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Varför denna lathund?
Inom ramen för de regionala infrastrukturplanerna kommer många kommuner
investera i ny och förbättrad cykelinfrastruktur under de närmaste åren. Bra och
säker infrastruktur är en förutsättning för att cyklandet i regionen ska öka, men
är inte det enda som kan öka cyklandet i en kommun. Kompletterande åtgärder
inom steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen är också nödvändiga för att cyklingen
ska öka. Ett av problemen är att det kan vara svårt att påvisa vilken nytta
åtgärder inom steg 1 och 2 ger, vilket gör att dessa åtgärder inte prioriteras.
FYRSTEGSPRINCIPEN
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och
fordon
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Publikationen bör ses som ett stöd för att i samband med planeringen av nya
cykelvägar eller ombyggnad av befintlig cykelinfrastruktur även beakta steg 1
och 2-åtgärder. Den ger en överskådlig bild av olika steg 1 och 2 åtgärder som
kan användas för att öka cyklandet i en kommun, samt ger en fingervisning av
vilka effekter det kan ha och den samhällsekonomiska nyttan. Skriften gör sig
bäst som komplement till andra rapporter och publikationer om cykling, t.ex.
GCM-handboken, där detaljerad information om utformning och genomförande
kan fås.
Målgrupp för skriften är tjänstemän på kommuner som arbetar med cykling.
Störst nytta av rapporten bedöms små och medelstora kommuner ha, men alla
bör se den som inspiration i sitt arbete.
De åtgärder som presenteras är en sammanställning av de vanligaste och mest
grundläggande steg 1 och 2 åtgärderna för ökad cykling. Listan gör inget anspråk
på att vara fullständig. Särskilt inom områdena information och kampanjer
finns det ett, i det närmaste, oändligt antal åtgärder eller varianter på åtgärder
för ökad cykling.
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Det finns i dagsläget mycket lite information om effekter och samhällsnytta av
den här typen av åtgärder. Kvaliteten på informationen är dessutom av
varierande grad. Därför baseras många av de bedömningar och beräkningar som
presenteras i denna skrift på generella antaganden och uppskattningar från
genomförda projekt i Sverige och Europa. Beroende på var en åtgärd tillämpas,
hur många den berör, samt andra faktorer som påverkar, blir effekten och
således den samhällsekonomiska nyttan olika. Efterhand som åtgärderna
genomförs och utvärderas på fler platser kommer bättre effektsamband att
kunna tas fram och mer precisa bedömningar att kunna göras. Alla antaganden
och beräkningar måste därför användas med stor försiktighet.

Skriften har tagits fram av Trafikverket Region Väst. Ansvariga för uppdraget
har Agneta Nordström och Sara Sandin varit. Författare har varit Caroline
Mattsson, Eric Dahlén, Annika Nilsson och Helena Sjöstrand på Trivector
Traffic AB.

Läsanvisningar
Åtgärdslistan
En lista med steg 1 och 2-åtgärder har sammanställts som ger en snabb
överblick över olika åtgärder att välja mellan. För varje åtgärd anges om det är
en grundläggande aktivitet som bör utföras regelbundet för att åstadkomma bra
cykelförhållanden eller om det är en aktivitet som genomförs för att få ökad
cykling. I listan framgår även vilka aktörer som är ansvariga eller bör samarbeta
i genomförandet, samt i vilket skede det passar att genomföra åtgärden. Sist
anges en källa för vidare läsning om åtgärden.

