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Abstract
From 2010 to 2014, regional and state organizations in the region of Stock-
holm have developed an EU-finnanced project named SATSA II - regional 
cykelstrategi (regional bicycling strategy). The strategy aims to increase the 
number of citizens commuting by bicycle in the region and develop a new 
intermunicipal infrastructure for fast bicycling. By providing a network of 
fast cycling routes on a regional scale, called “snabbcykelvägar”, the strat-
egy promotes a shift towards more sustainable transport for the citizens of 
Stockholm county. The new regional network of bicycle routes have strate-
gically been placed to pass by local centres, transport nodes, larger working 
areas and universities. 

The purpose of this master thesis is to develop a design concept for fast 
cycling routes (snabbcyelvägar) in the region of Stockholm. The design 
concept have been developed through the vision of the ‘good bicycling 
experience’. To define what it is that provides a ‘good bicycling experience’, 
physical, environmental and spatial aspects have been studied through em-
pirical research and through relevant theories found in the research field of 
environemnetal psycology and semiotics. The aspects that provides a ‘good 
bicycling environment’ has been structured into three criterias. The criterias 
are: safety, continuity and likeability (attractivity). The three criterias has 
further been transformed in to designprincipals which are presented in a 
toolbox. The toolbox is the result of the study and can be used by planners 
and architects to design a regional network of cycling routes that provides a 
good expereince for the present and future bicycle commuters in the region 
of Stockholm (seeToolbox 2, p. 65). 
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Sammanfattning
Snabbcykelvägar är benämningen för de regionala cykelstråk som från 2014 
planeras skapa ett regionalt nätverk för snabb transport på cykel i Stockholms 
län med fokus på pendlingscyklister. Detta examensarbete syfte och mål är att 
utveckla ett designkoncept för snabbcykelvägar i Stockholms län. 

Visionen om ‘den goda cykelupplevelsen’ har legat till grund för att utveck-
la designkonceptet. Forskningsteorier inom miljöpsykologi och semiotik har 
tillsammans med empiriska studier resulterat i ett antal kriterier som kan antas 
skapa en ‘god cykelupplevelse’. Kriterierna är trygghet, kontinuitet och at-
traktivitet. Från kriterierna har sedan ett antal design- och gestaltningsprinc-
iper utvecklats som delats in i följande kategorier: Form, Utsikt, Upplevelse 
och Ordning. De fyra kategorierna med dess design- och gestaltningsprinc-
iper har sammanställts i en “toolbox” (verktygslåda) som kan användas  av 
planerare och arktiekter för gestaltning och utbyggnad av regionala snabb-
cykelvägarna och utgör resultatet för studien (se Toolbox 2, sida 65).
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Kapitel 1. Introduktion
Under det senaste årtiondet har den urbana befolkningsökningen och med-
följande transport problem banat vägen för cykeln att ta plats på den politis-
ka och akademiska agendan. Stockholm läns projekt SATSA II - regional 
cykelstrategi har fokuserat på att ta fram en regional cykelplan för att öka 
antalet cykelpendlare i Stockholmsregionen. Detta projekt har skapat en 
utgångspunkt för utvecklingen av snabbcykelvägar, vilket är benämningen 
för regionala cykelvägar för snabb och gen arbetspendling på cykel. Det 
befintliga cykelvägnätet har utvärderats och nya sträckningar har föreslagits 
passera förbi transportnoder, arbetsplatsområden samt universitet och hög-
skolor. Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheten att utveckla 
ett designkoncept för Stockholmregionens nya snabbcykelvägar, baserat på 
visionen om ‘den goda cykelupplevelsen’. Denna uppsats tar därför avstamp 
från SATSA II - regional cykelstrategi för att vidare utveckla ett hållbart 
designkoncept för regionens snabbcykelvägar.

Nyckelord: snabbcykelstråk, cykelpendling, design, attraktivitet, kontinuitet, 
trygghet och upplevelse

1.1 Bakgrund 
Under det senaste århundradet har världen fått uppleva en omfattande 
urbanisering där mobilitet och transport har blivit en av dagens viktigaste 
frågor inom planering. Den intensiva urbana befolkningstillväxten har 
resulterat i trafik trängsel, köer och utsläpp från motorfordon med allvarli-
ga medföljande hälsoproblem. Dessa problem har skapat en global debatt 
kring stadens transport system och dagens urbana levnadsätt. Cykeln som 
transportmedel har globalt fått uppmärksamhet från både akademiker och 
politiker då cykeln visat sig vara det mest effektiva transportmedlet i tätbe-
folkade områden. I ett samhälle där bilen prioriteras är det endast de med 
goda ekonomiska förutsättningar samt körkort som har tillgång till transport-
systemet. Att ha tillgänglighet till det offentliga rummet och transportsystem 
utan bil är grundläggande rättigheter i ett demokratiskt samhälle (Jägerhök, 
Kihlborg & Nordström 2011). Att prioritera cykeln i planeringen av staden 
som ett aktivt transportmedel har visat ge stora samhällsvinster, framförallt 
minskade kostnader inom områden för miljö och hälsa. Att cykla bidrar 
inte endast till bättre luftkvalitet, folkhälsa och framkomlighet, utan påver-
kar även den byggda miljön, människors livsstil samt ökar mobiliteten för 
alla medborgare (Pelzer 2010). Då detta transportmedel återvänder till våra 
städer, förändras perspektivet för hur vi upplever staden samt skapar nya 
möjligheter för nya levnadsätt.  Även om cykeln som transportmedel skapat 
en ny agenda och perspektiv för den fysiska planeringen i Sverige under det 
senaste decenniet är det inte en ny företeelse att cykla i stadsmiljöer. Under 
1940 talet i Stockholm var cykeln ett vanligt transportmedel i staden för 
pendlare och cykelbud (som på den tiden kallades springpojkar).  Efter an-
dra världskrigets slut 1945 började bilindustrin ta fart och städers planering-
sideal började stödja bilens framkomlighet framför fotgängare och cyklister 
(Gullers & Hellbom 1996). 
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Bland de skandinaviska länderna kan man se en stor skillnad på cykelkul-
tur och cykelplanering. Danmark och framförallt Köpenhamnsregionen har 
stark cykelkultur där gång- och cykeltrafik prioriterats i planering av staden 
av såväl arktiekter som politiker. I Sverige har alla trafikslag samma priorit-
eringsnivå vilket innebär att utvecklingen av god infrastruktur för cyklister 
inte går före planeringen för biltrafik. Trots detta har städer som Malmö, 
Lund, Linköping och Örebro idag en cykelandel på runt 30 procent (Jäger-
hök et al. 2011:26). Jämför man med Stockholms län som har en cykelandel 
på fem procent placerar sig Sveriges enda storstadsregion långt ner på listan 
i antal cyklister och i utvecklingen av transportsystem för cykel.

Statliga myndigheter och regionala organisationer har sedan 2014 publicerat 
offentliga dokument för utvecklingen av de regionala cykelstråken i Stock-
holms län. Det EU- finansierade projektet SATSA II - regional cykelstrategi 

bild 1,2,3 & 4. En jämförelse över fotografier från 1946 i Stockholm (Gullers & Hellbom 1996) 
och fotografier från idag, hämtade från bingkartor och googlemaps. Översta fotografierna visar 
stadslivet och stadsstrukturen över Norra bantorget. De nedre fotografierna visar Gustav Adolfs 
torg vid Operan i Stockholm

1946 2015

1946 2015

bild 1 bild 2

bild 4bild 3
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publicerade 2014 en regional cykelplan för Stockholms län som togs fram i 
samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionalplanering (TRF), 
Landstingets trafikförvaltning (SLL) och Länsstyrelsen i Stockholms län.  
Från SATSA II projektet sattes agendan för pendlingscyklingens intåg i 
Stockholms regionala planering med målsättningen att antalet cykelresor 
ska utgöra 20 procent av alla länets resor fram till 2030, vilket är en stor 
ökning jämfört med dagens fem procent (Tillväxt och Regionplaneförvalt-
ningen [TRF] 2014). Enligt en befolkningsprognos för Stockholmsregionen 
beräknas länets folkmängd på 2 163 000 (2013) öka med 17 procent till 
2023, vilket motsvarar en folkmängd på 2 536 000 (Stockholms läns Land-
sting [SLL] 2014:9). Om hälften av dessa människor är arbetande och kan 
anses arbetspendla, där 20 procent förväntas pendla på cykel, innebär det 
att Stockholmsregionen måste skapa ett regionalt cykelvägnät som kan 
brukas av minst 253 600 cyklister dagligen till 2030 och samtidigt klara av 
en ökning av framtida cyklister de kommande åren. Cykelstråken har plac-
erats längs med bytespunkter för kollektivtrafik, lokala centrum och viktiga 
stadsdelsområden där universitet, högskolor och största kvoten arbeten finns 
i regionen. De regionala cykelstråken kommer att binda samman bostadsom-
råden med länets större arbetsplatsområden för att göra det mer tillgängligt 
för arbetspendling på cykel (Regional Cykelplan 2014).

bild 5. En schematisk karta över de reginoala snabbcykelvägarans sträckning (Trafikverket region 
Stockholm [TRV] 2014)
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Vikten av ett designkoncept för snabbcykelvägar
Stockholms län publicerade 2014 dokumentet Regional cykelförklaring för 
Stockholms län (2014) , där kritik framhölls till SATSA II projektets avsak-
nad av gemensamma gestaltningsprinciper.

”I den regionala cykelplanen finns rekommendationer för hur de regionala 
stråken ska utformas. Dessa är tekniska till sin karaktär och säger inget 
om hur stråken ska gestaltas samtidigt som avsikten är att införa en helt ny 
vägtyp: snabbcykelvägen. Det innebär att det finns behov av att komplettera 
utformningsrekommendationerna med ett gestaltningsprogram som fångar 
övriga aspekter på den helhetsupplevelse som stråken ska kunna uppfattas 
som.” (Eklund 2014:3).

Det är först i detta dokument som de regionala cykelstråken avsedda för 
pendlingscyklister benämns som snabbcykelväg.

Ett gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av 
utemiljön. Syftet med ett gestaltningsprogram är att ta fram ett dokument 
som ska vägleda planerare i utformning och gestaltning av miljöer. För 
de regionala cykelvägar innebär det att lämpliga gestaltningsprinciper 
föreslås för de olika cykelvägsmiljöerna som snabbcykelvägen passerar. 
Ett designkoncept för snabbcykelvägar kan liknas vid ett gestaltningspro-
gram där utformningsprinciper baseras på ett utvecklat koncept, en idé, om 
hur snabbcykelvägarna bör utformas i relation till miljön. Det som skiljer 
designkonceptet från ett gestaltningsprogram är att även en grafisk pro-
fil där färg, typsnitt och logotyp utvecklas för ett koncept. Då syftet med 
den nya infrastrukturen för cyklister är att öka antalet pendlingscyklister i 
Stockholms län måste man attrahera fler att börja cykla. Ett designkoncept 
kan då användas för gestaltning av mer attraktiva cykelvägsmiljöer och för 
marknadsföring och kommunikation av snabbcykelstråken till allmänheten.

Internationella perspektiv på koncept för 
regional cykelvägar  
Fast cycling Routes, Cycle Superhighwyas, Radschnellege och Supercykel-
stier är olika namn på regionala cykelstråk avsedda för cykelpendling. Dessa 
regionala cykelstråk definieras av Micheal W J Sørensen (2012) som “hög 
cykelvägstandard för cyklister för snabb och gen pendling på långdistans”. 
European Cyclist Federation har sammanfattat Europeiska nationella design-
manualer och gestaltningsprogram där fem gemensamma kriterier tas upp 
för god cykel infrastruktur av snabbcykelvägar: 1. Säkerhet, 2. samstäm-
mighet/kontinuitet, 3. genhet, 4. bekvämlighet, 5. attraktivitet. Även vissa 
manualer innehåller ytterligare det 6:e kriteriet, att cykelstråken bör integre-
ras med offentliga platser (European cyclist federation [ECF] 2015).
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I Danmark har konceptet kring “supercykelstier” (supercykelstigar) vux-
it fram för att skapa en helhetsupplevelse för cyklister, med samma höga 
cykelvägstandard under hela ressträckan. Detta koncept riktar sig främst för 
cykelpendling men är också en god investering för att öka tillgängligheten 
för alla cyklister på en regional nivå (Teknik- og Miljøforvaltningen [TMF] 
2015). I Danmark har en logotyp tagits fram för supercykelstier med orange 
kulör som genomsyrar den grafiska och fysiska designen av projektet. 

Många andra städer och regioner inom Europa utvecklar också regionala 
cykelstråk där färgmarkering samt andra kommunikativa inslag höjer stand-
arden för cykelpendling (ECF 2015). The Snelle Fietsroutes i Nederländer-
na mellan Breda and Etten-Leur har en minimum bredd på tre och en halv 
meter där stråkens körbana är rödfärgade. 

bild 6 & 7. logotyp för supercykelstier i Köpenhamnsregionen och regionala stråk 
med orange målad linje för vägvisning och riktning för supercykelvägen.

bild 8. regional cykelväg för Breda och Etter-Leur regionen
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I Antwerpen i Belgien har färgerna klar ljusblå och mörkrött används i den 
grafiska profilen för regionala cykelstråk, samt att ressträckan respektive 
restid mellan olika pendlingsnoder kommuniceras till cyklisterna.

London bygger ut sitt regionala cykelstråk med ljusblå kulör täckandes hela 
körfält med vägmarkeringar och marksymboler.

Ytterligare ett tjugotal Europeiska länder och regioner arbetar just nu of-
ficiellt med utvecklingen av regionala cykelstråk för ökad cykelpendling 
med liknande designkoncept, gestaltningsprinciper och trafiklösningar som i 
Köpenhamn, Breda, Etten-Leur, Antwerpen och London (ECF 2015).

bild 9. Skematisk bild för att kommunicera distanser mellan olika bytespunkter 
för cykelståken i Antwerpen som visar både antal kilometer och upskattad tid för 
cykelturen. 

bild 10.  Londons färgade cykelvägar 
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Design av cykelvägar för ‘den goda cykelupplevelsen’
Det existerar nästintill ingen forskning som tar fasta på vad som skapar 
en ‘god cykelupplevelse’ utöver upplevelsen av trygghet och tekniska 
trafiklösningar för ökad säkerhet. Cykelvägsdesign har dock kommit längre 
än forskningen i utvecklingen av just upplevelsen av att cykla. I Nederlän-
derna och Danmark har konstprojekt och arkitektur skapat nya perspektiv på 
de möjligheter som finns för gestaltning av cykelvägar och cykelvägsmil-
jöer. 

bild 11. “Cykelslangen” i Köpenhamn, 
en cykelbro genom arbetsplatsområde 
som skapar ett genare stråk för pen-
dlingscyklister. Bron rör sig som en 
orange orm som krälar sig över 
vattnet. Vägen är utformad med 
orangefärgad vägbana samt kurvor. 
Vägen och broräcket är belyst under 
kvällstid. 

bild 12. “The hovering”, cykelöverfart 
över motorvägsled i Nederländerna 
med god belysning som överbryggar 
bariärreffekten av bilvägar. Ett infra-
strukturprojekt avsett för bättre till-
gänglighet för cyklister på en regional 
nivå. 

bild 13. Cykelväg i Nederländerna 
designad av Daan Roosegaarde’s 
som hämtat inspiration från Vincet van 
Gogh’s målning “Starry night”. Floriser-
ande markbeläggning i asfalten skapar 
ett mönster på cykelvägen . 
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1.2 Designkonceptets syfte
Enligt den Svenska nationalencyklopedin (2015) är definitionen av ett kon-
cept ”något uttänkt” eller ”idé” och design är att ”avbilda” eller ”framställa” 
något. Att skapa ett designkoncept för snabbcykelvägar är således en idé om 
framställningen av regionala cykelstråk för snabba pendlingscyklister. Syftet 
med denna uppsats är att ta fram ett designkoncept för regionala cykelvägar 
i Stockholmsregionen som kallas för snabbcykelvägar. Designkonceptet 
kommer att utvecklas utifrån perspektivet den goda upplevelsen av att cykla, 
där vetenskaplig forskning och teorier samt empiriska studier leder fram till 
ett antal kriterier som kan anses skapa en god cykelmiljö och upplevelse för 
cyklister. Utifrån faställda kriterier för snabbcykelvägarna skapas design-
verktyg som planerare kan använda vid utformning av cykelvägsmiljöer. 
Designkonceptet kommer därför utveckla en ”toolbox” (verktyglåda) med 
gestaltningsprinciper som kan användas på olika sätt i olika cykelvägsmil-
jöer och utgör resultatet för studien. Då cykelstråken kommer att dras genom 
olika miljöer från tät stadsbebyggelse, naturområden till motorvägsleder 
krävs det att designkonceptet utvecklas i relation till cykelvägens omgivande 
miljö. Designkonceptet syftar således till att utveckla ett koncept som med 
mindre och större medel kan förändra befintliga miljöer för att skapa attrak-
tiva cykelvägar och en god cykelupplevelse för pendlingscyklister.

1.3 Forskningsfrågor 
Då syftet är att skapa ett designkoncept för snabbcykelvägar baserat på ‘den 
goda cykelupplevelsen’ har tre forskningsfrågor formulerats utan hierarkisk 
ordning.

 1.Vilka kriterier bör snabbcykelvägar uppfylla ur olika perspektiv?

	 2.	Hur	omsätts	identifierade	kriterier	till	ett	lämplig	designkoncept?		

 3.Hur används toolboxen i relation till olika cykelvägsmiljöer, d.v.s  
 hur balanserar man mellan kontinuitet och anpassning av miljöer?

1.4 Avgränsning av studien 
Då syftet med denna forskning är att utveckla ett designkoncept för snabb-
cykelvägar för främst pendlingscyklister studeras endast regionala cykel-
vägar och dess relation till att cykla snabbt och upplevelsen av miljöer. Det 
innebär att övriga cykelvägnätet och dess miljöer inte studeras i relation 
till de regionala cykelvägarna. Det lokala vägnätet analyseras endast för 
korsningar samt för på - och avfarter till och från snabbcykelstråken då detta 
är väsentligt för utvecklingen av designkonceptet. Annan typ av cykling och 
cykelvägsmiljöer för rekreation och turism ingår inte i studien även om de 
regionala cykelvägarna kan gå ihop med nationella cykelleder och rekrea-
tionstråk. Då syftet är att införa en helt ny vägtyp, snabbcykelvägen med 
en hög standard för pendlingscyklism avgränsas studien från annan typ av 
cykling.
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Kapitel 2. Metodik & vetenskaplig 
utgångspunkt
I detta kapitel presenteras projektets forskningsmetodik, dess vetenskapli-
ga utgångspunkt och de metoder som används för att kunna utveckla ett 
designkoncept som skapar ‘en god cykelupplevelsen’och besvara forsk-
ningsfrågorna. Metodiken är uppdelad i flera steg där olika kvalitativa 
metoder leder utvecklingen av ett designkoncept för snabbcykelvägar. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt
Tidigare forskning som relaterar till cykelvägsdesign och upplevelsen av 
miljöer har tillsammans med utvalda teorier skapat ett ramverk för hur 
miljöer upplevs utifrån cyklistens perspektiv. Designkonceptets teore-
tiska utgångspunkt utgår från det tvärvetenskapliga forskningsområdet 
miljöpsykologi, miljöestetik samt semiotik för att erhålla en vetenskaplig 
förståelse för hur vi människor tolkar och upplever fysiska element, färger 
och miljöer. Utvalda teorier inom forskningsområdena står i relation till 
stadsbyggnad och gestaltning av miljlöer. 
 
Miljöpsykologi är ett forskningsområde där samspelet mellan människan 
och den fysiska omgivningen utforskas. Forskning från Rachel och Robert 
Kaplan (1989) ställs i relation till planeringsteorier av arkitekt och stad-
splanerare Kevin Lynch (1960). Även en sammanställning av forskning 
relaterat till hur människans sinnen aktiveras vid cykling där, syn, hörsel och 
rörelse beskrivs utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv.
 
Miljöestetik är en gren av forskningsområdet miljöpsykologi där främst 
Jack. L Nasars (1998) teorier om den estetiska värdering av miljöer tas upp 
för att förstå hur man kan skapa attraktiva och trivsamma miljöer genom 
design och utformning av miljöer.
 
Semiotik är studier om hur något fungerar och tolkas som ett tecken. Inom 
semiotiken studeras hur vi människor tolkar och uppfattar symboler, skrift 
och fysiska element. Boken: The mening of the built environment, a non ver-
bal communication approach, skriven av arkitekt Amos Rappaport (1982) 
beskriver hur just symboler, det skrivna ordet och den byggda miljön skapar 
en semiotik som gör att vi människor tolkar och brukar platser på ett visst 
sett. Amos Rappaports teorier ligger till grund för att förstå hur semiotiken 
för snabbcykelvägar kan kommunicera, informera och skapa betydelse samt 
mening för cyklister.
 
Från sammanställningen av teorier kan man förstå hur fysiska element och 
gestaltning av miljöer kan skapa en god upplevelse av att cykla.
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2.2 Forskningsdesign
Genom olika forskningsmetoder kan grunden för snabbcykelstråkens 
designkriterier samt hur dessa kriterier upplevs i olika miljöer fastställas och 
utvecklas till gestaltningsprinciper för snabbcykelvägar. Metodiken är därför 
uppdelad i flera kvalitativa metoder som genom analys gör det möjligt att 
stegvis utveckla designkonceptet. Metoderna som används är dokument 
analys och tre empiriska metoder; kvalitativa intervjuer, autoetnografisk fält-
studie, följd av deltagarmetod i form av workshopsessioner. Forskningen är 
empirisk där de kvalitativa metoderna som används skapar ett designkoncept 
grundat på den erfarenhet som erhålls under processen.

