med barriärer och nod.
Stråket på Lidingös norra del kommer hädanefter att kallas det ”Norra stråket”, det mittersta stråket 
kommer att kallas det ”Centrala stråket”, och det stråk som löper längs Lidingös södra del kallas det
”Södra stråket”. Det Centrala stråket är av mer speciell karaktär eftersom det går förbi Lidingö 
centrum för att sedan ansluta till och övergå som det Södra stråket. Det finns även ett stråk av mer 
lokal karaktär som löper i nord-sydlig riktning, det stråket har visat sig redan vara kontinuerligt och 
behöver inte förstärkas.

Samtliga av de etablerade cykelstråken löper även redan längs de mest befolkningstäta delarna på 
Lidingö, huvudstråkens utbredning passar in mot kartan över befolkningstäthet på sida (17). Det 
faller sig därför naturligt att förstärka de redan existerande stråken och öka kontinuiteten på de 
cykelvägar som är mest trafikerade. Samma resonemang kan appliceras på nätets genhet där 
förstärkande åtgärder bör sättas in där de ger tydligast effekt. I Lidingös sydöstra del, där tillgången 
till kollektivtrafik erbjuder något sämre tillgänglighet än på de övriga delarna av ön, är det ännu 
viktigare att kunna tillhandahålla alternativa sätt att resa på.

5.2 Problemområden
I följande kapitel kommer de problemområden som funnits att delas upp i fyra olika kategorier, 
kontinuitet, genhet, komfort och trafiksäkerhet. Uppdelningen härstammar från de fyra faktorer som
verkade ha stark påverkandsgrad för cyklisters resval i det teoretiska kapitlet. Ofta är det svårt att 
placera ett visst problem i en specifik kategori, grupperingen är således ordnad efter den mest 
framträdande brist som hittats i respektive situation. En förbättrande åtgärd på en problempunkt kan
alltså ge positiva effekter på flera nivåer. Samtliga översiktsbilder är av illustrerande karaktär och är
inte förslag på de mest lämpliga lösningarna, eftersom det finns för- och nackdelar med de flesta av 
förslagen.

Figur 17. Funna problemområden i Lidingös cykelvägnät.
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5.3 Kontinuitetsbrister
5.3.1 Islinge hamnväg (Koordinater: WGS84 59°21'46.9"N 18°7'11.8"E )
Det Centrala stråket löper ifrån Lidingö centrum, ner till brohuvudet för att sedan ansluta till 
Lidingöbron. Cyklisterna är trafikseparerade över hela det Centrala stråket förutom den bit som 
löper över Islinge hamnväg, där cykeltrafik och biltrafik delar gaturum tillsammans i en brant backe
som sedan viker av norrut mot anslutningen till bron. Vägen används även till parkering, vilket tar 
ytterligare anspråk av det redan begränsade gaturummet. Tyréns AB flödesmätningar indikerar att 
cykelflödet är högt, Islinge hamnväg är även en av tre möjliga anslutningsmöjligheter till 
Stockholm för cykeltrafikanter till och från ön. Biltrafikflödet är förhållandevis lågt, men med tanke
på att avsnittet utgör en viktig länk för cyklister vore en åtgärd som förtydligar trafiksituationen 
lämplig. Utifrån nätverksterminologisk synvinkel ger det här problemet Lidingös nät en lägre grad 
av sammanlänknings-kvot, i alla fall i hänseende till det trafikseparerade cykelvägnätet.

Figur 18. Funnen kontinuitetsbrist i det Centrala stråket.

Problemet uppenbarar sig när cyklister färdas nedför backen, där det är möjligt för cyklister att 
uppnå mycket höga farter i närhet till biltrafik vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. Även om 
det inte är möjligt eller ens nödvändigt att försöka sänka cyklisternas farter, bör det ändå ses över 
om någon form av cykelbana kan målas för trafik som färdas nedför i backen. Till problematiken 
hör att stråket löper igenom en viadukt, vilket försvårar eventuell breddning av vägen. En möjlig 
lösning skulle kunna vara att bredda vägen i största möjliga mån och anlägga en målad cykelbana 
längs vägens norra sida, så att det tydligt framgår vilken del av gaturummet som tillhör vem. Med 
en sådan lösning bör både tryggheten tillsammans med trafiksäkerheten öka. På vägens södra sida 
finns en trottoar som nyttjas av både cykel- och gångtrafik. Det bedöms inte som lämpligt att skapa 
en GC-väg och dubbelrikta trafiken på trottoaren vid vägens södra sida eftersom de höga farterna 
som cyklister ofta har i nedförsbacken skulle leda till stora osäkerhetsmoment för fotgängare eller 
cyklister på väg uppför i backen. (Fotografi från platsen finns på sida 61.)

5.3.2 Herserudsvägen (Koordinater: WGS84 59°21'23.9"N 18°8'8.9"E )
I nära anslutning till det Södra stråket finns en bro som överbryggar barriären Lidingöbanan skapar, 
vilket ger ett bra utgångsläge till att öka kontinuitetskvoten. Över bron finns ingen etablerad 
cykelväg, utan cykeltrafik tvingas in en konfliktzon när de måste korsa Herserudsvägen på ett avigt 
sätt antingen innan, eller efter bron beroende på vilken färdriktning det rör sig om. Eftersom 
Lidingöbanan redan aktivt överbryggas av bron, vore en förstärkning av kontinuiteten över samma 
bro gynnsam att utföra. 

35



Figur 19. Förslag på sammanlänkning vid Herserudsvägen.

Den från norr inlöpande gång- och cykelbanan passerar tätt inpå en bensinmack där sikten i 
överfarten är dålig. Det finns rent fysiskt utrymme på bron att göra en större åtgärd som förlänger 
GC-vägen mot det Södra stråket. En omledning av cykelvägen skulle inte bara generera en tydligare
trafiksituation, utan också skapa synergieffekt med förslaget till lösning i punkt (5.11) 
implementeras, där genheten till det Södra stråket ökas. (Fotografi från platsen finns på sida 62.)

5.3.3 Siggebovägen, med tillhörande trappa (Koordinater: WGS84 59°21'49.6"N 18°7'40.5"E)
Siggebovägen är en återvändsgata belägen i Torsviksområdet där trafikflödet bedöms som lågt både 
för bil- och cykeltrafik. Gatan används till stor del av bilparkering, och längs dess södra del finns ett
parkområde. Problematiken hittas i att kontinuiteten avbryts av den trappa som finns i anslutning till
det Centrala stråket. Det är alltså svårt för cyklister som vill färdas över gatan antingen från det 
Centrala stråket eller tvärtom, eftersom trappan är ett hinder som tvingar resenären att sitta av, eller 
alternativt välja annan färdväg och ansluta till stråket på annat sätt.

