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Sammanfattning 
 

Arbetet undersöker geografiska skillnader av cykelanvändning i Trondheim kommun med 

syfte att skapa förståelse för vad som påverkar cykelanvändning och förklara det geografiska 

resmönstret för cykel. Arbetet fokuserar på fysiska strukturers transportgenererande 

effekter. Genom nätverksanalyser i ArcGIS, baserad på aggregerad data från 

resevaneundersökningen (RVU) i 2009/2010, beskrivs var cykelresor i Trondheim kommun 

företas.  Trondheim kommun indelas i arbetet i mindre geografiska enheter (zoner) vars 

karaktäristika beskrivs av 19 variabler, kategoriserade i 6 grupper; Avstånd, 

Markanvändning, Topografi, Cykelfaciliteter, Vägkaraktäristika och Demografiska faktorer.  

En förklaringsmodell för var cykelresor företas i Trondheim kommun utarbetades genom 

linjär regressionsanalys i SPSS och ArcGIS, Spatial analyst. Variablerna avstånd till 

regionalcentrum, arbetsplatstäthet, andel separata cykelvägar och kuperad terräng förklarar 

78 procent av var cykelresor företas.  Enskild variabel med högst förklaringskraft är andel 

separata cykelvägar vilket belyser vikten av infrastruktursatsningar på cykelvägar.  

Utifrån arbetes resultat ges rekommendationer om cykelförbättrande åtgärder i Trondheims 

huvudcykelnät, följt av en diskussion om planeringsstrategier för cykelvägar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 
 

The work examines geographical variations of bicycle use in Trondheim municipality with the 

aim to create an understanding of what influences the use of bicycles and explain the 

geographical travel pattern for cycling. The work focuses on the how physical structures 

generates different transports effects. Where bicycle travels in Trondheim municipality are 

undertaken is described by using network analysis in ArcGIS, based on aggregated data from 

the travel habit survey (RVU) in 2009/2010. Trondheim municipality is divided into smaller 

geographical units (zoner) whose characteristics are described by 19 variables, categorized 

into 6 groups; Distance, Land use, Topography, Bicycle Facilities, Road characteristics and 

Demographic factors.  

By linear regression analysis in SPSS and ArcGIS Spatial Analyst, an explanatory model is 

elaborated. The variables distance to the regional center, workplace density, percentage 

separate bike paths and hilly terrain explains 78 percent of where cycle journeys are 

undertaken. Single variable with the highest explanatory power is degree of separate bicycle 

paths, which highlights the importance of infrastructure investment for bicyclists.  

Based on the result, recommendations are given on improvements of the bicycle routes in 

Trondheim, followed by a discussion of strategies for planning cycle routes. 
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1. Introduktion 
Cykelandelen av totala antalet resor når knappt upp till 5 procent i Norge. Denna nivå har 

varit relativt konstant sedan 80-talet, samtidigt som många andra länder haft en betydligt 

starkare framväxt av cykelanvändning de senaste årtiondena. I Norge är nästan hälften av 

alla resor under 5 kilometer och cirka hälften av dessa företas med bil. Detta gör cykeln till 

ett av de mest underutnyttjade resemedlen och utgör därmed en miljövänlig potential om 

överföring av dessa bilturer kan ske till hållbara transporter (Civitas, 2012). 

 
Mål om att fördubbla cykelandelen har antagits både på nationell nivå samt av Trondheims 
kommun. Arbetet är en viktig del i att nå målet i Nasjonal transportplan; att all framtida 
transporttillväxt i städerna ska företas med hållbara transportmedel; kollektivt, cykel och 
gång. 
 
För att underlätta framväxten av cykelanvändning bör kunskapen om det geografiska 
resmönstret med cykel förbättras. Ökad förståelse om var cykelresor företas och vad dessa 
områden karaktäriseras av (både vad gäller naturgivna förutsättningar och bebyggd miljö) är 
av betydelse både för att utreda effekten av redan genomförda investeringar och för att 
utforma framtida riktlinjer i cykelplaneringen. 
 
«Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag til å kvantifisere sammenhengen mellom ulike 
tiltak og virkemidler og økning i sykkelandel... I lys av dette har Samferdselsdepartementet 
sett behov for å øke kunnskapsgrunnlaget» 
(Civitas, 2012). 
 

Cykelanvändningens många positiva effekter har lett till att allt fler städer önskar att ta fram 
cykelplaner. Listan med cykelns fördelar är lång: förutom Co2-fria transporter bidrar 
cykelanvändning till miljöaspekter som renare luft genom lägre partikelutsläpp, mindre 
buller och lägre transport- och infrastrukturkostnader.  Cykeln kan på ett attraktivare sätt än 
motoriserade transporter integreras med fotgängare i stadsmiljö och är ett yteffektivt 
transportmedel. Cykelanvändning kan även bidra till positiva folkhälsosamma effekter 
genom fysisk aktivitet (Barnes, 2004). 
 
Cykel har även på ett socialt plan genomgått en renässans de senaste åren. Cykel är inte ett 
resemedel för inkomstsvaga invånare utan företräds av aktiva och miljömedvetna 
människor, boende i stadsmiljö. Cykelanvändningens styrkor är inte bara något som fångats 
upp på ett nationellt plan utan många kommuner har de senaste åren börjat inse att vara en 
cykelvänlig kommun ökar kommunens attraktivitet. Det tas därför krafttag för att underlätta 
cykelanvändning i princip alla större städer i Norge. 
 
Detta arbete kommer studera cykelanvändningens förklaringsfaktorer och använda 
Trondheim som fallstudie. Trondheim är Norges tredje största stad och en utpräglad 
studentstad, med en cykelandel på ca 7 %.  I Trondheim ska det fram till 2025 investeras 1,3 
miljarder NOK i cykelvägnätet genom den samfinansierade projektet Miljöpakken 
(miljopakken.no) 
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1.1 Genomförande 

De flesta nordiska studier om resevanor och lokaliseringsmönster sker på en överordnad 

stadsnivå till skillnad från många utomnordiska studier där karaktäristika i stadsstruktur 

studerats (Naess, 2012). Arbetet kommer därför att undersöka intraurbana skillnader av 

cykelanvändning i Trondheim.  Cykelanvändningen kommer att studeras i syfte att urskilja 

skillnader i det geografiska resemönstret. Arbetet kommer att använda en 

resevaneundersökning från Trondheim.  

Arbetet är en kvantitativ studie och kvantitativa analyser av cykelanvändning inom 

Trondheim kommun kommer att genomföras med ESRI ArcGIS och IBM SPSS. För att jämföra 

geografisk skillnader av cykelanvändning delas Trondheim upp i mindre geografiska enheter, 

zoner(beskrivs i kap 4 ). Därefter beskrivs zonernas karaktäristika (oberoende variabel) och 

grad av cykelanvändning (beroende variabel).  

En regressionsanalys genomförs i SPSS och ArcGIS och utifrån arbetets resultat föreslås 

planeringsrekommendationer för huvudcykelnätet i Trondheim kommun. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att genom metodutveckling i GIS utveckla en förklaringsmodell för att 

kvantifiera sammanhang mellan stadsstruktur och cykelanvändning. Genom att på olika sätt 

beskriva fysiska- och demografiska faktorer i GIS ska dess sammanhang med 

cykelanvändning undersökas.  

 

1.3 Frågeställning 

För att undersöka det geografiska resmönstret och vilka faktorer som påverkar 

cykelanvändning kommer följande att studeras: 

1. Hur används cykel i Trondheim?  
 
Beskrivande statistik genom ikke- aggregerad data ska belysa cykelanvändningen i 
Trondheim på individnivå samt möjliggöra jämförelse med arbetets aggregerade data. 
 

2. Vilken betydelse har fysiska- och demografiska faktorer för cykelanvändningen i 

Trondheim?  

Fysiska- och demografiska faktorers betydelse för cykelanvändning ska undersökas genom 

en multipel linjär regressionsanalys. De variablar som ingår i den förklaringsmodell med 

störst förklaringskraft på en signifikant nivå, kommer belysa detta.  

3. Vilka rekommendationer är möjliga att ge utifrån resultaten i arbetet? 
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2. Litteraturgenomgång - cykelanvändningens förklaringsfaktorer 
Denna studie ska utreda förklaringsfaktorer för cykelanvändning och möjliggöra 

planeringsverktyg för att synliggöra cykeltillgängligheten i städer.  Syftet med detta grundar 

sig på att finna potential i den byggda miljön som kan förändras för att påverka personers val 

av transportmedel och resemönster. 

Enligt Erwin och Cervero (2010) finns det fler än 200 artiklar som berör temat resmönster 

och den byggda miljön, vilket gör det till det mest omskrivna ämnet inom urban planning 

idag.  Detta berättigar frågan om det behövs ytterligare en undersökning inom samma 

tema?  

Till skillnad från många amerikanska studier har merparten av nordiska studier inom 

resmönster och den byggda miljön till stor del fokuserat på en aggregerad stads- eller 

metropolisk nivå (Naess, 2012). Denna studie ska undersöka det intrakommunala 

resemönstret och geografiska skillnader av transportarbetet inom en kommun, ett område 

det finns kunskapsluckor i och ett intresse från kommuner att få mer kunskap om för att 

kunna understöda cykelsatsningar.  

2.1 Transport som behov eller värdesatt aktivitet? 

Inom teorierna för transportgeografi bestäms efterfrågan av transport från en destination till 

en annan, dels av personers motiv för att besöka en plats (platsen attraktivitet) och dels av 

motståndet (kostnaden) som uppstår av att ta sig till platsen (Jones, 1978). Att komma till 

mest möjlig attraktiv målpunkt för det aktuella behovet, till så låg kostnad som möjligt, kan 

alltså beskriva personers val av resor (Naess, 2012). 

Detta sätt att förstå resor som en kompromiss eller kostnadsminimering utgör till stor del 

förklaringen till städers fysiska strukturer och expansioner. Men det finns även andra 

teoretiska ståndpunkter att förklara städers utbredning på. Lefevres teori bygger på en 

hypotes att människor är villiga att resa cirka en timme om dagen i urbana områden. Med 

restid som konstant, leder billigare och snabbare transporter till att det genomsnittliga 

reseavståndet ökar och med det den urbana zonen (Lefevre, 2010).  

Detta argument är dock kraftigt ifrågasatt och ett flertal empiriska studier visar på att restid i 

städer inte är en konstant, utan beroende av avståndet till centrum(Naess, 2012). Bannister 

(2008) argumenterar för att dagens paradigm måste bli mer flexibelt i de underliggande 

principerna för förståelsen av vad som skapar behov och efterfråga för resor, för att bli mer 

realistiskt. Bannister ifrågasätter om transport endast ska förstås som sprunget ur ett behov 

eller även som värdesatt aktivitet? I och med it-teknologins frammarsch och mobilitet 

möjliggörs kvalitets-uppleverser under restiden och skapar på så sätt värden under resan i 

sig själv. Detta argument minskar betydelsen av tid som resans största kostnad och 

framhäver andra faktorer som till exempel komfort och flexibilitet större värde (Bannister, 

2008). 
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Jensen (2009) föreslår ”a new thinking of the mobile city” och hans teoretiska ramverk leder 

till en ny konceptualisering av mobilitet och i synnerhet infrastruktur som dagens 

meningsfulla platser för interaktion. Enligt Jensen kan intrastruktur förstås i termer som 

publika platser där stadens gator, tunnelbanevagnar eller cykelvägar attraherar flanörer att 

se och synas på. Både val av målpunkter och transportmedel kan på så sätt även påverkas av 

sociala konstruktioner, estetik och attityder (Jensen, 2009). Detta är ett synsätt som tillför 

ytterligare dimensioner i hur transportsystemet ska förstås och leder även in på diskussionen 

om hur olika resemedel ska förstås.  

Guttenplan och Raynolds (2012) visade på ett tydligt sätt hur transportsystemen skiljer sig åt 

och hur dess respektive resenärer prioriterar olika faktorer vid olika val av resemedel. I USA 

analyseras vägar genom Highway Capacity Manual och beskrivs i ett LOS-värde (Leve of 

Service). Guttenplan och Rynolds testade därför att mäta mulitmodal mobility med samma 

manual och alltså beskriva även gång- och cykelvägar med LOS-värden. Resultatet blev 

slående; faktorer som gav höga poäng för vägar för motorfordon fick den motsatta effekten 

för gång- och cykelaktivitet.  Detta gällde framförallt användningsfrekvens och antal 

korsningar(intersections) som ger ett lågt LOS- värde. Detta medförde att gång-och 

cykelvägar med stor underutnyttjad kapacitet och få korsningar fick högst LOS-värden vilket 

inte beskriver hur väl gång- och cykelvägar egentligen fungerar. Människor i fordon tycks 

vilja ha så lite interaktion med andra fordon som möjligt, en regel som inte är applicerbar för 

fotgängare och cyklister (Guttenplan och Raynolds, 2012). Även cykel och gång skiljer sig åt i 

vilket kommer att diskuteras senare i kapitlet.  

 

2.2 Den byggda miljön och resemedelsfördelning  

Den byggda miljöns påverkan på transport är som tidigare nämnt ett väl utforskat område 

och det finns ett flertal forskningsöversikter som sammanställt förklaringsfaktorer för 

resemedelsfördelning (se till exempel Cervero och Kockelman, 1997, Anderson et al. 1996, 

Bannister, 2006, Ewing och Cervero, 2010 och Naess, 2012).  

De flesta artiklar har undersökt modal share/modal split, det vill säga resemedelsfördelning 

mellan olika transporttyper, en forskning som inte isolerat grad av cykelanvändning utan 

undersökt alla transportmedel. Forskningen täcker in många aspekter av den byggda miljön 

som gatumönster, standard, kvartersstorlek, markanvändning, konnektivitet, 

bebyggelsetäthet med flera. Faktorer av den byggda miljön har kategoriserats av Cervero i 

vad som benämns som ”the three D´” och består av densitet, diversitet och design (Cervero, 

Kockelman, 1997). 

1997 sökte Cervero och Kockelman påvisa vilken påverkan the three D´ har på resmönstret 

och resemedelsfördelningen.  Resultatet var att elasticiteten mellan varje dimension av den 

byggda miljön och transportarbetet var svag eller moderat och att endast få faktorer förhöll 

sig likt prediktionen i modellen. Trots rigorösa fältarbeten var det svårt att påvisa påverkan 
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av den byggda miljön på transportarbetet vilket diskuteras bero på att markanvändning, 

täthet och gatuutformning till stor del korrelerar med avståndet till centrum vilket ger denna 

kontrollfaktor högre förklaringskraft (Cervero Kockelman, 1997). 

Men alla studier går inte i denna riktning. När Cervero 2002 analyserade täthet, 
markanvändning och gatuutformning och kontrollerade för socio-ekonomiska attribut 
konkluderade Cervero: “The analysis reveals intensities and mixtures of land use significantly 
influence decisions to drive-alone, share a ride, or patronize transit, while the influences of 
urban design tend to be more modest”(Cervero, 2002). 
 
Stead och Titheridge (2000) sammanfattar det också, efter att studerat ett stort antal studier 
i ämnet, att markanvändning kan förklara 30 procent medan socioekonomiska faktorer 
förklarar 50 procent för både resemedelsfördelning och reseavstånd.  
 
2010 drar Ewing och Cervero (2010) slutsatsen att resemedelsfördelning och frekvens av 
antal resor i första hand utgör en funktion av socioekonomiska variabler och i andra hand 
utgör en funktion av byggd miljö. Resans längd är i första hand är en funktion av den byggda 
miljön och i andra hand beroende av socio-ekonomiska faktorer. 
 

2.3 Förklaringsfaktorer för cykel 

De flesta studier av den byggda miljöns påverkan på transportarbete inkluderar 
resemedelsfördelning (modal choice) för alla transportmedel. De senaste åren har dock 
alltmer forskning skilt på de olika transportmedelen och istället studerat dem separat med 
förklaringsfaktorer anpassade för det aktuella transportmedlet. Detta gäller även cykel och 
kan förklaras av att forsking visat att olika transportmedel påverkas av olika faktorer. Genom 
att undersöka faktorer vars syfte är att förklara cykelanvändning specifikt, kan 
transportmodellers förklaringsgrad förbättras. 

 

Robertsson et al. (2013) har utarbetat ett teoretiskt ramverk (fig. 1) i form av en konceptuell 

modell för att kategorisera samband mellan cykelanvändning och dess förklaringsfaktorer. 

 

 

Fig. 1 Konceptuell modell för cykelanvändningens förklaringsfaktorer (Källa: Robertsson 

et al. 2013). 
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Den konceptuella modellen återkommer i litteraturen under ett flertal olika benämningar. 

En vanlig benämning av kategorierna är:  

A) subjektiva förklaringsfaktorer (preferenser och intentioner) 

B) demografiska förklaringsfaktorer (levnadsförhållanden)  

C) objektiva förklaringsfaktorer (den byggda miljön)  

 (Dill och Voros, 2007).  

Dessa benämningar kommer att användas i arbetet. 

 

2.3.1 Demografiska förklaringsfaktorer 

Demografiska förklaringsfaktorer innefattar såväl ålder, kön, fysisk kondition, inkomstnivå, 

familjeförhållanden och bil-och cykeltillgång osv. Både norska och internationella studier har 

påvisat att cykelandelen tenderar att gå ner med ålder. Detta till skillnad från gångandelen 

som vanligtvis sjunker framåt medelåldern för att sedan stiga efter pensionsåldern (Civitas, 

2012). 