Arbetsprocessen och uppsatsen metodik: modellen är utformad i en cirkel med pilar för att visa att forsknin-
gen är iterativa vilket betyder att den kan upprepas för att generera fler designverktyg som kan användas i ett 
designkoncept för snabbcykelvägar.  
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Beskrivning av metodiken
Genomförandet av studien består av två delar som bidrar till förståelsen av 
‘den goda cykelupplevelsen’, Kriterier för snabbcykelvägar och Designpro-
cessen (se modell sida 12).  

I första delen av den empiriska studien används två kvalititiva metoder: 
dokumentanalys och intervjuer som tillsammans med utvalda teorier fast-
ställer viktiga kriterier som snabbcykelvägar bör uppfylla. Dokument utval-
da för anlys är fyra nationella offentliga publikationer för utvecklingen av de 
regionala cykelstråken. Från dokumentanalys och intervjuer med sakkunnig 
erhålls information om de kriterier som anses skapa ett snabbcykelstråk och 
som samtidigt kan bidra till en god upplevelse. Syftet med intervjuerna är 
att fördjupa och bekräfta min tolkning av dokumentanalysen för att få en 
djupare förståelse av uppsatta mål, funktioner och kriterier för snabbcykel-
vägar. Intervjuobjekten representerar tre olika instanser för de regionala 
cykelstråkens planering, länsstyrelsen, trafikverket och kommun. 

I Designprocessen utvecklas de kriterier som fastställts från förgående 
process till ett designkoncept. Designprocessen är en kreativ process där 
idéer och förslag på hur snabbcykelstråken bör utformas utifrån ‘ den goda 
cykelupplevelsen’ ligger till grund för det utvecklade konceptet. Designpro-
cessen består av tre moment: autoetnografisk fältstudie, Toolbox 1,  work-
shopsessioner som deltagar metod.   

För att ta fasta på de fysiska och rumsliga element som skapar en ‘god 
cykelupplevelse’ utförs en autoetnografisk fältstudie. Denna metod är en 
kombination av autoetnografi och fältstudier som tillsammans skapar en 
metod genom vilken en djupare förståelse för hur en cyklist tolkar och 
upplever miljöer kan erhållas. Autoetnografi är reflektioner baserade på 
forskarens egna upplevelser och tankar som beskrivs i skriftlig form, forska-
ren utgör således subjekt för studien. För att förstå miljöer utifrån cyklisters 
perspektiv genomförs en autoetnografisk fältstudie där jag själv är cyklist 
och således subjekt för studien. Fältstudiens syfte är att från mitt eget per-
spektiv som cyklist identifiera och analysera hur olika regionala cykelväg-
smiljöer skapar olika typer av känslor och upplevelser vilket resulterar i 
en reflektion av hur miljöer och gestaltning av miljöer kan skapa en ‘god 
upplevlese’ uiftån brukarens perspektiv. Studiens syfte är även att identifiera 
och kategorisera de miljöer som man upplever som cyklist på en regional 
skala i Stockholms län. 

Toolbox betyder verktgslåda och används som en form att presentera design-
verktyg som kan användas för att uppfylla de kriterier som efterfrågas. Tool-
box 1. är det första utkastet till designkonceptet där funktionella gestaltning-
sprinciper presenteras som “designverktyg”. Med hjälp av Toolbox 1 och 
dess designverktyg visualiseras fotografier från den genomförda fältstudien 
och används sedan som underlag till workshopsessioner, en workshop med 
planerare från sollentuna kommun och en workshop med cyklister. 
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Syftet med att använda workshop med olika fokusgrupper är att testa 
designkonceptet på planerare och brukare för att kunna vidareutveckla 
designvertygen baserat på planerares och cyklisters erfarenheter. Work-
shopen består av en kort presentation av Stockholms läns framtida snab-
bcykelvägar som följs av diskussioner om hur snabbcykelvägar och dess 
miljöer bör gestaltas. Från återkopplingen, synpunkter och delade erfarene-
hter som erhålls från workshopsessionerna utvecklas designkonceptet till 
toolbox. 2 vilket och utgör resultatet för hela projektet.   

2.3 Dokumentanalys 
För att göra en dokumentanalys kan man använda sig av olika typer av do-
kument och register. Denna studie avser analysera offentliga dokument och 
publikationer för utveckling av regionala cykelvägar i Sverige. En doku-
mentanalys innebär att utvalda dokument analyseras utifrån den informa-
tion forskningen efterfrågar (Olson 2010), analysen fokuserar därför endast 
på design och utformningskriterier som dokumenten presenterar. Genom 
analysen kan man fastställa kriterier för design vilket ökar förståelsen för 
hur den nya snabbcykelvägen bör utformas och gestaltas. Då kommuner 
och trafikverket är ansvariga väghållare för olika sträckor av snabbcykel-
stråken är de dessa myndigheter som i slutändan bestämmer formgivning ich 
gestaltning av cykelvägsmiljöer, därför har fyra offentliga dokument valts 
ut för analys som skapar en bild av de regionala cykelvägarnas kriterier på 
nationell, regional och lokal nivå.

1.     Regional Cykelplan för Stockholms län (2014) - Huvuddokument från 
SATSA II projektet, ett EU-projekt i samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, 
miljö och regionplanering, Landstingets trafikförvaltning samt Länsstyrelsen 
i Stockholms län (Regional Cykelplan 2014).  

2.     Regional cykelförklaring för Stockholms län (2014)- Dokumentation 
av diskussioner kring den regionala cykelplanens genomförande våren 2014 
(Eklund 2014).

3.     Vägledning för regional cykelvägvisning (2014) - Stöd i definiering 
av lämpliga målpunkter, av ett lämpligt cykelnät och av principer för väg-
visning. (Johansson et al 2014).

4.     Cykelplan för Sollentuna kommun (2014) (Cykelplan Sollentuna 2014)

Dokument 1-2 är från SATSA II projektet och beskriver generella riktlinjer 
för hela Stockholms läns utveckling av ett gemensamt regionalt cykelvägnät. 
Dokument 3 från Trafikverket beskriver principer för skyltning och andra 
funktioner för de regionala cykelstråken på en nationell nivå. Det fjärde 
dokumentet Cykelplan för Sollentuna kommun har valts ut som dokument 
då Sollentuna är en av de kommuner inom Stockholms län som har kommit 
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längst i planering och utbyggnad av det regionala cykelvägnätet. Dokumen-
tet skiljer sig från övriga dokument då detta är lokalt förankrat och således 
inte skapar riktlinjer för regionen som helhet.

2.4 Intervjuer med sakkunnig 
I jämförelse med kvantitativa metoder syftar vvalitativa metoder till att 
samla in data som resulterar i djupgående och reflekterande analyser av den 
information som erhålls (Bryman 1984). För att få en djupare förståelse 
för de designkriterier som man efterfrågar för planeringen av regionala 
pendlingscykelstråk genomförs kvalitativa intervjuer med sakkunnig. Till 
intervjuerna har en intervjuguide utvecklats som är uppdelad i olika diskus-
sionsämnen (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat 
sätt för att ge intervjuobjektet utrymme för diskussion och analys om vad ett 
snabbcykelstråk är och vilka funktioner samt designkriterier dessa stråk bör 
uppfylla. De utvalda intervjupersonerna Björn Kaijser Sax - trafikplanerare 
på Sollentuna kommun, Emma Ström - trafikstrateg på Länstyrelsen Stock-
holm och Gulhan Peker - trafikplanerare på trafikverket, ansvarar för olika 
delar av planering och utvecklingen av snabbcykelvägarna.
 
Intervju med Björn Kaijser Sax från Sollentuna kommun genomfördes den 
5 november på kommunhuset i Sollentuna. Intervjun spelades in med mo-
biltelefon och transkriberades för dokumentation.
 
Intervju med Ebba Ström från Länsstyrelsen genomfördes den 10 november 
på Länsstyrelsen i Stockholm. Intervjun spelades in med mobiltelefon och 
transkriberades för dokumentation
 
Intervju med Gulhan Peker från trafikverket genomfördes den 18 novem-
ber på trafikverkets kontor i Solna. Då intervjupersonen ej ville bli inspelad 
sammanställdes anteckningar från intervjun som dokumentation.
 

2.5	Autoetnografi	och	fältstudie
Det finns olika sätt för forskare att erhålla djupare förståelse för hur andra 
människor upplever miljöer. Sean Donahue (2003) använde sig exempelvis 
av ögonbindel för att förstå hur blinda personer upplever sin omgivning. 
Metoder för att förstå hur människor upplever världen utifrån kultur eller 
sysselsättning kallas etnografi. Genom etnografiskastudier kan exempelvis 
urbefolkningars kultur och levnadsätt vetenskapligt undersökas genom att 
man som forskare följer befolkningen i dess vardag och får förståelse för 
deras visioner och världsbild (Plowman 2003:31). Då etnografisk forsk-
ning fokuserar på olika individers beteenden och kultur så är autoetnografi 
en metod där forskarens personliga erfarenheter och upplevelse är i fokus. 
Syftet är alltså inte att skapa en objektivitet kring ämnet som efterforskas 
utan en subjektiv uppfattning som kan länkas samman med den bredare for-
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skningen, kulturen och social värden. Anderson (2006) beskriver att autoet-
nografi genererar en ökad förståelse av det ämne som studeras då forskaren 
blir en deltagare av det som utforskas.  

En fältstudie kan genomföras då det saknas data för att kunna besvara en 
forskningsfråga. Fältstudier är en studie av ett specifikt forskningsfält där 
olika tillvägagångsätt och metoder kan användas för erhålla den information 
som eftersöks (Kaufman 2013). Då det saknas befintlig data om cykelväg-
smiljöer för regionala cykelstråk i Stockholms län, samt begränsad data 
om hur olika miljöer upplevs utifrån en cyklist perspektiv, genomförs en 
autoetnografik fältstudie för att kunna besvara forskningsfråga 2 och 3 (2. 
Hur omsätts identifierade kriterier till ett lämplig designkoncept? och 3. Hur 
används toolboxen i relation till olika cykelvägsmiljöer, d.v.s hur balanserar 
man mellan kontinuitet och anpassning av miljöer?). Genom den autoet-
nografiska fältstudien kan ett designkoncept utvecklas som är baserat på 
cyklistens perspektiv av den goda cykelupplevelsen. Från en autoetnograf-
isk fältstudie kan känslor, berättelser och forskarens egen interaktion med 
miljön synliggöras vilken kan öka förståelsen för den information en miljö 
tillhandahåller och hur man upplever miljöer som cyklist. Den autoetnograf-
iska fältstudien skapar därför en djupgående förståelse för cykelpendlarens 
vardag där min egen upplevelse och beteende ligger till grund för utveckling 
av designkonceptet. Fördelen med att genomföra en autoetnografisk fält-
studie som cyklist är att känslor och upplevelser relaterade till ljud, ljus, doft 
och rörelse i relation till variationer i miljön kan analyseras vilket kan vara 
svårt att erhålla genom andra metoder. Forksningsmetoden berikar således 
studien då jag som designer får en djupare förståelse för det område som 
studeras och kan utveckla ett designkoncept från perspektivet som cyklist 
och inte endast från ett perspektiv som yrkesutbildad designer. Att skapa 
miljöer utifrån ett brukarperspektiv istället för ett estestiskt perspektiv anses 
viktigt då designer, arktiekter och planerare är lärda att tänka på ett sett som 
kan skilja sig från brukares perspektiv enligt Sternudd (2007), Nasar (1998) 
och Rappport (1982). För att förstå hur cykelvägar bör designas och miljöer 
bör gestaltas utifrån en cyklist perspektiv behöver en designer således själv 
cykla på cykelvägar så att designkoncepts gestaltningsprinciper och design-
vertyg utvecklas från en cyklists perspektiv och inte endast från en yrkesut-
bildad estets perspektiv. 

Kritik har riktats till autoetnografi eftersom forskaren utgör subjekt för 
studien vilket kan skapa falsk fakta om forksningen endast redogör för en 
persons persepektiv. Det finns en potential att autoetnografi leder till narcis-
sism och för att undvika detta måste subjektets upplevelser och observation-
er i skrift reflektera ett brett perspektiv (Krizek 2003), det krävs således att 
andra metoder används för att förstå andra personers attityder, känslor och 
tolkningar i relation till sin egen för att autoetnografi ska kunna användas i 
en studie (Anderson 2006). Trots att autoetnografi kan kritiseras utifrån ett 
vetenskapligt perspektiv och anses vara kontroversiell, fyller den ett viktigt 
syfte i utvecklingen av just designkonceptet för snabbcykelvägar då det 
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saknas data, information och forskning om vilka cykelvägsmiljöer som finns 
i Stockholmregionen samt hur dessa miljöer upplevs från cyklisters perspek-
tiv. Vid avsaknad av data och fakta krävs det att studier genomförs för att 
erhålla användbar data och information. Genom att genomföra en autoetno-
grafisk fältstudie kan avsaknaden av data kompleteras och en utgångspunkt 
för designkonceptet skapas. Det innebär dock att fler kategorier av cykelväg-
smiljöer kan finnas och att en annan person kan ha en annan upplevelse av 
miljöer i realtion till forskaren. Den autoetnografiska fältstudien bör därför 
ses som ett komplement till forksningens andra metoder då den ensamt inte 
kan anses skapa vetenskaplig fakta men kan stärka den data som erhålls från 
andra metoder. I designprocessen utgör den autoetnografiska fältstudien ett 
komplement till den deltagarmetod som används (2.6 Deltagarmetod, se 
nedan) 

För att förstå forskningens autoetnografiska utgångspunkt krävs att subjektet 
redogör sin position och bakgrund som cyklist. Mina personliga erfarenheter 
som cyklist började redan vid tio års ålder då cykeln som transportmedel 
blev en del av vardagen mellan skola och hemmet. Att cykla mellan skola, 
hem och arbete blev sedan en självklarhet som även idag är en del av min 
livsstil och dagliga sysselsättning. Sedan två år bosatt i Stockholms inner-
stad pendlingscyklar jag dagligen frånsett vinterhalvåret. Jag skulle beskriva 
mig själv som en erfaren cyklist i urbana miljöer, däremot har jag själv inte 
pendlingscyklat på en regionalnivå och saknar förståelse och erfarenhet 
om vad det innebär och vilka miljöer som upplevs på en regional skala. Då 
jag saknar erfarenhet som regional cyklist genomförs en autoetnografisk 
fältstudie för att skapa förståelse för de regionala cykelstråkens funktioner 
utifrån mina egna erfarenheter.

Den autoetnografiska fältstudien genomfördes den 30 oktober 2015 med 
goda väderförhållanden.  Cykelturen började på Odenplan in Stockholm och 
avslutades vid Sollentuna station där orienteringen vägleddes av den befint-
lig vägvisning i form av skyltar och markanvisningar för att förstå hur dessa 
element upplevs och tolkas av mig som cyklist. Fältstudien filmades med 
“actionkamera” färst på cykelhjälmen för dokumentation. Både actionkam-
era och digitalkamera användes för att fotografera miljöer utifrån cyklistens 
synfält för att förstå hur miljöerna visuellt uppfattas från cyklistens pers-
pektiv samt skapa analoga bilder som kan användas för utvecklingen av 
designkonceptet.  

2.6 Deltagarmetod (Participatory method) 
Deltagarmetod är en direkt översättning av engelskans participatory method 
som används för att erhålla återkoppling på en produkt eller tjänst. Forsk-
ning inom design fokuserar ofta på brukare (användare) av det designade 
föremålet då målet med utformningen och funktionen hos exempelvis en 
läsplatta är att locka konsumenten att köpa produkten utifrån aspekter som 
skönhet, funktion och användarvänlighet (Ireland 2003). Likaså bör ut-
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formning och funktioner av cykelvägar locka cyklister att bruka vägarna. 
Genom att identifiera och förstå hur nuvarande och framtida cykelpendlare 
uppfattar den byggda miljön och infrastruktur i relation till att cykla kan 
vi bättre förstå hur man skapar ett eftertraktat regionalt cykelvägnät. En-
ligt Tim Plowman (2003) finns det flera dimensioner som kan understödja 
förståelsen av design genom användande. En av dimensionerna för använd-
ning av produkter är brukares upplevelse och tolkningen av produkter, vilket 
är sammanlänkat till kultur. För att kunna skapa ett utarbetat designkoncept 
för snabbcykelvägar krävs därför att idéer testas av brukare och analyseras 
för att förstå hur olika design komponenter upplevs och tolkas. Utvecklingen 
av designkonceptet kan därför delas upp i flera steg där olika design idéer 
skapar en prototyp som testats av brukare för att sedan analyseras och om-
vandlas till ett slutgiltigt designkoncept.
 
Jag har valt att arbeta med fokusgrupper och workshop som deltagarmetod 
för att få fram deltagarnas idéer och tankar om utfromning av cykelvägar 
och gestaltning av cykelvägasmiljöer. Workshop är ingen utvecklad vet-
enskaplig metod men ändvänds som metod i denna studie då syftet är att 
“testa” och utvärdera mitt designkoncept från cyklisters perspektiv. 

Kända forskare inom miljöpsykologi som Küller (1972) och Hartig (1991) 
har utvecklat användandet av fotografier som stimulus material och med 
dagens digitala tekniker kan just bildmaterial få en ännu större användning 
och räckvidd ut till respondenter för en studie (Janssens 2005). Genom 
visualiseringar av de analoga bilder som tagits under den autoetnografis-
ka fältstudien har idéer och åsikter kring designkonceptet, miljöerna och 
dess fysiska attribut diskuterats tillsammans i grupp. I visualiseringarna har 
konceptets designverktyg modellerats in i de analoga bilderna för att ge ett 
verklighetsförankrat format för diskussion och återkoppling på designma-
terialet. Syftet med workshopsessionerna är att generera diskussioner och 
återkoppling på designkonceptet för att kunna förbättra och vidareutveckla 
designidéer. För diskussion av tunnlar och broar användes istället fotografier 
av referensprojekt för cykeltunnlar och cykelbroar för att få en diskussion 
om vilka element i olika typer av tunnel och bro konstruktioner som skapar 
en attraktiv cykelmiljö.Då cyklister är den målgrupp som ska använda den 
nya infrastrukturen och planerare är de som ska gestalta cykelvägarna och 
dess miljöer på ett lämpligt sätt samlas personer från respektive bakgrund 
och delas in i två fokusgrupper, en med planerare och en med cyklister. 
 
Workshop 1. genomfördes på kommunhuset i Sollentuna den 7 december 
där fem planerare från olika områden inom kommunal planering med per-
spektiv på drift, landskapsarkitektur, trafikplanering och fysisk planering 
deltog.
 
Workshop 2. genomfördes på KTH i Stockholm den 9 december där åtta 
cyklister bjudits in att delta i en workshop om cykelvägsdesign. Två av 
deltagarna representerade cykelfrämjandet, fyra studerade på universitet/ 



19

högskola och samtliga cykeplendlar på regionalnivå i Stockholms län. Ytter-
ligare två deltagare arbetade i centrala Stockholm och arbetspendlade ofta 
på cykel inom Stockholms kommun. Denna grupp delades upp i två work-
shopgrupper med fyra personer i vardera grupp för att kunna diskutera och 
analysera designkonceptet i relation till cykelvägsmiljöer. Idéer och åsikter 
lyftes sedan upp i en gemensam diskussion. 
 
Från den återkoppling, de synpunkter och delade erfarenheter som erhölls 
från workshopsessionerna utvecklas designkonceptet till toolbox. 2 vilket 
utgör resultatet för designkonceptet. 
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Kapitel 3. Teori & tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras det tvärvetenskapliga forskningsområdet mil-
jöpsykologi i relation till planeringsteorier, miljöestetik och semiotik. Sam-
bandet mellan dessa forskningsområden kan tillsammans ge en vetenskaplig 
förståelse för hur vi människor tolkar fysiska element och miljöer. Tidigare 
forskning om hur miljöer upplevs från cyklisters perspektiv skapar tillsam-
mans med utvalda teorier ett ramverk för hur gestaltning av cyeklvägsmil-
jöer kan bidra till ‘en god cykelupplevelse’. 

3.1 Tidigare forskning om upplevelsen av att cykla
Flera faktorer bidrar till hur vi människor upplever miljöer och situationer 
vilket kan påverkar vår vilja att pendlingscykla. Forskning som utforskar 
hur vi människor upplever miljöer när vi cyklar är relativt begränsat jäm-
fört med likställd forskning för gående och bilister. Hur vi uppleveler mil-
jöer som cyklister står i realtion till hur vår kultur och med vilka sinnen vi 
läser av miljöer. Det är vår socioekonomiska- och kulturella bakgrund som 
tillsammans med våra sinnen skapar upplevelser, uppfattningar och åsikter.  
Att männiksor har en negativ uppfattning om cykelpendling kan härsamma 
från människors sociala och kulturella bakgrund men också förändras då vi 
skapar oss nya erfarnaheter och perspektiv.  Lyckoforskare Lars E Olsson 
har studerat vad som gör människor lyckliga i relation till arbetspendling 
och val av transportmedel. Det framgår att människor som går eller cyklar 
till jobbet infinner en högre grad av lycka än de som åker bil eller kollek-
tivtrafik. Detta kan bero på att kroppen aktiveras vilket kan öka känslor av 
lycka.  Känslan av lycka kan även bero på att de som pendlar med cykel har 
kortare avstånd mellan hem och arbete medan de som pendlar med kollek-
tivtrafik eller med bil har längre pendlingssträcka vilket minskar känslan av 
lycka (Olsson et al. 2012). Att cykla kan således skapa känslor av lycka och 
attraktivitet som står utanför gestaltning och formgivning av cykelvägsmil-
jöer. 