Figur 20. Brott i kontinuiteten vid Siggebovägen.
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I andra hand finns heller ingen egen cykelbana på Siggebovägen, men det bedöms inte som 
nödvändigt att en sådan bör anläggas, eftersom flödet av biltrafik är lågt och farterna inte är höga. 
Sammanlänkings-kvoten dock skulle påverkas positivt om förändring gjordes så att en cyklist kan 
färdas utan att tvingas sitta av. Till svårigheterna hör att det finns begränsat med yta att göra en 
breddning på, vilket kan tvinga fram att en del av trappan i så fall kan komma att tas i anspråk på 
fotgängares bekostnad. (Fotografi från platsen finns på sida 63.)

5.3.4 Mosstorpsvägen (Koordinater: WGS84 59°21'30.8"N 18°8'38.7"E)
Stråket längs Mosstorpsvägen är av karaktären ”parallell anslutning”, vilken är den länk som 
kopplar samman det Södra stråket med det Lokala stråket. Här avtar kontinuiteten och ingen 
cykelbana finns tillgänglig, utan cykel- och biltrafik delar gaturum. Vägen trafikeras också av 
busslinje 206, som är det enda motorfordon som har möjlighet till genomfart och kan ansluta till 
Läroverksvägen i öster. Vägen är till största del en återvändsgata med fartbegränsning på 30km/h, 
men dess centrala karaktär i villaområdet tillsammans med anslutningen till Södra Kungsvägen 
placerar biltrafikflödet på cirka tusen fordon per dag enligt Tyréns trafikmätning år 2012. Att 
anlägga cykelbanor längs Mosstorpsvägen är svårt eftersom det finns begränsat med utrymme 
sådana. Frågan är om det är direkt nödvändigt att göra det heller med tanke på de låga farter som är 
motorfordon är reglerade till och att trafikflödet ligger på grön nivå enligt TRAST.

Figur 21. Gata med blandtrafik, Mosstorpsvägen.

I T-korsningen vid Södra Kungsvägen hittas ytterligare oklarheter trafikslagen emellan. 
Anledningen till detta är eftersom det inte finns någon infrastruktur som leder cykeltrafiken varken 
in från eller ut på Mosstorpsvägen från angränsande cykelstråk. T-Korsningen vid Södra 
Kungsvägen är försedd med trafikljus som inte alltid respekteras av cykeltrafikanter. Antingen för 
att de lämnar vägen genom att köra upp på gångbanan och på så vis kör förbi till höger om 
trafikljuset, eller för att de kör mot rött ljus om väntetiden om är för lång. I det teoretiska kapitlet så 
introducerades lösningen om att leda cykeltrafiken förbi trafikljus vid högersväng, för att på så sätt 
förhindra ett för cykeltrafikanten onödigt stopp. Förslaget är alltså att utreda hur en sådan lösning 
bör genomföras på bästa sätt. Komfortmässigt står det dock klart att situationen inte är optimal för 
cyklister, och eftersom de tvingas till oförutsägbart beteende, så blir det i andra hand ett problem 
rent trafiksäkerhetsmässigt för den biltrafik som antingen färdas in på eller ut från Mosstorpsvägen.
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5.3.5 Söder om Södra Kungsvägen, AGA till Skärsätra, samt genom Parksätra (Koordinater: 
59°20'35.6"N 18°10'8.3"E)
Södra Kungsvägen löper från Lidingöbron och ut mot Gåshaga på Lidingös södra del. Det Södra 
cykelstråket löper söder om Södra Kungsvägen men avslutas tvärt vid spårvagnshallarna i AGA. 
AGA-området är en plats under kraftig förändring i dagsläget, nya spårvagnshallar och flertalet nya 
bostadshus har byggts samt kommer att byggas. Inflyttningen har skett etappvis med start under 
2012. Totalt kommer cirka tusen nya bostäder att skapas, vilka beräknas vara helt färdigställda år 
2020. Med Lidingös mått mätt är det alltså en mycket stor stadsdel som börjar att ta form i AGA. 
Det förstärker argumentet av att tillhandahålla ett kontinuerligt cykelstråk på ”rätt sida” om den 
barriär som Södra Kungsvägen och Lidingöbanan tillsammans genererar. Den nya trafikapparaten 
som kommer att byggas i AGA inkluderar en förbättring för gång- och cykeltrafikanter, men ett 
helhetsgrepp bör tas med tanke på hur det resterande GC-nätet ser ut öster om AGA.

I korthet är problemet att det saknas ett kontinuerligt cykelstråk söder om Södra Kungsvägen från 
AGA och österut till Mölna ängar, vilket ger möjlighet till att förbättra sammanlänknings-kvoten 
och redundansen. I dagsläget innebär det att cyklister måste korsa Södra Kungsvägen och 
Lidingöbanan flera gånger än vad som får anses optimalt. Korsningsmomenten innebär inte bara att 
komforten minskar, utan också att cyklisterna tvingas in i fler konfliktzoner med biltrafiken än 
nödvändigt. Till saken hör också att cykelöverfarterna till största del sker där motortrafikens 
hastighet är begränsad till 50km/h. Om det går att erbjuda en kontinuerlig cykelväg straxt till söder 
längs hela barriären, skulle både sammanlänknings-kvoten och genhets-kvoten öka. Ett 
sammanlänkat stråk skulle också öka komforten genom att minska antalet hinder och erbjuda en 
större direkthet än vad som finns i dagsläget.

I det första steget har avsaknad av en tydlig länk mellan AGA och det avsnitt av gång- och cykelväg
vid Skärsätra i öster hittats. En kontinuitetsstärkande åtgärd anses inte komplicerad att genomföra 
eftersom ledig mark finns tillgänglig längs Södra Kungsvägens södra sida ända upp till den 
befintliga GC-vägen i Skärsätra.

Figur 22. Första steget av kompletterande cykelväg.