Mönstret för cykelandel i relation till ålder är det samma för både, Norge, Sverige och 

Danmark, även om Danmark har nästan dubbelt så hög cykelandel för samtliga åldrar (fig. 2). 

 

 

I Norge har personer under 17 år den högsta cykelandelen (RVU, 2009). Moudons (2005) 

resultat från en amerikansk studie är dock i konflikt med de nordiska resultaten. Den visade 

på att medelårders vita män med mer än en bil i hushållet hade högre cykelanvändning än 

de under 21 år. Studien bestod av en internetbaserad survey vilket reducerar validiteten av 

Fig. 2. Cykel- och gångandel efter åldersfördelning. Jämförelse mellan Danmark 

och Norge följt av jämförelse mellan Sverige och Norge (Källa: Civitas, 2012). 
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resultatet. Men att män i genomsnitt cyklar mer än kvinnor är väl dokumenterat (Tretvik, 

2008). Detta skulle kunna vara ett resultat av att män upplever en större grad av trygghet i 

trafiken, 79 procent jämfört med 60 procent hos kvinnor (Civitas, 2012).  

Fysisk status är en faktor som påverkar cykelandelen hos grupper i befolkningen.  11 procent 

av respondenterna i den nationella resevaneundersökningen (RVU, 2009) svarade att de 

hade någon typ av fysiskt hinder och att det i 74 procent av fallen hindrade dem från att 

cykla. Även körkort och tillgång på bil korrelerar med grad av cykelanvändning bland den 

norska befolkningen (Vågane, 2009). 

 

2.3.2 Subjektiva förklaringsfaktorer 

Subjektiva förklaringsfaktorer innefattar sådant som attityder, vanor, acceptans av 

kostnader, värdering av trygghetsupplevelse bland flera. Ibland tas även avstånd med som 

en subjektiv faktor då acceptansen för cykelavstånd till en viss grad kan ses som subjektiv 

(Saelens, Frank, 2003).   

Uppfattningen av trygghet är en av de mest signifikanta subjektiva faktorerna för 

cykelanvändning(Dill och Voros, 2007) och något som även korrelerar med kön som nämnts 

tidigare. Många studier pekar på att cyklisters val av cykelväg till stor del är beroende av 

denna faktor (Landis, Vattijuti, Brannick, 1997 och Moundon, 2005). Även respondenter i Dill 

och Voros (2007) undersökning föredrog att använda lokalgator och lugna gator vilket delvis 

var kopplat till trygghetsupplevelse.  

Andra faktorer som positiv inställning till hälsosam livsstil och ekologisk medvetenhet 

påverkar cykelanvändning (Kitamura et al. 1997). 

 

2.3.3 Objektiva förklaringsfaktorer 

Hur demografiska- och subjektiva faktorer påverkar cykelanvändning är relativt väl beskrivet 

i litteraturen och uppvisar likheter i resultat och analys. När det kommer till objektiva 

faktorer som den byggda miljön skiljer sig resultaten desto mer. Därför kommer arbetet att 

fokusera på hur de objektiva faktorerna påverkar grad av cykelanvändning. De objektiva 

förklaringsfaktorerna kan indelas i underkategorier. Litteraturgenomgången av objektiva 

förklaringsfaktorer kategoriseras nedan efter Cerveros the three D´s (densitet, diversitet och 

design). 

2.3.3.1 Densitet 

Många studier påvisar att täta strukturer främjar ett transportsnålt samhälle och 
miljövänliga transporter.  Naess (1993) studerade 97 svenska tätorter med mer än 10000 
invånare för att undersöka täthetens betydelse för energiförbrukningen från transporter i en 
nordisk kontext.  Efter att ha undersökt flera olika potentiella förklaringar till skillnaden i 
energiförbrukning mellan de 97 orterna konstaterar Naess (1993) att endast tätortsyta per 
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invånare korrelerar så pass starkt med energiförbrukning att det föreligger ett samband som 
inte är slumpmässigt. 
 
Transportökonomisk Institutt (TÖI) i Norge redovisar i följande diagram (fig. 3) hur 
resemedelsfördelningen påverkas av befolkningstäthet(personer/Da). Användningsgraden av 
cykel ökar i samband med en högre befolkningsdensitet (Engelbrektsen och Christiansen, 
2011). 

 

 
 

Även Sintef har i rapporten Sykling og betydning av topografi, arealbruk og reisetid (2008) 
påvisat att såväl antal bosatta som antal arbetsplatser per hektar påverkar cykelanvändning, 
även om höjdskillnad och reslängd har starkare förklaringskraft i regressionsmodellen.  
 
Trafikverket visar resultat i samma riktning (fig. 4) och konstaterar (2012) att det finns ett 
negativt samband mellan befolkningstäthet och bränsleförbrukning i en studie av 17 svenska 
städer.  

 
 

Fig. 4. Samband mellan befolkningstäthet och bränsleförbrukning (Källa: 

Trafikverket, 2012). 

 

Fig. 3. Resemedelsfördelning efter befolkningstäthet (Källa: Engelbrektsen 

och Christiansen, 2011). 
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2.3.3.2 Diversitet 

Diversitet eller funktionsblandning lyfts ofta fram som ett viktigt tema för möjligheterna att 

begränsa transportarbetet. Detta är teoretiskt grundat i att en funktionsblandad 
markanvändning skulle leda till minskad fysisk separation och ge kortare avstånd mellan 
olika målpunkter, då start- och ändpunkt på en resa ofta har olika funktioner(tex från 
hemmet till arbete) (Stead & Marshall 2001). Markanvändningens påverkan på 
transportefterfrågan behandlas ofta i litteraturen som andel bostäder och arbetsplatser i 
relation till varandra. Ibland ingår även service som ett mått i markanvändningens 
funktionsblandning.  
 
Holmberg (2012) menar att funktionsblandning leder till större andel miljövänliga 
transporter, men att det även skiljer sig åt i vilket ”läge” av staden marken i fråga befinner 
sig på. Att bygga bostadshus i centrala delar av staden, och på så sätt öka diversiteten har en 
positiv effekt, medan att lokalisera arbetsplatser i områden dominerade av bostäder har en 
negativ effekt för miljövänliga transporter.  
 
Meurs & Haaijer (2001)studerade orsaker till olika resmönster i Nederländerna och drar 
slutsatsen att en blandning av offentliga och kommersiella servicefunktioner i 
bostadsområden bidrar till minskad reselängd och bilanvändning. Däremot har inte denna 
funktionsblandning påverkan på alla typer resor.  Arbetsplatsresor visade sig endast i liten 
utsträckning kunna förklaras med det lokala utbudet.  
 
Naess (2006) utredde personers resebeteende i Köpenhamn och fann att resor som var 
minst känsliga för avstånd var arbetsresor och resor för att besöka vänner. Personer med 
högre utbildning var också mindre känsliga för avstånd. Resor till dagis, skola och 
livsmedelsbutiker var de mest känsliga. Att olika typer av resor har olika känslighet för 
avstånd hjälper till att förklara varför olika tjänster och markanvändning påverkar reselängd 
och resemedelsval. Det geografiska tidsrummet uppträder olika för till exempel arbete och 
handel och för dagis och skola och är ett resonemang som knyter an till de tidigare nämnda 
tankegångarna i transportgeografi och transportekonomi.  
 
Att högutbildade visat sig pendla i genomsnitt längre än lågutbildade stödjer också 
resonemanget att arbetskraftspecialisering till lägre grad påverkas av funktionsblandning 
jämfört med låg grad av specialisering vilket även bekräftas av studier gjorda av Stead & 
Marshall (2001) och Banister (2006). 
 
Sammanfattningsvis kan olika slags service och arbete påverka om funktionsblandning leder 
till färre eller fler miljövänliga transporter. En funktionsblandning av arbete med låg grad av 
specialisering, service i form av livsmedelsbutiker och dagis tycks ha en dämpande effekt på 
bilanvändning och på så vis stödja miljövänliga transporter. 
 

2.3.3.3 Design 

Det tredje D:et design, syftar på transportnätets karaktäristiska och utformning av 
gaturummen.  
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Cykelvägstandard 

Cervero och Duncan (2003) undersökte hur utformning och design i närmiljön påverkar 

respondenters grad av cykelanvändning i en radie av 1 mile (1,6 km). Följande variabler 

användes för att beskriva närmiljön: mängd cykelväg (street supply), korsningar 

(intersections), kvarterstorlek och fördelning mellan bostäder och arbetsplatser. Resultaten 

visade att faktorer för den byggda miljön hade betydligt lägre förklaringskraft jämfört med 

demografi och topografiska faktorer. 

Moundon et al. (2005) använde samma typ av design i deras studie av närmiljön men hade 

ett influensområde på 1,8 miles (3 km) runt varje respondent. Variabler som användes för 

att beskriva närmiljön var: närhet till cykelbana, separat cykelbana och grönområden. 

Resultaten visade att närhet till separat cykelbana (off-street trails) på ett signifikant sätt 

ökade troligheten för cykelanvändning. Närhet av cykelbanor som inte är separerade (bike 

lanes) hade inte en signifikant påverkan. 

Dill och Voros (2007) har även de utgått från en liknande design i deras undersökning i hur 

närmiljön påverkar cykelanvändningen. Influensområdet som användes var ¼ mile (400 

meter) och de variabler som användes för att beskriva närmiljön var: täthet av målad 

cykelväg (density of striped bike lanes), genomsnittlig höjdskillnad och cykelnätets 

konnektivitet. Resultaten i studien visar att närhet till målad cykelväg inte var associerad 

med högre grad av cykelanvändning på en signifikant nivå. Däremot var cykelnätets 

konnektivitet på ett signifikant sätt associerat med högre grad av cykelanvändning. Det 

framkommer alltså motstridande resultat i studierna om framförallt cykelinfrastrukturens 

påverkan och det framhålls även i flera studier att mer precisa definitioner behövs för att 

beskriva cykelinfrastruktur (Dill och Voros, 2007, Cervero och Duncan, 2003). 

Krizek (2007) , och Winters et al. (2010) har båda undersökt hur separata cykelvägar av hög 

kvalitet påverkar cykelanvändning.  Resultaten av studierna visar att cyklister är villiga att 

lägga till extra reslängd och cyklar längre på separata cykelvägar. I Krizeks (2007) studie 

cyklade cyklister i genomsnitt en kilometer längre när de använde separata cykelvägar och i 

Winters (2010) studie cyklade cyklister 400 meter extra för att cykla på separata cykelvägar.  

 

Fig. 5. Exempelbilder på separata cykelvägar (off-trail bike lanes).  Källa: Krizek, 2007. 
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Figur 6 visar hur personer cyklar längre för att använda separata cykelvägar. Den gröna linjen 

illustrerar den närmsta vägen mellan start- och målpunkt medan den blå linjen illusterar den 

faktiska resvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom högre standard på cykelinfrastruktur kan sambandet mellan reseavstånd och 

resemedelsval (distance decay) förändras (fig. 7). Det är sedan tidigare känt att cykel har en 

begränsad räckvidd för vad personer anser är ett acceptabelt cykelavstånd och cykel utgör 

därmed en begränsad del av alla resor över tre kilometer (Tretvik, 2008). Larsen 

(2011)visade i sin studie hur funktionen distance decay förändras av tillgång på olika 

cykelfaciliter.  

  

 

 

 

 

 

Den genomsnittliga cykeldistansen ökar vid högre grad av standard på cykelvägar. Detta kan 

användas som argument för investeringar på högkvalitativa cykelvägar på sträckor där 

personer förväntas cykla längre än det gängse cykelavståndet på 3 kilometer. 

Fig. 6. Illustration av cyklisters vilja att använda 

cykelinfrastruktur av hög standard (Källa: Krizek, 2007) 

 

Fig. 7. Distance decay för cykelanvändning förändras när standarden 

på cykelinfrastrukturen förändras. (Källa: Larsen, 2011). 
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Orienterbarhet- riktningsförändring  

Riktningsförändringar (axial steps) framhålls framförallt i studier genomförda med space 

syntax vara en central faktor för vad som påverkar transportarbete med cykel och gång. 

Riktningsförändringar påverkar orienterbarheten och på så sätt även den upplevda närheten 

(Space scape, 2011). 

Raford et al. (2007) studerade val av färdväg för cyklister och jämförde kortaste resväg i 

meter, kortaste resväg i riktningsförändring (fastest cognitive route) och faktiskt vald resväg 

(fig. 8).  Resultaten belyser både riktningsförändringars betydelse för val av färdväg men 

även fördelen av aggregerad data.  

”Although an individual cyclist’s route might not minimize their angular change along all legs 
of their journey, streets with lower angular mean depth will experience higher volumes of 
cyclist traffic because they are probabilistically “shallower” to more origin – destination 
pairs… At the aggregate level, however, angular minimization emerged as the dominant 
explanatory variable, correlating to nearly 70% of observed cyclist volume” (Raford et al. 
2007). 
 

Det är alltså när färdvalen aggregeras som riktningsförändring framstår som en betydande 

faktor och kan därmed snarare användas till prediktion av cykelmängder än för individers val 

av färdväg (Raford et al. 2007). 

 

 

Riktningsförändring beräknas av Raford (2007) som fastest cognitive route vilket bygger på 

hypotesen att val av färdväg påverkas av minsta kognitiva motstånd, till skillnad från 

konventionell transportgeografisk teori där minsta kostnad består av tid eller meter.  

Fig. 8.  Fastest cognitive route. Människor tenderar att välja den tankemässigt enklaste 

vägen vilket minimerar riktningsförändringar.  (Källa: Raford et al. 2007). 
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Genhet 

Genhet är ett annat centralt begrepp i Space Syntax- analyser och är en översättning av det 

engelska begreppet ”betweenness” (Nordström, 2011). Det beskriver till skillnad från 

orienterbarhet (som beskriver den upplevda närheten) närhet i meter eller minuter mellan 

olika destinationer. Genhet kan uttryckas i både faktiska och relativa termer. Det är relativ 

genhet som huvudsakligen används för space syntax-analyser eller GIS-analyser som Urban 

Network Analyst. Då beskrivs sträckor som olika gena beroende av hur många gånger 

sträckan ingår i destinatoners genaste väg. En sträcka som ofta väljs i analysen beskrivs som 

genare än en sträcka som sällan väljs (Nordström, 2011).  

I en regressionsmodell av cykelanvändning i Stockholms innerstad undersöktes vika 

linjesegment som var attraktiva för cyklister. Genhet viktad mot täthet kom ut som den i 

särklass mest dominanta förklaringsvariabeln. 71 procent av cykelflödena vid tullsnitten till 

Stockholms innerstad kunde fångas upp med denna variabel (Nordström, 2011). 

I faktiska termer (reslängd i förhållande till avstånd) påverkar cykelnätets genhet räckvidden 

med cykel. Tretvik (2008) Manun och Voisin (2010) med flera, har visat cykelanvändningens 

nära förhållande till reslängd (fig. 9). I Trondheim är de flesta resor under 5 kilometer. Detta 

varierar dock mellan olika städer, men trenden är tydlig, ju längre resor desto lägre andel 

cykelanvändning. Med genare resvägar kan därmed fler destinationer nås med cykel.  

 

  

2.3.4 Naturgivna faktorer 

Även naturgivna faktorer har visat sig ha stor betydelse för cykelanvändning. De variabler 

som i litteraturen främst framhålls är topografi och klimat. 

2.3.4.1 Topografi 

Ellis et al. (2012) har undersökt vilka karaktäristika som påverkar resemedelsfördelningen i 
fem norska städer för att besvara deras transportmedelsgenererande effekt. En slutsats är 
att höjdskillnad mellan resans start och målpunkt har stor betydelse för val av 
transportmedel. Personer som bor i områden med en höjdskillnad över 50 meter till centrum 

Fig. 9.  Samband mellan cykelanvändning och avstånd. (Källa: Tretvik, 2008).  
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företar 40 till 50 procent färre cykelresor än de som bor i områden med under 15 meters 
höjdskillnad till centrum (fig. 10). Höjdskillnad har även negativ inverkan på antal gångturer 
och en positiv effekt på bil- och kollektivresor (Elis et al. 2012). 

 
  

2.3.4.2 Klimat 

Engebretsen og Voll (2011)  har utvecklat en metod för kodning av meterologiska data till 
den nationella resvaneundersökningen från 2009. De har genom detta kunnat beräkna den 
estimerade sannolikheten för om en resa kommer att vara en cykelresa.  
 

 

 

Diagrammet (fig. 11) visar på ett tydligt sätt sammanhanget mellan temperatur och 

sannolikheten för cykelanvändning. Även om detta inte är tillräckligt för att formulera ett 

funktionellt sammanhang mellan temperaturförhållanden i en konkret stad och dess 

cykelandel ger det likaväl en indikation på i vilken utsträckning städers ambitioner för 

cykelanvändning kan förväntas vara realistiska, när klimateffekter är inräknat (Elis et al. 

2012). 

Fig. 10.  Samband mellan cykelanvändning och höjdskillnad. (Källa: Elis et al. 2012). 