Effekter och nyttor av åtgärderna
Tio åtgärder har valts ut från listan och beskrivs mer ingående. En kvalitativ
bedömning har gjorts inom fyra områden: tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö &
klimat och hälsa. Effektbedömningen baseras på forskningsprojekt, samt
resultat från erfarenheter och resultat från genomförda projekt på kommuner
och i regioner. Bedömningarna tar sin utgångspunkt i hur de kan uppfylla de
nationella transportpolitiska målen. Beskrivningen av åtgärderna kompletteras
med konkreta exempel från Sverige eller Europa.
Effektbedömning
Varje åtgärd inleds med en tabell som visar hur åtgärden påverkar
måluppfyllelsen gentemot de nationella transportpolitiska målen. Olika färger
används för att ange om effekten är positiv (grön), neutral (gul), negativ (röd)
eller om det saknas kunskap om effekten (vit).
I nedanstående exempel blir tillgängligheten bättre för cyklister och cyklandet
ökar vilket ger positiva hälsoeffekter, men miljö och hälsa påverkas inte
eftersom åtgärden inte leder till att bilresor överförs. Effekten för trafiksäkerhet
är oviss.
Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Effekterna beskrivs närmare för varje åtgärd, t.ex. om tillgängligheten har
förbättras pga. att cyklisternas trygghet har ökat eller om det gäller ökad
attraktivitet i övrigt.
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Samhällsekonomiska beräkningar
För två av åtgärderna har den samhällsekonomiska lönsamheten beräknats med
hjälp av GC-kalk (version 3/7-2012) som är en uppdatering av Cykalk1. Det är ett
verktyg som Trafikverket låtit ta fram med målet att beräkna nytta i förhållande
till kostnaden. Verktyget hanterar flera effekter som är viktiga för cykel, bland
annat restid, bekvämlighet, trafiksäkerhet för cyklister, hälsoeffekter, externa
effekter för bil (emissioner, buller, trafikolyckor och slitage).
Beräkningar har gjorts för två tillämpningar, där den ena visar god lönsamhet
och den andra ett gränsvärde för när åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam.
Antagande vad gäller tillämpningsområde beskrivs för varje åtgärd liksom på
vilket sätt åtgärden antas påverka restid, bekvämlighet och cykelflöde. Därefter
beräknas hälso- och trafiksäkerhetseffekter för cyklisterna av GC-kalk. Ökningen
av cykeltrafiken uppstår delvis genom att tidigare bilförare börjar cykla, vilket
leder till att biltrafikens externa effekter minskar. Denna effekt värderas också.

Nationella transportpolitiska målen
ÖVERGRIPANDE MÅL
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har
regeringen satt upp funktionsmål och hänsynsmål:
FUNKTIONSMÅL – Tillgänglighet
1. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.
För att uppnå funktionsmålet för tillgänglighet är en av preciseringarna:
2. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
HÄNSYNSMÅL – Säkerhet, miljö och hälsa
3. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
För att uppnå målet för säkerhet inom vägtransportområdet är etappmålet att
antalet omkomna halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en
fjärdedel mellan 2007 och 2020. Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra
barns trafiksäkerhet prioriteras. (Prop. 2008/09:93)

1

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Prognos--och-analysverktyg/Fliksida--verktyg/Cykalk/

Åtgärdslista för ökat cyklande
Åtgärdsområde

Åtgärd

Typ av åtgärd

Kampanjer

Information

Råd till
arbetsplatser
Service
Trafiksäkerhet,
trygghet och
tydlighet

Parkering

Hälsotrampare

x

Cykelutmaningen

x

x

Cykla till skolan

x

x

Res-coachning

x

x

Cykelkarta

Infrastruktur

Kompletterand
e åtgärder

Extra

Planeringsskede

x

Under
byggnation

x

x

x

x

Reseplanerare på internet

x

Riktad information/
Direktbearbetning
Cykelbarometer

x

x

x

x

Rapportering av fel och
brister
Dusch och omklädningsrum

x

x
x

x

Cykelservice

x

x

Cykelpump och enklare
cykelservice

x

x

Skyltning/cykelvägvisning

x

Belysning

x

Separering av fotgängare
och cyklister
Separering vid
dubbelriktade flöden
Cykelparkering

x

Park & Bike
Drift och
underhåll

Genomförandeskede
Efter
byggnation
x

Grundläggande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Underhåll av
vägkonstruktion
Underhåll av beläggning

x

x

x

x

Underhåll av vägmarkering

x

x

Snöröjning

x

x

Sandsopning
Halkbekämpning

x
x

x
x

Sopning och renhållning

x

x

Sikt- och
framkomlighetsröjning
Sidoröjning

x

x

x

x

Ogräsbekämpning

x

x

Tillfällig utformning vid
vägarbeten
Uppföljning och kontroll av
drift och underhåll
Länka ihop cykelvägnätet