I steg två hittas bristen av länk mellan de stycken av GC-väg som avtar då huvudleden passerar 
genom villaområdet i Skärsätra. Bilvägen är hastighetsbegränsad till 30km/h och löper genom ett 
tätbebyggt område tillsammans med smala gångbanor på varje sida, visuell refug finns målad på 
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vägens mitt. Refugen har målats dit p.g.a. att staden har haft problem med att biltrafikanter inte 
håller fartbegränsningen längs sträckan. Eftersom vägavsnittet är del av huvudled som trafikeras av 
tunga, eller breda transporter var en avsmalning av av vägen olämplig att genomföra. I stället valdes
att måla en visuell refug vars syfte är att ge illusionen om att vägen är smalare än den egentligen är. 
Enligt min bedöming har två olika sätt att lösa det funna kontinuitetsproblemet hittats, men det är 
svårt att säga om något är mer lämpligt än det andra, eftersom det finns fördelar och nackdelar med 
båda förslagen.

Figur 23. Andra steget av kompletterande cykelväg.

Ett alternativ är att låta cykeltrafiken dela gaturum med motortrafiken, samtidigt som den visuella 
refugen tas bort. Det utrymme som öppnas upp genom refugens borttagning kan användas till att 
måla enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen, vilket då fortfarande ger vägen illusionen att 
vara av smal karaktär. Vägavsnittet har en hastighetsbegränsning på 30km/h, så det är teoretiskt 
möjligt att blanda trafikslagen. På sätt och vis kvartstår problemet att de cyklister som färdas 
västerut måste korsa vägen för att hamna i rätt färdriktning. Cyklisterna måste sedan också färdas 
över vägen ytterligare en gång för att hamna söder om Södra Kungsvägen.

Ett annat alternativ är att utföra en breddning av den södra gångbanan som då får tjäna som 
dubbelriktad gång- och cykelbana. Fördelen med en sådan lösning är att stråket då löper ”på rätt 
sida”, d.v.s. söder om barriären, över hela sträckningen från Mölna ända fram till AGA. Då skulle 
ett mycket långt och kontinuerligt cykelvänligt stråk att skapas, som inte påverkas i lika stark grad 
av annan trafik och tvärt om. En svårighet är brist på utrymme, vilket eventuellt kan tvinga fram 
inlösen av tomtmark. Till nackdelarna hör att det inte är helt optimalt att cykelstråket löper nära 
förbi samtliga utfarter från villatomterna, eftersom det kan skapa en källa för konflikt, men den nya 
konfliktsituationen blir i alla fall mildare och mer begränsad än den som råder i dagens läge.

Om åtgärd vidtas är det är av största vikt att genomföra båda av de två stegen samtidigt så att en 
tydlig stråkbild genereras på samma gång. Inte bara för att förenkla för pendlare, utan också med 
tanke på den synergi-effekt som uppstår av att kontinuiteten stärks på två platser samtidigt.

5.3.6 Överfart vid Skärsätra (Koordinater: WGS84 59°20'35.3"N 18°10'24.6"E)
Punkt (5.3.6) är nära besläktad med nummer (5.3.5), anledningen till det är att om den tidigare 
punkten genomförs, blir det aktuellt att förstärka kontinuiteten norr ifrån till det Södra stråket. 
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Samtidigt är det även trafiksäkerhetsmässigt gynnsamt att förlägga en sådan cykelöverfart där 
motorfordonens hastighet redan är begränsad till 30km/h. I dagsläget finns ett trafikljus tillsammans
med ett övergångsställe för fotgängare. En sådan överfart lämpar sig inte väl för cykeltrafik, utan en
alternativ lösning som sammanlänkar GC-vägarna på ett mer cykelvänligt sätt är bättre sett ifrån ett 
komfortperspektiv.

Figur 24. Kompletterande överfart i Skärsätra.

Exakt hur en sådan överfart skall utformas är svårare att svara på, eftersom flera faktorer måste 
vägas in samtidigt. Det nuvarande trafikljuset ligger precis i en kurva och sikten är bitvis dålig. Ett 
alternativ skulle vara att anlägga en cykelöverfart en bit ifrån kurvan för att på så vis gå runt 
siktproblemet. Nackdelen med det förslaget är att man får två korsningspunkter, en för gångtrafik 
och en för cykeltrafik. Ett annat alternativ är att förse överfarten vid trafikljuset med induktiva 
slingor som detekterar cyklister och ger dem grönt ljus för att öka deras komfort. En sådan lösning 
är dock inte att rekommendera eftersom det skulle påverka biltrafikens flöde längs huvudleden 
mycket negativt.

5.3.7 Stråk förbi Bergsätra, Skärsätra till AGA. (Koordinater: WGS84 59°20'45.0"N 
18°9'31.1"E)
Norr om Södra Kungsvägen löper ett cykelstråk vars kontinuitet avtar under cirka 500 meter och i 
stället löper på gata med blandtrafik. Biltrafikflödet på gatan är mycket lågt eftersom det är en 
återvändsgata och endast några få bostäder ligger invid stråket. Eftersom avsnittet är så svagt 
trafikerat av motortrafik är frågan om en trafikseparerande åtgärd behövs. I dagsläget har cyklister 
och gångtrafikanter i praktiken en helt egen bred färdväg, vilket medför att en nyanläggning av en 
separat GC-väg med största sannolikhet skulle uppfattas som mer förvirrande än förtydligande. 
Bedömningen är att ingen åtgärd krävs över sträckan.
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Figur 25. Stråk med blandtrafik söder om Bergsätra.

5.3.8 Vid Danske Bank-hallen. (Koordinater: WGS84 59°20'57.2"N 18°9'16.9"E)
Kontinuitet saknas över parkeringsplatsen vid Danske Bank-hallen. Det är kanske inte ett av de 
mest framträdande problemen i nätet, men det finns i alla fall utrymme till en förbättring. 
Kontinuitetskvoten kan ökas genom att koppla samman de två vägavsnitten med en gång- och 
cykelbana. Högsätra grundskola ligger precis intill länkarna, vilket ökar incitamentet att förstärka 
nätet där många barn redan går och cyklar. Eftersom det finns mycket utrymme rent fysiskt, så 
skulle en förändring inte behöva påverka parkeringsplatsens kapacitet negativt.