 

Fig. 11.  Sannolikhet för cykelanvändning vid beräknad 

temperatur.  (Källa: Engelbretsen och Voll, 2011). 
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3. Trondheims förutsättningar 

3.1 Trondheims geografi 

Trondheim är Norges tredje största stad med en befolkning på cirka 170 000 invånare 

(Statistiskk sentralbyrå, 2014). Staden ligger centralt i Fylket Sör-Tröndelag, har flera 

regionala funktioner och fungerar även som transport- och kommunikationspunkt med 

järnvägsstambana och riksväg (E6) korsande genom staden.   

 
Staden är lokaliserad där Nidelven mynnar ut i Trondheimsfjorden och merparten av 

tätorten ligger i detta låglänta delta-område. Trondheim kommun, som analysområdet är 

avgränsat till, innehåller även kuperad terräng och har en högsta punkt på cirka 500 meter 

över havet. Stora delar av kommunen är obefolkad (gröna områden i fig. 12) som en 

konsekvens av den strikta avgränsning mellan By (stad) och Marka (friluftsområde) som 

skyddar friluftsområden från exploatering.  

 

 

Fig. 12. Karta över Trondheim (källa: statkart.no). 

3.2 Samordnad areal- och transportplanering i Trondheim 

Det finns huvudsakligen två centrala planeringsprinciper för den samordnade areal- och 

transportplaneringingen i Trondheim kommun. Dessa två är ”kollektivbuen” (fig.13) och 

”ABC-principen” (fig.14).  

 
Trondheim kommun har garanterats pengar från den norska staten för att genomföra flera 

miljöförbättrande åtgärder. De miljöförbättrande projekten och investeringarna hanteras 

genom samarbetet Miljöpakken som är ett samarbete mellan Trondheim kommun, 

Fylkeskommunen och Statens vegvesen. Huvudmålet med Miljöpakken är att reducera Co2-

utsläppen med 20 % till 2018 och reducera bilanvändningen från 58- till 50 %. Ett annat 

viktigt mål är att skapa ett sammanhängande cykelnät i Trondheim och på så sätt stärka 

kommunens mål om att bli Norges bästa cykelstad i 2025 (trondheim.kommune.no).  

Centrum (Midtbyen) 
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Fig. 13. Kollektivbuen  

Kollektivbuen betyder kollektivbågen och 

är det gula området i kartan. Det är här de 

flesta stamlinjer för Trondheims bussystem 

passerar. Målet är att 80 % av all ny 

bebyggelse ska lokalieras inom detta 

område (trondheim.kommune.no,). Det 

preciseras i den interkommunala planen 

IKAP att endast 30 % av bebyggelsen i 

Kollektivbuen ska vara för bostadsändamål 

(Trondheimsregionen, 2010).  

(källa: Loveland, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 14. ABC- principen 

För att ge verksameter en riktig 

lokalisering utifrån verksamheters 

transportgenererande effekter praktiseras 

detta, från början nederländska, konceptet i 

Trondheim. Alla verksamheter ges en 

mobilitetsprofil och efter den bestäms om 

verksamheten ska ges en A, B eller C- 

lokalisering.  

 

(källa: Medalen, Fröyen, 2012). 
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3.3 Trondheims cykelstrategi 

Huvudmålet i cykelstrategin är att Trondheim ska vara Norges bästa cykelstad 2025. För att 

bli det fokuserar arbetet på tre underliggande mål: för det första ska fler cykla, speciellt 

barn, unga och kvinnor vilket ska öka cykelandelen från 7,5 till 15 procent. För det andra ska 

folk uppleva större trygghet och risken för cykelrelaterade skador ska minska.  Det tredje 

målet är att det ska bli enklare att cykla genom att skapa ett sammanhängande huvudnät för 

cyklister.  

Huvudcykelnätet består av fyra vägstandarder; blandväg, cykelfält, cykelväg och gång- och 

cykelväg. Cykelväg ska vara standardlösningen för huvudnätet. Cykelfält accepteras dock på 

platser där biltrafik och trafikhastigheten är begränsad och det är svårt att få plats med 

cykelväg. Även blandväg tillåts ingå i huvudnätet om gatorna har låg trafikvolym och 

hastighet på 30 km/h. Kombinerad gång- och cykelväg föreslås i mindre bostadsområden där 

cyklister och fotgängare kan samsas om utrymmet på ett konfliktlöst sätt.  

En av åtgärderna för att nå målen är att i större grad skilja mellan cyklister och övriga 

trafikanter. Därför planeras det att byggas flera separata cykelvägar (fig.15). Separata 

cykelvägar är cykelvägar av standarden cykelväg eller cykelfält. Totalt ska andelen separata 

cykelanlägg öka från dagens 7 till 50 procent i 2025 (sykkelbyentrondheim.no) 

  

 

 

 

Cykelväg 

 

Cykelfält 

Fig. 15. Separata cykelvägar i Trondheim kommun (Källa: Håndbok N100, 2013). 
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4. Metod  

4.1 Avgränsningar 

4.1.1 Plats 

Studien avgränsas geografiskt till att omfatta Trondheim kommun.  

Resevaneundersökningen omfattar hela fylket Sör-Tröndelag vilket möjliggör en jämförelse 

mellan flera kommuner. Eftersom arbetet studerar intraurbana skillnader av 

cykelanvändning är det skillnader inom och inte mellan städer som står i fokus. Trondheim 

kommun valdes efter dess funktion som regionalcentrum och är den kommun i Fylket som 

till störst grad är urbaniserad. Cykelanvändning studeras i förståelsen av urbana utmaningar 

och möjligheter i arbetet med att nå det nationella målet att all framtida transportväxt i 

städerna ska företas av miljövänliga transportmedel.  

4.1.2 Tid 

Arbetets oberoende variabel (RVUn) är insamlad under 2009/2010. Därför har data för 

beroende variabel eftersträvats att överensstämma med den aktuella tidsperioden i största 

möjliga mån.  

4.1.3 Område 

Arbetet avgränsas till att enkom se på resor gjorda med cykel som resans 

huvudtransportmedel. I resevaneundersökningen uppger respondenter 

huvudtransportmedel för den aktuella resan och det är huvudtransportmedel som resans 

transportmedelsval klassificeras efter. Detta betyder att en kortare del av resan kan ha skett 

med ett annat transportmedel till exempel gång till cykelparkeringen. Samtliga syften 

(formål) för resor där cykel används som transportmedel samt alla veckodagar studeras i 

arbetet.    

4.2 Rumsliga analyser 

Flertalet av de presenterade studierna i litteraturgenomgången beräknar 

resemedelsfördelning och resevanor med individers resevanor som analysenhet (ikke- 

aggregerad data). Detta är möjligt när data samlas in under en längre tidsperiod, vilket ger 

en klarare bild över individens resevanor. Resvaneundersökningen som används i denna 

studie täcker en dags resande och är för studenten kodat utan exakta kordinater. En 

aggregering är därför nödvändig i studiens rumsliga analyser av resevanor då individers 

resande har stora inneboende variationer.  

En aggregering från individnivå till geografisk enhet kan teoretiskt sätt både vara en styrka 

och en svaghet. Peter Naess (1995) framhåller att studier med bostadsområden som 

analysenhet styrker sambandet mellan bebyggd miljö och resevanor jämfört med studier där 

individuella hushåll använts som analysenhet. Hushåll eller individer har många inneboende 

variabler som påverkar resevanor, som inte är kopplade till den fysiska miljön och som vid en 

individ-baserad analys påverkar resultatet. På en aggregerad nivå som till exempel ett 

bostadsområde menar Naess att individuella skillnader, relaterat till subjektiva och 
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demografiska faktorer, utjämnas och på så sätt bättre återspeglar fysiska strukturers 

påverkan på resvanor. 

 “For urban and transport policy planning purpose, it may therefore be more relevant to 

identify factors in influencing the average travelling pattern of the inhabitants of a 

residential area than focus merely on factors in influencing the travel behavior of individual 

households” (Naess et al. 1995). 

Även om aggregerade enheter kan tydliggöra fysiska faktorers förklaringskraft har 

aggregeringen en påverkan på resultaten då olika former av aggregering ger olika resultat. 

Detta är vanligtvis refererat till som modifiable areal unit problem (MAUP) (Jelinski och WU, 

1996).  

MAUP innefattar två problem, det första är ett "skal-problem". Om samma uppsättning data 

aggregeras till olika aggregeringsnivåer (t.ex. 2 eller 50 zoner) kommer varje kombination 

leda till olika resultat. Den andra aspekten av MAUP är "zon- problemet". Om ett givet antal 

geografiska enheter kombineras i zoner, på olika sätt genom olika gränsdragning, kommer 

återigen resultaten att variera och därmed leda olika slutsatser (Jelinski och WU, 1996). 

Även Fotheringham och Wong (1990) menar att MAUP är ett allvarligt hot mot reliabiliteten 

för arbeten med geografisk aggregering. ”The presence of the MAUP raises skepticism on the 

reliability of the results reported from an analysis of aggregated spatial data because these 

results are likely to vary with the level of aggregation (the scale problem) and with the 

configuration of the zoning system (the zoning problem). A survey of the literature reveals 

that the MAUP not only has an impact on traditional statistical analysis (Clark and Avery, 

1976), but it has also been shown to be present in factorial ecological studie”  (Fotheringham 

och Wong, 1990). 

Även om det från vissa håll finns en skepticism mot arbeten av aggregerade data är en 

aggregering I många tillfällen nödvändig, så som i detta arbete. Det går inte att helt undvika 

reliabilitetsproblemet MAUP då någon aggregeringsnivå är nödvändig. Detta hanteras i 

arbetet genom att välja en redan etablerad och planeringsmässigt relevant geografisk enhet 

att aggregera data efter. 

4.3 Slumpmässiga fel och spatial smoothing 

Etablering av geografisk nivå bestäms i arbetet huvudsakligen av två motstridiga mål: dels att 

uppnå ett tillräckligt litet geografiskt område för att synliggöra geografiska skillnader av 

cykelanvändning och samtidigt uppnå en statistiskt robust nivå, stark nog att möta 

reliabilitetskravet att undvika problem kopplade till slumpmässiga fel (random error). Den 

geografiska enheten måste reducera effekten av slumpmässiga fel, som en för finmaskig 

geografisk indelning kan innebära. Slumpmässiga fel är alltid närvarande i mätningar men 

kan begränsas genom att använda medelvärden av många mätningar (Wong och Lee, 2005) 
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Det är i praktiken möjligt att genomföra regressionsanalys på individnivå för resevanor men 

kräver i sådana fall en resvaneundersökning som sträcker sig över en längre tidsperiod. Med 

en resvaneundersökning för ett dygn för respektive respondent, som i detta fall, är dock 

individnivå av svag reliabilitet, både vad gäller att beskriva den enskilde personens resevanor 

och i synnerhet vad gäller att beskriva en typisk person i ett geografiskt område(Loveland, 

2012). På grund av resvaneundersökningens utformning är det därför nödvändigt att 

aggregera registrerade resor i ett geografiskt område för att möjliggöra en beskrivning av 

områdens grad av cykelanvändning.   

Kopplingen mellan storlek på det geografiska området och antal respondenter leder till att ju 

färre områden staden delas in i, desto fler registrerade resor kommer med största 

sannorlikhet varje område innehålla vilket reducerar risken för slumpmässiga fel (random 

error). Även om stora geografiska enheter minskar problemet med slumpmässiga fel finns 

det ett annat problem att ta hänsyn till. Det är spatial smoothing, som innebär att en 

geografisk förstoring av indelning ökar risken för att dölja reella skillnader mellan områden. 

  

 

Figur 16 illustrerar problemet med spatial smooting. Rumsliga kluster eller samband inom ett 

geografiskt område döljs när enheter sammanläggs/aggregeras. Även om reella rumsliga 

samband riskerar att döljas i en aggregering är Spatial smoothing en metod att hantera 

slumpmässiga fel som en följd av the small number problem (Wang, 2006). Aggregering av 

data kommer därför att avvägas med utgångspunkt att minska påverkan av slumpmässiga fel 

och spatial smoothing. 

 

Fig. 16. Spatial smoothing riskerar att dölja geografiska skillnader vid en 

aggregering. (Källa: Wang, 2006). 
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4.4 Ekologiska felslut 

Ekologiska felslut innebär felaktiga tolkningar av statistisk data, där slutsatser om individer 

härleds från slutledning av den grupp individen tillhör(Miller och Brewer, 2003).   Ekologiska 

felslut illustreras av följande modell över röstfördelning och etnicitet. 

  

 
 
Problemet uppstår då frågetecknen ska ersättas av informationen i marginalen (fig. 17). Det 
går inte att koppla att mörkhyade i högre grad röstar på demokrater, endast att områden 
med en dominerande mörkhyad befolkning i högre grad röstar på demokraterna. Detta är en 
viktig skillnad då kopplingar tillbaka till individnivå kan ge direkta felkopplingar. Det skulle 
alltså lika gärna kunna vara ljushyade i ett område dominerat av mörkhyade som i större 
grad röstar på demokraterna, vilket för exemplet var fallet (King, 1997).  
 
”Med ekologdata eller aggregatdata avses inom samhällsvetenskaperna vanligen officiell 
statistik som samlas in för administrativa enheter på olika nivåer. Kännetecknandeför dessa 
data är att de bygger på uppgifter över individer som ställts samman- aggregeras- till att 
gälla administrativa enheter, från vilka enheter någon återkoppling om enskilda individer ej 
är möjlig att göra. ” (Ersson och Wörlund, 1988). 
 
Även om en återkoppling till individnivå innebär flera metodologiska problem finns det 
många användningsområden för resultat på aggregerad nivå.  
 
“Contrary to the pessimistic claims in the ecological inference literature (since Robinson, 
1950), aggregate data are sometimes useful even without inferences about individuals. 
Studies of incumbency advantage, the political effects of redistricting plans, forecasts of 
macro- economic conditions, and comparisons of infant mortality rates across nations are 
just a few of the cases where both questions and data coincide at the aggregate level” (King, 
1997). 
 
Sammanfattningsvis. Att använda ekolog- eller aggregatdata i planeringssammanhang råder 
det delande meningar om. Naess framhåller att det tydliggör geografiska skillnader i fysiska 
strukturer samtidigt som det framkommit att det innebär en risk för feltolkningar och ett hot 
mot arbetets reliabilitet. Det medför begränsningar i vilka återkopplingar som är möjliga att 
göra till individers beteenden från resultaten i zonerna.  I arbetets tillfälle, där geografiska 
skillnader studeras, utgör dock de geografiska enheterna en planeringsmässigt meningsfull 
nivå. 

Fig. 17.  Ekologiska felslut uppstår när information från aggregerad 

data kopplas tillbaka till individer i aggregeringen. (Källa:King, 1997). 
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4.5 Etablering av geografisk nivå 

Flera olika alternativ har övervägts för aggregering av respondenter i 

resvaneundersökningen. Det stod tidigt klart att den version av RVU som tillhandahålls från 

NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) preciserar den geografiska lokaliseringen 

av respondenter på en grunnkretsnivå1. Detta har inneburit att grunnkretsar måste hållas 

intakta och en fri geografisk uppdelning av Trondheim omöjliggjorts då respondenter skulle 

kunna hamna i fel geografisk enhet. Det har också inneburit att geografiskt stora 

grunnkretsar inte har kunnat delas till mindre enheter.  

För att välja geografisk enhet måste önskad storlek på urvalsgruppen definieras.  Centrala 

gränsvärdessatsen (fig. 18) är ett sammanfattande namn på den typ av resultat inom 

sannolikhetsteorin som säger att summan av många små slumpmässigt varierande tal är 

ungefär normalfördelad. Detta är av grundläggande betydelse för sannolikhetsteorin och 

dess tillämpning inom statistik (ne.se, 2014).  

 

 

Vanligtvis används antalet 30 som gränsvärde för att ett urval ska uppnå statistisk 

robusthet,enligt centrala gränsvärdessatsen. ”For the purpose of applying the central limit 

theorem, we will consider a sample size to be large when n > 30.” (Akritas, 2000). 

För att en geografisk zon ska anses tillräckligt statistiskt robust och därmed undvika 

slumpmässiga fel sätts minimikravet till n större än 30 för samtliga zoner i arbetet. Det 

innebär att samtliga zoner ska ha minst 30 respondenter i resevaneundersökningen, kodade 

till zonen. 

4.5.1 Grunnkrets 

Grunnkrets är en administrativ och geografisk enhet som indelar Norge i ca 14 000 enheter 

för bland annat statistiska och planeringsmässiga ändamål. Grunnkrets är den minsta av 

geografiska enheter som används av Norska myndigheter, som går från fylke, kommune, 

delområdel till grunnkrets. Varje grunnkrets har en åtta siffrig kod. Trondheim är indelat i 

432 grunnkretser. 

                                                           
1
 Geografisk enhet för bland annat statistiska och planeringsmässiga ändamål. 

Fig. 18. Enligt Centrala gränsvärdessatsen krävs ett urval på 30 

respondenter för att uppnå statistisk robusthet.  (Källa: Akritas, 2000). 
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Fördelen med att använda grunnkrets (fig. 19) som geografisk nivå är att det redan är en 

väletablerad enhet i planeringssammanhang och representerar ett geografiskt område som 

är relativt homogent sett till sociala och geografiska faktorer. Detta är av väsentlighet då 

skillnader av cykelanvändning i de olika delområdena kan förväntas vara påverkad av både 

demografiska och fysiska faktorer. Nackdelen med att använda grunnkrets som geografisk 

enhet är att flertalet grunnkretsar innehåller en låg andel respondenter och på så sätt inte 

når upp till kraven i centrala gränsvärdessatsen. Figur 20 visar att de flesta grunnkretsar har 

under 30 respondenter. Grunnkretsar har i genomsnitt 13 respondenter var.  