Även om känslan av lycka kan skapas utan attraktiva cykelvägamiljöer så 
påverkar miljöer en cyklists stimulans och val av cykelväg. Hälsoforskning 
av Lina Wahlgren and Peter Schantz har undersökt cykelpendlares uppfa-
ttning av miljön under färdvägen i Stockholmsregionen. Denna forskning 
har påvisat att förortsområden är mer stimulerande för cyklister tack vare en 
högre upplevd närvaro av grönska, vegetation och säkerhet, jämfört med in-
nerstadsområden där faktorer som avgaser och trafikträngsel gav en negativ 
upplevelse. Andra stimulerande faktorer var upplevelsen av skönhet, genhet 
och kontinuitet under färdvägen där genhet och kontinuitet påvisade kunna 
öka antalet cykelpendlare (Wahlgren & Schantz 2012). Winters & Teschke 
(2010) hävdar att fysiska miljöer som stödjer cykling kan påverka hela 
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befolkningen om utformningen av staden och cykelvägnätet kommunicerar 
säkerhet, bekvämlighet och attraktivitet. Studier visar också att olika grup-
per föredrar olika typer av infrastruktur, där föräldrar och särskilt mödrar 
värderar känslan av trygghet som viktigaste faktorn för att vilja cykla i trafi-
kerade miljöer. Enligt Winters och Teschke är det viktigt att förändra män-
niskors negativa uppfattningar för att öka antalet arbetspendlare på cykel 
(Winters & Teschke 2010)..
 
Cykelstaden (2011) framtagen av Space Scape och White arkitekter tar upp 
nio kvaliteter som används för att skapa ‘cycleability index’/ ‘bikeabaility 
index’: genhet (betweeness), orienterbarhet, närhet, social trygghet, stad-
smiljö, rekreation, framkomlighet, komfort och trafiksäkerhet. Dessa kval-
iteter har baserats på viktiga aspekter som forskning och policydokument 
framhävt för strategisk cykelplanering. För regional cykelplanering betonas 
genhet och läsbarhet genom kontinuitet och utformning som viktiga aspek-
ter. Utformningen bör också baseras på framkomlighetskriterier för cyklister 
(Jägerhök et al. 2011).
 
Det finns relativt lite forskning kring hur upplevelsen av miljöer kan påverka 
viljan att cykla eller valet av cykelväg. Den Australiensiska geografen och 
miljöplaneraren Anthony Williams Stephens (2010) har forskat om hur olika 
faktorer kan påverka cykelupplevelsen och hur attraktiva miljöer kan bidra 
till en ökning av antalet cyklister. Stephens forskning utgår från cykelvägar 
i naturmiljöer och fokuserade på rekreationscykling som fritidssysselsät-
tning för rekreation. I sin slutsats beskriver Stephens att närvaro av varia-
tion och komplexitet är viktigt för den positiva cykelupplevelsen (Stephens 
2010:255-256). Variation och komplexitet kan uppnås på olika sätt beroende 
på hur cykelvägsmiljöer gestaltas och är viktiga komponenter för att miljöer 
inte ska upplevas som tråkiga. Utöver variation och komplexitet ökar också 
närvaron av samhörighet, lekfullhet och mystik den goda upplevelsen under 
cykelfärden. Genom att ändra kompositionen i landskapet mellan öppenhet 
och slutenhet kan man med små medel skapa variation i en cykelmiljö. Hur 
variation upplevs beror på cyklistens förmåga att uppfatta och tolka miljön. 
Förmågan att uppfatta olika element i en miljö står i relation till den has-
tighet som en cyklist färdas i och på vilket avstånd olika element är plac-
erade i relation till cykelvägen (ibid.). Stephens (2010) beskriver att sam-
hörighet skapas genom upplevelsen av ett tillfredställande flöde. Ett flöde 
kan vara att framkomlighet och vägunderlaget gör det smidigt att cykla där 
ett jämnt vägunderlag med ljus yta skapar det mest tillfredställande flödet 
utifrån cyklisters perspektiv (ibid). Att placera konstverk i cykelvägsmil-
jöer kan skapa mer attraktiva och samhöriga miljöer. Konstverk behöver 
placeras inom cyklistens synfält samt vara av en fysisk storlek som tillåter 
en omedelbar tolkning av objektet. Stephens konstaterar dock att element 
av historisk betydelse är mer troliga att skapa attraktiva miljöer än enskilda 
konstverk. 
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Naturliga element bidrar till att miljö känns vackra och attraktiva.  Närvaron 
av vatten som är i rörelse ger straka känslor av välbehag. På en cykeltur är 
det vyer över sjöar, bäckar och floder som skapar en attraktiv naturmiljö 
(Stephens 2010:256-258).  Resultatet från Stephens forskning om cyklis-
ters upplevelse av miljöer stämmer överens med teorier inom miljöestetik 
av Jack.L.Nasar (2005) och stadsplaneringsteori av Kevin Lynch (1960). 
Forskning inom miljöpsykologi i relation till stadsplanering, miljöestetik 
och semiotik har därför valts ut som teori för att förstå hur fysiska element 
och omgivningar påverkar upplevelsen av miljöer. Då Snabbcykelvägarna 
kommer att dras genom både landskapsmiljöer och bebyggelse är det viktigt 
att förstå hur arkitektur, natur, färg, former och symboler påverkar cyklisters 
upplevelse och tolkning av miljön.

3.2 Miljöpsykologi & stadsplanering
Miljöpsykologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där samspelet 
mellan människan och den fysiska omgivningen utforskas. För att förstå hur 
miljöer och platser upplevs måste vi förstå hur sinnen som hörsel, syn, lukt, 
rörelse och känslor får oss att tolka miljöer på ett visst sätt. Miljöpsykologer-
na Rachel och Robert Kaplan (1998) Beskriver att miljöer ofta kategoriseras 
utifrån naturlig miljö, byggd miljö och landsbygd, dessa miljöer är dock inte 
skilda från varandra då naturliga element kan finnas i byggd miljö i form av 
exempelvis parker och trädalléer. Naturlig miljö inkluderar all typ av växt-
lighet från stora landskapsvyer till små blomplanteringar (Kaplan & Kaplan 
1998:1). Paret Kaplan beskriver att miljöer tolkas av människor baserat 
på den information vi absorberar genom våra aktiva sinnen. Både verbala 
och ickeverbala funktioner så som gatunamn och ljudet av en ringklocka 
genererar en direkt tolkning av miljön som får oss människor att agera och 
reagera på olika sätt. Viss information skapar direkta handlingar där bland 
annat färg, storlek och rörelser kan påverka människans beteende på ett visst 
sett även om informationen är irrelevant för personers färdväg (ibid). Mil-
jöpsykologins forskning kan skapa en direkt försåelse för hur miljöer uppfa-
ttas och kan ge ett viktigt underlag för planering och utformning av städer 
och samhällen. Detta gör miljöpsykologi till ett viktigt forskningsområde att 
undersöka i realtion till cykelinfrastruktur och samhällsbyggnad. 

En av vår tids mest berömda stadsplanerare är arkitekt Kevin Lynch som 
1960 publicerade boken “The Image of The City” i vilken han beskriver 
att element i en stad upplevs aldrig utifrån sig själv, utan upplevs alltid i 
relation till dess omgivning (Lynch 1960:1). Kevin Lynch planeringsteorier 
är starkt relaterade till miljöpsykologi och skapar en länk mellan den vet-
enskapliga miljöpsykologiska världen och den praktiska stadsplaneringen. 
Enligt Lynch  (1960) finns det tio designkvalitéer som man bör tänka på vid 
utformning av städer och infrastruktur i relation till rörelse

1. Singularitet (singularity): Skarpa gränser, kontrast av ytan, form, intens-
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itet, komplexitet, storlek, användning, spatial placering.
2. Form enkelhet: Tydlighet och enkelhet av visuella former i geometrisk 
bemärkelse, avgränsning av delar. 

3. Kontinuitet (continuity): kontinuitet av yta eller kant, närhet av delar, 
repetition och rytmiskt intervall, likhet, harmony av yta, form eller andvänd-
ning.

4. Dominans (Dominance): En del dominerar över andra genom: storlek, 
intensitet eller intresseväckande egenskaper.

5. Klarhet av sammanfogning (Clarity of Joint): God sikt vid sammanfog-
ningar och sömmar genom tydligt relation och sammankoppling.

6.	Riktnings	differentiering	(Directional	Differentation): Asymmetri och 
gradering av kulörer.

7. Visuell omfattning (visual scope): Kvaliteter som ökar den visuella 
räckvidden, i verkligheten eller symboliskt.

8. Rörelse medvetenhet (Motion Awereness): Kurvor och tydlighet i lutn-
skapar en eftersträvansvärd upplevelse i rörelse parallax samt genererar 
visuella perspektiv. Rörelse parallax är hur ett föremål ändras då det ob-
serveras i rörelse, rörelse medvetenhet är således både synen och det kinest-
etiska sinnet aktiva och skapar tillsammans tolkning av miljön. 

9. Tidsserie (Time Series): I rörelse upplever vi sekvenser över tid där 
element kan skapa samhörighet genom att placeras längsmed en väg och 
passeras under en sekvens.  

10. Namn och meningar (Names and Menings): Varje plats har en mening 
men denna mening och uppfattning av platsen kan skilja sig från person till 
person. Namn kan skapa mening och associationer hos människor, namn av 
en plats eller ett namngivet system för gator. Namn och meningar är bortom 
en miljöer fysiska kvalitéer men kan stödja dess funktion och kriterier gen-
om att den tilldelas namn och mening av människor.
       (Lynch 1960:105-108)

Utöver dessa tio designkvalitéer har Lynch delat in Stadens funktioner i 
olika delar. Lynch (1960) beskriver att en stad är uppbyggd av bland annat 
noder (nodes), kanter (edges) och leder (paths) (Lynch 1960:47). I relation 
till att cykla kan noder beskrivas som korsningar, kanter kan vara en barriär 
som leder längs med cykelvägen (t.e.x. järnväg eller byggnader) och en led 
är själva cykelvägen. Vid utformning av korsningar är klarhet vid samman-
fogningen av vägar och riktnings differentiering viktigt för att uppnå en 
önskad tolkning av korsningen för samtliga trafikanter.  Leder kan i denna 
studie beskrivas som cykelvägen, där en visuell och funktionell hierarki är 
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viktig för att skapa läsbarhet hos miljön. En rak väg skapar en tydlig riktning 
men även vägar med svaga kurvor och 90 graders kurvor skapar en tydlig 
riktning om kurvan är väldefinierad i vägnätets hierarkiska system (Lynch 
1960:95-99). Lynch beskriver att synen verkar vara vårt mest dominanta 
sinne vid rörelse, därför bör vägar utformas så att målet av vägen blir synligt 
vilket innebär att en raksträcka bör utformas så att slutet av vägen, målpunk-
ten eller kurvan, visuellt blir synlig från raksträckans början. Kanter och 
leder skapar en form av samhörighet på grund av dess längd och sträckning. 
För mycket sammhörighet kan skapa en sämre läsbarhet av miljön då vägen 
kan upplevas som tråkig och oaktiverande. En väg som är omgiven av ex-
empelvis två kanter kan orientering underlätta om kanterna har stor kontrast, 
att vägen rör sig i en kurva eller plantering av olika växter, samt att kanten 
delas upp och generera siktlinjer från leden som en cykllist färdas på (ibid). 

Objekt längs med vägen bör placeras och gestaltas så att det skapas rörelse 
parallax eller perspektiv för att forma dynamiken av en rörelsen genom en 
miljö (Lynch 1960:95-99). Det innebär att föremålet upplevs ändra form 
och utseende då de passeras även om föremålet självklart är en statisk form. 
Lynch teorier går att applicera på både städer och regioner och beskriver i 
stora drag planeringsverktyg för att förbättra upplevelsen och tolkningen av 
stadsmiljöer och infrastruktur.
 
Perception och aktiva sinnen
Rörelse & synfält
Sinnen som hörsel, syn och kinesthesia (muskelsinnet) är verksamma när 
man cyklar. Miljöerna upplevs alltså utifrån de vi hör och ser samt hur vi 
rör oss genom dem. När vi befinner oss i rörelse aktiveras hjärnans sinne för 
rörelse som kallas för kinesthesia. Att använda rörelser är en inlärningspro-
cess där vi som barn lär oss först att krypa, sedan att gå och cykla. Ju mer 
en rörelse upprepas desto smidigare blir den och upplevs efter ett tag som 
automatisk (Zion 1996). Det finns begränsad forskning för hur just cykelmil-
jöer och utformning av cykelvägar påverkar sinnet för rörelse. Utöver Lynch 
(1960) teorier om rörelse parrallax har forskning påvisat att rörelse och aktiv 
transport skapar känslor av lycka och glädje genom de hormoner som utsön-
dras i kroppen. Muskelrörelser kan därför antas skapa en positiv upplevelsen 
av en miljö utanför den perception som genereras av andra sinnen.

Stephens (2010) refererar till arktitekt och stadsplanerare Lewis Mumford 
som observerade hur gående rör sig i en miljö där det saknas tydliga vägar. 
Genom att analysera upptrampade stigar i snö på öppna fält konstaterade 
Mumford att människor tenderar att röra sig i en kurva och inte en rak linje. 
Kurvan kan ses som en naturlig form för människans rörelseaktivitet och har 
påvisat skapa en upplevd variation av miljön även för cyklister. En kurva 
skapar variation genom att människans sinnen aktiveras då synfältet förän-
dras och styrning gör att muskler aktiveras (Stephens 2010:104). Vad vi ser 
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utgör en viktig faktor för vad vi upplever som attraktivt och tilltalande, hur 
vi läser av miljön och tolkar den utifrån symboler, färg och form är det som 
skapar relationen mellan miljön och cyklisten. Därför behövs vidare forsk-
ning som relaterar till cyklisters synfält och upplevelsen av miljör. 

Studier av bilisters synfält har visat att förarens blick fokuseras mer till 
höger än tillvänster i högertrafik. Det innebär att föremål placerade till 
höger om körfältet är lättare att uppfatta för bilister. Forskning har ännu inte 
bekräftat om denna teori överensstämmer med cyklisters synfält i höger-
trafik (Connolly 1967). 

ljud och buller
Ljud påverkar upplevelsen av miljöer där en studie från Nederländerna 
har påvisat att trafikbuller i rekreationsmiljöer har en negativ inverkan på 
hur cyklister upplever en miljö (Goosen & Langers 2000). Om trafikbuller 
upplevs som mer störande i rekreationsmiljöer jämfört med urbana miljöer 
har ännu inte påvisats av forskning, dock kan antaganden göras baserat på 
relaterade forskningsstudier för hur ljud upplevs. Forskare Staffan Hygge 
beskriver att ljud uppfattas olika beroende på vem som lyssnar och vilken 
aktivitet personen utför (Hygge 2005:37). Ljud kan därför sägas ha ett sam-
band med miljön och den aktivitet som människor utför. Beroende på vilken 
miljö en cyklist befinner sig i förväntas en typ av ljud och därför upplevs 
oväntade ljud som störande, trafikbuller i parkmiljö kan då upplevas som 
mer störande än trafikbuller i en urban miljö.

Färg
Sedan 1930 talet har studier av färg genomförts för att förstå hur vi män-
niskor relaterar och reagerar på olika färger. Vi uppfattar färger genom de 
reflektioner av ljus som träffar ögat. Ett objekts färg uppfattas beroende på 
ljusets våglängd. När de olika våglängderna träffar ögat uppfattar vi olika 
typer av färger. Ljus och färg har betydande effekt på människans stimu-
lans i olika miljöer (Sivik 2005:51). Forskare Rickard Küller (2005) har 
undersökt ljus och färgers aktiva inverkan på oss människor och har kunnat 
påvisa att starka och varma färger aktiverar hjärnan, framförallt i kontras-
trika miljöer medan kalla färger, så som blått och grått, minskar hjärnans 
aktivering. Küller (2005) föreslår att om man applicerar denna kunskap i 
verkligheten skulle miljöer som upplevs som monotona och tråkiga kunna 
stimulera hjärnaktivetet genom att starka och varma färger appliceras i den 
fysiska miljön. Likaså kan hektiska och stressiga miljöer mildra hjärnans 
stimulering genom att kalla färger appliceras (Küller 2005:94). Även as-
sociationer och igenkänning av färg kan påverka människors benägenhet 
att föredra särskilda färgkombinationer. Därför går det inte att kategorisera 
uppfattningen av färger enskilt utan färger måste undersökas i relation till 
varandra för att förstå hur färgkombinationer uppfattas. Forskning har hittills 
kunnat påvisa att vuxna människor i stor utsträckning föredrar olika nyanser 
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av blått och rött (Chuang & Ou, 2011).

3.3. Miljöestetik
Inom miljöestetisken undersöks bl.a. hur vi människor estetiskt upplever 
och värderar byggnader och miljöer. Miljöestetetik är en gren inom for-
skningsområdet miljöpsykologi där samspelet mellan människan och den 
estetiska upplevelsen av den fysiska omgivningen utforskas. Även om vi 
människor är unika och uppfattar miljöer på olika sett tyder forskning på att 
personer från samma kulturella och socio-ekonomiska bakgrund generellt 
tycker lika och har samma preferenser för estetik (Nasar 1998; Sternudd 
2007). Jämför man dock estetisk värdering av arktiektur mellan lekmäns och 
arkitekters preferenser framgår en tydlig skillnad där det som anses vackert 
av en arkitekt kan värderas som fult av allmänheten. Autencitet av en miljö 
värderas också som mer viktigt av yrkesutbildade esteter jämfört med lek-
män där exempelvis en historisk miljö med nya inslag av historisk karaktär 
anses sakna autencitet av professionella yrkesmän medan lekmän uppfattar 
den hisotriska miljön som en attraktiv helhet (Sternudd 2007:134). Bedömn-
ing av estetik av en yrkesutbildad estet kan således inte likställas med vad 
som anses vackert och tilltalande av allmänheten. 

Arkitekturprofessor Jack. L. Nasar har bedrivit framstående forskning inom 
miljöestetik och har tagit avstamp i Lynch teorier om hur det vi ser och 
betydelsen av platser skapar miljöer som är beboliga och “likeable” vilket 
översätts till attraktiva i denna uppsats. Nasar (1998) sammanställer den 
byggda miljöns attraktiva egenskaper i fem kategorier. Naturlighet - närva-
ro av vegetation, vatten eller berg, öppenhet - Synliggöra vyer och utsikter, 
ordning - att platser upplevs som organiserad, visuell ordning, lättläst och 
enhetlig form, förvaltning - bevarande av platser och skötsel av områden, 
historisk betydelse - platser och byggnader av historisk betydelse har bevar-
ats (Nasar 1998:4-7, 62). 

Vad som upplevs som estetisk tilltalande relaterar till kulturell bakgrund och 
status där slott och herrgårdar med stora trädgårdar uppfattas som attraktiva 
då de utöver utsmyckning och vacker natur associeras med en högre status. 
Attraktiva miljöer och estetiska preferenser kan därför ses som en reflektion 
av samhällsstrukturer och den betydelse människor skänker platser. En plats 
och väg som består av välskötta naturliga element, utsikter, visuell ordning 
med historiska element skapar känslor av attraktivitet och hög status (Na-
sar 1998:72-77). Nasar (1998) har utvecklat en gestaltningsmall med mil-
jöestetiska preferenser för olika miljöer. En trivsam miljö skapas exmpelvis 
genom att låta naturliga element dominera över bebyggelse, uppnå måttlig 
komplexitet, hög samhörighet och läsbarhet, skapa panoramavyer och öppna 
platser, enkel förvaltning samt historiska arkitektoniska element. Dessa rik-
tlinjer kan uppfattas som vaga och tolkas på flera sätt, därför påpekar Nasar 
att mer forksning krävs för att definiera termer och fysiska designelement 
som skapar en önskad plats och miljö (Nasar 1998:132). 
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3.4 Tolkning av symboler 
Sociologen Louis Wirth (1938) definierar en stad som “en relativt stor, tät 
och permanent bebyggelse med heterogena individer” (svensk översättning 
från engelska). I sin essä ‘Urbanism as a way of life’ från 1938, beskriver 
Wirth hur det sociala beteendet förändras då individer flyttar från landsby-
gden in till städer. En stad är en trångbebodd plats som skapar friktion vilket 
leder till ifrågasättande av markanvändning. Transport och markanvänd-
ning består av fysiskt byggda funktioner som påverkar människans urbana 
levnadssätt. (Wirth 1938:1-4). Urban levnadsätt är de livsstilar som en stads 
heterogena individer skapar och de är ständigt i förändring. När människor 
ändrar beteende förändras också funktioner i stadsmiljön som stödjer detta 
beteende, vilket man kan se om man blickar tillbaka på urbaniseringens his-
toria. Människans beteende är starkt länkat till hur vi använder och upplever 
vår miljö där framstående forskning av Amos Rapaport tar fasta på hur den 
byggda miljön kommunicerar till brukaren. Sättet miljön används allt från 
byggnader, parker och gator utgör en gruppidentitet bland användarna. Det 
är användarens uppfattning av miljön som är av betydelse i utformningen av 
den byggda miljön, inte formgivare eller designers åsikter. Att se den byg-
gda miljön genom brukarens ögon kan man förstå hur den byggda miljön 
kommunicerar och stöder särskilda funktioner. Brukare av platser fastställer 
platsens funktionen och därmed kan utformning bara försöka stödja vissa 
handlingar och aktiviteter att förekomma, men inte avgöra dem (Rapaport 
1982:16).