Figur 26. Brott i kontinuiteten vid Danske Bank-hallen.
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5.4 Genhetsbrister
5.4.1 Gåshaga-stråket (Koordinater: WGS84 59°20'48.9"N 18°11'41.0"E)
För cykelpendlare som vill ansluta till det Södra stråket och startar eller avslutar sin resa i Käppala 
eller Gåshaga blir det snabbt uppenbart att genhet saknas i nätets östra delar. I Trivectors 
trafikfördelnings-undersökning visade det sig att andel cykelresor inom Lidingö från 
Brevik/Käppala utgör 4% av resorna, vilket avviker från genomsnittet (9%) på Lidingö. Vad det 
specifikt beror på är svårt att säga, men analysen visar att genhet saknas vid färd från Käppala och 
västerut. Det ger inte bara följdeffekten att resan tar längre tid, utan skapar också brister i 
komforten, eftersom många hinder och konfliktzoner finns i Breviksområdet. Att cykelfrekvensen i 
Brevik/Käppala är lägre än på andra delar av ön kan, har möjligen sin orsak i att många av 
målpunkterna på Lidingö ligger utanför 5 km-spannet.

Figur 27. Genhetskompletterande stråk.

För pendlingscyklister skulle en genhets-förbättrande åtgärd från Gåshagaleden till Kottlavägen 
erbjuda en lång och relativt rak väg som ofta efterfrågas. Om den nya cykelvägen ansluter till den 
gång- och cykelvägs-bro som redan finns över Gåshagaleden, blir det nya stråket lättillgängligt för 
cyklister till eller från Brevik eftersom barriären redan är överbryggad. Till nackdelarna hör att det 
nya stråket går genom Långängens naturreservat, vilket kan göra att det uppfattas som ödsligt och 
otryggt när mörkret faller. Det är också oklart om det rent politiskt är möjligt att anlägga en 
asfalterad cykelväg genom naturreservatet.

5.4.2 Vid cykeluthyrningen Baggeby (Koordinater: WGS84 59°21'22.2"N 18°8'8.1"E)
Baggeby cykeluthyrning ligger fysiskt sett mycket nära det kontinuitetsproblem som togs upp i 
punkt två. Om kontinuiteten i punkt två åtgärdas blir det naturligt att förbättra genhets-kvoten i den 
nya cykelvägens närhet, för att på så vis göra det Södra stråket mer lättillgängligt. Samma 
resonemang som i punkt två kan appliceras här, d.v.s. att det ger positiv synergieffekt med 
förstärkningsinsats där barriären redan är överbryggad.
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Figur 28. Komplettering av genhet vid Baggeby.

I anslutning till cykeluthyrningen finns det i dagsläget en upptrampad och mycket stenig stig som 
leder ner från den östra gångbanan ned till det Södra stråket. Stigen är i som den ser ut nu, direkt 
olämplig att färdas på med stadscyklar. Att en stig uppkommit på naturlig väg ger en tydlig 
indikation på att det finns behov av att förstärka avsnittet. Om den befintliga stigens standard kan 
förbättras samtidigt som den västra gångbanan på Bodalsvägen ansluts till det Södra stråket 
kommer genhets-kvoten att öka, samtidigt blir det också enklare att framföra cykeln in till Baggeby 
oavsett ifrån vilket håll man färdas åt på det Södra Stråket. (Fotografi från platsen finns på sida 64.)

5.4.3 Ekholmsnäs-stråket (Koordinater: WGS84 59°21'44.7"N 18°11'21.1"E)
Bostadsområdet i Gåshaga ligger på Lidingös sydöstra spets och ligger isolerat i änden på samtliga 
kommunikationssystem på land. Som tidigare påpekat i punkt (5.4.1) så är andelen cykelresor lägre 
i Gåshaga än genomsnittet på Lidingö. För en cyklist som startar i Gåshaga och vill färdas till 
Lidingöbron är cykelvägen inte direkt då genhet saknas. Det Södra stråket har både kontinuitetsbrist
och flertalet konfliktzoner, som både påverkar trafiksäkerheten och framkomligheten negativt. Det 
är förstås möjligt att cykla genom Långängens naturreservat, men samtliga vägar är grusbanor och 
direktheten genom Lidingö centrum vid Kyrkvägen saknas. 

Figur 29. Långt nyetablerat stråk mellan Gåshaga och Lidingö kyrka.
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För att öka genhets-kvoten och förbättra maskvidden bör det därför undersökas om en alternativ 
färdväg som löper från Gåshaga fram till Lidingö kyrka kan erbjudas. Om stråket ansluts till den 
befintliga GC-vägen invid Kyrkvägen blir kopplingen till Lidingö Centrum starkare. Ett sådant 
stråk skulle inte bara tillhandahålla en större direkthet för pendlare utan också skapa ett 
rekreationsvärde för andra former av cykling. Att anlägga en gång- och cykelbana skulle 
naturligtvis innebära ett ingrepp på i dagsläget orörd naturmark, men det skulle samtidigt 
tillgängliggöra området för rekreativ aktivitet.

5.4.4 Fågelsträcket till Askrikevägen (Koordinater: WGS84 59°22'20.9"N 18°9'51.8"E)
Det Norra stråket som sträcker sig till längs Norra Kungsvägen nordliga sida viker plötsligt av vid 
Lidingövallen och passerar sedan under huvudleden via en planskild korsning. Stråket fortsätter 
sedan till söder om bilvägen upp till Rudboda. 

Figur 30. Genhetsförbättring vid Fågelsträcket.

Det finns mycket plats rent fysiskt att förlänga stråket på, vilket skulle fånga upp trafikanter från de 
bostadsområden belägna till norr om huvudleden. Huruvida det i huvudsak är en genhets-, 
kontinuitets- eller komfortförstärkning är svårare att säga, men kanske inte nödvändigt att exakt 
specificera. Om maskvidden kan förbättras, så är min bedömning att alla tre faktorerna påverkas 
positivt, d.v.s. både genhets- och kontinuitets-kvoten kommer att förbättras och en högre komfort 
kommer att erhållas. En nyanläggning av väg skulle främst ge pendlingscyklister den snabba och 
raka väg som efterfrågas.
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5.5 Komfortbrister
5.5.1 Kompletterande stråk söder om Norra Kungsvägen (Koordinater: WGS84 59°22'14.9"N
18°7'50.7"E)
Norra Kungsvägen är som tidigare nämnts en stor barriär för både gång- och cykeltrafikanter. I 
början av kapitlet poängterades det hur kraftigt de stora huvudlederna påverkar andra trafikslag, och
att det är av högsta prioritet att försöka minimera den negativa effekt de förorsakar cykeltrafiken. 
Om det går att skapa ett cykelstråk till söder om Norra Kungsvägen ökas på så vis redundansen och 
barriäröverskridande manöver behöver inte att göras lika ofta. Det får både effekten att en mer 
komfortabel resa kan tillhandahållas, och att antalet passager genom konfliktzoner minimeras för 
trafikanter som börjar eller avslutar sin resa till söder om barriären.