 

Fig. 19. Trondheim indelad efter grunnkrets. 

Fig. 20. Grunnkrets efter antal respondenter. 
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4.5.2 Delområden 

Genom att dela upp Trondheims grunnkretsar utifrån den sjätte och sjunde siffran i den 

åttasiffriga kod varje grunnkrets är tilldelad, uppdelas Trondheim i 24 Delområden. Detta är 

en planeringsrelevant nivå då stadens delområden är tillkopplat vissa funktioner och har 

övervägts att användas för regressionsmodellen. Att endast dela upp Trondheim i 24 

områden ökar dock risken för spatial smoothing och att intraurbana skillnader osynliggörs.  

4.5.3 Zoner efter levnadsvillkår  

En annan geografisks nivå som tidigare använts i planeringssammanhang är levnadsvillkårs-
zoner. Masteruppsatsen Spatial aspects of greenhouse gas emission from transport demands 
by households in Trondheim (Loveland, 2012) använde Trondheims levnadsvillkårs-zoner från 
år 2000 för att aggregera data till geografiska enheter.  2011 utkom den senaste 
levnadsvillkårs rapporten. Den indelar Trondheim kommun i 49 zoner (fig.21) till skillnad från 
tidigare 46 zoner (Trondheim kommune, 2011).  

 
 
Indelningen av geografiska zoner i levnadsvillkårsundersökning är baserad på att zonerna 
ska: 
 
• ha ett folktal på mellan 2 000- 5 000 personer 
• utgöra områden som naturligt hänger samman via kommunikationsnät 
• uppfattas som tydligt avgränsade platser där befolkningen följer en tillhörighet 
• har en enhetlig prägel med mest möjlig homogen bebyggelse och bomiljö 
• baseras på graden av jordbruksdrift i utkantstråk 
• indelas på så sätt att zonerna kan slås samman till statistiska delområden och 
till de sex gällande administrativa stadsdelarna, och samtidig följa skolkretsarna i mest 
möjliga mån.  
(Trondheim kommune, 2011). 

 

Fig. 21. Zonindelning efter levnadsvillkår . 
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4.5.4 Aggregering 

Tidigare har det beskrivits att aggregering av grunnkrets är nödvändig då många 

grunnkretsar innehåller för få respondenter för att uppnå kraven i centrala 

gränsvärdesteorin.  

 

 

När respondenter aggregeras efter zoner (fig.22) har samtliga zoner över 30 respondenter. 

Zonerna har i genomsnitt 354 respondenter var, den med flest har 842 och den med minst 

antal har 90 respondenter. 

Därför kommer grunnkretsar aggregeras geografiskt genom en sammanläggning som följer 

Trondheims levnadsvillkår-zoner. Zon-nivån är den mest finmaskiga aggregeringsnivån efter 

grunnkrets, den är en etablerad aggregeringsnivå samt klarar kraven för centrala 

gränsvärdessatsen. Grunnkretsarna hålls även intakta vilket är ett krav för att kunna koppla 

respondenter till rätt geografisk enhet. 

 

4.6 Regressionsanalys 

För att genomföra en regressionsanalys måste beroende och oberoende variablar för varje 

geografisk enhets tas fram. Arbetet med detta beskrivs i texten under.  

 

4.6.1 Beroende variabel 

Beroende variabel är den variabel som ska undersökas och förklaras med hjälp av de 

oberoende förklaringsvariablerna. Det som ska förklaras i arbetet är cykelanvändning och 

närmare bestämt den geografiska variationen av cykelanvändning. Det finns dock många 

olika sätt att uttrycka cykelanvändning på. I början av arbetet var beroende variabel tänkt att 

beskriva cykelandelen av den totala resemedelsfördelningen i zonen. Aggregeringen kan ske 

för antingen resefördelning efter respondenters bostad, resors målpunkter eller resors 

startpunkter.  Vid översikt av Statens vegvesens cykelräkningar i Trondheim (vegvesen.no) 

framkom det dock att resemedelsfördelningen för bosatta inte i full grad återspeglar var i 

staden cykelresor verkligen företas. Till exempel kan förbättringar av cykelinfrastruktur i en 

Fig. 22. Histogram över respondenter per zon. 
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zon tänkas påverka respondenters cykelvanor och därmed Trondheims geografiska 

cykelmönster, trots att respondenterna inte bor eller har start/målpunkt i zonen. 

För att låta beroende variabel i bästa mån representera zoners transportarbete med cykel 

beskrivs var cykelresorna har företagits mellan start- och målpunkt. På så sätt kan cykelresor 

studeras som linjesegment istället för som tidigare endast av punktdata.  Cykelresors resväg 

mellan start- och målpunkt beräknades genom nätverksanalyser, närmare beskrivet i nästa 

avsnitt. Att förstå resor som linjer snarare än punkter är viktigt för analysen då syftet med 

att låta undersöka resans sträcka är att söka förstå var cykelresor företas och genom att 

beskriva områdens karaktäristika förstå varför cykelanvändning är attraktivt i området. 

På så sätt kopplas områdens karaktäristika inte bara till cykelanvändning på lokal nivå, de 

som bor i närområdet, utan till cykelanvändningen för Trondheim i sin helhet. 

 

4.6.2 Framtagande av beroende variabel  

I resvaneundersökningen uppges samtliga resors start- och ändgrunnkrets. Däremot finns 

det inte uppgifter om vilken färdväg som har används mellan grunnkretsarna. Detta har 

framtagits genom Network Analyst i ArcGIS genom att koda x- och y koordinater till varje 

resas start- och ändpunkt. Då studenten inte har tillgång till exakta koordinater kodades 

varje resa till x- och y koordinater för den aktuella grunnkretsens mittpunkt (bilaga III).  

 

Fig. 23. Exempel över samtliga cykelresor i zon 142. De mörkgröna linjerna har passerat 

zonen och används för att beräkna cykelfrekvensen för zonen. De ljusgröna linjerna är 

cykelresor som inte har passerat i zon 142. 95 resor registrerades ha passerat genom zon 

142.  
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Detta möjliggör beräkningar av Route mellan matchade punktpar i Network Analyst, för att 

finna ut av färdväg och på så sätt kunna beräkna vilka zoner en cykelresa har passerat 

(fig.23). Nätverksanalysen genomfördes med tid som impedans (kostnad). Fördelen med 

detta är att topografin automatiskt tas i beaktande då cykelnätverket har en 

hastighetsmodell. Det betyder att en brant färdväg tar längre tid och på så sätt ökar 

sannolikheten att plana färdvägar beräknas som de kortaste och därmed väljs.  

Samtliga cykelresor med start- och ändpunkt i Trondheim kommun ingick i beräkningen 

(n=1293). För varje resa genereras ett linjesegment som möjliggör att beräkna hur många 

cykelresor som har företagits i varje zon, även om resan inte hade start- eller ändpunkt i 

zonen (genom Intersect av linjesegmenten i ArgGIS). Den oberoende variabeln uttrycks som 

frekvens; antal cykelresor per respondent i zonen, då annars zoner med få respondenter 

sannolikt skulle bli underrepresenterade. 

 

4.7  Oberoende variabler 

Redovisade studier i litteraturgenomgången undersöker vanligen förklaringsfaktorer för 

cykel genom att kategorisera och undersöka närmiljön inom en avgränsad radie från 

respondentens bostadsadress. På liknande sätt kommer närmiljön att avgränsas i arbetet av 

zoners utbredning, genom den redovisade zonindelningen.  

Fysiska och demografiska faktorer undersöks i arbetet genom flera olika aspekter, 

representerade av arbetets oberoende variabler. Det finns många sätt att beskriva faktorer 

på, till exempel kan topografin i ett område beskrivas av både lutningsgrad på vägnätet, 

höjdskillnad eller i vilken grad marken är kuperad. Då arbetet till sin natur är utforskande 

beskrivas faktorer av flera olika variabler, för att finna en förklaringsmodell som på bästa sätt 

kan förklara Trondheims geografiska resmönster med cykel. Subjektiva faktorer innefattas 

inte i arbetet då frågor om attityder och förhållningssätt inte ingår i resvaneundersökningen.  

Faktorerna har valts utifrån vad som i litteraturgenomgången i kapitel 2 framkommit har 

påverkan på cykelanvändning. Eftersom det tidigt framkom att cykelanvändning påverkas av 

ett brett spektra är en avgränsning nödvändig. Förklaringsfaktorer att undersöka har därför 

diskuterats med Trondheim kommun, för att finna var behovet för kunskapsökning är störst.  

Nedan redovisas: vilka faktorer som ingår i arbetet, vilka oberoende variabler som 

representerar faktorerna (och som kommer användas i regressionsanalysen) samt vilken 

källa informationen kommer från. Därefter följer en närmare beskrivning av faktorerna. 

Arbetet består av totalt 19 oberoende variabler grupperade i 6 faktorer (tabell 1). 
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4.7.1  Avstånd till regionalcentrum 

Oberoende variabel avstånd till regionalcentrum beskriver genomsnittlig reslängd längs 

cykelnätet till regionalcentrum. Punkten för regionalcentrum är i detta fall den samma som 

mittpunkten för zonen Midtbyen, som är den halvö som utgör Trondheims centrum.  

Mittpunkt för zoner är framtaget genom beräknande av centroid för zoners bebyggda areal. 

Avståndet till regionalcentrum från respektive zon baseras på medelvärdet för varje 

grunnkrets mittpunkt i respektive zon. Då flera grunnkretsar i perifera delar av Trondheim 

kommun till stor del består av obebyggda markareal har inte grunnkretsars mittpunkt 

baserats utifrån hela grunnkretsens areal, utan avgränsats till mittpunkt av bebyggt område. 

Grunnkretsars bebyggda område (bilaga XI) har tagits fram med hjälp av bufferfunktion i 

ArcGIS, satt till 50 meter, för att följa definitionen av tettsted (SSB.no). Avstånd till 

regionalcentrum beräknades med find closest facility i Network Analyst.  

4.7.2  Avstånd till lokalcentrum 

Avstånd till lokalcentrum är uträknat på liknande sätt som avstånd till regionalcentrum. 

Zoners avstånd beskrivs som genomsnittligt avstånd från zoners grunnkretsmittpunkter till 

närmsta lokalcentrum. Data för Trondheims lokalcentrum är inhämtat från Statistisk 

sentralbyrå.  Polygoner markerar områden som centrumzoner (bilaga VIII) efter definitionen: 

ett område med mer än tre olika huvudnäringsgrupper med centrumsfunktioner. I tillägg till 

detaljvaruhandel, måste offentlig administration eller hälsa- och socialtjänster eller annan 

social och personlig service vara representerat. Avstånden mellan verksamheterna ska inte 

vara mer än 50 meter och det måste vara minst 50 anställda (ssb.no, 2014). Avstånd till 

Tabell 1.  Arbetets 19 oberoende variabler grupperade i 6 faktorer. 
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lokalcentrum beräknades med find closest facility i Network Analyst.  De 432 grunnkretsarna 

och 49 zonernas mittpunkter av bebyggt område redovisas i bilaga III och IV. 

4.7.3 Arbetsplatstäthet 

Arbetsplatstäthet beskrivs som antal arbetsplatser per bebyggd kvadratkilometer. I 

framförallt Terje Tretviks rapport, Sykling og betydning av topografi, arealbruk og reisetid 

(TÖI, 2008) framhålls det att arbetsplatstäthet hjälper till att öka förklaringskraften i 

rapportens regressionsmodell.  Även i analysföretaget Space Scapes analys för 

cykelanvändning i Stockholm har antal arbetsplatser längs cykelstråk förklaringskraft för 

cykelanvändning (Nordström, 2010). Arbetsplatser i Trondheim redovisas i bilaga V. 

4.7.4 Befolkningstäthet 

Att befolkningstäthet påverkar grad av cykelanvändning bygger på samma teoretiska 

antagande som det för arbetsplatstäthet, nämligen att kortare avstånd mellan målpunkter 

leder till kortare resor vilket gör att färre resor behöver inkludera motoriserade fordon. 

Befolkningstäthet beskrivs som antal personer per bebyggd kvadratkilometer. Zoners areal 

har betydande skillnader i storlek. Därför är de nödvändigt att beskriva antal personer i 

förhållande till arealenhet, i detta fall bebyggd kvadratkilometer. Att den geografiska 

enheten inte beskrivs som enhetens totala area beror på att stora delar av Trondheim 

kommuns yta är obebyggt. Bland annat är stora delar av kommunens yta friluftsområden 

(Bymarka och Estenstadmarka) med restriktioner mot bebyggelse. Bosatta redovisas i bilaga 

VI. 

4.7.5 Funktionsblandning 

Funktionsblandning beskriver hur stor del av den totala bebyggelsens areal som utgörs av 

handel, service, kontor, skola, kultur eller idrottsanläggningar. Dessa funktioner beskrivs av 

Winters et al.(2012) attrahera cykelanvändning. Alla byggvolymer i analysen har attribut om 

användning genom matrikeln BYGGTYPE_NB. BYGGTYPE 300, 500, 600 och 700 

representerar ovan nämnda funktioner. Detta är samtliga matrikelnummer förutom bostad 

(200) och industri (400).  Det ger zoner dominerade av bostäder eller industrier ett lågt värde 

på index för funktionsblandning.  

4.7.6 Absolut höjdskillnad 

Absolut höjdskillnad är en av tre variabler för faktorn topografi och beskriver 

stigningsförhållanden i zonen. Alltså differensen mellan högsta och lägsta höjdpunkt i var 

zon, begränsat till bebyggt område. Topografi har i litteraturgenomgången påvisats stor 

betydelse för cykelanvändning och med tanke på Trondheims totala höjdskilland på cirka 

500 meter finns skäl att tro att topografin påverkar zonernas grad av cykelanvändning.  

4.7.7 Lutning  

Lutning är ett annat mått på zonernas topografi, beräknat på cykelnätverket (bilaga IX). För 

alla länkar i cykelnätverket finns attribut som anger länkens horisontala, positiva eller 

negativa lutning. Det ger cykelnätverket olika hastigheter på resor från- till respektive till-
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från. Genom att beräkna samtliga länkar, oberoende åt vilket håll de lutar åt beskriver 

variabeln cykelnätverkets genomsnittliga lutning i zonen. Lutning för länk är sedan viktat mot 

länkens längd för att ge genomsnittlig lutning per meter. Lutning är beräknat i procent.  

4.7.8 Kuperad terräng 

Ett annat sätt att beskriva ett områdes topografi och dess resemotstånd, är att beskriva 

graden av kuperad terräng. Kuperad terräng beskriver höjdmeter som företas som inte ingår 

i resans stigningsmeter. Om en sträcka är kuperad företas fler höjdmeter än faktiska 

stigningsmeter på resan och är alltså ett uttryck för om cyklister måste cykla både upp och 

ner för att komma till målpunkten (fig.24). Kuperad terräng är beräknat för samtliga adresser 

till zonens mittpunkt av bebyggt område och uttrycks som kuperad terräng per 100 meter.  

 

 

4.7.9 Mängd cykelväg 

Mängd cykelväg beskriver framkomlighet för cykel i det bebyggda området. Det framhålls av 

Dill (2004) att total mängd cykelväg är en av flera möjliga variabler att beräkna 

framkomlighet eller konnektivitet på. Mängd cykelväg beskriver totalt antal meter cykelbara 

vägar per kvadratkilometer.  

4.7.10 Andel god cykelvägstandard  

God cykelvägstandard tar utgångspunkt i Trafikverkets klassificering av god standard på 

cykelvägar, TVISS (genom Nordström, 2010). Andel separata cykelfält, cykelbanor och vägar 

med hastighetsgräns på 30 km/h klassificeras i arbetet som god cykelvägstandard. Andel god 

cykelvägstandard beskrivs i procent som andel av den totala mängden cykelvägar i var zon.  

4.7.11 Andel separata cykelvägar 

Trondheim kommun har som mål att öka andelen separata cykelvägar. Därför är det av 

intresse att se åtskilt på cykelbana och cykelfält (sykkelveg med fortau och sykkelfelt), vilket 

är de faciliteter som klassificeras som separata cykelvägar. Andel separata cykelvägar 

beskrivs i procent som andel av den totala mängden cykelvägar i var zon. 

4.7.12 Genhet 

Genhet beskriver förhållandet mellan det faktiska cykelavståndet och rätlinjen/ 

fågelavståndet. Genhet är för de olika zonerna är beräknat från samtliga adresser i zonen 

(bilaga VII) till zonens mittpunkt. Zoners mittpunkt är beräknat efter bebyggt område. Index 

för genhet är beräknat på drygt 48 000 resor, fördelat på 49 zoner. Beräkningen är gjord i 

Network analyst OD cost matrix. För att adresser i de olika zonerna ska tillfalla rätt 

Fig. 24. Exempel av beräkning för kuperad terräng. 
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zonmittpunkt och inte den närmsta användes en linjebarriär för att avgränsa de olika 

zonerna.   