Semiotik
En viktig aspekt i kommunikation av den byggda miljön är semiotik “den 
process genom vilket något fungerar som ett tecken”. I praktiken har denna 
process kortfattat sammanfattats under tre meningar: vad beter sig som en 
symbol, till vad en symbol refererar och effekten på brukaren av hur något 
uppfattas och tolkas som en symbol. Enligt Rapaport är detta en förenklad 
version av semiotik. Rappaport fastställer itället tre huvudkomponenter för 
att bättre förstå hur semiotik fungerar i den byggda miljön:

Syntax (syntatics) - relationen av symbol till symbol inom ett system av sym-
boler, studien om strukturen av ett system. 

Semantik (semantics) - semantik är betydelselära och är relationen av 
symboler tillhörande signalement, hur symboler bär mening, egenskapen av 
elementet.

Pragmatisk (pragmatic) - relationen av en symbol och hur människor re-
sponderar till symbolen. Effekten av hur människor tolkar symboler som en 
del av deras totala beteende.
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Den pragmatiska delen av semiotik har enligt Rapaport knappast uppnått 
någon uppmärksamhet i utformningen av den byggda miljön. Enligt Rapa-
port är således utformning till stor del baserat på teoretiska överväganden 
snarare än pragmatiska. Genom att undersöka funktioner i situationer kan 
attityder, preferenser och beteenden förstås och studeras (Rapaport 1982:29-
38). Symboler finns överallt i stadsmiljöer och de kommunicerar ett bud-
skap. Rapport skriver att symboler är sociala, relaterar till status och repre-
senterar social ordning och kommunicerar hur platser bör brukas (Rapaport 
1982:48). Första tanken på en symbol i byggd miljö är kanske skyltar men 
det är inte endast de som kommunicerar hur vi beter oss i trafikmiljöer. 
Storleken på vägar, material, ljus, grönska samt byggnader, dess form och 
utsmyckning kommunicerar till oss människor hur vi bör använda miljön vi 
rör oss i.

 “...eftersom miljöer ger ledtrådar för uppförande, måste det utgör en form 
av icke-verbal beteende. Genom att ge folk fotografier eller låta dem un-
dersöka situationer i den byggda miljön, kan man komma närmare att förstå 
vilka ledtrådar en rumslig struktur ger för att möjliggöra aktiviteter.” (Rap-
paport 1982:50 översättning Svenska).

Symboler används i planeringen av cykelvägar för både vägvisning och 
hänvisning i trafikmiljöer. Vanligt förekommande är cykelsymbol placerad 
på vägbanan samt skyltning. Hur skyltning och cykelsymboler relaterar till 
varandra och kommunicerar ett system är ovisst. Cykelsymbolen används 
flitigt i olika typer av miljöer för att kommunicera till samtliga trafikanter 
hur vägen bör brukas och vem som bör bruka vägen. Symboler kan anses 
skapa läsbarhet hos miljön och ger då ledtrådar till uppförande till samt-
liga trafikanter. Hur väl cykelsymbolen och andra symboler fungerar som 
vägvisare och hur de påverkar samtliga trafikanters beteende och tolkning 
av miljön bör diskuteras för att semitoken hos snabbcykelvägar ska kunna 
utvecklas. 
 



3030

KApITEl 4. 

Kriterier för 
design av 

snabbcykelvägar



31

Kapitel 4. Kriterier för design av 
snabbcykelvägar
I detta kapitel redogörs analys av utvalda dokument och intervjuer som 
tillsammans med uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt resulterar i en 
sammanfattning av viktiga kriterier för gestaltning och utformning av snabb-
cykelvägar.

4.1 Planeringen av snabbcykelvägar  
SATSA II och planeringen av snabbcykelvägar 
I Sverige planeras transportsystem och infrastruktur på nationell-, regional- 
eller kommunal nivå. Då län och landsting inte har ansvar för utbyggnaden 
av infrastruktur och transportsystem sker politiska beslut, planering och 
utbyggnad av regionala cykelvägar på nationell eller kommunal nivå. Ut-
formningen av just snabbcykelvägar är därför en process där samtliga kom-
muner i en region behöver samarbeta tillsammans med statliga väghållare 
(trafikverket). Den Regionala cykelplanen för Stockholmsregionen har tagits 
fram i samarbete mellan Trafikverket Region Stockholm (TRV), Tillväxt och 
regionplaneförvaltningen (TRM), Stockholms läns landsting (SLL), Trafik-
förvaltningen (SL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län (Regional cykelplan 
2014). Utvecklingen av de regionala cykelstråken är därför ett samarbete 
mellan många aktörer där kommuner kan behöva ekonomiskt stöd och 
incitament för att förverkliga de nya regionala cykelvägnätet. Samarbetet 
innebär att kommunerna har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från 
Länsstyrelsen i Stockholm (som är statens representant för Stockholms län) 
för att bygga ut de regionala cykelvägarna förutsatt att dem uppfyller de 
kriterier som efterfrågas på en regional nivå (Emma Ström 2015-11-10). 
Kommunerna som äger stor del av de regionala cykelvägarna skapar även 
egna riktlinjer och kriterier samt bestämmer själva budget på cykelnätets 
utbyggnad och utformning.
 
Från EU- projektet SATSA II för Stockholms läns regionala cykelstråk har 
målbilden för cykelstråken och en strategisk plan med utpekade regionala 
målpunkter tagits fram. Den generella målbilden är att:

 - Skapa ett bra utbud av cykelvägar
 - Enkelt att planera cykelresan
 - Lätt att hitta under resans gång
	 -	Säkert	och	tryggt	för	alla	trafikanter
	 -	Enkelt	att	kombinera	cykel	med	kollektivtrafik	
 - Gott om cykelparkering. 

I SATSA II projektet framgår det tydligt att man vill skapa snabba pendling-
stråk för cyklister, dock nämns även behovet att underlätta andra former av 
cykling för rekreation och turism. Det regionala cykelvägnätet kan således 
även nyttjas för turism och rekreationscykling och där med kan cykelleder 
behöva kompletteras till särskilda resmål i naturmark (Regional cykelplan 
2014).
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4.2 Analys av framhållna designkriterier
Den gemensamma bilden för cykelstråken är att skapa ett sammanhängande 
regionalt cykelstråk som passerar kollektivtrafikknytpunkter, större arbet-
splatsområden och universitet. Ett sammanhängande cykelstråk innebär att 
cykelvägarna har samma standard i bredd och underhåll utan avbrott. Björn 
Kaijser Sax, trafikplanerare på Sollentuna kommun, förklarar att det ska 
vara lika självklart att cykelstråken är sammanhängande som att bilvägar är 
det, “man skulle inte tillåta ett avbrott för bilvägar där vägen helt plötsligt 
försvinner, lika självklart ska det vara att de regionala cykelvägarna är sam-
manhängande mellan kommungränser” (Kaijser 2015-11-05). Snabbcykel-
stråket ska alltså vara en ett sammanhängande cykelvägnät där cykelpend-
lare smidig ska kunna cykla till arbete eller bytespunkter för kollektivtrafik. 
Från samtliga genomförda intervjuer med Emma Ström från Länsstyrelsen 
i Stockholm, Björn Kajser Sax från Sollentuna kommun och Gullhan Peker 
från Trafikverket, framgår redan problem med att bygga ut standarden för 
bredd på cykelvägarna som anses vara ett av de viktigaste kriterierna för 
att uppnå ett sammanhängande cykelvägnät. Då marken där cykelstråken 
dras kan vara privatägd, kulturmärkt eller har andra nationella intressen, 
skapas intressekonflikter vilket gör det svårt att uppfylla önskad bredd på 
cykelvägarna. Det går alltså inte att förlita sig på att bredden på vägarna 
ska tillföra den samhörighet som man vill uppnå för snabbcykelvägarna. I 
intervjuerna beskrivs även att attratkivitet, tydlighet och trygghet är vikti-
ga aspekter när snabbcykelvägarna byggs ut och att detta kan uppnås med 
belysning, samt kontinuitet i vägstorlek, material och vägvisning. 
 
Från intervjuerna framgår det att intervjupersonerna har olika syn snabb- 
cykelstråkens integration till offentliga platser. Från en intervju beskrivs 
cykelstråken som en motorväg för cyklister där man mer eller mindre kon-
stant ska kunna uppnå en hastighet på 40 km/h, utformningen av cykelvägar-
na bör därför öka framkomlighet för cyklister och funktionssepareras från 
fotgängare på ett trafiksäkert sätt som också upplevs tryggt. Andra beskriver 
det som en möjlig hastighet på de sträckor där stråkets utformning och miljö 
tillåter detta. För att snabbcykelstråken ska fungera som en funktionssepare-
rad infrastruktur behövs innovativa lösningar för säkra på- och avfarter som 
är kostnadseffektiva. Emma Ström från Länstyrelsern i Stockholm beskriver 
att de mål och kriterier som förespråkas för regionala snabbcykelstråk måste 
sättas i relation till stadsbyggande och vad för typ av stad och miljöer som 
efterfrågas. Här måste en gemensam uppfattning skapas om hur stråken ska 
utformas och integreras eller inte integreras i olika typer av stadsmiljö. Hur 
cykelstråken utformas och integreras i miljön påverkar också dess kriter-
ier och vem som ska bruka vägarna. Från kommunens sida anser man att 
cykelvägarna ska kunna nyttjas av hela befolkningen, även de som inte vill 
eller kan cykla i 40 km/h. För att öka antalet cyklister krävs det just att man 
attraherar de personer som idag inte pendlingscyklar där utformningen av 
snabbcykelstråken och dess kriterier bör stödja dessa personers behov likväl 
som den erfarne pendlingscyklistens.
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Emma Ström tar i intervjun upp frågan om jämställdhet och jämlikhet för 
snabbcykelstråken. Då fokus har varit på just pendlingscyklister kan man 
ifrågasätta hur jämställt projektet för dessa cykelvägar egentligen är och ur 
ett framtidsperspektiv diskuterades vidare vem som kommer att bruka cykel-
vägarna. Antalet el-cyklar och andra mindre eldrivna fordon kommer troligt-
vis att öka i framtiden och utformningen bör således stödja att dessa fordon 
kan nyttja snabbcykelstråken. Då snabbcykelstråken ska nyttjas av många 
olika fordon och många olika typer av cyklister borde det därför finnas med 
ett framtidsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv när man planerar och 
bygger ut det regionala vägnätet.
 
Möjligheten till service för cyklister anses som en viktig funktion för att 
underlätta cyklisters vardagliga pendlande. Cykelparkering, cykelpumpar 
och servicestationer med verktyg framhålls som en viktig beståndsdel som 
kommuner bör tillhandahålla. Servicestationer kan placeras vid de bensinta-
tioner som cykelstråken passerar där risken för stöld av verktyg kan minska 
då företagsverksamheten ansvarar för att tillhandahålla verktygen. Denna 
lösning kräver ett samarbete mellan kommun och företagsverksamheter i 
närområdet och är upp till varje kommun att själva arbeta fram. Alla föremål 
som cykelparkering, välkomstskyltar, räcken, bullerskydd och offentliga 
cykelpumpar upphandlas av kommunerna. Det går alltså inte att besluta 
på en regional nivå hur dessa föremål sak gestaltas. Vägledning för vilka 
kriterier dessa föremål bör uppfylla kan utvecklas av såväl Trafikverket som 
Länsstyrelsen i Stockholm för att försöka uppnå en gemensam standard av 
dessa föremål i det regionala cykelvägnätet. Föremål som orienteringskar-
tor, skyltar och symboler kan utformas för en specifik regional standard 
på nationell nivå. Skyltar, viss väg markering och anvisningar har idag en 
nationell standard som kommuner måste följa.
 
För cykelvägarnas fysiska utformning har endast riktlinjer för specifika 
trafiksituationer presenterats i Regional Cykelplan för Stockholms län. Vid 
busshållplatser bör cykelvägen ledas bakom busshållplatsen för att öka 
genheten för cyklister och den upplevda säkerheten från på- och avstigan-
de busspassagerare samt minska risken för sammanstötning eller kollision 
mellan cyklist, fotgängare och motortrafik. Även riktlinjer för utformning 
av  trafikkorsningar framhålls där motortrafikens genhet hindras genom 
avsmalning av väg, farthinder eller genom upphöjd cykelväg, vilket således 
ökar genheten för cyklister. Det finns även måttanvisningar för god cykel-
vägsstandard där 1,7 meter är minsta bredd avsedd för cykelfält och bredast 
är dubbelriktad friliggande cykelbana på 3,25 meter. 

Vägvisning för cykelleder är statligt reglerade där normen för text på sky-
ltanvisning är 80/58 millimeter.  Flera måttangivelser vad gäller gång- och 
cykelstråk, markbeläggning samt avstånd mellan väg och sidohinder tas 
upp i huvuddokumentet för Stockholms regionala cykelstrategi (Regional 
cykelplan 2014). Designriktlinjerna i den regionala cykelplanen är baserade 
på tekniska lösningar med fokus på trafiksäkerhet, främst mellan bil, buss 
och cyklist. Det saknas således riktlinjer för utfromning av cykelvägar och 
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gestaltningsprinciper för miljön som relaterar till cyklisters upplevelser av 
cykelvägsmiljöer. 
 
I Regional cykelförklaring för Stockholms Län (2014)  beskrivs målsät-
tningen att utveckla ett gestaltningsprogram för de regionala cykelstråken. 
Gestaltningen av och längs med stråken bör vara estetiskt tilltalande och ha 
konstnärliga uttryck, likt Stockholms tunnelbanestationer har konstnärlig ut-
formning med olika typer av konstverk (Eklund 2014). Dokumentet hänvisar 
också till forskning som visar på att upplevelsen av vacker, varierad och 
intressant vägmiljö föredras av cyklister (ibid). Målet med ett gestaltning-
sprogram är att ta fram element som underlättar orientering och upplevelsen 
av enhetlighet och kontinuitet samt hur dessa står i relation till variationen 
av den byggda miljön.

Just nu pågår också arbetet med att ta fram en enhetlig vägvisning för 
cykelstråken och där lila som genomgående färg för skylning och väg-
visning föreslagits. Även ett numrerat vägsystem där märket F38 föreslås 
som regional cykelväg (ibid). Den lila skylten återkommer i Trafikverkets 
rapport: Vägledning för regionala cykelvägvisning (2014) som beskriver att 
det idag saknas en enhetlig standard för utformningen av snabbcykelvägar 
och dess vägvisning. Den lila regionala skylten är anpassad i storlek och 
typsnitt till den befintliga blå cykelvägvisningen (Johansson et al 2014).
Varför man föreslår en lila färg på skyltanvisningen framgår inte i något av 
de vägledande offentliga dokumenten. Från samtliga intervjuer framgår det 
att det är viktigt att skyltning utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta 
orienteringen för cyklister. Sollentuna kommun har redan gjort en inverter-
ing och köpt in vägskyltar där vägvisning saknas. Dessa skyltar är i den blåa 
befintliga standarden men plats har lämnats i skyltarnas främre del för att en 
symbol för snabbcykelvägar eller färgen för regional cykelvägvisning ska 
kunna fästas fast. 

bild. 14 Skyltar för vägvisning av cykelvägar. Den befintliga mörkblåskyltnin-
gen och förslag på lila skyltning för regionala cykelstråk (Johansson et al. 
2014). 
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Vetskapen om att de regionala skyltarna bör vara lila och vilken nyans av 
lila skilde sig från intervjuerna. I en av intervjuerna beskrevs den lila färgen 
som “den färgen som fanns kvar” då man beslutat att cykelstråk för turism 
och rekreation skulle markeras med röd skyltning. Utöver vägvisning fram-
kom från intervjuerna att det ska vara tydligt för cyklisten att man befinner 
sig på  ett snabbcykelstråk och miljön ska tydligt informera cyklisten när 
hen cyklar på och av snabbcykelvägen. Cykelvägen måste därför kommuni-
cera till cyklisten genom olika designelement och symboler. Entréerna (på- 
och avfarter) till snabbcykelstråken ska tydligt kunna förmedla vad för typ 
av cykelväg man befinner sig på.   
 
Vägverkets rapport (2014) beskriver att upplevelsen av att cykla spelar en 
stor roll i vägvalet som cyklisten gör men att vad som ger en positiv upplev-
else av att cykla inte är densamma för alla cyklister (Johansson et al 2014). 
Detta påstående refereras inte vilket gör det svårt att veta hur cyklisters up-
plevelse av miljöer skiljer sig. Upplevelsen av trygghet benämns dock som 
en viktig del av cyklisters vägval och viktigt att uppnå vid utformningen av 
snabbcykelvägar. Trafiksäkerhet och upplevelsen av trygghet har två skilda 
meningar där en trafiksäker miljö inte alltid är den som upplevs som tryggast 
för cyklister, “belysta miljöer utanför tätort upplevs som tryggare fast de inte 
är säkrare rent statiskt” (Johansson et al 2014:10). Belysning är något som 
man skulle kunna använda mycket mer i utformningen av snabbcykelvägar-
na för att skapa en trevlig upplevelse och trygghet längs stråken enligt Björn 
Kailjser Sax. Upplevelsebelysning ska dock inte ersätta den vanliga stolpbe-
lysningen utan vara ett komplement i cykelvägsmiljöer avsedda för att skapa 
attraktiva miljöer och en känsla av just trygghet (Kaijser Sax 2015-11-05).
 
Sollentuna kommun är en av de tre kommunerna som har kommit längst i 
utbyggnaden av snabbcykelstråk och lokala cykelvägar i Stockholms län. 
I kommunens cykelplan (2014) har cykelvägar kategoriserats efter olika 
standard:
Standrad 1. Är det regionala cykelstråken men förekommer också som loka-
la cykelvägar med lika hög standard som för snabbcykelstråken.

Standard 2. Lokala kommunala cykelstråk är det lokala cykelvägnätet som 
avser cykelbana eller körfält i bilväg.

Standrad 3. Är cykelväg vid “bostadsgata”. Det är cykelvägar som saknar 
cykelväg med där gator delas av såväl cyklister och andra trafikanter. 

Att dela upp cykelvägnätet i en hierarki likt Sollentuna kommun har gjort 
framgår som viktigt från intervjuerna där snabbcykelvägen utgör högsta 
standarden, standard 1, för cykelvägar i regionen. I Sollentuna kommun har 
man gått längre med att bygga ut standard 1 stråk på även lokala viktiga 
stråk som kopplas samman med de regionala stråken och lokala målpunkter. 
Att skapa en hierarki för cykelvägar likt bilvägar som motorvägar, region-
ala vägar och lokala gator är viktigt för att utveckla snabbcykelstråken i 



36

relation till de övriga cykelvägnätet. Just nu pågår arbetet med att bygga ut ett 
snabbcykelstråk från Stockholms universitet till Danderyds sjukhus vilket ska 
bli den första snabbcykelvägen i Sverige som ska uppnå högsta standard för 
cykelvägar. Gulhan Peker på Trafikverket tar upp problematiken med den nya 
cykelvägens sträckning och koppling till det lokala cykelvägnätet.  På vilket 
sätt ska det regionala cykelstråket kopplas till det lokala vägnätet? krävs det 
på- och avfarter likt en motorväg eller bör vägnätet integreras på andra sätt för 
att göra det tillgängligt för just pendlingscyklister? (Peker 2015-11-18). Det 
finns inga riktlinjer eller framtagna referensprojekt som svara på just frågan om  
hur kopplingen mellan lokala cykelvägar och snabbcykelvägar bör utformas 
i olika cykelvägsmiljöer. Det är därför viktigt att ett gestaltningsprogram tas 
fram som kan besvara denna typ av utformnings- och gestaltningsfrågor.  
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4.3 Sammanfattning av kriterier
Baserat på forskningens vetenskapliga utgångspunkt samt från dokumenta-
nalysen och intervjuer kan kriterier från olika perspektiv faställas.
Från intervjuerna beskrivs den nya vägtypen, snabbcykelvägen, som ett 
sammanhängade cykelstråk som komminucerar attraktivitet, tydlighet och 
trygghet genom bland annat servicestationer, belysning, vägvisning och 
symboler. Vissa av dessa begrepp återfinns i miljöpsykologin, miljöestetiken 
och semiotiken. För att kunna faställa krieterier för snabbcykelvägar baserat 
på ‘den goda cykel upplevelsen’ sammanställs forksningens teoretiska bak-
grund med de åsikter, förväntningar och beskrivningar som framkom från 
intervjuer och dokumentanalys. Intervjuerna kan därför sägas analyseras 
utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv för att faställa de kriterier som kan 
anses skapa ‘en god cykel upplevelse’. Kriterierna för design av snabbcykel-
vägar är: Trygghet, Kontinuitet och Attraktivitet där kriteriernas kompo-
nenter placeras under respektive kriterie

Trygghet avser både känslan av trygghet och den faktiska säkerhet som ut-
fromning och gestaltning av snabbcykelvägar och dess miljöer bör uppfylla 
för att cyklister ska vilja bruka vägarna. Till kriteriet Trygghet hör kompo-
nenterna: belysning, trafiksäkradekorsningar och separering. 