Figur 31. Nytt stråk till söder om Norra Kungsvägen.

I väster skulle det föreslagna stråket kunna anslutas till den trafikseparerade underfart som redan 
finns tillgänglig så att det blir möjligt att framföra cykeln till Lidingöbron. Komfortmässigt är det 
inte den mest lämpliga lösningen, men med tanke på att huvudleden har en hastighetsbegränsning 
på 50km/h, är det ur ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv bättre med en trafikseparerad korsning.

Till öster i den fyrvägskorsning utrustad med signalljus är trafiksituationen något mer komplicerad. 
Antingen kan man låta stråket fortsätta längs Norra Kungsvägen igenom korsningen, eller så kan 
stråket ledas runt på de existerande gång- och cykelbanorna. Biltrafikflödet genom korsningen och 
på de tillhörande vägarna är högt i relation till övriga flöden på Lidingö, därför är det viktigt att 
överfarten utformas med största hänsyn till trafiksäkerheten eftersom en ny konfliktzon 
introduceras. Om cykeltrafiken leds runt innebär det att rutten får en lägre direkthet, vilket måste 
vägas mot de för- och nackdelar som finns om den alternativt leds genom korsningen.

5.5.2 Påfarten vid Gamla Lidingöbron (Koordinater: WGS84 59°21'46.8"N 18°6'54.6"E)
Den Gamla Lidingöbron byggdes mellan 1917 och 1926 och nyttjades av alla trafikslag ändå fram 
tills att den Nya Lidingöbron uppfördes. När den nya bron öppnades år 1971 förflyttades 
motortrafiken dit. Sedan dess har den äldre bron trafikerats av Lidingöbanans spårväg samt gång-, 
cykel- och mopedtrafik. Det fanns länge renoveringsplaner för den gamla bron, men under hösten 
2012 visade det sig att den var i alldeles för dåligt skick för att rustas upp. Lidingö 
kommunfullmäktige tog därför beslutet att en ny bro istället ska byggas, vilken planeras att bli 
färdigställd år 2020.
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Figur 32. Komfortproblem vid Gamla Lidingöbron.

När den nya bron byggs är det viktigt att se till att två olika påfarter till bron finns, så att cyklister 
från det Södra och Centrala stråket inte tvingas bromsa in och göra en snäv sväng för att komma in 
på bron som de måste i dagsläget. Ett annat problem är hittas i anslutningen till den gamla 
Lidingöbron från det Centrala stråket, där cyklisten måste korsa Islinge hamnväg någonstans under 
den nya Lidingöbron. I dagsläget är det lite oklart när och hur det skall göras och det vore 
fördelaktigt om det tydliggjordes var korsningen av vägen skall ske. En förtydling skulle göra 
trafiksituationen mer förutsägbar för både cykel- och biltrafikanter.

5.5.3 Underfart vid Bodals station (Koordinater: WGS84 59°21'15.0"N 18°8'20.0"E)
I närhet till Bodals spårvagnsstation finns en trafikseparerad korsning som sammansluter det Södra 
och det Centrala stråket genom en tunnel. Problematiken hittas i att tunneln är mycket smal och att 
sikten är dålig framförallt vid den norra sidan.

Figur 33. Komfortproblem vid trafikseparering vid Bodal.

Att lösa problemet är desto svårare, eftersom en breddning eller siktförbättrande åtgärd av tunneln 
förmodligen är komplicerad att göra. En annan möjlig lösning att måla en skiljelinje tillsammans 
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riktningspilar så att trafikanterna vet vilken sida de ska befinna sig på. Alternativt kan infarten 
flyttas så att cykelvägen möter tunneln rakt på, och inte hamnar i den döda vinkeln för andra 
trafikanter som befinner sig i tunneln. Nackdelen med en sådan lösning är att infarten från det 
Centrala stråket kan uppfattas som för brant för vissa trafikanter. (Fotografi från platsen finns på 
sida 65.)

5.6 Trafiksäkerhet
I trafiksäkerhetsanalysen har flertalet punkter i det trafikseparerade cykelvägnätet hittats där 
konflikt mellan motorfordon och cykeltrafik föreligger. Eftersom det inte är möjligt att göra 
observationsstudier på samtliga punkter har två platser valts ut som avviker från de andra 
konfliktzonerna. Syftet med observationerna är enbart att observera trafikföringen för att kunna se 
om något anmärkningsvärt framträder.

Figur 34. Funna konfliktzoner på Lidingö.

Den första situationen hittas vid Näset på norra Lidingö, där en T-korsning försedd med trafikljus 
reglerar trafikflödet för samtliga trafikslag längs Norra Kungsvägen och in på Källängsvägen. 
Hastighetsbegränsningen på Norra Kungsvägen är 70 km/h och biltrafikflödet uppmätt till ca 9000 
fordon/dag, Källängsvägen ca 6000 fordon/dag där hastighetsbegränsningen är satt till 30 km/h. 
Enligt kategoriseringen i TRAST hamnar båda vägarna i den gula kategorin ”acceptabelt flöde” vid 
cykelväg.

I den andra situationen har cirkulationsplatsen vid Södra Kungsvägen-Läroverksvägen observerats. 
Biltrafikflödet på Södra Kungsvägen har uppmätts av Tyréns AB till ca 14000 fordon/dag, på 
Läroverksvägen ca 7500 fordon/dag. Enligt kategoriseringen i TRAST hamnar båda vägarna även 
här i den gula kategorin ”acceptabelt flöde” vid cykelväg. Hastigheten för motorfordon är begränsad
till 50km/h i cirkulationsplatsens närhet.

47



Platserna är utvalda med anledning till att biltrafikflödet ligger i de högre intervallerna på Lidingö, 
och för att de reglerade farterna ligger högt upp i krockvåldskurvan. Det Södra och det Norra 
cykelstråket löper även genom korsningarna vilket är den huvudsakliga orsaken till valet av 
observationspunkter. Källängens grundskola är lokaliserad precis invid korsningen på Näset, vilket 
gör det extra intressant att observera hur skolbarnen hanterar situationen. Punkt (16) vid Näset 
observerades under en halvtimme på tisdagen den 6:e maj 2014 mellan 15.15-15.45, och punkt (17) 
vid Södra Kungsvägen, måndagen den 5:e maj 2014 mellan 17.00-17.30. Vid båda punkterna har 
hela trafiksituationen observerats i sin helhet utan att inverka på trafikanternas beslut. Väderlek och 
temperatur var likvärdiga vid båda tillfällen, växlande molnighet och ca nio grader Celsius.