4.7.13 Riktningsförändring- sväng 

Riktningsförändringar (axial steps) framhålls i studier genomförda med space syntax vara en 

central faktor för vad som påverkar transportarbete med cykel. Riktningsförändring- sväng 

är beskrivet för zoner som antal svängar per hundra meter en resa från adress till 

zonmittpunkt företar.  Resor är beräknat för samtliga adresser i respektive zon, till mittpunkt 

av zonens bebyggda yta. Faktorn är beräknad med attributet Global Turn Delay i Network 

Analyst, vilket ger ett tidstillägg för svängar.  

Räkna svängar har möjliggjorts genom att sätta tidstillägg till 1, för höger- och 

vänstersvängar samtidigt som de andra värdena har varit lika med noll. Då det inte finns 

någon tydlig definition om hur svängar ska beräknas har två alternativa variabler för svängar 

tagits fram. För den första används default-värdet på 60 grader (30 grader på vardera sida 

rätlinjen) för att en riktningsförändring ska beräknas som en sväng. För den andra variabeln 

krävs en riktningsförändring på 160 grader från rätlinjen (80 grader på vardera sida 

rätlinjen), det vill säga en nästintill rätvinklig sväng, för att beräknas som sväng.  

4.7.14 Riktningsförändring – kurva 

Global Turn Delay möjliggör även nätverksanalyser av kurvor (bends), genom att justera vad 

som klassificeras som riktningsförändring. För att en riktningsförändring ska beräknas som 

kurva krävs en riktningsförändring på 15 grader från rätlinjen. 30 grader (15 grader på 

vardera sidan av rätlinjen) har beräknats som rak väg. Riktningsförändring- kurva är beskrivet 

för zoner som antal kurvor per hundra meter en resa från adress till zonmittpunkt företar. 

4.7.15 Demografiska faktorer  

I litteraturgenomgången framgår det att demografiska faktorer kan påverka grad av 

cykelanvändning. Eftersom bebyggelsetyp och bostadsstorlek varierar geografiskt och riktas 

mot olika åldersmålgrupper förväntas åldersfördelningen variera geografiskt. Grad av 

cykelanvändning är högst för ungdomar, därför används index för andel av befolkningen 

mellan 6 och 19 år som variabel. Könsfördelning förväntas inte variera geografiskt av 

betydelsele för cykelanvändning och ingår inte som demografisk variabel.  

Andel studenter redovisas för varje zon då det kan påverka grad av cykelanvändning. 

Samband mellan bilinnehav och bilanvändning kan påverka grad resemedelsfördelningen 

och ingår också som demografisk variabel. Inkomst tas också med som demografisk 

variabel även om dess betydelse varierar i litteraturen.  
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4.8 Multipel linjär regressionsanalys 

Det finns flera olika regressionsanalyser att välja mellan beroende av vilket typ av samband 

som önskas mätas. Tolkning av regressionsanalys kräver erfarenhet och det framhålls i 

litteraturen att det är fördelaktigt att använda en så enkel modell som möjligt. Linjär 

regressionsmodell är den enklaste av samband (Ågren och Andersson, 1994). En 

regressionsanalys mäter sambandet mellan x (oberoende) och y (beroende) och i en linjär 

analys mäts hur väl anpassad en punktsvärm i ett spridningsdiagram är till en rät linje, det vill 

säga att ökar värdet i oberoende variabel ska beroende variabel öka i samma grad. Linjär 

regressionsmodell anges även i Guidebook on Method to Estimate Non-Motorized Travel 

(McLean ,1999) som den vanligaste och som lämplig regressionsmodell för analyser av 

aggregerade studier av resemedelsfördelningar, vilket denna regressionsmodell klassas som. 

Cykelanvändningens förklaringsfaktorer har i arbetets teorigenomgång visats vara beroende 

av en komplex sammansättning av faktorer. Arbetet kommer därför att använda en multipel 

linjär regressionsanalys som är en linjär regression där fler än en oberoende variabel 

används. Dock kan inte arbetets alla 19 oberoende variabler ingå i modellen utan 

överhängande risk för over-fitting (Field, 2005). 

Regressionsanalys är en itererande eller upprepande process där flera steg företas för att nå 

resultatet (Field, 2005).  För att hitta den uppsättning av förklarande variabler som med 

störst förklaringskraft på en signifikant nivå kan förklara var cykelresor i Trondheim företas 

och på så sätt bilda förklaringsmodellen, kommer följande att genomföras:  

 En faktoranalys kommer att genomföras för att ge en indikation på hur många 

grupper eller faktorer förklarande variabler som det totala antalet oberoende 

variabler består av.  

 En korrelationsmatris mellan beroende variabel och oberoende variabler med högst 

korrelation kommer redovisas. Om sambandet i korrelationen är logiskt eller ej 

kommer att synliggöras och diskuteras.   

 Multipel Linjär regressionsanalys kommer att genomföras i SPSS genom Automatic 

Linear Modeling. Programmet lägger stegvis till variabler till dess inga fler variabler 

kan läggas till som inte ger ett signifikant resultat. Resultatet kommer ge arbetets 

förklaringsmodell. 

 Regressionsanalys genom Spatial Statistics i ArcGIS kommer att genomföras med 

samma variabler som ingår i förklaringsmodellen. Regressionen kompletterar 

modellen med statistska test av spatiala samband.  

4.8.1 Diagnostisering av förklaringsmodell 

Det finns huvudsakligen risk för tre fel i regressionsanalyser som behöver tas i beaktande. 

För att studera dessa fel studeras modellens så kallade residualer (avvikelser), och dess 

spridning (Ågren och Andersson, 1994).  Residualer uppkommer av: 
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Felspecificerad modell: Har fel modell valts kommer punktsvärmen i spridningsdiagrammet 

följa en annan än den valda regressionslinjen. Om till exempel y ökar exponentiellt i 

förhållande till x är sambandet kvadratiskt och inte linjärt. 

Felaktigt utelämnade oberoende variabler: Även om modellens samband är korrekt 

specificerad kan fel oberoende variabler valts att ta med, vilket innebär att regressionslinjen 

inte stämmer överrens med punktsvärmen i spridningsdiagrammet. Detta påverkar storleken 

på residualerna (som är punkters kvadratiska avstånd till linjen) och därmed modellens 

förklaringskraft. 

Verklig variation: Förutom fel i val av modell och oberoende variabler förekommer även 

verklig (slumpmässig) variation. Ibland går det inte med befintlig information att avgöra 

orsaken till varför olika individer har olika värde på den beroende variabeln, vilket då tolkas 

som slumpmässig variation. Detta en osäkerhet vi måste leva med (Ågren och Andersson, 

1994). 

Varje regressionsmodell måste testas för dess validitet.  Vilka test som bör ingå när en 

regressionsmodell testas för dess validitet, varierar dock mellan olika statistikböcker. I 

samråd med Mette Langaas vid Institutt för matematiske fag, valdes därför de viktigaste 

testen ut. Detta för att se vilka styrkor och svagheter modellen har, dess förklaringskraft och 

om kritiska statistiska antagande är uppfyllda. Regressionsmodellen ska testas för följande: 

 Validitet – modellen ska förklara en stor andel av variansen av beroende variabel 

 Multikollinearitet- de oberoende variablerna ska inte korrelera för högt 

 Homoskedasticitet - variationen av residualer ska vara konstant för alla variabler 

 Spatial autokorrelation – residualerna ska inte vara rumsligt autokorrelerade 

 Normalfördelning av residualer – residualerna ska vara normalfördelade i modellen 

4.9 Data 

4.9.1 Beroende variabel 

Data för den oberoende variabeln är framtaget av en Resevaneundersökning (RVU) för 

Trondheim. Resevaneundersökningen är genomförd mellan 2009 och 2010 av Transport 

Ökonomisk Institutt (TÖI) och ingår i Norges Nasjonale reisevaneundersökelse. RVUn för 

Trondheim består av 23 691 resor företagna av 7043 respondenter. Urvalet är gjort från 

folkeregistret och intervjuerna är fördelade jämt över de fyra kvartalen (Vågane et al. 2011). 

RVU-data är sparat i två separata SPSS filer, en för turer (resor) och en för 

personinformation. Tur-data ger information om privatpersoners resor företagna av ett urval 

av personer över 13 år. Informationen innefattar startpunkt, destination, resemedelsval, 

estimerad reselängd och typ av resa (handelsresa, arbetsresa, resa till hemmet etc.). I 

person-data filen finns dels information om respondentens bostadsadress och demografisk 

information som kön, ålder, inkomst bil- och cykeltillgång osv. Norsk 

Sammfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NDS), som ansvarar för dataskydd i Norge, har dock 
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beslutat om att viss information inte tillges på respondentnivå utan istället kodas till 

grunnkretsnivå. Detta gäller respondenters bostadsadress och målpunkter för resorna.  

4.9.2 En resa 

En resa definieras och avgränsas av dess syfte. När man har kommit fram till det resan syftar 

till, räknas resan som avslutad. Därmed skiljer sig definitionen från den allmänt vedertagna 

och en resa från hemmet där man lämnar barn på dagis och reser vidare till jobbet räknas i 

denna undersökning som två resor, en fölgereise (hemmet till dagis) och en arbetsreise 

(dagis till arbete).  

 

 

Varje respondent är tilldelat ett unikt nummer och respondentens olika resor är i sin tur 

unikt kodat genom att kombinera respondentens nummer med resans nummer, till 

exempel: respondent 1234567 företog resa 1234546701 och resa 123456702 (Vågane et al. 

2011).  

4.9.3 Oberoende variabel 

Trondheim kommun har bistått med data om cykelvägars standard. I Trondheim är 

cykelvägarna klassificerade i fyra kategorier; blandvei, sykkelvei, sykkelfelt och gang-

sykkelvei. Det är sykkelvei och sykkelfelt som tillsammans kommer utgöra den oberoende 

variabeln separata cykelvägar.  

Konsultföretaget Asplan Viak har bistått med cykelnätverket i ATP-modellen för Trondheim. 

ATP-modellen består av fyra olika nätverksmodeller (cykel, gång, bil och kollektivt) och är ett 

GIS-baserat analys- och illustrationsverktyg för användning i Arc View /Network analyst i 

ArcGIS.  Planeringsverktyget är utvecklat för att beräkna sammanhang mellan arealbruk och 

transportsystem. Nätverken är uppbyggda av centerlinjer från ELVEG, som är framtaget ur 

Nasjonal Vegdatabank, och Orthofoton för att korrigera för gång- och cykelvägar.  

Vidare har Statistikk Sentralbyrå (SSB) bistått med demografiska data över antal bosatta och 

dess åldersfördelning för varje grunnkrets. NTNU har försett arbetet med Trondheims 

adresser, arbetsplatsdata och bebyggelsedata samt den grundläggande kart-datan över 

Trondheim kommun. 

Fig. 25.  Exempel hur en person har företagit sex resor, och hur dessa 

registreras i resvaneundersökningarna.(källa: Vågane et al., 2011). 
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5. Resultat  
Resultatkapitlet besvarar arbetets två första frågeställningar.1. Genom beskrivande statistik 

besvaras: Hur används cykel i Trondheim? 2. Regressionsanalysen besvarar: Vilken betydelse 

har fysiska- och demografiska faktorer för cykelanvändningen i Trondheim? 

5.1 Beskrivande statistik  

För att besvara den första frågan presenteras statistik i form av histogram. De första 

histogrammen (fig.26 och 27) belyser demografiska skillnader med cykelresor.  

 

Att cykelanvändning är högre för män än för kvinnor framgår av figur 26. Detta är i linje med 

litteraturgenomgången och kan bero på att män upplever större trygghet i trafiken som 

cyklister. Cykelanvändningens nära förhållande till fysisk ansträngning kan möjligtvis också 

vara en förklaring varför män i större utsträckning väljer cykel. 

Cykelanvändning är högst för personer med en inkomst under 100 000 NOK om året (fig.27).  

Det kan tänkas bero på respondentgruppen studenter i resevaneundersökningen. Intressant 

är att den inkomstgrupp med näst högst cykelanvändning är den med allra högst inkomst 

samtidigt som cykelanvändning är lägst för personer med relativ låg årlig inkomst(100 000-

300 000 NOK). Cykelanvändning följer inte en linjär fördelning efter inkomst utan det verkar 

föreligga en social – eller subjektiv faktor, vilket kan bero på social acceptans för cykel som 

transportmedel. Även bostadslokalisering efter inkomst kan avspeglas i inkomstgruppernas 

cykelanvändning.  

Fig.29. Cykelresors fördelning efter syfte.  Fig.28. Cykelanvändning efter sysselsättning. 

Fig.27. Cykelanvändning efter inkomst. Fig.26. Cykelanvändning efter kön. 
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Att Andel cykelbruk efter huvudsysselsättning och Syfte med cykelresan skiljer så pass kraftigt 

vad gäller studerande och skolresor visar på en svaghet i resevaneundersökningen. 

Resevaneundersökningen bygger på ett urval från folkeregistret och eftersom många 

studenter inte är folkbokförda i Trondheim faller de utanför undersökningen. 

Cykelanvändningen är alltså hög för de studenter som är intervjuade i undersökningen (fig. 

28), men sett till alla cykelresor (fig.29) är det arbetsresor som är det dominerande syftet för 

de registrerade cykelresorna. Hade fler respondenter varit studenter i undersökningen hade 

antagligen studieresor varit ett vanligare syfte. 

 

En intressant skillnad från reslängd med cykel, presenterat i litteraturgenomgången, är att 

cykelandelen är störst för resor mellan två till tre kilometer.  Att cykelandelen av den totala 

resemedelsfördelningen är lägre för resor på en kilometer kan tolkas som att många av 

dessa resor företas till fots. Cykel är mest attraktivt för resor på mellan två till fyra kilometer 

(fig.30) men utgör fortfarande endast 12 procent av alla resor. Detta är en relativt låg siffra 

och visar att det finns en stor outnyttjad potential i cykelarbetet. För resor längre än fyra 

kilometer sjunker cykelandelen betydligt.  

Genom att koppla genomsnittlig höjd över havet för varje grunnkrets har höjddifferensen 

mellan start- och målpunkt för samtliga 1293 resor kunnat beräknas. (fig. 31). 

35 procent av resorna har en höjdskilland på mindre än 10 meter och 60 procent av resorna 

har en höjdskillnad på mindre än 30 meter. Här ses ett tydligt samband mellan var det är 

attraktivt att cykla och områdens topograffiska förhållanden. Histogrammet visar att 

höjdskillnader har stor påverkan på transportmedelsvalet, men även att en naturlig 

fördelning återspeglas i resultatet då många cykelresor är korta och på så sätt inte passerar 

många höjdmeter. Detta resultat kommer i diskussionen jämföras med topografins 

betydelse i regressionsmodellen.  

Nästa histogram (fig. 32) visar cykelresors målpunkter och belyser frågan om regional- och 

lokalcentrums betydelse för cykelanvändning.  

  

Fig.30. Cykelandel efter resans längd. 

 

 Fig. 31 Cykelresors känslighet för höjdskillander. 
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Figur 32 redovisar målpunktsfördelningen för samtliga cykelresor registrerade i Trondheim 

kommun och visar att de flesta cykelresor slutar utanför centrumzoner. Det är dock fler 

resor som har målpunkt i ett lokalcentrum än i regionalcentrum. Regionalcentrum består i 

detta fall av Midtbyen, lokalcentrum består av samtliga centrumzoner undantagit Midtbyen 

och centrumzoner består av samtliga centrumzoner (se bilaga VIII). 

Histogrammet visar att lokalcentrum utgör en betydande andel av målpunkter för cykel. 

Detta kan förklaras med cykelanvändningens nära förhållande till avstånd. Cykel tolkas i 

större utsträckning vara ett trasportmedel för lokala resor än för regionala resor. Detta 

indikerar behov av prioriteringar av cykelförbättrade åtgärder vid Trondheims lokala centra.  

Centrumzonerna är dock inte viktade mot storlek vilket måste tas i beaktning.  

5.2 Regressionsanalys 

Den linjära regressionsanalysen har genomförts i två statistikprogram, SPSS och ArcGIS 

genom Spatial Statistics och ska besvara vilken betydelse fysiska- och demografiska faktorer 

har för var cykelresor företas. Fördelen med att genomföra analysen med två verktyg är att 

det ger möjlighet att kontrollera att antaganden stämmer då programmen har olika diagnos-

test (Field, 2005). Eftersom datauppgifterna till sin natur är rumsliga är det även nödvändigt 

att använda GIS för att diagnostisera spatial autokorrelation.  

5.2.1 Beroende variabel 

Följande frekvenstabell för antal cykelresor per respondent i zonen kommer i 

regressionsanalysen att utgöra den beroende variabeln. Tabell 2 redovisar zonnummer, antal 

respondenter i zonen, antal cykelresor i zonen och frekvensen av cykelresor; antal cykelresor 

per respondent för varje zon. 

Visualisering av antal resor per respondent i varje zon (fig.33) är framtaget genom 

nätverksanalyser i ArcGIS (närmare beskrivet i metodkapitlet). Antal cykelresor i varje zon är 

beräknat från varje resas start- och ändpunkt (fig.34 och 35). Det framgår tydligt i 

jämförelsen mellan cykelfrekvens och start/ändpunkt att det företas betydligt större antal 

resor i vissa zoner än vad resemedelsfördelningen för start/ändpunkt visar på. Ett sådant 

exempel är Midtbyen (regionalcentrum i Trondheim). Midtbyen passeras alltså för många 

resor med start- och ändpunkt i andra zoner. 