Något som är sammanhängade och tydligt kan ases uppfylla en grad av  
kontinuietet och därför har designaspekter för dessa ledord samlats under 
kriteriet för Kontinuitet. Kontinuitet beskriver även något som upplevs 
som sammanhängande under en rörelse sekvens, något återkommande som 
skapar en kontinuitet. Kontinuitet upplevs olika beroende av hur vi männi-
skor läser av en miljö. Genom att använda färger, symboler och former på ett 
konsekvent sätt kan igenkänning skapas å på så vis skapas kontinuitet. Från 
intervjuerna samt Lynch teorier om gestaltning av stadmiljöer anses hierarki 
viktigt för att snabbcykelvägarna ska kunna anpassas till dagens existerande 
cykelvägnät. När hierarki skapas i ett system av vägar, måste riktlinjer för 
gestaltning av entréer (på- och avfarter) till de olika vägarna inom vägnätet 
utvecklas. Tydliga entréer kan uppnås genom form, färg, skrift och sym-
boler. Vägens form kan tillsammans med gestlatning av vägmiljön skapa 
sekvenser vilket skapar läsberhet och aktivering för cyklister. Därför kan  
form, färg, symboler, skrift, sekvenser, hierarki och entréer samlas under 
begreppet kontinuitet. 

Attraktivitet är det tredje kriteriet som direkt syftar till upplevelsen av 
skönhet, vilket kan skapas av vyer, naturliga element, hisotriska element, 
variation samt utrustning avsedd för cyklister.  Attraktivtet avser de vi ser 
och upplever i olika miljöer där naturliga och historiska element tillsammans 
med variation och utsikter skapar känslor av attraktivitet enligt forksare 
Jack. L. Nasar och Anthony Stephens Willams. Utöver det teoretiska pers-
pektivet på attraktivitet framgår det från intervjuer att utrustning avsedd för 
cyklister skapar attraktiva och funktionella cykelmiljöer. 
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KonTInuITET 
Läsbarhet hos miljön

Form

Färg

Symboler

Skrift

Sekvenser

Hierarki

Entréer

ATTrAKTIVITET
Upplevelse och skönhet

Vyer/ Utsikt

Naturliga 
element

Historiska 
element

Variation

Utrustning avsedd 
för cyklister

TryGGHET
Bilister, fotgängare & 
Cyklister

Belysning

Trafiksäkrade
korsningar

‘
Separering
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Kapitel 5. Designprocess
Designprocessen omfattas av en autoetnografisk fältstudie, deltagarmetod 
med workshopsessioner samt kreativa processer för att uveckla funktionel-
la design- och gestaltningsprinciper. Från den autoetnografiska fältstudien 
kan regionala cykelvägsmiljöer faställas och förståelse för hur dessa miljöer 
upplevs genereras. Fältstudien följs av en kreativ process där återkoppling 
på projektet erhålls genom workshopsessioner med fem planerare från Sol-
lentuna kommun och åtta ideellt medverkande cyklister. Från återkopplingen 
utvecklas designkonceptet vidare baserat på deltagarnas åsikter, egna up-
plevelser och visioner, vilket resulterar i ett designkoncept för snabbcykel-
vägar.

5.1 Hur man kan omvandla kriterier till design 
anpassad efter olika miljöer
Trygghet, kontinuitet och attraktivitet har sammanställts som de kriterier 
som kan leda utvecklingen av ett designkoncept för snabbcykelvägar som 
svarar till visionen om ‘den goda cykelupplevelsen’. För att förstå hur 
trygghet, kontinuitet och attraktivitet upplevs utifrån den regionala pend-
lingscyklistens perspektiv utförs en autoetnografisk fältstudie på cykel från 
Odenplan i centrala Stockholm till en av de regionala målpunkterna,Sollen-
tuna central. Genom att cykla på en regionala sträcka i Stockholms län kan 
regionala cykelvägsmiljöer identifieras och generera en djupare förståelse 
om vad det är som skapar trygghet, kontinuitet och attraktivitet i olika mil-
jöer. Vi vet till exempel att återkommande symboler och skyltar kan skapa 
kontinuitet, mening och betydelse för den som tolkar miljön men hur dessa 
element uppfattas i olika miljöer av just cyklister behöver efterforskas för att 
kunna skapa kontinuitet av snabbcykelvägar på en regional nivå. Olika mil-
jöer kan således behöva olika gestaltningsprinciper och verktyg för att up-
pfylla uppsatta kriterier för att skapa en god cykelupplevelse och få cyklister 
att vilja använda snabbcykelvägarna. Designprocessen syftar till omvandla 
faställda kriterier till design- och gestaltningsprinciper för snabbcykelvägar 
som sedan preseteras i ett enhetligt designkoncept. 
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5.2 Den individuella cykelupplevelsen
Den autoetnografiska fältstudien genomfördes den 30 oktober 2015 och 
spelades in på film med actionkamera samt fotograferades för dokumen-
tation. Väderförhållanden var relativt goda med sol, måttlig vind samt en 
temperatur på +14 grader Celsius. Under cykelturen iakttogs många olika 
miljöfaktorer och fysiska element som kan skapa en god respektive dålig 
cykelupplevelse i olika cykelvägsmiljöer.

Identifierade Cykelvägsmiljöer och funktionella miljöer
Cykelvägsmiljö är den totala uppfattningen av cykelvägen och dess 
omgivning som tillsammans skapar en helhetsupplevelse av den miljö man 
cyklar i. Cykelvägens form och vägmaterial skapar tillsammans med omgiv-
ningens fysiska element och dess relation till varandra olika känslor som 
påverkar den totala upplevelsen. Från den autoetnografiska fältstudien iden-
tifierades sju olika miljöer varav tre är bostadsmiljöer: 1. Tät bebyggelse, 
2. Villa område, 3. Trafikseparerade bostadsområden. De resterande fyra 
miljöerna är: Väg mot kant (långa raksträckor längsmed annan trafikström),
Naturmiljö, Tunnlar & broar samt Kulturmiljöer. I dessa miljöer före-
kommer lokala miljöer i form av noder (korsningar, enligt Lynch 1960) 
samt bytespunkter för kollektivtrafik som markerats ut som målpunkter 
för stråkets regionala sträckning i SATSA II projektet. Dessa miljöer utgör 
en funktion i det nya cykelvägnätet som både ska integreras och samtidigt 
fungera som en förbipassage. Därför kommer dessa platser att också ink-
luderas i analysen och designkonceptet men är definierade som funktionella 
miljöer som kan förekomma i alla typer av cykelvägsmiljö. 

Karta över den autoetnografiska fältstudien där fotografier från de olika cykelväg-
smiljöerna markerats ut nr. 1 - 11.
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Funktionella miljöer
Målpunkter/ Bytespunkter
Under fältstudien passerades endast två bytespunkter som kunde uppskat-
tas på håll, Ulriksdals station och Sollentuna station. Sträckningen för de 
regionala stråken går idag inte in till målpunkterna utan leds förbi dem på 
olika långt avstånd. Vid bytespunkter leds det regionala stråket ofta i samma 
riktning som järnvägen och korsar järnvägen före eller efter bytespunkten. 
Då tanken med de regionala cykelstråken är att göra det smidigt och enkelt 
att cykla mellan, hem, arbete och bytespunkt är det viktigt att snabbcykel-
vägarna utformas för förbipasserande cyklister såväl som för besökare till 
målpunkten. För att passera målpunkten krävs säkra och innovativa lösnin-
gar som separerar passerande cyklisterna från de cyklisterna som ska nå 
fram till och från målpunkten. För att skapa tillgänglighet till dessa lokala 
målpunkter bör snabbcykelstråken nå fram eller kopplas till dessa målpunk-
ter. Kopplingen mellan de regionala målpunkterna och det regionala cykel-
vägnätet bör skapas utifrån gemensamma utformningskriterier så att vägen 
har samma standard till alla regionens målpunkter.

Noder (Korsningar)
Kevin Lynch (1960) beskriver en nod som en korsning eller en visuell 
målpunkt i slutet av en väg. Korsningar kan se ut på olika sätt och upplevs 
därför helt olika. Korsningar i tät bebyggelse innebär ofta en trafiksäkerhet-
slösning mellan flera trafikanter medan korsningar i naturmiljö berör ofta 
endast cyklister och fotgängare. Korsningar i villaområden upplevdes som 
gena medan korsningar över stora trafikleder med trafikljus ledde till stopp 
och ibland även tvång att leda cykeln då de inte var anpassade för cyklis-
ter. Korsningar med trafikljus för cykel samt där vägen separerats med en 
vertikal kant (en lång refug) gjorde att cykelvägen tydligt kunde följas. Den 
vertikala kanten medverkade till att man cyklade långsamt för att inte köra in 
i kanten. De mest gena och smidigaste trafiklösningen för korsningar var de 
utan trafikljus där motorfordon hade väjningsplikt för cykelvägar. Korsning-
ar mellan cykelbanor skapade förvirring då skyltning saknades och vägarna 
hade samma form och bredd. Hierarki saknades mellan de olika cykelvägar-
na vilket gjorde det svårt att veta vilken väg som var regional respektive 
lokal. Vid noder krävs det därför att cykelvägnätet uppfyller en visuellt tydlig 
hierarki där olika gestaltningsprinciper kan används i olika miljöer så att 
korsningar uppfyller kriterierna för attraktivitet, kontinuitet och trygghet. 

Cykelvägsmiljöer
I följande sektion redogörs de sju cykelvägsmiljöerna som identifierats under den 
autoetnografiska fältstudien: Tät bebyggelse, Villa område, Trafikseparerade bost-
adsområden, Väg mot kant, Naturmiljö, Tunnlar & broar samt Kulturmiljöer
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Tät bebyggelse inkluderar miljöer som har 
karaktärer av en stadsstruktur, så som in-
nerstadsområden, förort- och tätortscentrum 
samt tätbebyggda exploateringsområden. 
Planeringsidealet i denna miljö är att skapa 
att aktivt stadsliv, oftast genom en rutnätsplan 
med tydlig gräns mellan bebyggelsen och det 
offentliga rummet. Det förekommer aktiviteter 
för verksamhet, ofta med service i byggnad-
ers bottenplan. På gatan finns även entréer 
till bostäder och kontor. I dessa stadsstruktur-
er förekommer alla typer av trafikanter och 
trafikslag som fotgängare, cyklister, bilar och 
kollektivtrafik (buss, spårvagn, tunnelbana och 
pendeltåg) som ska dela på gatornas utrymme.

1. Bilden är tagen där det regionala cykelstråket 
leds in i tät bebyggelse från Villa miljö. Genom 
markbeläggning av gatsten upplever man ett fysis-
kt motstånd och en känsla av att cykla på ett torg. 
Man uppfattar tydligt att miljön förändras genom 
variationen i bebyggelsen och markbeläggningen 
samt upplever att fler trafikanter och fotgängare 
kan finnas här. Lokalerna i byggnadernas botten-
plan skapar en interaktion mellan cyklist och miljö 
som stimulerar. Då man kan se den asfalterade 
cykelvägen fortsätta efter torget skapas en känsla 
av samhörighet och kontinuitet där torget gener-
erar en variation i cykelvägen.

2.  Denna miljö visar en lokal cykelväg i Stock-
holms stad. Korsningen har cykel-box med cykel-
symbol i korsning som gör det säkert och tryggt 
att passera i korsningen och tydligt visar vart man 
som cyklist bör förhålla sig. Avsaknad av skylt-
ning och vägvisning gör det svårt att orientera sig. 
Parkerade bilar på vägen skapar otrygghet och 
minskar interaktionen med lokaler i byggnadernas 
bottenplan.

Tät bebyggelse
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Villaområde
Bostadsområden med stora villatomter 
är vanligt förekommande i Stockholms 
läns kommuner. Villaområden är ofta 
utformade med breda bilvägar och smala 
trottoarer. Där cykelstråk finns är de ofta 
placerade i ett gång- och cykelståk (GC.
stråk). Ett GC-stråk har ofta en vertikal 
upphöjning från bilvägen och är en ge-
mensam yta för cyklister och fotgängare. 
I dessa områden upplevs naturen som 
mer påtaglig än bebyggelse då bostad-
senheten är mindre i relation till den 
dominerande grönskan.

3. Fotografiet visar ett villaområde öster om Helenelunds station i Sollentuna kommun. Cykelvägen 
genom villaområdet passerade privata tomter på vänstersida och en bilväg på högersida. I denna miljö 
upplevs närvaro av grönska och biltrafik mer än villabebyggelsen då trädgårdar och träd längs med 
cykelvägen hamnar i cyklistens synfält. Konflikter mellan gående och cyklister inträffade ofta i denna 
miljö då gång- och cykelvägen (GC-väg) inte är fysiskt eller visuellt separerad. Föräldrar med barn-
vagn som går i bredd tar upp nästan hela gång- och cykelvägen och skapade känslor av irritation och 
otrygghet.
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Trafikseparerade 
bostadområden
Bostadsområden som byggdes under 
1960-1980 talet består ofta av stora grup-
pbebyggda flerbostadshus för att tillgo-
dose bostadsbehovet för tidens urbana 
befolkningstillväxt. Det rådande planer-
ingsidealet var trafikseparering mellan 
fotgängare, kollektivtrafik och biltrafik, 
vilket innebär att stora vägar för buss och 
biltrafik går som en ring runt bostadsom-
råden och där det ofta saknas cykelvägar 
eller där cykelvägen delas med gående i 
ett GC-stråk.

4. Vid Ulriksdals station på dess västra sida finns ett trafikseparerat bostadsområde. I detta område 
saknas cykelväg vilket gjorde det var svårt att orientera sig. Det var även svårt att hitta skyltar och 
annan vägvisning i den kuperade terrängen. Bilvägens bredd gav plats åt både buss, bil, parkerade 
bilar och cyklister. Den breda bilvägen och separationen mellan de höga huskropparnas skapar goda 
siktförhållanden för cyklister. Då cyklister delar körbana med bilar uppstod inga konflikter med gående. 
I bostadsområdet var det mycket fotgängare över bilvägen till och från busshållplatser och den närlig-
gande pendeltågsstationen.
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Väg mot kant
En kant beskriver Lynch (1960) som en bar-
riär intill en väg. För en cyklist som färdas på 
en regional cykelväg utgör både intilliggande 
motorvägsleder och järnvägar en kant för cyklis-
ter. De regionala cykelstråken passerar till stor 
del raksträckor längs med järnvägar och motor-
vägar. Det är relativt öppna platser där mycket 
blåst och buller kan förekomma. Upplevelsen av 
att färdas längs med järnväg och motorled gav 
skilda upplevelser där olika faktorer skapade 
otrygghet respektive trivsamhet. I denna miljö 
upplevdes de långa raksträckorna som tråkiga 
och tidskrävande snarare än gena. Dessa platser 
är ofta helt separerade från fotgängare och helt 
frånskilt stadsliv. 

5. Vid järnvägar var cykelstråken delvis utformande 
med bullerskydd. Bullerskydd hade en positiv upplevelse 
av väg miljön då de bröt ljud från motorburen trafik och 
skapade ett behagligt klimat med mindre blåst. Dessa 
återkommande skydd skapade variation i miljön och 
attraktiva platser med mycket sol och minskad vind. Den 
raka vägen upplevs som tråkig då det är svårt att se vart 
raksträckan tar slut. Tåg som passerar skapar att föde 
och mer spänning än otrygghet då cykelvägen har ett 
tydligt fysiskt avstånd från tågen.

6. Att cykla längs med motorled upplevdes som den 
mest otrygga av alla miljöer. Bilar i hög hastighet fär-
das rakt mot en där trafiken och den stora öppna ytan 
skapar starka vindar. Det låga räcket känns otillräckligt 
som säkerhetsåtgärd och den raka sträckningen av 
vägen upplevs som tråkig och ointressant. Denna typ av 
cykelmiljöer bör helst undvikas då den höga ljudnivån 
och dåliga vind förhållanden ger en känsla av otrygghet. 
Där cykelstråken leder längst med motorväg bör miljön 
utformas likt bild nr.7.

7. Detta fotografi är egentligen samma miljö som nr.6 
men med helt annan utformning och kvalitéer hos miljön. 
Utsikten över Bergshamra sjön skapar en attraktiv miljö 
och känslor av välbehag. Denna väg är utformad med 
bullerplank och planteringar som skapar känslan av att 
man befinner sig i en naturmiljö. Utsikten gör att den 
långa raksträckan inte upplevs som tråkig. Detta påvis-
ar att närvaron av naturliga element helt kan förändra 
upplevelsen av en miljö.
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Naturmiljöer
Naturmiljöer eller som Nasar (1998) beskriver dem, 
Naturliga miljöer, är exempelvis: parker, skog och 
öppna fält. Dessa miljöer består av naturliga ele-
ment men upplevs olika för en cyklist beroende på 
vilken typ av natur som finns i miljön och hur den 
relaterar med cykelvägen. Breda cykelvägar med ett 
avstånd från träd och vatten upplevdes mer attrakti-
va än på platser där grönskan var påträngande nära 
cykelvägen. Träd skapar goda cykelförhållanden då 
de ger skugga och skyddar mot vind och sikt genom 
trädstammar.

8. Genom att följa den uppsatta skyltningen mot Sollen-
tuna leds man som cyklist genom Hagaparken. Parkmiljön 
har en positiv inverkan på den totala cykelupplevelsen. 
Avsaknad av vägvisning i korsningar gjorde att man blev 
osäker på vilken väg man ska ta. Där skyltar förekom 
var dessa tydliga och framhävdes av kontrasten från 
höstlövens färgstarka bakgrund. Träden gav skugga och 
vindskydd som skapade ett behagligt klimat för att cykla. 
Den breda vägen gjorde att man kunde cykla fort utan 
visuell separation mellan gående och cyklist, detta kan 
skilja sig från fotgängares perspektiv 

9. Skogsmiljöer förekom som små sekvenser un-
der hela res sträckan. Dessa miljöer hade samma 
funktion och genererade liknande upplevelser som 
parkmiljö. Avsaknad av skyltar och otydlig hierarki på 
vägar skapade även här förvirring eftersom man inte 
kan orientera sig utifrån bebyggelse eller landmärk-
en. Skog och träd som finns påträngande nära cykel-
vägen utan att det ges möjlihet till utsikt skapade en 
mindre attraktiv miljö.

10. Öppna fält är också naturliga miljöer som har en 
stark karaktär för dess avsaknad av träd och bebyg-
gelse. Den stora öppenheten och utsikten är en viktig 
kvalitet men som också kan skapa sämre klimatförhål-
landen för cyklister. Tack vare öppenheten och bredden 
på vägen upplevs inte raksträckan som så lång. Skog-
spartiet i vägens ände skapar också en visuell målpunkt 
som kan ha påverkat min uppfattning av raksträckan.
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Tunnlar & broar
Tunnlar och broar är en viktig kategori 
som ofta utgör korta sekvenser av en 
cykeltur men kan starkt påverka helhet-
supplevelsen av cykelturen. Inga broar 
förekom under denna studie därför 
beskrivs tidigare upplevelser av att cyk-
la över broar där Skanstulls bron i södra 
Stockholm används som referens. 

11. Denna tunnel finns norr om Ulriksdals 
station. Då tunneln saknar belysning skapas ett 
mörkt och obehagligt svart hål i cykelstråket även 
under dagtid som skapar känslor av otrygghet. 
Väl i tunneln kunde man se ut till andra sidan 
vilket ökade känslan av trygghet. För att öka 
trygghetskänslan bör tunneln lysas upp på ett 
sådant sätt att de ser attraktivt och inbjudande 
ut att färdas genom den. För att kunna hålla hög 
hastighet krävs det därför god sikt genom tun-
neln. 

X . Ingen bro förekom under fältstudien. Därför 
beskrivs mina upplevelser av att cykla över broar 
från tidigare erfarenheter jag har som cyklist.  På 
broar upplevs generellt starkare vindar än i byggd 
miljö. Möjlighet till utsikter skapar positiva känslor 
men där brant lutning och stark vind gör att 
framkomligheten minskar och skapar en negativ 
upplevelse. Då olika människor har olika fysis-
ka förutsättningar att cykla upp för lutningar bör 
broar utformas med så låg lutning som möjligt. 
bilden visar ett fotografi över Skanstullsbron som 
är en hög trafikerad cykelbro i Stockholm

11

bild 15. Skanstullsbron
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Kulturmiljöer 
Under studien förekom unika platser 
av historisk karaktär som har samlats 
under namnet, “kulturmiljöer”. Dessa 
miljöer har både en historisk förankring 
och skapar romantiska associationer till 
äldre tidsepoker. Element som skapar en 
upplevelse av historia kan vara exempel-
vis: byggnader, arkitektoniska detaljer, 
gärdsgårdar, gamla landsvägsstigar och 
stenvalvsbroar. Att passera historiska 
element skapar enligt miljöestetisk teori 
starka känslor av trivsamhet och kan ses 
som attraktiva platser. 

Hagaparken är i sig en kulturmiljö genom sin his-
toriska landskapsarkitektur och tilltalande naturmil-
jöer. Utöver det naturliga landskapet och närvaron 
av sjöar förekommer även fysiska element som 
den välkomnande och intressant entréportalen av 
historisk karaktär som även associeras med hög 
status.

Gärdsgårdar och gamla bodar i faluröd färg skapar 
positiva känslor och en trivsam historisk miljö. 
Det ger en upplevelse av att man färdas genom 
Sveriges historia.  