5.6.1 T-korsning Näset, Norra Kungsvägen (Koordinater: WGS84 59°22'16.2"N 18°8'49.1"E)
Platsen observerades tisdagen den 6:e maj 2014 mellan kl 15.15-15.45. Vid observationstillfället 
trafikerades korsningen främst av motorfordon samt skolbarn från Källängens skola. Det blev 
tydligt att trafikljusens flödesreglerade effekt var viktig för att oskyddade trafikanter över 
huvudtaget skulle kunna ta sig över Norra Kungsvägen. Samtidigt blev det också uppenbart att 
många av barnen inte såg sig om i korsningen, utan enbart förlitade sig ”grön gubbe” när de gick 
eller cyklade över Norra Kungsvägen. (Fotografi från platsen finns på sida 66.)

Figur 35. Observerad T-korsning vid Norra Kungsvägen och Källängsvägen.

I vissa trafiksituationer uppstår avvikelse mellan trafiksäkerhet och trygghet, som visades på sida 
(23) i den teoretiska delen. I det optimala tillståndet hittas båda egenskaperna. Observationen pekar 
på att för många barn inger trafiksignalen trygghet. Samtidigt kan korsningen inte betraktas som 
trafikssäker, dels för att fartbegränsningen är 70km/h, men också för att biltrafikflödet är högt. Om 
min bedömning av situationen är korrekt, betyder det med Holmbergs beskrivningsmodell att 
korsningen besitter en ”falsk trygghet”, vilket är olämpligt med tanke på att många barn trafikerar 
vägen till och från skolan.

Hur man på bästa sätt bör avhjälpa det funna problemet är av mer komplicerad art eftersom det 
finns flera olika möjliga tillvägagångssätt. Ett alternativ är att hastighetssäkra korsningen med 
avsmalningar eller fartdämpande gupp, men det är möjligt att det skulle påverka framkomligheten 
för motorfordon, framförallt tyngre, i allt för hög grad. En annan lösning är att uppföra en 
trafikseparerad gångbro över Norra Kungsvägen. En bro för gång- och cykeltrafik skulle inte bara 
höja trafiksäkerheten, utan också förbättra motorfordonens trafikflöde. Nackdelen är att direktheten 
över vägen kan bli något sämre, men det får ställas i relation till de fördelar gällande 

48



trafiksäkerheten en sådan lösning ger. Ett tredje alternativ är att anlägga en cirkulationsplats för att 
öka trafiksäkerheten i korsningen och samtidigt möjliggöra till ett kontinuerligt flöde, men det är 
förmodligen inte genomförbart eftersom en sådan trafikapparat inte skulle få plats rent fysiskt.

5.6.2 Cirkulationsplats Södra Kungsvägen-Läroverksvägen (Koordinater: WGS84 
59°21'0.3"N 18°8'52.4"E)
Platsen observerades måndagen den 5:e maj 2014 mellan kl 17.00-17.30. Vid det observerade 
tillfället trafikerades cirkulationsplatsen kraftigt av motordriven trafik. Trots det är min allmänna 
uppfattning att konfliktsituationer av svårare slag sällan uppträder, eftersom cykeltrafikanterna ofta 
anpassar farten så att sådan inte uppstår. I majoriteten av de fall där konflikt trots allt uppstod, 
lämnade biltrafiken företräde för cyklisterna. Anledningen till det kan dock bero på att 
motorfordonet ändå var tvunget att lämna företräde till andra redan cirkulerande motorfordon.

Figur 36. Observerad cirkulationsplats vid Larsberg.

Som tidigare tagits upp i den teoretiska delen, sker majoriteten av cykelolyckor i cirkulationsplats 
då cyklist färdas in i situationen från ”fel sida”, med det menas färd genom cirkulationen medurs. 
Det är ett riskmoment som uppstår när dubbelriktade cykelstråk löper igenom den här typen av 
trafiksituation. I det här specifika fallet har cyklister som färdas medurs genom korsningen 
nedförslut straxt innan konfliktzonen med annan trafik. Den ofta höga farten i kombination med att 
sikten inte är den bästa, skapar en situation där vissa cyklister kan uppträda mycket överraskande 
för biltrafikanter. Det vore möjligen lämpligt att se till att sikten förbättras genom att hålla 
vegetationen i korsningens närhet under kontroll. Utan att ge något djupare förslag på förbättring är 
det ändå viktigt att belysa just den här problematiken, som uppkommer när cykelvägar måste ledas 
genom cirkulationsplatser. Radien i cirkulationsplatsen varierar mellan 20 och 25 meter vilket 
placerar den i kategorin av cirkulationsplatser där fartsänkande åtgärder inte behövs enligt VGU. 
(Fotografi från platsen finns på sida 67.)
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6. Diskussion
6.1 Diskussion av resultatet
Lidingö Stad har rent geografiskt och befolkningsmässigt sett goda förutsättningar till att bli en 
kommun där cykeln fungerar som ett attraktivt färdmedel. Kommunen är liten till ytan och 
tillsammans med invånarantalet har Lidingö en med svenska mått hög befolkningstäthet. 
De korta avstånden mellan de interna målpunkterna är också en viktig nyckelfaktor som skapar 
gynnsamma villkor för att generera ett ökat cykelanvändande. Även om Lidingö Centrum är den 
plats med starkast centrumfunktion, så finns det andra målpunkter inom staden som också besitter 
sådana egenskaper. Analysen visade att en tydlig stråkbild av cykelnätet framträder från 
Lidingöbron och ut på ön, stråk som löper förbi eller igenom de befolkningstäta områden där 
centrumfunktion ofta hittas.

Lidingö sydöstra del är ett problemområde i den bemärkelsen att kollektivtrafik-täckningen är 
mindre bra. Det återspeglas dock inte i Trivectors resvane-undersökning där benägenheten att välja 
kollektivtrafik inte avviker från andra områden. Däremot står samma område för en lägre andel 
interna cykelresor jämfört med genomsnittet på Lidingö. Vad det beror på är svårt att med säkerhet 
svara på, men som resultatet av analysen antyder saknas både genhet och direkthet i de cykelstråk 
som leder till Lidingös allra östligaste delar. Ifrån ett ekologiskt hållbart perspektiv är det möjligt att
kompensera den bristen genom förstärkande åtgärder för cykeltrafikanter i området. Punkt (5), (10) 
och (12) i kapitel (5) ämnar att förbättra förutsättningarna för just Käppala, Gåshaga och Brevik.