Fig.32. Cykelresors målpunkter beskriver cykelresors fördelning efter destination. 
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Fig. 33. Antal cykelresor per respondent för varje zon kommer att utgöra arbetets 

beroende variabel. 

 

Tabell 2. Frekvenstabell för beroende variabel. 
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Fig.35. Cykelandel för resors startpunkt. 

Fig.34. Cykelandel för resors ändpunkt. 
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5.2.2 Val av oberoende variabel 

I en multipel regressionsanalys dyker ofta frågan upp vilka variabler som ska ingå. Att välja 

rätt variabler är problematiskt då införande av nya variabler ofta leder till större 

förklaringskraft, vilket i sig eftersträvasvärt, men ger samtidigt ofta lägre signifikans om flera 

oberoende variabler korrelerar med varandra. En tumregel är därför att ha så få variabler 

som möjligt med så stor förklaringskraft som möjligt (Hammervold, 2007). IBM SPSS har 

utvecklat en modul för val av variabler, Automatic Linear Modeling. Denna modul kommer 

att användas för att välja förklaringsmodellens oberoende variabler. 

Arbetets 6 faktorer beskrivs av totalt 19 variabler. Alla 19 variabler kan inte ingå i 

förklaringsmodellen utan överhängande risk för over-fitting. För att välja vilka och hur 

många oberoende variabler som ska ingå i regressionsmodellen har först en faktoranalys 

genomförts och korrelationsmatris tagits fram. Faktoranalysen tyder på att det finns mellan 

fyra och fem grupper av variabler som förklarar variationen i beroende variabeln. 

Variablerna redovisas i metodkapitlet grupperade i faktorer, och har således redan vid val av 

variabler tagits fram för att på olika sätt beskriva samma faktor. Till exempel beskrivs och 

undersöks faktorn Topografi genom tre variabler: absolut höjdskilland, lutning och kuperad 

terräng, och så vidare. 

Varje oberoende variabel har korrelerats med beroende variabel antal cykelresor per 

respondent i varje zon. Korrelationsmatris för samtliga 19 variabler finns i bilaga I och II.  

Genom att studera korrelationsmatrisen (tabell 3) ges en antydan om vilka variabler som ska 

ingå i regressionsmodellen. Det är troligt att endast en variabel från en faktorgrupp kan ingå 

i en signifikant modell då variabler som beskiver samma faktor ofta korrelerar högt med 

varandra. Oberoende variabler med högst korrelation i varje faktorgrupp är  

 för avstånd - avstånd till regionalcentrum (-,626), 

 för markanvändning- arbetsplatser per kvadratkilometer (,739),  

 för cykelfaciliteter- andel separata cykelvägar (,783)  

 för topografi- lutning (,545). 

 för vägkaraktäristika- riktningsförändring- kurva (,445) 

 för demografi- andel barn(-,776) 

Riktningsförändring- kurva och barn har i korrelationen dock ologiska förtecken till vad 

som kan förväntas från litteraturgenomgången. Urval av korrelationsmatrisen redovisas i 

tabell 3.  

 
Tabell 3. Korrelationsmatis för faktorer med signifikant korrelation och logiska förtecken.  
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5.2.2.1 Genomförande av multipel linjär regressionsanalys 

För att undvika mulitkollinearitet, att variablar korrelerar högt inbördes och på så vis 

förklarar samma varians, måste varje oberoende variabel vara signifikant i 

regressionsmodellen. För att välja signifikanta variablar genomfördes en Automatic Linear 

Modeling.  

Den linjära regressionsmodell, med högst förklaringskraft på en signifikansnivå på 0,05, 

består av följande fyra oberoende variabler: Avstånd till regionalcentrum, Arbetsplatser per 

kvadratkilometer, Andel separata cykelvägar och Kuperad terräng (tabell 4). Kuperad terräng 

väljs även om lutning har högre korrelation med beroende variabel. När lutning testades att 

ersätta kuperad terräng är modellen inte längre signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan redovisas de oberoende variabler som ingår i regressionsmodellen (index för samtliga 

oberoende variabler finns i bilaga XII). Först i index-format (tabell 5) och därefter visuellt 

framställt i kart- format (fig.36-39) genom ArcGIS. 

 

Tabell 4. Oberoende variabler som ingår i förklaringsmodellen. 

Tabell 5. Index för förklaringsmodellens oberoende variabler. 
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Fig. 36. Avstånd till regionalcentrum (meter). 

 

Fig. 37. Kuperad terräng per 100 meter. 
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Efter att beroende- och oberoende variabel presenterats i index- och kartformat redovisas 

regressionsmodellen samt de statistiska antaganden som ska uppfyllas. 

Fig. 38. Arbetsplatser per km2. 

 

Fig.39. Andel separata cykelvägar. 
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5.2.3 Resultat av multipel linjär regressionsanalys 

Det går av R Square att utläsa (tabell 6) att förklaringsmodellen förklarar 78 procent av 

variansen i den oberoende variabeln. Därmed förklarar modellen en relativ stor del av 

variationen vilket var ett av kraven för modellen. Dubrin- Watson används för att bedöma 

grad av autokorrelation men eftersom datan är rumslig kommer detta tal inte att tolkas utan 

ersättas med en diagnos för spatial autokorrelation. Adjusted R square justerar ner 

förklaringskraften i modellen efter hur många variabler som används. Det är dock R square 

som tolkas för att utläsa modellens förklaringskraft. Dock återstår 22 procent som modellen 

inte kan förklara. Detta kommer att tas upp närmare i diskussionen. 

 

 

 F värdet i ANOVA-tabellen (tabell 7) testar om förklaringsgraden skiljer sig signifikant från 

nollvärdet (Hammervold, 2011). ANOVA-tabellen visar att nollhypotesen (förklaringsgraden 

är lika med noll) förkastas eftersom p-värdet (Sig.) är under 0,05. 

 

 

 

Koefficient-värdet B (tabell 8, nästa sida) redovisar vilken förklaringskraft de olika oberoende 

variablerna (kovariater) har. Andel separata cykelvägar är den variabeln som enskilt förklarar 

störst del av variansen följt av arbetsplatstäthet, medan kuperad terräng förklarar minst i 

modellen. Alla fyra variabler är signifikanta i modellen, då p- värdet är under 0,05 för 

samtliga variabler. Därmed är det första antagandet uppfyllt om en modell som förklarar en 

stor del av variansen på en signifikant nivå.  

Tabell 6. Modellsammanfattning, förklaringskraften är 78 procent. 

 

Tabell 7. Modellsammanfattning, ANOVA, modellen är signifikant. 
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Underliggande figuren frekvens redovisar om sambandet är positivt eller negativt samt dess 

styrka. En linje som pekar uppåt är positiv och ju mer diagonal dess vinkel är, desto högre 

korrelation föreligger. Arbetsplatstäthet och andel separata cykelvägar har båda en stark 

positiv korrelation med frekvensen cykelresor. Det betyder att ju högre arbetsplasttäthet 

och andel separata cykelvägar desto högre frekvens cykelresor per respondent. Avstånd till 

regionalcentrum och kuperad terräng har ett negativt, dock svagare, samband med frekvens 

cykelresor och innebär att ju längre från regionalcentrum och ju mer kuperad terräng ett 

område är desto lägre är cykelanvändningen enligt modellen. Alla oberoende variabler har 

därmed logiska förtecken för dess påverkan på cykelanvändning. 

Studerar man figur 40 för avstånd till regionalcentrum tycks sambandet inte vara linjärt. 

Istället verkar en kvadratiskt eller exponentiell kurva bättre förklara sambandet med 

frekvens cykelturer. Det är möjligt att beskriva denna variabel som kvadratisk och på så sätt 

troligen öka förklaringskraften i modellen. Men en sådan justering av variabler är beroende 

av analysens syfte. Syftet med den statistiska analysen är inte att beskriva datan så bra som 

möjligt, utan att finna en logisk modell som förklarar variablars samband.  

 
Fig.40. Samband mellan oberoende och beroende variabel visar 

punktsvärmen i förhållande till regressionslinjen.  

 

 

Tabell 8. Modellens koefficient- värde beskriver variablers enskilda förklaringskraft. 
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5.2.4  Statistiska antaganden och diagnostisering  

Alla regressionsmodeller måste testas för dess validitet. För att försäkra att modellen 

motsvarar de statistiska antagande som ställs på en regressionsmodell ska följande tester 

genomföras.  

 

5.2.4.1 Normalfördelning av residualer och homoskedastisitet  

Residualanalysen i SPSS producerar: histogram över normalfördelning (41) och Scatterplott 

(fig.42). Normalfördelning av residualer är önskvärt då detta är en förutsättning för 

modellens validitet. Fördelning av residualer utläses i histogramet och ska följa kurvan för att 

vara normalfördelade. I en visuell inspektion ser residualerna ut att var normalfördelad. I en 

visuell inspektion ser residualerna ut att vara normalfördelade (fig. 41). 

 

 

 

 

 

 

Fig.41. Normalfördelning av residualer. Av en visuell inspektion att 

döma ser residualerna ut att vara normalfördelade. 

 

Tabell 9. Sammanfattning av statistiska antaganden. 
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Scatterplotten och P-P plotten jämför residualernas fördelning mot predikterade residualer. 

Residualerna ska i scatterplotten visa en randomiserad fördelning för att homoskedastisitet 

ska föreligga (residualerna har lik varians). Om det går att utläsa ett mönster, t.ex. att 

variansen ökar är det risk att hetroskedastisitet föreligger, vilket är ett tecken på att 

modellen saknar en variabel för detta mönster/samband. Residualerna ser ut att vara 

slumpmässiga (fig.42)- Dock har två zoner (zon 711 och 132) en relativ hög standardavvikelse 

(över2,5) vilket försvagar modellens förklaringskraft. För att pröva betydelsen av den höga 

standardavvikelsen genomfördes en regressionsanalys utan zon 711 och 132, vilket gav ett R 

square på 0,83, alltså en förklaringskraft på 83 i stället för 78 procent.  

För att undersöka signifikansnivån för normalfördelning av residualer och homoskedastisitet 

testas modellen i ArcGISs regressionsverktyg Spatial Statistics. Jarque- Bera testar 

nollhypotesen att residualerna är normalfördelade (tabell 10). Som utskriften förklarar, när 

p-värdet är mindre än 0,05 är modellens resultat utsatta för bias. Modellens p-värde på 0,09 

betyder därför att residualerna är normalfördelade.  Koenker´s BP-test testar om 

residualerna är konstanta, har lik varians. När p-värdet är under 0,05 är residualerna inte 

konstanta och hetroskedastisitet föreligger. Modellens p-värde på 0,08 visar att motsatsen 

det vill säga homoskedastisitet föreligger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.42. Scatterplot för residualer ska inte visa på något mönster eller samband. 

Tabell 10. Residualerna är normalfördelande och homoskedastisitet föreligger i modellen. 
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5.2.4.2 Multikollinearitet 

Mulitkollinearitet, när oberoende variablar korrelerar högt med varandra, testas i både SPSS 

och ArcGIS. Här redovisas resultaten av modellsammanfattningen från ArcGIS (tabell 11). 

VIF-värdet ska vara lågt (under 7,5) för att inte mulitkollinearitet ska föreligga. Modellens 

värden på mellan 1,2 och 2,2 visar att Mulitkollinearitet inte föreligger.  

 

 

 

5.2.4.3 Spatial autokorrelation 

I ArcGIS testas regressionsmodellen för spatial autokorrelation genom Moran´s I test (fig. 

43). Är p-värdet signifikant föreligger spatial autokorrelation.  Z-score ska vara nära noll 

(mellan -1.65 och 1.65) och ge ett p-värde över 0.1 för att residualerna ska vara slupmässiga.  

Z- score för modellen är 1,07 vilket ger ett icke-signifikant p-värde för modellen (p=0,28). Det 

betyder att residualerna inte är spatialt autokorrelerade (rumsligt närliggande residualer är 

inte lika(fig.44)) utan residualerna förklaras rumsligt randomiserade av programmet.  

 

 

 

Tabell 11. Mulitkollinearitet föreligger inte i modellen. 

 

Fig.43. Moran´s I test. Residualerna är inte spatialt autokorrelerade. 
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5.2.5 Modellsammanfattning 

Förklaringsmodellen bestående av variablerna avstånd till regionalcentrum, 

arbetsplatstäthet, andel separata cykelvägar och kuperad terräng förklarar 78 procent av 

variansen på en signifikant nivå (0.05). Regressionsmodellen klarar kraven på de ställda 

statistiska antagandena (tabell 12) och lyckats förklara en stor den av variansen i oberoende 

variabel. Det är dock fortfarande 22 procent modellen inte kan förklara. Detta kommer att 

diskuteras närmare i diskussionen, tillsammans med modellens eventuella svagheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

resultaten har arbetets två första delfrågor besvarats; hur används cykel i Trondheim? och 

vilken betydelse har fysiska- och demografiska faktorer för cykelanvändningen i Trondheim? I 

kapitlet som följer kommer resultaten analyseras för att besvara den tredje delfrågan; Vilka 

rekommendationer är möjliga att ge utifrån resultaten i arbetet? 

Tabell 12. Modellens värden för statistiska antaganden visar att samtliga värden uppfylls. 

 

 

 

Fig.44. Rumslig fördelning av residualer. 
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6. Analys 

6.1 Vilka rekommendationer är möjliga att ge utifrån resultaten i arbetet? 

Arbetets primära syfte är att kvantifiera samband mellan stadsstruktur och cykelanvändning, 

vilket har redovisats i arbetets resultatkapitel. Cykelanvändning i Trondheim attraheras i 

störst utsträckning av arbetsplatstäthet, tillgång på separata cykelvägar, närhet till 

regioncentrum och gynnsamma topografiska förhållanden.  

Detta är resultat som är direkt applicerbara på planeringsstrategier för cykelvänlig 

stadsplanering och ger samtidigt grundlag för förståelsen av resemönstret i Trondheim.  

Arbetets tredje frågeställning: vilka rekommendationer är möjliga att ge utifrån resultaten i 

arbetet? kommer att ges i förhållande till Trondheims cykelplanering. Detta eftersom arbetet 

utförts med data från endast Trondheim och resultatens generaliserbarhet inte prövats. 

Val av linjesträcka 

Cykelplaneringen kan sammanfattningsvis beskrivas genomgå två faser; val av linjesträcka 

och val av cykelvägstandar. Även rekommendationerna kommer följa denna uppdelning. 

Val av linjesträcka bygger idag i huvudsak på planeringsprincipen att utifrån analyser av 

stadens förutsättningar styra cykelaktiviten genom att tillrättalägga cykelinfrastruktur där 

den är mest gynnsam, för såväl cyklister som för staden i helhet. Denna princip faller under 

den rationella eller synoptiska planeringsteorin.  Dagens val av linjedragning i Trondheim är 

framtagen för att binda samman stadens olika delar med viktiga målpunkter och för att lägga 

tillrätta säker cykelanvändning för så många som möjligt. Linjedragningen är också vald för 

att underlätta cykelanvändning och undviker om möjligt vägar med topografiska 

nivåskillnader. 

Resultaten i arbetet visar att centrumsnära arbetsplatser har en stor potential i att attrahera 

cyklister. För att uppnå en hög användning av cykel ska linjesträckningen vara topografiskt 

gynnsam med låg kuperhet samtidigt som cykelfaciliteterna helts ska vara separata från bil- 

och gångtrafik.  

Denna översiktliga planering av linje val skulle utifrån arbetets resultat på ett tydligare sätt 

betona vikten av att knyta samman arbetsplatskoncentrationer med en god 

cykelvägstandard i form av separata cykelvägar. För en rationell översiktsplanering av 

linjedragning, baserat på stadens förutsättningar, föreslås därför separata cykelvägar vid 

centrumnära arbetsplatser prioriteras. 

Val av cykelvägstandard 

För val av cykelvägstandard tillämpas en mer behovsbaserad tillnärmning där den fysiska 

miljön läggs tillrätta efter hur trafikvolym, bebyggelsestyp och hastighetsbegränsningar ser 

ut idag. Detta är ett behovsanpassat tillvägagångsätt där investeringar följer de aktuella 

behoven. Som presenterats i litteraturgenomgången ska separata cykelvägar vara 
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standardlösningen för huvudnätet. Blandtrafik accepteras där hastighet och trafikmängd är 

begränsad och gemensamma gång- och cykelvägar accepteras i bostadsområden.   

Om investeringsmedlen och det fysiska utrymmet i Trondheim vore obegränsade skulle 

samtliga cykelvägar föreslås vara separata cykelvägar. Om resurserna är begränsade ska 

investeringar rankas och de med störst lönsamhet prioriteras högst, enligt vedertaget 

samhällsekonomiskt resonemang (Odeck, 1997). På liknande sätt bör man resonera vid val 

av cykelvägstandard i Trondheim. I detta fall är resurserna begränsade, både vad gäller 

ekonomi och utrymme varför investeringar måste prioriteras. För att kunna prioritera 

investeringarna måste analyser och strategier ligga till grund, vilket arbetet syftar att bidra 

med. 

För val av standard för cykelvägar föreslås dagens analyser av trafikvolym, 

hastighetsbegränsningar och bebyggelsetyp bli kompletterade med analyser om var 

cykelresor företas. Detta eftersom arbetets modell representerar var cykelresor företas (och 

inte cykelandelen för befolkningen i det geografiska området) vilket innebär att resultaten i 

arbetet ska förstås som att de nämnda fysiska faktorernas cykelattraktion inte enkom berör 

boende i zonen utan zonens totala cykelarbete. Var cykelresor förtas, borde också ligga som 

grundlag i val av cykelvägstandard för stadens cykelvägar.  