Hersby hembygdsgård som direkt blev synlig 
från cykelvägen skapade ett intresse för platsens 
historia. Upplevelsen av att betrakta platsen ska-
pade en nyfikenhet av att stanna till och passera 
närmare, eventuellt stanna till och lära sig mer om 
platsens historia.
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5.3 Analys av cykelupplevelsen
En upplevelse av sekvenser
När man cyklar upplevs miljöer i olika sekvenser. En sekvens kan liknas 
vid Lynchs’ (1960) beskrivning av en tidsserie, där något upplves kon-
stant över en viss tid och avslutas då den ersätts av en ny sekvens o.s.v. 
Att färdas genom en tunnel kan beskrivas som en kort sekvens och att 
färdas längs med en åker är en längre sekvens. Det är genom upplevels-
en av sekvenser som vi skapar en självuppfattning av tid och rum under 
en cykeltur. Raka cykelvägar upplevs som långa, tråkiga och monotona 
i relation till vägar med kurvor. Till min förvåning uppskattas många 
sträckor på de regionala stråken som raka och långa med avsaknad av 
bebyggelse, butiker och stadsliv. Det som skapar en tråkig sekvens i en 
miljö beror inte bara på den raka sträckningen av vägen utan på vä-
gens omgivning och miljö. En raksträcka i tät bebyggelse upplevs helt 
annorlunda från en raksträcka i naturmiljö eller längs med en järnväg. 
Detta kan bero på att en rak väg, utan intryck från omgivningen och få 
element att placera blicken på, skapar för mycket samhörighet och för 
låg visuell stimulans. För att öka den positiva upplevelsen av att cykla 
krävs det att cykelvägen i en miljö delas upp i sekvenser. I parkmiljö 
skapade kurvor tillsammans med en variation av naturens öppenhet och 
slutenhet konstant nya sekvenser vilket skapade en god cykelupplevelse. 
Komposition av landskapet och variation  i landskapet är därför viktigt 
för att en raksträcka ska upplevas som mindre rak, där även små kur-
vor skapar variation eftersom man som cyklist måste ändra körriktning 
varpå synfältet ändras och fler muskler aktivers. En cykelväg och dess 
miljö bör därför gestalts utifrån ett perspektiv av sekvenser som gör att 
sinnen som syn och rörelser aktiveras. I tät bebyggelse aktiveras synen 
och muskler konstant jämfört med övriga miljöer då närvaron av andra 
trafikanter och fotgängare tvingar cyklisten att med små rörelser och 
hjälp av synen läsa av miljön och planera sin körning förbi personer och 
föremål som också rör sig i miljön. I en sådan miljö upplevs sekvenser 
som korta och intensiva där varje korsning delar upp vägen i sekvenser. 

Närvaron av vatten med vyer ut mot Brunnsviken uppgav stora känslor 
av välbefinnande och är ett viktigt element som ökade den goda helhet-
supplevelsen av att cykla. Även om denna sekvens bestod av en längre 
raksträcka så upplevdes inte miljön som ointressant utan som en av de 
mest attraktiva miljöerna. Närvaron av vatten och kompositionen av 
öppenhet och slutenhet kan överkomma de negativa känslor som annars 
kan uppstår när man färdas på en längre raksträcka. Även passager av 
historiska platser som Hagaparken och dess entré skapade en attraktiv 
och historisk miljö. Denna studie påvisar att Jack. L. Nasars (1998) 
miljöestetiska kriterier naturlighet, öppenhet, ordning, förvaltning och 
historisk betydelse skapar attraktivitet hos miljön för både gående och 
cyklister och kan användas för att skapa goda cykelvägsmiljöer.



52

Närvaron av andra cyklister 
Att se och möta andra cyklister skapade känslor av gemenskap vilket gjorde 
att miljöer upplevdes som mer trivsamma. Strakaste upplevelsen av gemen-
skap var på vägar som var avsedda endast för cyklister där andra trafikanter 
saknades. Fler möten med cyklister inträffade exempelvis på cykelväg längs 
med järnväg jämfört med motorväg vilket kan ha påverkat helhetsupplev-
elsen av respektive miljö. Närvaron av andra cyklister på en cykelväg kan 
således påverka upplevelsen av miljöer positivt utanför miljöns egna estetis-
ka och attraktiva element.

Vägens form
Tidigare forskning har påvisat att kurvor kan ökar den positiva upplevelsen 
av att cykla så länge dessa inte är för snäva (Stephens 2010:104). Från min 
egna upplevelse kan kurvor tillsammans med utsikt och vyer vara ett sätt att 
förändra en vägmiljö från tråkig till intressant och kurvor är därför en viktig 
utformningsprincip att ta med vidare i arbetet för gestaltning av snabbcykel-
vägar.

Upplevelsen av ljud, ljus och orienterbarhet
Ljud, ljus och färg var påtagliga faktorer för cykelupplevelsen och är viktiga 
komponenter för hur en miljö upplevs av cyklister. Direkt solljus var ofta 
bländande och gjorde att man tvingades minska hastigheten. Starka färg-
kontraster gjorde en uppmärksam och alert där e starkaste färgkontrasterna 
upplevdes i park eller skogsmiljö. I dessa miljöer infann sig en känsla lugn, 
låga ljudnivåer, behagligt klimat utan starka vindar, goda förhållanden för 
ljus och skugga samt att skyltanvisningen var mer påtaglig. Detta kan bero 
på att miljön i relation till andra miljöer upplevs som mindre hektisk samt 
utgjorde lägre interaktion med andra trafikanter. Rikards Küllers (2005) teori 
om att kontraster av starka varma färger aktiverar hjärnan kan positivt ha 
påverkat upplevelsen, där de gula och röda höstlöven på träden och marken 
utgör en stor färgkontrast till de mörkblå skyltarna. Detta kan vara orsak-
en till att jag som cyklist lättare uppfattade skyltar i just naturmiljöer med 
mycket grönska. Vägvisning kan då uppfattas tydligare om symboler och 
skyltar har en strak färg eller att de placeras i en miljö med starka färgkon-
traster. Då det är viktigt att kunna orientera sig i cykelmiljöer krävs det att 
vägvisning är tydlig, korrekt och visuellt aktiverande. I bostadsmiljöer där 
interaktionen med andra trafikanter och fotgängare är hög var det svårare att 
uppfatta skyltar. Däremot kommunicerade marksymboler tydligt var man 
som cyklist bör placera sig i miljön och underlättade orientering. Detta kan 
bero på att cyklistens horisontella synfält riktas ned mot gatunivå för att 
kunna läsa av andra personer och trafikanter i rörelse vilket gör att skyltar i 
det vertikala synfältet blir svåra att uppfatta. För att orientera sig i cykelväg-
smiljöer krävs alltså olika typer av vägvisning i form av skyltar och symbol-
er beroende på den miljön man befinner sig i. 
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Trafikbuller från vägar upplevdes mest störande vid motorväg och i natur-
miljöer. I stadsmiljö upplevdes inte trafikbuller som störande utan mer som 
en funktion som hjälper en att läsa av miljön.

Upplevelsen av trygghet och säkerhet
Skillnader i vägens storlek och bredd gjorde det svårt att orientera sig i 
korsningar och noder samt upplevdes störande då cykelvägen var för smal 
för att kunna separeras i två körfält. På breda landsvägar i öppna naturmil-
jöer där gående, biltrafik och cyklister samsas upplevdes vägen som både 
säker och trivsam trots avsaknad av separat cykelväg. I urbana miljöer och 
boende miljöer upplevdes andra trafikanter och fotgängare som störande då 
de befann sig på cyklisten körbana. I dessa miljöer är det därför extra vik-
tigt att tydligt separera trafikanter och fotgängare så att cyklisten kan hålla 
hög hastighet utan att säkerheten och den upplevda tryggheten minskar för 
samtliga trafikanter. Längsmed högtrafikerade vägar krävs bullerskydd och 
visuellt skydd samt stora avstånd mellan bilväg och cykelväg för att vägen 
ska upplevas som trygg och säker.

schematisk bild som visar på min upplevelse av cyklistens synfält. 
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5.4 En toolbox med design idéer
För att kunna utarbeta ett designkoncept krävs en genomgående färgkod 
(color book) för konceptet. Från analysen av den genomförda fältstudien 
framgår att kontraster av miljön och färg på skyltar är viktig för att väg-
visning ska bli visuellt synlig för cyklister. För att ta fram en färgkod för 
designkonceptet måste färgers kontrastverkan med befintlig vägvisning, 
asfalt och andra fysiska element som kan tänkas finnas längs med stråken 
och på cykelvägen undersökas. Genom att använda fotografier av befintliga 
skyltar kan andra färger lätt testas i relation till miljöer och vägunderlag. 
Från flera visualiseringar framgår det att orange har störst kontrastverkan i 
samtliga miljöer och kan bäst kombineras med den befintliga blå och mörk-
blå skyltningen utifrån kriterierna för kontinuitet och attraktivitet. 

Den orangea kulören ska användas för att skapa samhöriga designelement och 
färgkontraster i cykelvägsmiljöer för att aktivera cyklister. Den orangea fär-
gen är således tänkt att appliceras på skyltar, symboler och andra designele-
ment som kan tänkas skapa kontinuitet hos snabbcykelvägar. 

Efter att en färgkod bestämts utvecklades designkonceptets första toolbox 
(verktygslåda) med fysiska element som kan placeras i cykelvägsmiljöer för 
att öka den ‘goda upplevelsen’ av att cykla och uppfylla kriterierna inom 
kategorierna: trygghet, kontinuitet och attraktivitet (se toolbox 1, sida 53).

Visualiseringen visar en jämförelse över trafikverkets lila regionala färg och 
designkonceptets orangea färg i relation till naturmiljö och befintliga skyltar. Från en 
workshopsession berättar en färgblind person att konstrasten av den blåa och or-
angea färgkombinationen var starkare jämfört med kontrasten av blå och lila, vilken 
uppfattades nästan som samma färg.
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 Toolbox 1 
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5.5 Återkoppling på designkonceptet och 
      cykelvägsmiljöer 
Nedan har åsikter och synpunkter på designkonceptet och designidéer från 
workshopsessionerna sammanställts i löpande text samt i en tabell som inne-
håller en beskrivning om varje enskild cykelvägasmiljö med referens till vis-
ualiseringar och planer i bilaga 2. Sammanfattningen utgår från de miljöer 
som diskuterades under workshop 1 (planerare) och workshop 2 (cyklister).

I workshop 1 (planerare) diskuteras alla identifierade cykelvägsmiljöer samt 
de funktionella miljöerna. Målpunkter diskuterades som en egen miljö med-
an korsningar och kurvor diskuteras i miljöer tät-bebyggelse och naturmiljö 
där fotografier och visualiseringar visade på denna typ av funktionell miljö. I 
workshop 2 (cyklister) diskuterades endast fyra utvalda cykelmiljöerna samt 
alla funktionella miljöer. De fyra utvalda cykelmiljöer var tät-bebyggelse, 
naturmiljö, väg mot kant samt tunnlar och broar. Kulturmiljöer diskuteras 
inte någon av workshopsessionerna utan presenterades endast som en god 
miljö för cykelupplevelser då dessa miljöer ej bör förändras genom design. 

Generella synpunkter på designkonceptet
Från genomförda workshopsessioner erhölls åsikter och synpunkter från 
planerare och cyklister om god cykelvägsgestaltning och utformning för 
snabbcykelvägar. I detta stycke presenteras gemensamma och generella 
synpunkter från de två genomförda workshopsessionerna. Med “genrella 
synpunkter” menas likvärdiga åsikter och diskussioner mellan cyklist till 
cyklist och planerare till planerare. Denna beskrivning utgör därför ett brett 
perspektiv på god cykelmiljö och utformning för snabbcykelvägar. 

Från samtliga workshopsessioner ansågs den orangea kulören (#F05A28) 
som en tydlig och tilltallande kulör som passar för såväl skyltning och andra 
kommunikativa inslag. Från workshop 1 (planerare) påpekade en färgblind 
person att konstrastverkan mellan den orangea skyltningen till den befintliga 
mörkblå skyltningen var tydligare och bättre i jämföelse med den lila skylt-
ningen som presenteras i trafikverkets rapport. 

“Ormlinjen” är en symbol som visualiserats in i fotgorafier tagna i miljön 
väg mot kant. Syftet med ormlinjen var att skapa en visuell stimulans på en 
raksträcka för att få cykelvägen att upplevas som mindre rak och därmed 
mer skapa en stimulerende miljö. Från samtliga workshopsessioner ansågs 
ormlinjen som en förvirrande symbol som saknar funktionen att bryta av en 
raksträcka och få den att upplevas som mindre tråkig. I miljöer med långa 
raksträckor förespråkades istället trädplantering och belysning för att skapa 
en mer upplevelserik miljö. Belysning i mark och belysning av omgivningen 
uppmärksammades som ett bra designverktyg för att visa riktning och skapa 
en attraktiv cykelmiljö. Utöver ormlinjen ansågs samtliga andra framtag-
na symboler som välfungerande och tydliga. De orange marksymbolerna 
(cykelsymboler) uppfattades som mycket tydliga men att de bör vara mindre 
till storleken än vad cykelsymboler är idag då dessa blir hala vid kallt och 
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regnigt väder. Symboler i mark bör också stansas in i nylagd asfalt för att 
kunna undvika halka vid kalla och svåra väderförhållanden. Snabbpilen som 
vägmarkering föreslogs användas till att visa avstånd på en raksträcka och 
kan förekomma på snabbcykelvägar med ett bestämt mellanrum på några 
hundra meter så man som cyklist kan få en uppfattning om hur långt man 
har cyklat på en sträcka. Pilarna kan också placeras nära varandra i början 
av en lång stäcka för att indikera att här cyklar man fort. Den viktigaste 
aspekten gällande snabbpilen är att utforma tydliga riktlinjer för hur den bör 
användas så att den används på samma sätt i hela regionen. 

Deltagarna fån workshopsessionerna var oense om cykelvägarna bör inte-
greras till offentliga platser genom ”shared space” eller trafik separeras helt 
för att öka genhet för cyklister. Planererare förklarde att man i olika områden 
redan planerat shared space lösningar även om man anser generellt att det ej 
bör förekomma sådana trafiklösningar på snabbcykelvägen. Cyklister tyckte 
olika i denna fråga beroende på vilken miljö man befann sig i samt hur 
erfaren man var som cyklist. Erfarna cyklister som även är aktiva i cykel-
främjandet förespråkade att framkomligheten för cyklister försämras genom 
shared space lösningar och att korsningar bör istället trafikljusregleras så att 
cyklister kan cykla snabbt vid grönljus. Vid en sådan korsning förespråkade 
både planerare och cyklister att snabbcykelvägen bör utformas med trafikl-
jus avsedda för just cyklister samt med ljusregleringen “gröna vågen”. 
Gröna vågen är en ljusreglering i marken som indikerar flera meter innan 
korsningen om det är grön ljus för cyklister eller ej vilket kommunicerar till 
cyklisten att cykla på snabbare för att hinna över korsningen innan trafikl-
juset slås om till rödljus. Att använda sig av orange färgade fält i vägbanan 
vid korsning och på broar ansågs bra då detta ökar aktsamheten hos samtliga 
trafikanter. För korsningar efterfågade man fler symboler eller markeringar 
som kan informera cyklisten när man ska köra långsamt respektive snabbt. 
Det behövs således ytterligare en symbol som är motsatsen till snabbpilen 
och skylten “snabbstråket”, en “cykla sakta” symbol. Väjningspilar på mark 
och väjningsskylt för cyklister på de lokala cykelvägarna föreslogs som be-
fintliga symboler som kan användas för att kommunicera väjningsplikt och 
aktsamhet där lokal cykelväg korsar snabbcykelvägen.  
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Tabell: Sammanställning av synpunkter från workshopsessioner

Målpunkter

Tät bebyggelse 
& noder

Cyklestråket ska dras en bit 
bort men ändå nära målpunkten 
och uppfylla samma standard 
när den passerar knutpunk-
ter. Detta kräver en design 
där snabbstråket och gående 
separeras tydligt så att cyklis-
ter kan hålla hög hastighet 
utan att påverka de gåendes 
rörelsefrihet. “Shared space” 
ansågs som en dålig lösning då 
snabbcykelvägen endast skulle 
utgöra en barriär för gående 
samt att gående skulle hindra 
cykelvägens funktion. 

Körbanan för cyklister bör alltid 
vara asfalterad och separeras 
från gående fysiskt eller visuellt 
med markbeläggning eller 
målad linje. Att separera med 
små gatstenar mellan gående 
och cyklister har visat minska 
säkerheten för cyklister då 
gatsten kan frostspränga, vilket 
innebär att stenarna fryser vid 
låga tempraturer och lossnar 
vilket har orsakat cykelolyckor. 
Kontraster i färger i vägbanan 
är bra för att tydligt visa separe-
ring mellan gående och cyklis-
ter. I korsningar bör cyklister 
ges stor framkomlighet och 
företräde	framför	andra	trafik-
slag. De orangea marksymbol-
erna kan målas på vägbanan 
men bäst är att gjuta in dessa i 
asfalten när ny väg anläggs, då 
blir symbolerna ej hala vid regn.

omgivningen ska ge god sikt så 
man kan cykla fort och samti-
digt hinna upptäcka fotgängare 
och sänka farten i god tid.

För att pendlingscyklister ska 
kunna passera och anlända till 
en målpunkt föreslogs lösning 
om att införa ett koncept för 
en cykelbro vid målpunkter för 
specefikt	pendeltågsstationer.	
Det innebär att de snabb-
cyeklvägen leder längsmed 
tågrälsen och länkas samman 
med en bro som går likt tågen 
över den byggda under pas-
sagen för gående till och från 
stationen. Det regionala stråket 
ska innan bron kopplas sam-
man med lokala cykelvägnätet 
och tydligt visa att det är en på- 
och avfart. På så vis undviker 
man	konflikter	med	snabba	
pendlings cyklister som vill förbi 
målpunkten och fotgängare 
till stationsområden. Denna 
lösning passar speciellt bra där 
gatunivån redan är i höjd med 
järnvägsspåren.

Cyklister på snabbcykelvägen 
cyklar snabbt och hör s inte 
jämfört	med	motorburen	trafik.	
Det krväs därför säkra och 
tydliga designverktyg för att 
undvika	konflikter	och	olyckor	
mellan cyklist och fotgängare. 
En “cykla sakta” symbol bör 
utvecklas för designkonceptet 
för att uppmana cyklisten att 
sänka hastigheten och anta 
aktsamhet. Genom cyklevä-
gens bredd och färg, symboler 
och skyltning för vänjningsplikt, 
kan man skapa en tydlig hierar-
ki i cykelvägnätet. Snabbcykel-
vägen ska vara hierarkisk det 
lokala vägnätet.För att kommu-
nicera regler och ordning kan 
samma	skyltar	som	finns	i	bil-
trafiken	användas	för	cyklister.	
Trafikljusreglerade	korsningar	
är att föredra i tät bebyggelse. 
Plantering av låga buskar kan 
vertikalt separera cykelbana 
från gångbana och samtidigt ge 
god	sikt	för	cyklister.	Busstrafik	
och busshållplatser bör plac-
eras långt bort från cykelstråket 
för	att	undvika	konflikter	med	
gående. Vägar för fotgängare 
behöver bli bättre anpassade 
för personer med barnvagn så 

workshop 1. 
inget förslag

workshop 2
Schematisk 
plan och sek-
tion: genomar-
betat förslag 
och idé från 
workshop 2. 

workshop 1. 
Schematis-
ka planer, 
två alternativ 
för cykelväg 
korsning 
bilväg och torg 
i sollentuna 
kommun samt 
visualisering

workshop 2.
Schematisk 
plan och vis-
ualisering för 
korsning och 
gestaltning av 
Snabbcykel-
väg korsandes 
lokal cykeväg. 

Workshop 1 (planerare) Workshop 2 (cyklister) Bilaga 2

För målpunkter 
diskuterades  
problema-
tiken kring 
bytespunkter 
där snabb-
cykelstråken 
möter kollek-
tivtafiknoder. 
Det disku-
terades hur 
sträcknignen 
för snabbcykel-
vägen skulle 
passera noden.

För tät be-
byggelse 
diskuterades 
visualiseringar 
och fotografi-
er tagna från 
korsningar och 
cykelvägar 
i Sollentuna 
samt .i Stock-
holm vid KTH. 
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Villaområde

Trafikseparerad 
boendemiljö

Naturmiljö nya studier har visat att ot-
rygghetskänslor	alltid	finns	i	
naturmiljöer trots försök att 
skapa trygghet med hjälp av 
belysning. En snabbcykelväg 
genom en tät skog bör därför 
helst undvikas och en sådan 
väg måste alltid ha en alterna-
tiv väg genom annan miljö. På 
dagtid ger dock naturmiljöer 
en utmärkt cykelupplevelse då 
träden skapar ett behagligt kli-
mat och skyddar mot strak sol 
och vind. För att öka känslan av 
trygghet är utsikter och god sikt 
en viktigare gestaltningsprincip 
än belysning. Därför bör all 
naturmiljö utformas med siktlin-
jer/utsikter samt att belysning 

I villaområden föreslogs allléer/ planterad trädrad för separation 
mellan cykelväg och bilväg och kan även kan vara ett naturligt 
system för dagvattenhantering. Visuell separation genom målad 
vit linje mellan cyklister och gående förespråkades framför separa-
tion genom markbeläggning av funktionella och ekonomiska skäl. 
För att skapa en fysisk separation kan asfalten stansas mellan 
gående och cyklist och en vit linje målas över den stansade asfal-
ten. Stansad asfalt innebär att man gör hack i asfalten som man 
upplever som “studsig” och “hackig” om man korsar den stansade 
ytan med cykel eller barnvagn.