Pendlingstrafiken är ofta riktad till och från Lidingöbron, vilket i sig både är en styrka och en 
svaghet. Pendlare som ska lämna ön har en tydlig målpunkt som gör det naturligt att optimera 
förutsättningarna längs de stråk som leder dit. Å andra sidan så minskar bron ruttens direkthet för 
samma trafik, men är något som är svårt att direkt påverka eftersom det är inbyggt i systemet. Med 
den förutsättningen i minnet är det viktigt att tillhandahålla så stor genhet över och genom Lidingö 
som möjligt till brofästet, för att maximera direktheten för de invånare som väljer att cykelpendla. 
De förslag som presenterats i genhets-kategorin har tagit fasta på den problematiken och bidrar till 
att förbättra direktheten i vägnätet på Lidingö.

Barriärer skapade av andra trafikslag finns ofta parallellt längs cykelstråken, och största möjliga 
tonvikt måste fokuseras på att försöka brygga över de problem som barriärerna genererar. Det är 
inte alltid helt lätt att hålla isär och kategorisera exakt vad det är som en åtgärd förbättrar när många
av nätets egenskaper går hand i hand. Kontinuitetsförbättrande förändringar alstrar ofta flera 
positiva bieffekter om de utförs på rätt punkter, vilka många av de förslag i resultatdelen i min 
mening gör, speciellt när deras syfte är att minimera antalet barriäröverskridande manövrar cyklister
måste göra vid färd längs något av de framträdande cykelstråken. Genom att effektivt eliminera 
dessa konfliktzoner kan både komforten större och trafiksäkerheten bättre. Många av de insatser 
som föreslagits har till syfte att just förstärka cykelvägnätet i närhet till huvudled för motorfordon 
eller järnvägsspår.

Om de förändringar som föreslagits helt eller delvis genomförs, innebär det rimligtvis konsekvenser
även för andra trafikslag än cykeltrafiken. Eftersom gång- och cykeltrafik ofta delar vägrum antas 
att förbättringar av GC-väg borde göra nätet mer tilldragande för gångtrafikanter, om resonemanget 
från Lindelöws litteraturstudie används. Därtill borde även volymen av cykeltrafikanter att öka, 
vilket gör det sannolikt att antalet konfliktsituationer i samspelet kan tänkas bli fler. Det är alltså 
viktigt att den trafikseparerande målningen på GC-vägarna är heltäckande över hela nätet. Om en 
förskjutning i trafikfördelningen inträffar, är det möjligt att följdeffekten av det blir att trängseln i 
bland motorfordon minskar.
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Konfirmeringsbias är ett begrepp som används inom forskning då risk föreligger för att egna 
värderingar eller förutfattade meningar kan överskugga det slutgiltiga resultatet. Risken för ”bias” 
är överhängande om forskningens tema är nära förknippat med personliga åsikter vilka kan påverka 
analys, informationssökande eller resultat. Eftersom Lidingö har varit min hemort under flera år, 
finns det anledning att diskutera om resultatet har fått en subjektiv prägel. Det är alltså rent 
hypotetiskt tänkbart att min personliga uppfattning av Lidingös cykelvägnät har speglats i allt för 
stor grad i den analytiska och resultatdelen, samtidigt har mina förkunskaper gett mig större 
möjligheter att utföra uppgiften på ett mer insiktsfullt sätt. Metoden utformades med grund av 
väletablerad forskning från olika källor, vilket gav den ett teoretiskt ramverk att vila på. Med det 
som utgångspunkt är min bedömning att det resultat som åstadkommits håller god vetenskaplig 
standard, med reservationen för att det kan finnas problempunkter som har förbisetts i analysen och 
därmed inte finns med på den föreslagna åtgärdslistan.

6.2 Diskussion kring teorin
Om Lidingö Stads målbild är att generera att ökat cykelanvändande, hittas en av svårigheterna i 
applikationen av Lindelöws litteraturstudie; problemet att veta exakt vad det är som en 
cykeltrafikant efterfrågar och hur den rör sig i omgivningen. Mitt referat av studien summariserade 
vilken typ av åtgärd som har påvisats innebära tydlig positiv effekt på cykelanvändandet i 
longitudinell bemärkelse, men samtidigt tillhör det diskussionen att det är svårt att exakt specificera 
varför ökning har skett i de utvalda studierna. Det kan vara så att cykelflödet endast har omfördelats
från andra punkter till de studerade, och att det absoluta antalet cyklister i systemet fortfarande är 
detsamma som tidigare. Den här problematiken försvårar studier som sker över lång tid, speciellt i 
system med det multivariabla samband som ligger till grund när människor gör sitt resevals-beslut. 
Inte nog med det, medelcyklisten hittas mitt i ett brett spektrum av varierande typer av cyklister 
som efterfrågar olika egenskaper. Därför är det viktigt att i största möjliga mån försöka erbjuda 
trafikanter flera olika alternativa rutter, vilket ytterligare komplicerar exakt hur föreslagna lösningar
bör implementeras på bästa sätt.

Den feedbackmodell som Lindelöw använder sig av i sin studie, är intressant att betrakta när 
förändring i ett trafiksystem planeras, vare sig det är något som påverkar den individuella, externa 
eller resspecifika faktorgrupperingen. Innan en åtgärd vidtas bör det alltså reflekteras med bakgrund
till gängse forskning om och hur sambandet i modellen kommer att påverkas. Pilen med ”intryck & 
revidering” är central i modellen, eftersom den sluter processen och samtidigt gör den iterativ. Efter 
en resa revideras informationen hos resenären, information som i nästa resbeslut kommer att ligga 
till grund för nästa val av resa. Den mekanismen är viktig att ta hänsyn till eftersom de effekter och 
i slutändan konsekvenser som en förändring skapar, kommer att ge ett långvarigt avtryck i 
stadsbilden, oavsett om det leder till något positivt eller negativt.