Här kan cykelräkningar eller analyser liknande de i arbetet på ett konkret sätt fungera som 

analysunderlag. För prioriteringar av infrastruktursatsningar föreslås separata cykelvägar 

prioriteras där flest cykelresor företas, för att på så vis optimera behovsanpassningen i 

cykelnätet.   

Nedan följer planeringsexempel av val av cykelvägstandard för Trondheims huvudcykelnät, 

sett i ljuset av var cykelresor företas i staden. 

6.2 Planeringsexempel: Trondheims huvudcykelnät 

För att illustrera hur arbetets rekommendationer om separata cykelvägar vid centrumnära 

arbetsplatser och prioriteringar av separata cykelvägar där flest cyklar, används Trondheims 

huvudcykelnät som exempel. 

Eftersom antal cykelresor (som sedan aggregerats till zon-nivå för regressionsanalysen) togs 

fram på grunnkretsnivå, möjliggörs en visuell inspektion av hur cykelresorna är fördelande 

på grunnkretsnivå.  Vid presentation av antal cykelresor på denna lägre geografiska nivå är 

det möjligt att jämföra områdens genomströmning av cykelresor med standarden på 

cykelvägnätet (bilaga X).  
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Genom att jämföra cykelanvändning med standarden på cykelvägarna i huvudcykelnätet (fig. 

45) går det att identifiera var behovet för förbättrad cykelinfrastruktur är störst. Mörka 

områden (många cykelresor) borde således ha en god cykelinfrastruktur i form av separata 

cykelvägar (röda eller lila linjer).  

Om områden med hög cykelanvändning har ett huvudcykelnät bestående av blandväg 

(gröna linjer) finns det stor potential för infrastrukturförbättringar för att öka attraktiviteten 

för cykelanvändning. I jämförelsen mellan huvudcykelnätet för 2010 med grunnkretsars 

antal cykelresor (översta bilden) framstår flera områden ha en bristande cykelinfrastruktur.  

Kommunen har även försett detta arbete med planen för huvudcykelnätet för 2025 (fig. 46). 

En del av de förbättrande åtgärder planen presenterar har redan genomförts. Dock finns det 

kvar flera sträckor med blandväg i huvudcykelnätet för 2025. Utifrån vad som framkommit i 

arbetet om separata cykelvägars betydelse för cykelanvändning och det övergripande målet 

om ett sammanhängande cykelvägnät föreslår arbetet ett antal åtgärder.  

 

 

 

 

 

Fig. 45. Jämförelse mennam Huvudcykelnät 2010 och områdens cykelresor. 
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Det är framförallt tre sträckor i huvudnätet som har låg cykelvägstandard i förhållande till 

antal cykelresor i området. Dessa är Nedre bakklandet, Klebuvegen och Klostergate. 

Tillsammans med Elvegate skulle dessa fyra sträckor vid en omvandling till separata 

cykelvägar skapa två sammanhängde ringleder av separata cykelvägar: en inre- och en yttre 

ringled, vilket presenteras i figur 47. 

 
Fig. 47. Föreslagna sträckor för uppgradering till separata cykelvägar. 

Fig. 46. Jämförelse mellan huvudcykelnät 2025 och områdens cykelresor. 
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Anledningen till att Nedre Bakklandet, Klebuvegen, Elvegate och Klostergata inte planeras 

för separata cykelvägar är för att de har mindre än 3000 fordon per dag och en 

hastighetsgräns på 30 kilometer per timme (Espinosa, 2013). Utifrån en behovsanpassad 

planeringsstrategi borde dock områden med hög cykelanvändning prioriteras.  En 

omvandling till separata cykelvägar på dessa sträckor skulle på ett effektivt sätt förbättra 

cykelvägstandarden för många av Trondheims cyklister.   

 

 

Förutsättningsmässigt passar de studerade gatorna väl in i den cykelvänliga karaktäristika 

som resultaten i arbetet visat på (tabell 13). Speciellt Klebuvegens (nära NTNU) och 

Klostergates lokalisering (nära sjukhuset) skulle förbättra cykelvägstandarden för många av 

Trondheims arbetsplatser. Samtliga gator har också gynnsamma topografiska förutsättningar 

med en låg genomsnittlig lutning. 

 

 

Nedre bakklandet                                                     Klostergate 

Tabell 13. Förutsättningar för föreslagna separata cykelvägar. 

Elvegate Klebuvegen                                                     

Fig. 48. Gatubilder från de aktuella gatorna(Källa: maps.google.com). 

 



55 
 

I de aktuella gatorna är cyklister förpassade att antingen dela gaturum med gående på 

trottoaren (fortau) eller bilister i vägbanan. Detta framstår som en mindre attraktiv 

huvudcykelväg.  Att döma av bilderna används främst vägbanan av cyklister (fig.48).  

De fyra studerade sträckorna skulle på ett betydelsefullt sätt bidra till ett mer 

sammanhängande cykelvägnät genom att blida en yttre- och en inre ringled av separata 

cykelvägar. Med ett sammanhängande vägnät av separata cykelvägar skulle Trondheims 

huvudcykelnät få ett visuellt kännetecken. Idag saknas detta visuella kännetecken vilket 

försvårar cykelbeteendet då olika regler gäller på olika cykelfaciliteter.  Genom att skapa 

tydlighet och förenkla cykelbeteendet kan upplevelsen av trygghet stärkas vilket är särskilt 

viktigt för de målgrupper som kommunen önskas nå. 

En intressant iakttagelse vid genomgång av andra cykelrelaterade masteruppsatser skrivna 

vid NTNU är att Espinosa i 2013 studerade cykellösningar genom shared space. Genom 

fallstudier av gator i Trondheim ger Espinosa förslag på förbättringsåtgärder genom shared 

spece. Tre av fyra valda gator, Kostergate, Klebuvegen och Nedre bakklandet ingår i 

Espinosas studie och har framhålls som intressanta av Statens Vegvensen att utreda för 

förbättringsåtgärder. Arbetets resultat verkar alltså visa på ett behov som även Statens 

vegvesen uppmärksammat. 

6.3 Sammanfattning 

Cykelplanering i Trondheim föregås dels på en överordnad nivå för val av linjesträckor och 

dels på en detaljerad nivå för val av cykelvägstandard (fig. 49). Planeringen utgår från två 

olika principer där linjeval utgår från av stadens förutsättningar medan val av standard 

snarare är behovsorienterad och förhåller sig och tillpassas efter enskilda projekt.  

Cykelplaneringen kan sammanfattas i följande modell. 

 
Fig. 49. Konceptuell modell över cykelplanerinen tillämpad i Trondheim kommun. 
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Cykelplaneringen föreslås fortsätta utgå från både ett förutsättnings- och behovsorienterat 

perspektiv och föreslås komplementeras med följande: 

Separata cykelvägar, arbetsplatstäthet, topografi och centrumnärhet var det som i störst 

utsträckning förklarar var Trondheims cykelresor företas. För en rationell planering av 

linjedragning, baserat på stadens förutsättningar, föreslås planeringen fokusera på att binda 

samman centrumnära arbetsplatskoncentrationer med separata cykelvägar. 

För val av standard för cykelvägar föreslås dagens analyser av trafikvolym, 

hastighetsbegränsningar och bebyggelsetyp bli kompletterade med analyser om var 

cykelresor företas. För prioriteringar av infrastruktursatsningar föreslås prioritering av 

separata cykelvägar där flest cykelresor företas, för att på så vis optimera 

behovsanpassningen i cykelnätet.   

För att nå målet att fler ska cykla, speciellt barn, ungdomar och kvinnor är cykelförbättrande 

åtgärder nödvändiga. Det är då tveksamt om blandvägar överhuvudtaget ska ingå i 

Trondheims huvudcykelnät med tanke på upplevelsen av trygghet, som visat sig vara 

speciellt betydande för kvinnors cykelanvändning. I arbetet föreslås fyra sträckor i första 

hand prioriteras för förbättringsåtgärder i form av separata cykelvägar.  

Vilka lösningar som ska användas för gator med låg genomströmning av biltrafik och 

hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen råder det delade meningar om. Espinosa 

(2013) föreslog shared space med tydliga markeringar av gaturummet (röda kantlinjer och 

cykelmarkeringar mitt i vägen). Detta arbete föreslår istället separata cykelfält på de fyra 

sträckorna, vilket är genomförbart om gatorna görs om till enkelriktad körning för bilister.   

Dessa fyra sträckor skulle på ett betydelsefullt sätt bidra till ett mer sammanhängande 

cykelvägnät genom att blida en yttre- och en inre ringled av separata cykelvägar. Med ett 

sammanhängande vägnät av separata cykelvägar skulle Trondheims huvudcykelnät få ett 

visuellt kännetecken. Idag saknas detta visuella kännetecken vilket försvårar cykelbeteendet 

då olika regler gäller på olika cykelfaciliteter.  Genom att skapa tydlighet och förenkla 

cykelbeteendet kan upplevelsen av trygghet stärkas vilket är särskilt viktigt för de 

målgrupper som kommunen önskas nå. 

Cykelstrategin i Trondheim föreslås införa som mål att cyklister ska veta om när dem cyklar 

på huvudnätet. Att som idag låta en väg ingå i ett planerat huvudcykelnät gör inte vägen per 

se till en bättre cykelväg. Beaktat separata cykelvägars betydelse för cykelanvändning 

föreslås cykelvägar med hög användningsgrad (oavsett hastighetsbegränsningar) omvandlas 

till separata cykelfält för att skapa ett tydligt visuellt kännetecken för cyklister och därmed 

förenkla cykelbeteendet. 
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7. Diskussion 
Diskussionen inleds med en metodologisk diskussion följt av planeringsreflektioner och 

avslutas med uppslag för vidare forskning. 

7.1 Aggregeringens svagheter  

Beroende variabel valdes att beskrivas som antal cykelresor per respondent i varje zon. 

Detta innebär att zoners cykelfrekvens inte bara är ett resultat av cykelanvändning för 

respondenter i zonen utan även av cykelresor som passerar zonen. Detta för att kunna 

beräkna var cykelresor företas och på så sätt beskriva det geografiska resmönstret. Arbetet 

baseras på data från en resevaneundersökning och beräkningen av cykelresors företagna 

sträcka bygger på nätverksanalyser vilket skapar flera metodologiska osäkerheter. 

Resdatamateriallet baseras på en resvaneundersökning som i sig själv kan innehålla fel. Med 

en svarsfrekvens på 46 procent (Vågane, 2011) finns det en risk att personer med olika 

resevanor är olika benägna att genomföra en resdagbok. Eftersom cykelanvändning 

påverkas av subjektiva faktorer och förhållningssätt finns det en risk att cyklister är över- 

eller underrepresenterade i undersökningen. Det ska också nämnas att 

resvaneundersökningen är fem år gammal och förändringar i cykelanvändning har skett, 

vilket ger arbetet lägre relevans för aktuell planering. 

7.1.1 Rumsliga data utan x- och y koordinater 

Tillgång till geografisk exakthet är i denna studie begränsad till grunnkretser (av sekretess 

käl), även om resvaneundersökningen har x- och y koordinater för varje start- och ändpunkt i 

original-datan. Därför representeras i arbetet resors start- och ändpunkt av koordinaterna 

till mittpunkten i den grunnkrets resan startar och slutar i. Detta utsätter undersökningen för 

bias i form av risk för ekologiska felslut, det vill säga, respondenters närmiljö antas i arbetet 

representeras av den zon de bor i, men respondenter som bor i utkanten av zonen kan i 

verkligheten snarare ha en närmiljö likt den i grannzonen.  

Beräkningar med exakta koordinater skulle förbättra precisionen i analysen avsevärt. Detta 

gäller både för nätverksanalyser av färdväg och för beskrivning av närmiljön. En aggregering 

skulle då inte längre vara nödvändig utan varje respondents närmiljö kan undersöksas 

utifrån exakt bostadsadress. Forskning på en mer avancerad nivå där denna information är 

tillgänglig kan därför bidra till bättre resultat och undvikande av ekologiska felslut som 

arbetets typ av aggregering är utsatt för. 

7.1.2 Nätverksmodellens validitet 

Exaktheten är i beräkningen av frekvens cykelresor beroende av hur väl cykelmodellen 

representerar verkligheten. ATP-modellen var från början framtagen för beräkningar av 

biltransport och kan för det ändamålet på ett tillfredställande sätt beskriva transportarbetet. 

Speciellt för gångnätverket har det dock framförts kritik mot validiteten då fotgängares 

beteende ofta avviker från planerade gångvägar. De korsar gräsmattor, korsar vägar med lite 

trafik och så vidare. Hur väl cyklisters faktiska beteende återspeglas i närverksmodellen är 



58 
 

också diskutabelt. Framför allt hastighetsmodellen i cykelnätverket som ska återspegla 

cyklisters känslighet för branta vägar och kuperad terräng bygger på en generell 

hastighetsmodell och kan därför leda till felaktiga tolkningar. Framtagande av en ny 

hastighetsmodell för cykel är under arbete och kan säkerligen bidra till ett mer exakt 

cykelnätverk. 

 

7.1.3 Val av geografisk enhet 

Att beskriva den fysiska miljön som ett genomsnitt av en geografisk zon leder till MAUP, 

Modifiable Area Unit Problem, och utgör en möjlig bias. Hade gränsdragningen av de 49 

zonerna dragits annorlunda hade detta påverkat resultaten och hade Trondheim kommun 

delats in i ett annat antal zoner hade även det påverkat resultaten. Dessa skal- och 

zoneffekter är svåra att undvika då någon av oändligt många möjliga indelningar måste 

väljas.  Eventuellt hade flera geografiska indelningar kunnat jämföras mot varandra för att 

möjliggöra en diskussion om effekternas betydelse. Med den tidsram arbetet har, valdes den 

redan etablerade indelning, som är mest finmaskig men samtidigt uppfyller kravet om antal 

respondenter i varje zon samt är planeringsmässigt relevant. Zonindelningen (efter 

levnadsvillkårszoner) kan i efterhand sägas tillfredsställa kraven om att synliggöra 

geografiska skillnader och bidrar samtidigt med värdefulla demografisk data. En viss grad av 

spatial smoothing är det dock troligt att indelningen leder till.  

 

7.1.4 Spatial smoothing- väg karaktäristika och topografi 

En anledning till att faktorn vägkaraktäristiska, bestående av variablerna genhet, och 

riktningsförändringar, inte kunnat påvisa samband med cykelanvändning beror antingen på 

att det inte har en signifikant betydelse eller på spatial smoothing. Eftersom aggregerade 

zoner med stor sannolikhet innehåller vägar med både goda och mindre goda 

vägkaraktäritiska är det möjligt att en faktisk varians döljs i aggregeringen. 

Studier som påvisat riktningsförändringars och genhetens betydelse har studerat enskilda 

vägsegment för att undersöka hur cykelanvändning påverkas av vägens karaktäristika. Detta 

har visats sig vara av stor betydelse för val av färdväg. Det kan av resultaten i arbetet tolkas 

som att vägkaraktäristika inte i någon större utsträckning påverkar cykelfrekvensen i zonen, 

även om en risk för dold påverkan på val av färdväg inom zonen föreligger. 

Även för faktorn topografi verkar det föreligga en grad av spatial smoothing. I jämförelse 

mellan den beskrivande statistiken och regressionsmodellen varierar betydelsen av 

topografi. Topografins betydelse framkommer tydligare när varje företagen resas 

höjdskillnad belyses än då topografi beskrivet för en aggregerad zon. Det kan tolkas som att 

topografins betydelse undervärderas på en aggregerad nivå då det finns variationer inom 

zonerna som döljs i aggregeringen. 
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7.2 Regression 

Regressionsmodellen har en förklaringskraft på 78 procent vilket anses högt för denna typ av 

analyser. Andel separata cykelvägar och arbetsplatstäthet har enskilt starkast 

förklaringskraft och är tillsammans med avstånd till regionalcentrum och kuperad terräng 

signifikanta på nivån 0,05, det vill säga med 95 procents sannolikhet. Förklaringskraften ökar 

som regel om fler förklaringsvariabler förs in men leder då till risk för over-fitting. 

Grundregeln för att undvika over-fitting är att det ska gå mellan 10 till 15 enheter per 

förklaringsvariabel (Field, 2005). Med n =49 (zoner) och fyra förklaringsvariabler föreligger 

ingen uppenbar risk för over-fitting. 

Med en förklaringskraft på 78 procent återstår 22 procent som modellen inte kan förklara. 

Det nämndes i metodkapitelet att varians som inte kan förklaras antingen beror på: en 

felspecificerad modell, utelämnade oberoende variabler och/ eller slumpmässig variation. 

En linjär analysmodell valdes då det är den enklaste formen för sambandsuttryck och då det 

initialt inte fanns anledning att tro att sambandet följde en annan kurva. Den visuella 

inspektionen av Scatterplotten tyder dock på att avstånd till regionalcentrum snarare har ett 

exponentiellt samband och därmed ska uttryckas i kvadrat.  Variabeln valdes dock att 

uttryckas linjärt för att behålla modellens enkelhet. Detta är dock ett samband som kan 

studeras närmare för att öka förståelsen för variabelns betydelse för cykelanvändning.  