Då denna miljö ofta har ett stort antal pendlare från området på 
förmiddagen och in till området på eftermiddagen bör en utbygg-
nad	av	snabbcykelstråket	möjliggöra	stora	flöden	av	cyklister.	
Därför föreslås att cykelbanan inte separeras för höger och vänster 
trafik,	cykelvägen	bör	utgöra	ett	enda	stort	fält	med	cykelsymboler	
i mark som visar körriktning. Detta kan underlätta framkomlighet 
och omkörning. Förbi busshållplatser bör räcke placeras mellan 
cykelväg och gångväg. Tillräckligt utrymme måste därför ges både 
till gående och cyklister, inte endast p.g.a. säkerhetsaspekter men 
för att plogbilen ska kunna röja snö från marken. utrymmet mellan 
busskur å vägkant och räcke och cykelväg måste vara minst 1,8 
meter. För att öka utrymmet för cyklister och gående och minska 
framkomligheten för bilar kan vägen utformas med timglasform vid 
busshållplatser.

att dessa inte använder cykel-
vägarna som gågata. I tät be-
byggelse bör cykelvägen vara 
tillräckligt bred för fyra cyklister 
att cykla i bredd.

workshop 1. 
Schematisk 
plan samt vis-
ualisering

workshop 1
& wokshop 2 
Två schematis-
ka planer och 
visualiseringar 
av naturmiljö:
öppet landskap 
och tät skog.   

workshop 1. 
Schematisk 
plan samt vis-
ualisering

Workshop 1 (planerare) Workshop 2 (cyklister) Bilaga 2

För villaom-
råden disku-
terades vis-
ualisering och 
fotografi från 
Helenelund, 
Endast med 
Sollentuna 
kommun.

För naturmiljö 
diskuterades 
två platser, 
cykelväg gen-
om tät skogoch 
öppet landskap 

För trafik-
separerad 
boendemiljö  
diskuterades 
visualisering 
och fotografi 
från Ulriksdal, 
Endast med 
Sollentuna 
kommun.

Bredare vägar genom natur-
miljö behövs både för gående 
och cyklister. Vägmarkering och 
linjer	målade	i	floriserande	färg	
gör körriktning tydlig på kvällstid 
och dagtid. För att öka känslan 
av trygghet bör upplevelsebe-
lysning	finnas,	gärna	belysa	
omgivningen. ytterligare bör 
skog röjas så att mer siktlinjer 
kan skapas genom grönskan. I 
vackra och estetiskt tilltalande 
naturmiljöer bör man skapa 
utrymmen för rastplatser.
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Väg mot kant

skapar en upplevelserikmiljö 
(ej trygg miljö). Belysning bör 
anpassas till miljön för att 
skapa känslor av välbehag och 
trivsamhet. omgivningen och 
vägbanan är viktig att belysa 
för god sikt och säkerhet. Det 
visuella målet på en vägsträcka 
bör belysas så att det skapas 
återkommande platser av ljus, 
ett exempel var att belysa ett 
björkträd med blåttljus å kalla 
platsen för “den blå björken”. 
Fluorescerande vitmålade linjer 
visar tydligt riktning.

I denna miljö bör vägar genom 
designelement och utformning 
uppmuntra till att cykla snabbt. 
Snabba raksträckor kan göras 
mer intressanta genom att sym-
boler på mark och skyltar för 
snabbstråket placeras i  miljön. 
Även skyltning för rekommen-
derad hastighet 40 km/h skulle 
kunna utformas. Fotgängare 
bör varnas i miljö för att cyklis-
ter kör fort och uppmanas gå på 
avsedd gångbana som är fysisk 
separerad från cykelstråket.

Längsmed tågräls kan man 
försöka skapa en tävlingsmiljö 
mellan tåg och cykel för att 
göra det mer lekfullt att cykla. 
För att minska risken att vägen 
upplevs som tråkig kan man 
bryta av med växtlighet (träd), 
placera ut välkomstskyltar vid 
kommungränser, välkomsplant-
ering eller konstverk då stråket 
från denna miljö ofta leds in i 
boende miljöe. Bullerplank kan 
användas för reklam för både 
cyklister och tågresenärer. 
Snabbpilen kan visa hur snabbt 
man får köra eller återkomma 
med jämna avstånd så man 
vet hur många kilometer man 
cyklat på en stäcka. Skyltar kan 
även hängas som portaler likt 
skyltning över motorvägsleder 
istället för att fästas i stolpar.

Bullerplanken kan användas 
till	graffitikonst	för	att	ge	utlopp	
för	kreativitet	avsett	för	graffit-
tikonstnärer.	Urbangrafitti	är	i	
konstant förändring vilket gör 
att motiven ändras under veck-
orna för dagspendlaren vilket 
skapar variation. Bullerplanken 
kan placeras intill järnvägen så 
att cykelvägen kan se ut över 
gående och bilvägen istället 
för	tågtrafiken.	Bullerplank	
kan också placeras på olika 
sidor om vägen för att uppnå 
varation. Körfälten bör separ-
eras med en steckad linje och 
ormlinjen bör tas bort då denna 
är förvirrande.Belysningsstopar 
bör placeras bakom bullerplank 
då de stör upplevelsen av öp-
penhet och utrymme samt utgör 
en	trafikfara	då	de	placeras	för	
nära vägbanan. Återkommande 
plantering av träd skapar en 
mer harmonisk och varierande 
miljö. I vackra miljöer med 
grönska och sjöar och andra 
estetiska element bör rastplat-
ser	finnas	med	cykelpump	och	
cykelparkering, exempelevis vid 
brunnsviken. Skylten “Snabb-
stråket” aktiverar hjärnan och 
ger en positiv återkoppling till 
cyklisten.

workshop 1
& wokshop 2
Två schematiska 
planer samt vis-
ualiseringar av 
väg mot kant:
cykelväg läng-
smed järnväg 
och cykelväg 
längsmed mo-
torled/naturmiljö

Workshop 1 (planerare) Workshop 2 (cyklister) Bilaga 2

För miljö väg 
mot kant 
diskuterades 
tre platser: ett 
fotografi för 
cykelväg läng-
smed järnväg 
och två för 
cykelväg läng-
smed motorled
i workshop 1. 
Två  av dessa 
platser dis-
kuterades i 
workshop 2. 
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Tunnlar & Broar Vid utformning av tunnlar är 
känslan av trygghet viktig. 
Känslan av  trygghet ökar på 
de	fotografier	där	man	kan	se	
mynningen i tunneln. Belysning 
och ljuskonst på väggar och 
tak i tunnlar ökar känslan av 
trygghet där belysning i rörelse 
kan skapa en mer interaktiv och 
intressant miljö.  Belysta tunnlar 
skapar en behaglig känsla av 
mystik och lekfullhet under 
dagtid och kvällstid.

Broar som har upplyst räcke 
och målad körbana i en stark 
kulör gör att cykelvägen ser 
inbjudande ut. På borar med 
fin	utsikt	kan	rastplatser	skapas	
som på vinterhalvåret kan an-
vändas som uppsamlingsplats 
vid snöröjning. Broar har ofta 
problem med halka, buller och 
plogning. För att minska detta 
man man ha ett vägmaterial 
som dränerar regnvatten eller 
utforma broar med skärmtak 
och bullerskydd. Tak och 
bullerplank skyddar cyklisten 
mot regn, snö, buller, soljus och 
vind. Dessa skydd skulle kunna 
minska frysgraden på cykel-
banan vilket minskar risken för 
halka. En bro får max ha en 
lutning på 5 grader för att kunna 
användas av cyklister.

Varma färger som gult och 
oranged från belysning skapar 
en härliga och inbjudande 
stämning i tunneln. Konst och 
ljus-installationer som är rörliga 
och förändras är extra estetiskt 
tilltalande. Vid en lång tunnel 
där man inte kan se mynning 
bör tunnelns tak, väg eller väg-
gar delas upp i olika sektioner 
av färg eller ljus så att miljön 
förändras då man cyklar igen-
om den. Deltagarna var oense 
om platta tak eller valvtak var 
att mest estetiskt tilltalande.

Färgad körbana på bron är bra 
då det tydligt visar var man 
ska cykla. Den starka varma 
färgen gör att man vill utforska 
bron och cykla på den. Broar 
med svag lutning och färgad 
körbana ser mer attraktiva ut än 
broar med ofärgad asfalt och 
brant lutning. Avståndet mellan 
broräcke och cyklist bör utfor-
mas så att det känns tryggt att 
cykla, vilket kan uppnås både 
genom ett tydligt fysiskt avstånd 
mellan broräcke och körbana 
samt belysning av broräcke.

workshop 1
& wokshop 2
referensbilder 
för tunnlar 
samt broar som 
ansågs skapa 
den messt 
upplevelserika 
miljön. 

Workshop 1 (planerare) Workshop 2 (cyklister) Bilaga 2

För diskussion 
av tunnlar 
& broar an-
vändes refer-
ensbilder



62

KApITEl 6. 

Designkoncept
för snabbstråket



63

Kapitel 6. Designkoncept 
för snabbstråket 

I detta kapitel presenteras designkonceptet och 
dess deisgnvertyg som kan användas för att 
skapa olika upplevelserika miljöer med goda 
förutsättningar för snabb cykling. Designverk-
tygen kan kombineras för att omvandla miljöer 
eller anpassas till miljöer så att dessa uppfyller 
kriterierna för trygghet, kontinuitet och attraktiv-
itet.  

6.1 Snabbstråket 
Designkonceptet är en sammanställning av teori, 
empiri och kreativa processer som omvandlats 
till fyra kategorier: form, utsikt, upplevelse och 
ordning. Tillsammans skapar dessa fyra kate-
gorier ett ramverk för de designverktyg som kan 
användas vid gestaltning av cykelvägsmiljöer. I 
de fyra kategorierna finner man kriterierna för 
kontinuitet, trygghet och attraktivitet där mil-
jöestetiska element som naturlighet och vyer 
kan skapa attraktiva miljöer. Att skapa estetiskt 
tilltalande och funktionella snabbcykelvägar kan 
förhoppningsvis öka statusen för cykling som 
transportmedel och få fler invånare att vilja pen-
dlingscykla. Designverktygen för varje kategori 
visas i toolbox 2 (sid. 63) och kan användas på 
olika sätt i olika miljöer för att skapa trygga, 
sammanhängande och attraktiva cykelstråk för 
pendlingscyklister. 

Betydelse och mening
För att skapa betydelse och mening för snabb-
cykelstråket skapades namnet “Snabbstråket” 
som gav upphov till design av en Snabbstråket 
skylt. Även design för en orange skylt med 
cykelsymbol har tagit fram. Dessa skyltar kan 
användas och placeras intill eller kombineras 
med befintlig skyltning för att skapa en konti-
nuitet i skyltanvisning för både regionala och 
lokala stråk där snabbcykelstråkens symboler 
kompletterar den befintlig skyltningen. Ytterlig-
are har “snabbpilen” och två orange cykelsym-
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boler utvecklats som marksymboler (symboler i vägbanan) för att informera 
cyklister om vilken cykelväg man befinner sig på. “Snabbpilens” funktion 
är även att aktivera cyklisten och uppmana till snabb cykling, framförallt i 
miljöer som kan upplevas som tråkiga och har låg aktivitet och rörelse, ex-
empel: Väg mot kant. Ett namn tillför betydelse och en direkt tolkning av en 
plats och skapar associationer hos människor (Lynch 1960:108). Att namnge 
den nya infrastrukturen Snabbstråket genererar snabbt en tydlig beskrivning 
av hur miljön bör användas. Namnet Snabbstråket skapar därmed semantik 
för det regionala cykelvägarna, där skylten bär egenskapen av cykelvägen 
som element (Rapapport 1982:29). Från samtliga workshopsessioner ansågs 
skylten: Snabbstråket och dess symboler som ett postitivt inslag som skapar 
identitet och tydlighet. Designkonceptets skyltar och symboler har således 
testats för att frångå teoretiska övervägande och istället utvecklat en semi-
otik för snabbcykelvägarna som är mer pragmatisk, vilket förespråkas av 
Rappaport (1982).  
  

Hierarki och noder
Att cykelvägnätet kräver en hierarki när den nya vägtypen: snabbcykel-
vägen införs framgår tydligt från både teori, intervjuer och workshopses-
sioner. Snabbcykelvägen förslås vara hierarkisk övriga cykelvägnätet likt 
bilvägnätet är uppbyggt med motorvägar, landsvägar, lokala vägar och gator. 
Det lokala vägnätet bör således ha väjningsplikt då det korsar en snabb-
cykelväg. För att undvika trafikljusreglerade korsningar och tvära stopp 
för cyklister färgas alla snabbstråkets korsningar orangea för att indikera 
åt samtliga cyklister att man befinner sig i en korsning för snabbcykelvä-
gen.  Den orangea ytbeläggningen kommunicerar även om man cyklar på 
eller av snabbcykelvägen vilket gör på- och avfarter tydliga. Hur hierarkin 
av snabbcykelvägarna bör förhålla sig till korsande gator med fotgängare 
beror på den miljö cykelvägen passerar. Snabbcykelvägarna skiljer sig 
från bilvägnätet då cykelvägarna i vissa miljöer kan ses som en motorväg 
för cyklister men passerar också bostadsområden likt det lokala vägnätet. 
Cykelvägarna  bör följa liknande principer som för bilvägar i tätbebyggda 
områden och därför kan snabbcykelvägen inte ges högre framkomlighet 
än fotgängare i alla miljöer. I miljöer med hög nivå av rörelse och aktivitet 
bör trafikljus för cykel placeras på snabbcykelvägen och “shared space” 
lösningar undvikas. ”Shared space” innebär att en yta är delad för samtliga 

Logotyper för de regionala cykelstråken Snabbpilen
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trafikanter och fotgängare där markbeläggningen skapar en sammanhän-
gande form likt ett torg. I miljöer med låg aktivitet och få fotgängare kan 
andra lösningar så som ”shared space” eller olika typer av markbeläggning 
användas på en kort sträcka där cyklister får anpassa hastigheten till miljön, 
till exempel vid minde lokala övergångställen. Snabbcykelvägen förlorar 
då funktionen att vara en snabb transportsträcka men integreras istället med 
miljön och uppfyller då en annan funktion nämligen integration med offent-
liga platser.

Form och ordning 

Visualiseringen visar en korsning för snabbcykelvägen i Sollentuna kommun i 
miljön tät bebyggelse.Här används symboler och vägvisning på mark för att skapa 
en tydlig vägvisning anpassad efter cyklistens synfält i just denna miljö. Korsnin-
gen är orangefärgad för att uppmärksamma samtliga trafikanter på korsningen och 
markbeläggning förändras från asfalt till betongplattor vid torget där kontrast av ljus 
och mörk markbeläggning visar separation av vägen och torget. Förändringen i 
markbeläggning uppmanar cyklisten att sänka farten på den offentliga platsen som 
stråket passerar. Vägen är utformad med en lång kurva som följer den befintliga 
byggda miljön. Formen på vägen gör att synfältet bryts, därför placeras symboler 
synligt från vägen början innan kurva för att skapa kontinuitet och tydlig riktning. (se 
bilaga 2 för fler visualiseringar av noder)  

Entréer 
För att skapa tydliga entréer till snabbcykelstråken i olika miljöer föreslogs 
bland annat blomplanteringar, belysning, skulpturer och välkomstskyltar 
i kommuner. Enligt både Stephens (2010) och Nasars (1998) forskning 
framgår att historiska element har en bättre förutsättning än specifika skulp-
turer att skapa en trivsam och attraktiv miljö. Historiska element behöver 
inte nödvändigtvis vara historiska utan endast se historiska ut för att skapa 
en känsla av en attraktiv plats (Sternudd 2007:134). Entréer till snabbcykel-
vägarna kan därför föreslås gestaltas med historiska element och detaljer 
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och som skapar en trivsam eller hög-status miljö, likt entrén till Haga park-
en i Stockholm (se sidan 48). Historiska element behöver nödvändigtvis 
inte vara en byggd konstruktion utan kan vara ett landskap eller en miljö 
som skapar associationer till vår kulturhistoria. Åkrar, anlagda dammar och 
öppna landskap är även dessa av kulturhistorisk relevans. Utöver historiska 
element kan även belysning och upplevelse belysning användas i entréer till 
stråket . Upplevelse belysning eller konstbelysning syftar till belysning som 
är visuellt statisk eller i rörelse. Ljuskällor kan antingen belysa vackra ele-
ment eller ändrar färg och form för att skapa en interaktion mellan åskådare 
och miljö. Upplevelse belysning passar i både entréer till miljöer med långa 
raksträckor, naturmiljöer samt i tunnlar och på broar. För just broar och tun-
nlar kan även starka och varma färger användas antingen på väggar, tak eller 
på hela körbanan för att skapa en tydlig och attraktiv entré till snabbcykel-
vägen i dessa miljöer. Syftet med entréer för snabbcykelvägarna är inte att 
skapa en gemensam kontinuitet där alla entréer ser likadana ut, här ges varje 
kommun själv möjlighet att besluta om hur och var entréer bör placeras för 
att skapa en trivsam miljö och god upplevelse för cyklisten.

Utsikt och upplevelse

Visualiseringen visar ett exempel på entréer i Natur miljö där vindskydd i en spaljé 
konstruktion med belysning skapar variation av öppenhet och slutenhet samt en 
spännande upplevelse. Vindskydden har faluröd färg för att skapa en historisk 
förankring i det öppna landskapet och markbelysning skapar kontinuitet och tydlig-
körriktning.

Genom visualiseringar av befintliga cykelvägmiljöer kan man enkelt visuellt 
skapa en bild av hur designkonceptets kategorier, form, utsikt, upplevelse 
och ordning kan användas i olika miljöer för att skapa trygghet, kontinuitet 
och attraktivitet. Fler visualiseringar i olika miljöer med designkonceptets 
toolbox återfinns i bilaga 2.
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utsikt

upplevelse

ordning?

#F05A28
C: 0, M: 80, Y: 95, K: 0 
R: 240, G:90, B:40

#20385A
C: 95, M: 80, Y: 40, K: 30
R: 32, G:56, B:90

#FFFFFF
C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0 
R: 255, G:255, B:255

separationslinjer för gc-stråk,  
dubbel eller enkel

Trafikljus 
för 
cyklister

Grönavägen, 
visar grönljus 
på mark innan 
korsning

Denna utrustning 
upphandlas av 
kommunen. Därför 
kommer utfromnin-
gen av dessa 
funktioner att kunna 
se olika ut i 
regionen

Skylt för cykel-
parkering

Cykel service

Sveavagen

Solna

Hagaparken

3

Symboler linjer och regler Användarvänliga funktioner

Belysning

Buller-  & vindskydd Rastplats

Markbeläggning

Skyltar

Färgkoder

Snabbpilen visar avstånd 
och indikerar snabbcykling

Sänkt hastighet vid korsning 
och oreglerade övergångställen

Marksymboler för 
regionala cykelstråken

separationslinjer för 
cykelkörfält, sträckad 

Väjningsplikts linje 

Körriktningspil 

På - & avfarts pil

Snabbstraket

Snabbstraket

Sollentuna

Ursvik
9

Sikt genom buller 
och vindskydd likt 
en spalje

Växtlighet som 
skyddar mot vind och 
synen av bullerplank

Reklam eller grafitti som skapar 
variation och interktion i miljön

Rastplats med tak och bänk
blå färg av utrustning 
skapar konstrast till 
den orangea skyltningen

TRÖTT PÅ ATT CYKLA? 