Figur 37. Feedback-modell från Lindelöw. (Lindelöw, 2009)
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Modellen för tankarna till Lidingö Stads plandokument ”Trafik 2030” där termen ”mobility 
management” förekommer, vilken i förenklade ordalag syftar till att påverka den beslutsprocess 
som pågår när invånare gör sitt resbeslut. Lindelöws forskning pekar på att så kallade ”mjuka 
åtgärder” inte verkar ha en tydlig effekt på benägenheten att välja cykeln framför andra färdmedel. 
Med det menas förstås inte att en effekt inte alls förekommer, men forskningen ger en antydan om 
vilka åtgärder som det bör satsas på i första hand, alltså sådana förändringar som påverkar tid, 
sträcka och trafiksäkerhet för trafikanterna. Om ett väl fungerande nätverk redan finns på plats då 
mer policy-inriktade åtgärder görs, antas att chansen större att åstadkomma förskjutning i det 
vanemässiga beteende som i hög grad styr val av resetyp.

Lidingös ”Trafik 2030” har även en tydlig målbild som uttrycker en stark vilja att försöka förändra 
trafikformernas fördelning till mer hållbara alternativ. Planen lägger också tonvikt på att 
cykelvägarna även i fortsättningen ska vara trafikseparerade, vilket är något som återspeglas i mitt 
resultat. I trafikfrågedebatten uppkommer ofta argumentet att när cykelvägar är underordnade 
motorfordonens vägar, innebär det att de på samma gång förlorar den direkthet som biltrafiken ofta 
åtnjuter. Det är förstås en synpunkt som är viktigt att ta fasta på, men å andra sidan kan 
trafikseparerade cykelvägar tillhandahålla en fristad, vilka även kan göras direkta om de planeras på
rätt sätt.

Elviks modell med effekter och konsekvenser är en annan aspekt att diskutera i sammanhanget, 
framförallt när det gäller trafiksäkerheten. För tydlighetens skull är det dock viktigt att understryka 
att jag inte är någon trafiksäkerhets-expert, och att mitt resultat i den trafiksäkerhets-delen varken är
övergripande eller direkt djupgående, men att det är en viktig infallsvinkel att ha med i resultat och 
diskussion. Konsekvenserna hör till den feedback-loop som nämndes straxt ovan, men den belyser 
också det som slutgiltigt inträffar inom systemet vilket trafikanterna själva inte behöver vara 
medvetna om.

Figur 38. Effekter och konsekvenser. (Elvik, 2008)

Ett exempel på det är att riskfaktorn för en människa kan förändras i samma skede som ett beteende 
ändras. Riskfaktorn ökar när cykeln väljs framför bilen, vilket är något som måste tas på allvar vare 
sig man satsar på ökad eller bibehållen cykelfrekvens. Samtidigt debatteras hypotesen, ”Safety in 
numbers”, som pekar på att när antalet cyklister ökar så minskar antalet cykelolyckor. Hypotesen 
grundar sig på sambandet mellan antal olyckor och antal cyklister som inte är linjärt i statistisk 
mening. Det efterföljande argumentet härstammar sedan ifrån statistiken och lyder; ”När ett visst 
beteendemönster blir ett vanligare inslag i trafikbilden ökar medvetenheten om beteendet bland 
andra trafikanter vilket leder till att antalet olyckor blir färre”. Kritiker till hypotesen menar att 
bevisen som styrker kausaliteten inte är tillräckliga och att det finns en ”tredje variabel” som inte 
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syns i modellen. Den stora majoriteten av cykelolyckor är dock som tidigare nämnts singelolyckor. 
Drift och underhåll av framträdande stråk är därför i högsta grad viktigt på de etablerade 
cykelstråken, eftersom det ofta är sprickbildning i vägen eller grus på vägen som orsakar 
omkullkörning.

6.3 Värdering av metoden
Metodiken formades med stort avseende på hur den teoretiska delen byggdes upp och av de artiklar 
som påfunnits inom ämnet. Fokus var att söka upp främst svenska, i andra hand europeiska studier, 
eftersom de skulle appliceras på en svensk kontext. Om urvalet av artiklar hade varit ett annat, är 
det möjligt att min metod hade utformats på ett annorlunda sätt. Eftersom syftet var att hitta 
problempunkter i Lidingös cykelvägnät utformades en egen analysmetod som grundades på den 
teoretiska bakgrunden, och som även passade uppgiftens frågeställning. I metoden valdes att 
definiera en tydlig stråkbild, vilket återspeglas i resultatets centrering till de tydliga cykelstråk som 
finns på Lidingö. En svaghet av metoden kan därför hittas i att detaljstudium av de mindre 
framträdande cykelvägarna på Lidingö inte utfördes. Genom att välja det tillvägagångssättet är det 
troligt att genvägar eller brister i kontinuiteten i det lokala delarna av nätet har missats.

Observationsstudierna som gjordes i trafiksäkerhets-delen har som tidigare påpekat inte någon 
statistisk grund, utan de är i högsta grad en subjektiv betraktelse vars endast syfte var att få en 
ögonblicksbild av hur de kritiska momenten såg ut. Det är som tidigare påpekats inte en kvantitativ 
studie, men i relation till syftet, vilket var att få en bild av hur trafiken fungerade, har de okulära 
besiktningarna varit tillräckliga.

6.4 Förslag på fortsatt forskning
Detekteringsslingor finns vid ett fåtal av de korsningar på Lidingö som är försedda med 
trafiksignaler. Signalljus orsakar ofta långa stopp för cyklister, vilket ur ett komfortmässigt 
perspektiv vore gynnsamt att minimera. Slingorna detekterar inkommande cyklister och 
trafiksignalen ger automatiskt grönt ljus om det i förhållande till annan trafik är möjligt. En översyn
av stadens trafikljus, detekterande slingor och deras förhållande till cykelstråken rekommenderas 
för att förbättra framkomligheten.

I punkt (5.6.1) där Näsets trafikapparat observerades, så uppmärksammades att många av barnen 
inte sökte ögonkontakt med bilförare innan de gick över vägen. Upptäckten är oroväckande med 
tanke på att många barn trafikerar korsningen dagligen. Det observerade beteendet är inte bara en 
fråga för trafikplaneraren utan också något som Utbildningsförvaltningen på Lidingö Stad bör 
informeras om, för att möjligen fördjupa den trafikutbildning som barnen får i sin skola.

Eftersom gång- och cykeltrafikanter vanligtvis delar vägrum uppfattas cyklister ofta som ett 
osäkerhetsmoment för fotgängare. Det rekommenderas därför att Lidingö Stad gör en översyn av 
den trafikseparerande målningen som är av bristande kontinuitet längs cykelvägnätet i kommunen. 
Om kommunen i framtiden ser en förskjutning till mer hållbara transportmedel, antas det att 
konfliktsituationer mellan fotgängare och cyklister i cykelvägnätet kan öka eftersom fler invånare 
väljer att gå eller cykla.
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