Resevaneundersökningen innehåller inte frågor om de tillfrågades attityder eller 

förhållningssätt till transportmedel varför subjektiva faktorer utifrån det tillgängliga 

materialet inte varit möjligt att undersöka. De 22 procent som modellen inte kan förklara 

tros därför innehålla utelämnande subjektiva faktorer, tillsammans med avståndets 

exponentiella samband och en viss grad av slupmässiga fel. 

 

7.2.1 Möjliga förklaringar till betydelsen avstånd till regionalcentrum      

Olika modifikationer av regressionsmodellen genomfördes. Bland annat testades modellen 

utan avstånd till regionalcentrum. Förklaringskraften blev då 67 procent, kuperad terräng var 

dock inte längre signifikant. Endast avstånd till regionalcentrum som oberoende variabel 

förklarade 38 procent och är den tredje bäst förklarande variabeln i modellen, efter separata 

cykelvägar och arbetsplatstäthet. Anledningen till att avstånd till regionalcentrum prövades 

tas ut ur modellen är att det troligtvis finns bakomliggande mekanismer som ger variabeln 

dess förklaringskraft. Att cykelanvändning till viss grad följer funktionen avstånd till 

regionalcentrum behöver inte vara beroende av resans avstånd till regionalcentrum, utan 

möjligtvis den karaktäristika ett regionalcentrum har. Regionala funktioner, 

parkeringsrestriktioner eller attraktiviteten av gaturummen kan vara bakomliggande 

mekanismer som fångas upp av variabeln avstånd till regionalcentrum.  Vad som bättre 

beskriver vad som ligger bakom regionalcentrums cykelattraktivitet är ett område som bör 

studeras närmare.  
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7.2.2 Ensidigt eller ömsesidigt samband 

Trots att det går att påvisa samband mellan oberoende och beroende variabel finns det i 

vissa fall anledning att tolka vad som är orsak och vad som är verkan i sambandsförhållandet 

(Ågren, Andersson, 1997). För avstånd till regionalcentrum och kuperad terräng är 

sambandet lättolkat; det rör sig om ett ensidigt samband i den riktning som presenterats i 

arbetet. Cykelanvändning kan inte påverka avstånd till centrum eller topografin. För 

arbetsplatstäthet kan det teoretiskt tänkas att det föreligger ett ömsesidigt samband; att 

arbetsplatser lokaliseras till områden med stor genomströmning av cyklister, samtidigt som 

cykelresor, som till stor del är arbetsresor, företas där arbetsplatstätheten är hög.  Det finns 

dock inget planeringsdokument som styrker tesen om arbetsplatslokalisering efter 

cykelströmmar även om detta kan vara önskvärt. Därför tolkas även detta samband som 

ensidigt.  

När det kommer till separata cykelvägar finns det däremot anledning att misstänka ett 

ömsesidigt samband. Trondheim kommun anlägger separata cykelvägar på sträckor med 

många cyklister. Samtidigt leder separata cykelvägar till att fler cyklar i de områdena. I 

Midtbyen, där flest separata cykelvägar har byggts de sista åren, har antalet cykelresor ökat 

med 20 procent mellan 2010 och 2013 (miljopakken.no). Detta stärker tesen om ömsesidigt 

samband. 

 

7.2.3 Generaliserbarhet 

Studiens material sträcker sig inte över en längre tidsperiod och är avgränsad till endast en 

stad. Generaliserbarheten är därför låg och liknande regressionsmodeller för 

cykelanvändning har visat sig vara svåra att överföra till andra städer (Mclean, 1999). Ashley 

och Bannister skriver “while it is possible to isolate some factors in the form of a model for 

particular areas, when the model is applied elsewhere the fit is not so good” (Ashley och 

Bannister, 1989). Även Ridgway (1997) konkluderade att hans regressionsmodell för 

cykelanvändning, baserat på data från 18 städer i California, presterade dåligt när har 

applicerade den på data från andra städer.  

Anledningar till att cykelmodeller visat sig svåra att överföra till andra städer kan bero på 

betydelsen av den byggda miljön. Om de fysiska förutsättningarna skiljer sig mellan städerna 

återspeglas det troligen i stadens geografiska resmönster. I Trondheim är till exempel de 

flesta arbetsplatser lokaliserade i den låglänta dalgången där även stadens regionalcentrum 

ligger. Topografiskt sätt är det också här det är lättast att cykla. Det hade därför varit 

intressant att genomföra en liknande studie, med samma variabler, på en stad med andra 

förutsättningar.   

Vid arbetets start var detta också tanken, då Stavanger/Sandnes var tänkt att ingå i studien. 

På grund av det tidskrävande arbetet med att få fram data avgränsades arbetet till att 

fokusera på en stad. Jämförande studier mellan flera städer skulle pröva modellens externa 
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validitet och vid ett positivt resultat stärka dess generaliserbarhet. Flera jämförande 

cykelstudier har redan företagits i Norge vilket delvis presenterats i litteraturgenomgången. 

Studierna har dock inte innefattat betydelsen av cykelinfrastruktur, utan fokuserat på 

markanvändning, restid, topografi och klimat.  

Med tanke på det stora intresse angående cykelinfrastrukturens betydelse för 

cykelanvändning, uppmanas därför jämförande studier mellan norska städer, där 

cykelinfrastruktur ingår, att genomföras.  

Sammanfattningsvis: Arbetets resultat bygger på aggregerad data, utan exakta koordinater 

och omfattar en stad. Cykelnätverket har en generell hastighetsmodell och 

resevaneundersökningen är fem år gammal. Resultaten måste utläsas i förhållande till detta. 

Masterarbetet är därmed lika mycket en övning i nätverksanalyser och hantering av 

kvantitativa data som ett försök att bringa klarhet i cykelanvändningens förklaringsfaktorer.   

 

7.3 Arbetets bidrag till cykelplaneringen 

Även om arbetet med att beskriva variabler i GIS delvis varit utforskande, har syftet med 

arbetet varit att kvantifiera sammanhang mellan redan kända variabler. Kvantifieringen visar 

således inte på nya okända samband utan bekräftar och beskriver vikten av redan kända 

faktorer i en förklaringsmodell.  

 

Eftersom förklaringsmodellen har en hög förklaringskraft och intraurbana skillnader av 

cykelanvändning är ett relativt outforskat område i Norge, bidrar både metodarbetet och 

resultaten till ökad kunskap om cykelplanering. 

Resultatens bidrag 

I litteraturgenomgången presenterades motstridiga uppgifter om den byggda miljöns 

påverkan på cykelanvändning och flera studier har påvisat ett starkare samband mellan 

cykelanvändning och demografiska- eller subjektiva faktorer. I detta arbete har dock påvisats 

betydelsen av den byggda miljön. Det är separata cykelvägar, arbetsplatstäthet, närhet till 

regionalcentrum och gynnsam topografi som i störst utsträckning främjar cykelanvändning i 

Trondheim. Detta kan ur planeringssynpunkt ses som positivt då fysisk planering i huvudsak 

fokuserar på tillrättaläggning av den fysiska miljön.  

 

Vid en jämförelse mellan arbetets resultat och genomgången av Trondheim kommuns 

planering, framgår det att de variabler där samband påvisats, på något sätt ingår i den 

planering som redan sker i Trondheim idag.  

 

Det finns bland annat ett uttryckt mål att öka andelen separata cykelvägar från 7 till 50 

procent. Även strategin att koncentrera stadens exploatering till ”kollektivbuen” minskar det 

genomsnittliga reseavståndet till regionalcentrum och stärker på så sätt en cykelvänlig 
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struktur. En annan strategi som tillämpas är verksamhetslokalisering efter ABC-principen, 

där arbetsplatsintensiva verksamheter koncentreras efter dess mobilitetsprofil. 

 

Arbetets kvantifiering ger på så sätt teoretiskt belägg för dessa placeringsstrategier i 

Trondheim. Att det var andel separata cykelvägar som hade den enskilt starkaste 

förklaringskraften i modellen ger särskild tyngd åt det arbete som pågår med att förbättra 

cykelvägstandarden i Trondheim. Det kan förhoppningsvis tydliggöra cykelinfrastrukturens 

betydelse, något som förefaller inte har redovisats i Norge.  Eftersom modellens 

generalliserbarhet inte har testas är det dock för tidigt att säga att detta är faktorer som i 

allmänhet attraherar cyklister. 

 

Metodarbetets bidrag 

Att som i detta arbete beskriva beroende variabel som cykelarbete (mängd cykelresor i 

områden) istället för områdens cykelandel, som många regressioner använder, har visat sig 

ge en förklaringsmodell med hög förklaringskraft. Det gör det intressant att undersöka om 

detta sätt att uttrycka beroende variabel kan ge en hög förklaringskraft även i andra städer.  

 

Nätverksanalys mellan resevaneundersökningens koordinatpar som användes för att 

beräkna beroende variabel kan också komplettera dagens manuella- eller automatiska 

cykelräkningar. Denna metod möjliggör en beskrivning av var cykelresor företas på en 

helhetlig stadsnivå vilket är svårt och tidskrävande att fånga upp med dagens sätt att på 

gatusnitt räkna cyklister.  

 

I arbetets analysdel beskrivs hur huvudcykelnätets standard i relation till var flest cyklar, kan 

öka förståelsen för var cykelförbättrande åtgärder bör prioriteras. Metoden att visuellt 

beskriva var cykelresor företas kan naturligtvis även användas för det motsatta; att 

identifiera områden med låg cykelanvändning. Detta kan vara av lika stor vikt och kan 

tillsammans med en inspektion av områdens cykelattraherande karaktäristika (t.ex. 

gynnsamma topografiska förhållanden och arbetsplatskoncentrationer) visa på områden 

med outnyttjad potential.  

 

7.3.1 Reflektioner kring det nordiska samarbetet  

Masterprogrammet och detta arbete genomförs genom samarbetet Nordic Five Tech mellan 

NTNU och KTH. Upplägget med denna samarbetsform har synliggjort skillnader i ländernas 

planeringsarbete och inriktning. Det finns skäl att fortsättningsvis uppmärksamma nyttan av 

detta ömsesidiga lärande av varandra. Olikheterna kan enligt min mening lyftas in i den 

praktiska cykelplaneringen i Trondheim på ett gynnsamt sätt. Trondheims analysbaserade 

planering skulle med en tydligare vision kunna ge huvudnätet ett visuellt kännetecken och 

förenkla cykelbeteendet.  Målet att Trondheim skal ha et sammenhengende hovednett for 
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syklister föreslås därför att omformuleras till Trondheim skall ha sammanhängande 

huvudnät av separata cykelvägar.  

Även om delar av huvudcykelnätet i analyser visar sig ha tillräckligt god standard i 

förhållande till trafikvolym och hastigheter kan en enhetlig design och prioritering av 

cykelvägar förmedla budskapet om stadens cykelvision till invånarna på ett synligt sätt och 

därmed kanske bidra till en ökad cykelanvändning.  

Det planerade huvudcykelnätet är grovmaskigt och berör en liten del av Trondheims totala 

gatunät. På dessa relativt få sträckningar bör prioriteringar ske på bekostnaden av 

biltrafikens framkomlighet. För att bli Norges bästa cykelstad och uppnå dess vinster bör 

initiala kostnader för cykelns framkomlighet och dess påverkan på övriga trafikslag 

accepteras.  

 

7.4 Vidare forskning 

Som nämnts tidigare föreslås jämförande studier mellan Norges största städer för att utreda 

cykelinfrastrukturens betydelse för cykelanvändning. Detta är ett område med lite kunskap 

och kan genomföras på många sätt. Även historiska jämförelser med tidsseriedata föreslås 

för att se skillnader före och efter implementeringar av separata cykelvägar och på så sätt 

utreda det eventuellt ömsesidiga samband som kan föreligga.  

 

7.4.1 Skilj mellan cykel och gång 

Norge är i dag tillsammans med Island de enda länder i Europa där cykling är tillåtet på 

trottoar (fortau) (tilltakskatalog.no). Vilka konsekvenser det har för cykelanvändningen 

behöver utredas för att en eventuell lagändring ska kunna träda i kraft.  

Detta kan också tänkas vara en anledning till den låga nationella cykelandelen på cirka fyra 

procent. Cykling på trottoar måste enligt lagen anpassas gångfart och cyklister måste visa 

hänsyn till fotgängare vilket begränsar cykelns potentiella räckvidd. Studier visar också att 

lagen ofta inte följs (tilltakskatalog.no) vilket är ett problem för både fotgängare och 

cyklister. Att skilja mellan fotgängare och cyklister genom att förbjuda cykling på trottoar kan 

vara ett bra incitament för att fler cykelvägar ska byggas, samtidigt som fler cykelvägar är en 

förutsättning för att kunna skilja på trafikslagen. 

Detta leder också till frågan om vilken kapacitet det planerade cykelnätet har och om det är 

tillräckligt för att hantera målet om att all trafiktillväxt ska företas av miljövänliga 

transporter? Idag genomförs drygt 40 000 cykelresor dagligen. Den beräknade 

befolkningstillväxten på 70 000 invånare de närmsta 25 åren tillsammans och 

förtätningsstrategin som i större utsträckning gör gång och cykel till de tilltänkta 

resemedelen kan i framtiden leda till mer konflikter mellan fotgängare och cyklister. En 
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kapacitetsberäkning av förväntad cykelanvändning borde därför matchas med planerad 

cykelvägskapacitet. 

7.4.2 Cykelbeteende 

Med tanke på förslaget om ett sammanhängande separata cykelnätverk borde 

cykelbeteenden vid olika infrastruktur undersökas. Genom intervjuer eller discrete choice 

modell design kan frågan om vikten av ett sammanhängande cykelnät besvaras. Byter 

cyklister till cykelfält om huvudparten av sträckan cyklas på trottoarer? Vart tar cyklister 

vägen när cykelfält upphör? Och hur ändras beteendet när cyklister skiftar mellan 

infrastruktur, vilken hänsyn tas till medtrafikanter? Detta är frågor som behöver klargöras 

för att beskriva vikten av ett sammanhängande nät av cykelinfrastruktur. 

Sammanfattningsvis: Separata cykelvägar är en relativ ny företeelse i norska städer och har 

på kort tid blivit en populär åtgärd för att förbättra cykelsituationen i stadsmiljö.  Mer 

forskning om dess påverkan på cykelanvändning, transportkapacitet och cykelbeteende kan 

öka kunskapen om var, hur och i vilken utsträckning separata cykelvägar bör implementeras 

för att på bästa sätt skapa attraktiv och enkel cykelanvändning. 
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8. Slutsats 
Slutsats redovisas efter arbetets tre delar; beskrivande statistik, förklaringsmodell och 

planeringsrekommendationer. 

Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken belyser hur cykel används i Trondheim.  Resultaten visar att män 

har en högre cykelanvändningsgrad än kvinnor och studenter har den högsta 

användningsgraden beräknat efter sysselsättning.  Sätt till inkomst har de som tjänar minst 

högst grad av cykelanvändning, följt av en stigande trend efter inkomstnivå. De som tjänar 

mest har således näst högst cykelanvändning vilket visar på cykelns sociala acceptans i 

2009/2010, när undersökningen genomfördes.  

Redovisning av cykelanvändningsgrad efter reslängd visar att cykelanvändning är högst för 

resor på mellan två till fyra kilometer. Detta ger en indikation på accepterat reseavstånd 

med cykel i Trondheim. Det accepterade avståndet har dock framhållits i arbetet inte vara 

konstant utan varierar mellan städer och efter cykelns position i staden. Med en 

uppgradering av cykelvägnätet och prioriteringar för att främja cykelanvändning kan 

accepterat cykelavstånd förändras i positiv riktning.   

Cyklisters kännslighet för topografiska höjdskillnader har tydliggjorts. 35 procent av alla 

cykelresor har en höjdskillnad på under 10 meter och 60 procent av alla cykelresor har en 

höjdskilland på mindre än 30 meter.  

Förklaringsmodell 

Den förklaringsmodell som på en signifikant nivå (p≤0.05) bäst förklarar var cykelresor 

företas i Trondheim kommun består av variablerna arbetsplatstäthet, andel separata 

cykelvägar, avstånd till regionalcentrum och kuperad terräng och förklarar 78 procent av 

variansen.  Enskild variabel med högst förklaringskraft är andel separata cykelvägar följt av 

arbetsplatstäthet. Detta belyser vikten av infrastruktursatsningar på cykelvägar och styrker 

betydelsen av stadsförtätning för ökad cykelanvändning.  

Planeringsrekommendationer 

För en rationell översiktsplanering av linjedragning, baserat på stadens förutsättningar, 

föreslås separata cykelvägar vid centrumnära arbetsplatser prioriteras. För val av standard 

för cykelvägar föreslås dagens analyser av trafikvolym, hastighetsbegränsningar och 

bebyggelsetyp bli kompletterade med analyser om var cykelresor företas. För prioriteringar 

av infrastruktursatsningar föreslås separata cykelvägar prioriteras där flest cykelresor 

företas, för att på så vis optimera behovsanpassningen i cykelnätet.   

Cykelstrategin i Trondheim föreslås införa som mål att cyklister ska veta om när dem cyklar 

på huvudcykelnätet. För att synligöra huvudcykelnätet föreslås cykelstrategin omformuleras 

till Trondheim skall ha sammanhängande huvudnät av separata cykelvägar. 
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