KÖP EN RESA till 
Los angeles

Upplevelse
 belysning

Den blå 
björken Markbelysning

vitt ljus

blått jus

Stolpbelysning 
med lång 
överhängning. 
Placeras på 
avstånd från 
cykelväg för en 
vackrare och 
tryggare miljö

Asfaltorangefärgad 
asfalt för att 
aktivera 
cyklister (för 
korsning och 
entréer)

Mörk 
gatsten 
(används för 
vertikal 
seperation 
av cykelväg 
och annan 
vägbana)

Stansad asfalt 
(uppmärksamma 
cyklister på 
övergångställe för 
fotgängare utan 
trafikljus samt 
kan kombineras 
med separa-
tionslinje) 

Ljus
gatsten
(används för 
vertikal 
seperation 
av cykelväg 
och annan 
vägbana)

Rektangulära 
plattor av skiffer 
(används i miljö  
med fotgängare. 
halksäkert på 
vintern)

Ljusa  betong 
plattor 
(används i miljö  
med fotgän-
gare)

Träd allé men höga smalar stammar 
skapar separation och öppenhet

Rak vägstäcka, passar i miljöer där 
interaktionen med andra trafikanter är 
hög för att ge god sikt och där rakstäck-
an skapar den genaste sträckningen för 
cykelvägen

Lutning av vägen bör alltid 
efterstäva att vara så låg som 
möjligt för att skapa cykel-
vägar alla kan använda och 
möjliggöra för snabbcykling

Kurvor skapar en mer attraktiv 
färdväg då synfält ändras och 
muskelrörelser aktiveras 

Utsikt mot vatten i rörelse likt sjöar, 
och större vattendrag skapar en 
attraktiv upplevelse

Låga buskar skapar god sikt och 
separerar cykelvägen från övriga 
trafikanter

Grupper av växtlighet skapar 
variation och öppenhet under en 
färdsträcka

Öppna landskap skapar vacker 
utsikt och öppenhet samt separa-
tion genom låg växtlighet. (kan 
behöva gestaltas med vindskydd) 

Granskog skapar total slutenhet för 
stänga utsikt åt det håll träden är 
placerade. (bör endast användas på 
ena sidan av körbanan och under 
kortare sekvenser)

orienteringstavla

Cykelräcke i 
kombination med 
vägvisning på mark

lutande 
papperskor-
gar för 
cyklister

Luftpump 
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6.2 Diskussion
Kriterierna trygghet, kontinuitet och attraktivitet är en kategorisk samman-
ställning av de mest relevanta kriterier som kommit fram genom empiriska 
studier och reflektioner från utvalda teorier. Dessa kriterier kan tolkas på 
olika sätt beroende på det perspektiv designkonceptet har utvecklas ifrån. 
Detta designkoncept utgår från visionen om den goda cykelupplevelsen. 
Estetik och utformning i relation till cykelvägsmiljön är därför viktiga 
delar i utvecklingen av designverktygen för snabbcykelvägar för att nå den 
uppsatta visionen. Från intervjuerna erhölls resonemang kring cykelvägar-
nas utformning, skala,  fysiska funktioner och kriterier som anses viktiga 
för att utveckla snabbcykelvägar till en ny typ av infrastruktur. I relation till 
den vetenskapliga bakgrunden gav intervjuerna relativt lite perspektiv på 
vad som skapar en god upplevelse av miljöer men ett brett perspektiv på de 
funktioner man vill att stråken bör uppfylla. Teorin och de empiriska studier-
na kompletterar i stora drag varandra för att ta fasta på de kriterier som 
skapar en god upplevelse av miljön från cyklistens perspektiv. 

Från intervjuerna erhölls reflektioner över vad ett snabbcykelstråk verkligen 
innebär i relation till stadsbyggnad och vilka miljöer vill man skapa. Skulle 
ett snabbcykelstråk endast utvecklas utifrån kriterier som genhet och snab-
bhet kan cykelvägen i relation till staden och stadslivet helt förstöra syftet 
med varför människor väljer att cykla och ta bort cykelns eleganta funktiona 
att vara en del av det urbana stadslivet. Det är just dessa aspekter som gör 
cykling attraktiv till skillnad från bil och kollektivtrafik där man sitter fast 
i ett plåthölje utan fysisk kontak med livet på gatan. Den toerieriska bak-
grunden för designprojektet berikar perspektivet på vad ett snabbcykelstråk 
är i relation till staden och vad man vill skapa för miljöer. Att skapa ett 
designkoncept för snabbcykelvägar innebär därför att man måste anpassa sig 
till den byggda och naturliga miljön som finns i en hel region. 
Genom att studera cykelvägsmiljöer och identifera upplevelsen av dessa kan 
uppsatta mål och kriterier för snabbcykelvägar ställas i realtion till stadsby-
ggnad och vad som definieras som en god cykelupplevle i olika miljöer. Från 
fältstudien som genomfördes samt workshopsessionerna kunde kriteirena för 
snabbcykelvägarna utvecklas till designverktyg anpassade efter identifierade 
cykelvägsmiljöer. 

Från intervjuer och workshopsessioner framgick att det hade varit bättre 
om man hade planerat snabbcykelstråken från början så att de hade kun-
nat uppfylla alla kriterier och funktioner som man önskar. Verkligheten ser 
annorlunda ut då man måste utveckla denna infrastruktur med begränsad 
budget och anpassa den till existerande bebyggelse och nationella intressen. 
Då uppsatta kriteriet för snabbcykelvägens bredd är det enda fysiska kriteriet 
som idag finns samt att detta kriterium inte alltid kan uppfyllas (på grund av 
andra lokala och nationella intressen) kan man inte förlita sig på att cykelvä-
gens bredd ska skapa trygghet, kontinuitet och attraktivitet. Förutom genhet 
och bredd av cykelvägen kan vägens form, sett som en helhet, utgöra ett 
bättre kriterium för att skapa kontinuitet, trygghet och attraktivitet. 
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Längre kurvor som skapar god sikt och med återkommande symboler i mark 
och vägvisning skapar enligt Lynch tidsserier eller som de kallas i denna 
uppsats: sekvenser. Det är dessa sekvenser som främst skapar kontinuitet 
även om kontinuiteten såklart störs av att vägens bredd och storlek förän-
dras.  
 
Symboler skapar tillsammans med omgivningen den totala betydelsen och 
uppfattningen av miljön därför måste symboler samspela med miljön för 
att skapa en gemensam betydelse och tolkning för alla tänkbara trafikant-
er. Utöver symboler och skyltar ansågs fysisk vertikal separation mellan 
fotgängare och cyklister i tätbebyggda områden kommunicera till samtliga 
trafikanter vilken väg som är avsedd för cyklister. Tolkningen av miljöer för 
samtliga trafikanter och fotgängare är viktigt att undersöka för att cyklis-
ter ska uppleva trygghet men även attraktivitet hos miljön, en känsla av att 
“denna väg är avsedd för mig”. För vertikal separation föreslogt lägre buskar 
för att hindra gående att passera på oönskade platser. Symboler för snab-
bcykelvägen kan i kombination av naturliga element som trädplantering, 
buskar, grönytor och markbeläggning samt starka färger göra att cykelvägen 
uppfattas som en cykelväg av samtliga trafikanter.  
 
Varma och starka färger på hela körbanan och i korsningar ansågs generellt 
skapa en tydlig och attraktiv cykelvägsmiljö. Då starka och varma färger 
aktiverar hjärnan hos människor kan man med ett enkelt medel skapa en 
variatierande och attraktiva cykelvägsmiljöer. Då färg används är det vik-
tigt att den skapar kontrast till vägvisning eller samhörighet med resterade 
designverktyg för snabbcykelvägarna. Där skyltar placeras är det bra att 
bakgrundsfärgen skapar en kontrast där exempelvis starka gula och gröna 
kulörer kan göra att den blåa och orangea skyltningen blir tydlig och visuellt 
påtaglig. 
 
Att genomföra en autoetnografisk fältstudie på cykel är en bra metod för att 
förstå hur just sekvenser och kontinuitet kan skapas utöver vägens bredd, 
där känslan av ett smidigt flöde skapar kontinuitet. Ett smidigt flöde upplev-
des framförallt i miljöer som har vacker utsikt och växtlighet samt tydlig 
horisontell eller vertikal separation av markbeläggning som visar vägens 
riktning. Det har dock varit svårare att urskilja vilka designelement från 
designkonceptet som skapar kontinuitet, samhörighet och igenkänning jäm-
fört med trygghet och attraktivitet. Detta kan möjligen bero på att variation i 
en bild är lättare att se och föreställa sig än upplevelsen av kontinuitet under 
en cykeltur. Fler empiriska studier om semiotik i relation till cykling och 
hur miljöer tolkas av cyklister kan påvisa hur symboler, mönster, färg och 
samhöriga element uppfattas som en helhet under en rörelsesekvens. Ett sätt 
att utvärdera kontinuitet kan vara att placera ut marksymboler och skyltar på 
en utvald sträcka och låta en grupp cyklister utvärdera upplevelsen av konti-
nuitet och samhörighet.  För att skapa kontinuitet kan därför semiotiken för 
snabbcykelvägarnas symboler behöva utvärderas mer konkret av cyklister 
för att veta hur namn, skyltar och färg kommunicerar till oss människor.
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Variationen av empiriska studier som involverar sakkunniga såväl som 
brukare (cyklister) har varit berikande för denna forskning och designkon-
ceptets utveckling. Kunskap kring drift, materialval och underhåll togs upp i 
workshop 1 medan cyklister i workshop 2 gav återkoppling baserat på egna 
erfarenheter av att cykla i olika miljöer. Genom att använda sig av workshop 
som forksningsmetod kunde känslor gällande estetik, trygghet och kontinu-
itet diskuteras i grupp fån olika perspektiv. För designkonceptets utveckling 
var det således viktigt att anordna workshop med planerare såväl som med 
pendlingscyklister. Från workshop 2 visade det sig att cyklister är en heter-
ogen grupp vars åsikter kring estetik och kriterier ofta kan skilja sig mellan 
olika typer av cyklister. Den erfarne pendlingscyklister, cykelentusiaster 
eller den som pendlingscyklar ibland, föredrar olika typer av utformning 
på cykelvägar och miljöer, framförallt utformningsaspekter för känslan av 
trygghet och säkerhet. Erfarna cyklister var mer måna om att utformningen 
av cykelvägar skulle möjliggöra en snabb och trygg transport på cykel med-
an den mindre erfarne cyklisten tyckte integration med resterade vägnätet 
och omgivningen var mer viktig, om vägen utformas på ett sätt som up-
plevs tryggt. Den erfarne cyklisten vill gärna känna sig fysiskt separerad 
från andra trafikanter och snabbt passera målpunkter medan de som cyklar 
mer sällan känner att det är viktigt att nå fram till en målpunkt på en sepa-
rat cykelväg men kan då tänka sig cykla långsammare då andra trafikanter 
å gående kan finnas i omgivningen. Den gemensamma nämnaren för båda 
fokusgrupperna var att framförallt träd, närvaron av vatten, utsikt/ vyer, star-
ka färger och belysning är viktiga faktorer för att cykelmiljön ska upplevas 
som trivsam, varierande och attraktiv. Dessa åsikter stämmer överens med 
teori inom miljöestetik likväl med min egna upplevelse av att cykla. Baserat 
på denna studie kan forskning och teorier inom miljöpsykologi, miljöestetik 
och semiotik användas för att undersöka upplevelsen av cykelvägsmiljöer 
och hur dessa bör gestaltas. Teorierna kan därför användas för framtagning 
av ett gestaltningsprogram för regionala cykelstråk i Stockholms län.

Då syftet med denna forskning är att utveckla ett designkoncept för snabb-
cykelstråk som avser pendlingscyklister och deras upplevelse av cykelvägar 
och dess omgivning så utesluts andra samhällsgrupper, bland dessa är barn.  
Det regionala cykelstråken bör från ett jämlikhetsperspektiv vara ett trans-
portsystem som alla samhällsgrupper har möjlighet att använda. Då cykeln 
inte bara är ett hållbart transportmedel för pendlare utan dagens mest jäm-
lika transportmedel som kan användas av såväl barn som vuxna bör denna 
grupp inkluderas i fortsatta studier för regionala cykelstråk och dess relation 
till lokala cykelvägnätet och cykelvägsmiljöer, framförallt i miljöer där barn 
kan tänkas använda cykelvägarna (bebyggelsemiljöer). Utformningsprinci-
per kan då tänkas förändras för olika miljöer beroende på om barn ska kunna 
änvända eller korsa delar av snabbcykelvägarna.

Att ta fram ett designkoncept för snabbcykelvägar är ett sätt att påverka 
och analysera hur cykelvägsmiljöer i sig kan vara en attraktiv miljö och 
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attrahera människor till att börja pendlingscykla. Forskningens fokus på 
design begränsar dock möjligheten att utforska andra viktiga faktorer som 
kan påverka ett transportskifte mot en normativ regional cykelkultur, så som 
marknadsföring och politisk styrning.

Nästa steg
För att ett designkoncept för snabbcykelvägar ska kunna implementeras på 
en regional nivå krävs att alla kommuner skapar ett gemensamt nätverk där 
regionala cykelfrågor kan diskuteras för att utbyta kunskap och tillsammans 
skapa ett sammanhängande regionalt cykelvägnät. Det som framgår från 
de kvalitativa intervjuerna är att det skulle behövas ett cykelutskott på en 
regional nivå som arbetar med  frågor som berör regionala snabbcykelvägar. 
Kunskap om material och utformningsprinciper kan då på ett smidigt sätt 
nå ut till alla kommuner samt skapa en gemensam bild över vad ett snab-
bcykelstråk innebär i relation till stadsbyggnad. Då Länsstyrelsen i Stock-
holm står för delar av budgeten för de kommuner som väljer att bygga ut sitt 
regionala cykelvägnät får kommunerna ett incitament att faktiskt utveckla 
cykelstråken. Problematiken är att utbyggnaden av cykelvägar (vare sig 
det är lokala- eller regionala) grundar sig i kommunpolitiska beslut. Väljer 
politiker att inte bygga ut det regionala cykelvägnätet eller avsätter en låg 
budget för detta är det svårt att få ett vägnät som är attraktivt på en region-
al nivå över kommungränser och således uppnå en ökad cykelandel på 20 
procent.  Att vidareutveckla designkonceptet med fokus på att skapa en hög 
status för pendlingscykling skulle positivt kunna påverka politiska beslut 
och förståelsen för att cykling inte bara är en form av transport, det är i sig 
en upplevelse.
 
Denna studie har också påvisar att synen är det främsta sinnet en cyklist 
använder för att aktivt läsa av och tolka miljön. För att vidareutveckla 
designkonceptet och skapa attraktiva snabbcykelstråk bör en visuell karta 
över de regionala cykelstråken skapas som Lynch och Nasar förespråkar. 
En visuell karta är en kognitiv karta och bild över hur vi upplever miljön 
utifrån de vi ser och hur vi rör oss. Genom en visuell karta kan man få en 
uppfattning av upplevda avstånd och förändra miljöer för att minska det 
upplevda avståndet vilket gör att en cykelfärd kan upplevas att ta kortare tid 
än vad den faktiskt gör och kan öka attraktiviteten att pendlingscykla. Då 
den mätbara tiden det tar att cykla kan vara längre än transport med bil eller 
kollektivtrafik är det viktigt att cykelvägen skapar en attraktivare upplevelse 
och en uppfattning av tid som gör att cykling kan konkurrera med andra 
transportmedel. Tillsammans med utbyggnad av de regionala cykelvägarna 
bör infrastrukturen för bilar planeras med lägre framkomlighet än cykel-
vägar och kollektivtrafik vilket är ett viktigt komplement för att uppnå en 
ökad cykelandel och minska bilanvändandet.
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6.3 Slutsats
I denna uppsats har ett designkoncept utvecklats för snabbcykelvägar i 
Stockholms län. Forskningen har genom olika empiriska metoder och veten-
skapliga teorier besvarat samtliga forskningsfrågor där kriterierna trygghet, 
kontinuitet och attraktivitiet fastställts utifrån planerares olika perspektiv 
och från utvalda teorier för vad som kan tänkas skapa en god cykelupplev-
else för pendlingscyklister på långsdistans. Dessa kriterier bör uppfyllas så 
att den nya vägtypen “snabbcykelvägen” kan erbjuda en god upplevelse av 
miljön och således få cyklister att vilja bruka cykelvägarna. 

Kritiererna omsätts till ett lämpligt designkoncept genom att studera region-
ala cykelvägsmiljöer utfrån en cyklists perspektiv. Från visualiseringar av 
fotografier kan designidéer direkt testats i en miljö och skapa en fysisk bild 
av hur vägarna och stråken kan tänkas se ut för att uppfylla identifierade 
kriterier i olika cykelvägsmiljöer. Diskussioner med planerare och cyklis-
ter om gestaltning av vägmiljön avsedd för snabb cykelpendling genererar 
olika perspektiv på hur designverktyg kan användas i relation till vägmiljön. 
Designkonceptet för snabbcykelvägar har således utvecklats för cyklister, av 
cyklister och planerare. 

Designkonceptets resultat presenteras i en toolbox med gestaltningsverk-
tyg som kan användas vid planeringen av snabbcykelstråken. Toolboxens 
designprinciper uppfyller olika kriterier där exempelvis belysning skapar 
trygghet och attraktivitet men kan även användas för att skapa kontinu-
itet genom punktbelysning i mark. Visualiseringar av fotografier visar hur 
toolboxen kan användas i relation till olika cykelvägsmiljöer där olika 
designelement tillsammans skapar trygghet, attraktivitet och kontiuitet. De 
olika designverktygen kan därför komponeras på olika sätt för att uppfylla 
uppsatta kriterier och samtidigt anpassas efter cykelvägsmiljöer för att erhål-
la en balans mellan kontinuitet och miljön. Fler exempel på hur toolboxen 
bör användas i relation till olika cykelvägsmiljöer finns i bilaga 2

Denna studie har även kunnat bekräfta att forskning inom miljöpsykologi, 
miljöestetik och semiotik kan användas för analys och gestlatning av attrak-
tiva cykelvägsmiljöer. 
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BIlAGA 1
Intervjuguide- För Sakkunnig om utvecklingen av regionala cykelstråk i Stockholms Län. 

Bakgrund:
1. Vad arbetar du med just nu i utvecklingen för de regionala cykelstråken? 
2.	Var	i	processen	befinner	ni	er?	

Utvecklingen av regionala cykelstråk och snabbcykelvägar har kommit långt i vissa länder i Europa som 
Danmark, Nederländerna, Belgien och Tyskland. 
3. Har ni i arbetet med de regionala cykelstråken hämtat inspiration från andra länder och projekt? 
Vilka och varför just dessa projekt? 

Funktioner:
I cykelstrategin från SATSA II projektet beskrivs de regionala cykelvägarna med slogan “Smidigt, smart och 
säkert - så cyklar vi i Stockholmsregionen!” 
4. Finns det andra adjektiv som du skulle beskriva som viktiga för de regional cykelstråken?
Varför just dessa adjektiv?

5. Hur ser du på funktionen av de regionala cykelstråken? 
6.	Vilka	funktionskrav	samt	uppsatta	mål	finns	det	idag?	
7. Hur jobbar du/ni med att uppnå de målen? 

European cyclist federation (ECF) har sammanställt regionala cykelvägsdokument från länder inom Europa 
där de har fastställt fem gemensamma kriterier för god cykel infrastruktur av snabbcykelvägar: 1. Säkerhet, 
2. samstämmighet/kontinuitet 3. genhet 4. bekvämlighet 5. attraktivitet. Även vissa manualer innehåller 
ytterligare ett 6:e kriterie, att cykelstråken bör integreras med offentliga platser

8.Har ni arbetat med dessa kriterier i stategin och utvecklingen för de regionala stråken?
9.På vilket sätt har ni tänkt att dessa punkter bör adresseras?

10.	Vilka	kritiska	situationer	och	problem	har	ni	påträffat	och	utvärderat	under	inventeringen	av	de	regionala	
stråken?
11.	Hur	har	ni	tänkt	adressera	dessa	problem	eller	situationer	som	påträffats?	ge	gärna	expempel	på	speci-
fika	trafiklösningar,	som	cykelväg	bakom	busshållplats.	speciellt	intresse	av	konflikt	med	gående.	

12. Det har beskrivits att cykelstråken ska tillgodoses med vägskyltning, cykelpumpar, vertyg samt cykel-
parkering. 
Har du några funderingar kring hur dessa bör utformas och var de bör placeras? 
13.	Finns	det	ytterligare	funktioner	som	du	tycker	bör	finnas	lägnsmed	cykelstråken?
Vilka av dessa kriterier samt annan utformning kan tänkas ligga fritt på en kommunal nivå och vad bör sty-
ras på regional/nationell nivå?

Strategi & målgrupp:
I en schematisk bild över de regionala cykelstråken ska stråken dras till regionala målpunket vilket är 
kollektivtrafikknutpunkter, arbetsplatser och arbetsplatsområden, externhandelsplatser samt högskolor och 
universitet. 
14. Finns det andra målpunkter som du ser som viktiga eller sekundära för de regionala cykelstråken? 
Varför just dessa? 

De regionala cykelstråken har en målsättning att öka antalet cykelpendlare i Stockholms regionen. 
15. Varför ligger fokus just på denna målgrupp? 
16. Finns det andra målgrupper som du/ni kan tänka er kommer att utnyttja de nya cykelvägarna som pen-
sionärer, ungdomar, barn? 

17.	Hur	är	det	tänkt	att	de	regionala	cykelstråken	ska	kunna	attrahera	fler	människor	till	att	pendlingscykla?	
exempelvis genom marknadsföring, gestaltning, appar.
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Målpunkter

BIlAGA 2

Schematisk plan överfart vid målpunkt

Schematisk sektion. överfart vid målpunkt
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Schematisk sektion. överfart vid målpunkt

Noder

Schematisk plan för korsningar av lokala och 
regionala cykelvägar

Visualisering av befintlig miljö



83

Tät bebyggelse 

Schematisk plan 1.  för tät bebyggelse miljlö

Schematisk plan 2.  för tät bebyggelse miljlö
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Visualisering av befintlig miljö
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Villa område

Visualisering av befintlig miljö

Schematisk plan för villa område
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Trafikseparerad bostadsmiljö

Visualisering av befintlig miljö

Schematisk plan för cykelväg bakom busshåll-
plats i  trafikseparerad bostadsmiljö
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Väg mot kant

Schematisk plan 1. för väg mot kant (järnväg)

Schematisk plan 2. för väg mot kant (järnväg)
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Visualisering av befintlig miljö
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Visualisering av befintlig miljö

Schematisk plan 3. för väg mot kant (motrovägsled)
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Naturmiljö

Schematisk plan 1. för naturmiljö

Schematisk plan 2. för naturmiljö
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Visualisering av befintlig miljö

Visualisering av befintlig miljö
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Tunnlar & Broar

Schematisk plan för cykelbroar

Schematisk sektion för cykelbroar

Schematisk plan för cykeltunnlar
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Utvalda fotografier som användes som referenser i workshop-
sessioner och som ansågs skapa attraktiva tunnel samt bro 
miljöer.