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Supercykelstråk

x

x

x

x

Lånecykelsystem - offentligt
eller privat
Uppföljning av flöden och
nöjdhet
Prioritering av cyklister i
korsningar

x

x

x
x

x
x

x

x

x
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Åtgärd

Aktör
Kommun

Fastighets
-ägare

Hälsotrampare
Cykelutmaningen

Vidare läsning

Företag/
Arbetsgivare*
x

Trafikverket
Projekt i Uppsala läns landsting

x

cykelutmaningen.se

Cykla till skolan

x

Gå och cykla till skolan, Linköping

Res-coachning

x

Rescoachning i Lundby, Göteborg

Cykelkarta

x

Idékatalog för cykeltrafik, s. 126

Reseplanerare på internet

x

Riktad information/
Direktbearbetning
Cykelbarometer

x

Rapportering av fel och
brister
Dusch och omklädningsrum

x

x
x

Dialog med hushållen i göteborgsregionen

x

Cykelservice

Idékatalog för cykeltrafik, s. 128

Vägen till ett cyklande samhälle, s. 77
x

GCM-handboken, s. 29

x

x

x

x

Vägen till ett cyklande samhälle, s. 82

x

x

Vägen till ett cyklande samhälle, s. 81-82

Cykelpump och enklare
cykelservice

x

Skyltning/cykelvägvisning

x

Belysning

x

Separering av fotgängare
och cyklister
Separering vid dubbelriktade
flöden
Cykelparkering
Park & Bike

x

x

Eltis: Park and Bike Amsterdam,

Underhåll av
vägkonstruktion
Underhåll av beläggning

x

x

GCM-handboken, s. 29-36

x

x

GCM-handboken, s. 29-36

Underhåll av vägmarkering

x

x

GCM-handboken, s. 44

Snöröjning

x

x

x

GCM-handboken, s. 39-42

Sandsopning
Halkbekämpning

x
x

x
x

x
x

GCM-handboken, s. 35
GCM-handboken, s. 39-42

Sopning och renhållning

x

x

x

GCM-handboken, s. 79

Sikt- och
framkomlighetsröjning
Sidoröjning

x

x

x

GCM-handboken, s. 43

x

x

x

GCM-handboken, s. 44

Ogräsbekämpning

x

x

Tillfällig utformning vid
vägarbeten
Uppföljning och kontroll av
drift och underhåll
Länka ihop cykelvägnätet

x

x

Vägen till ett cyklande samhälle, s. 73

x

x

GCM-handboken, s. 28

x

x

GCM-handboken, s. 20

Supercykelstråk

x

x

Sykkelekspressveger i Norge og andre land

Lånecykelsystem - offentligt
eller privat
Uppföljning av flöden och
nöjdhet
Prioritering av cyklister i
korsningar

x

x

GCM-handboken, s. 138-140

x

x

GCM-handboken, s. 134-137

x

x

x

GCM-handboken, s. 55-56, 73

x

x

x

GCM-handboken, s. 77

x

x

x

x

GCM-handboken, s. 122-131

GCM-handboken, s. 43

x

Vägen till ett cyklande samhälle, s. 83

x

x

Vägen till ett cyklande samhälle, s. 28

x

x

Idékatalog för cykeltrafik, s. 93

* Kommuner och Trafikverket, är också arbetsgivare, och kan med flera åtgärder föregå med gott exempel.

Om cykling i kommunal planering
I den här skriften presenteras enskilda åtgärder som kan leda till ökad cykling.
Alla åtgärder kan antingen genomföras enskilt eller, hellre, i kombination med
andra åtgärder. Störst effekter fås om arbetet med cykling struktureras i ett
kommunövergripande långsiktigt dokument. Då kan synergieffekter ytterligare
öka cykeltrafiken i ett område.
En cykelstrategi och cykelplan är ett värdefullt dokument som säkerställer
konsekvensen i arbetet med cykling. En cykelstrategi ger en helhetsbild över
kommunens cykelsituation genom att samla cykeltrafikens utmaningar och mål
och tar ett långsiktigt grepp om cykeltrafikens utveckling. Cykelstrategin bör
ange hur nuläget ser ut, inkludera mål för framtiden och peka ut åtgärder som
kommer att krävas för att nå de uppsatta målen. Mål kring hur cykelvägnätets
infrastruktur ska utvecklas bör samsas med mål om trafiksäkerhet och
beteendepåverkande åtgärder för ett ökat cyklande. Cykelplanen är en
handlingsplan som ska säkra att målen i strategin uppfylls. I planen beskrivs vad
som ska göras och när.
För att inte kommunens cykelstrategi ska vara motstridig mot andra strategier
(t.ex. kollektivtrafikstrategi) behövs även en övergripande trafikstrategi som
omfattar alla trafikslag och som beskriver hur de påverkar varandra och hur de
ska prioriteras sinsemellan. Mycket av förutsättningarna för
kommuninvånarnas resande skapas redan i planeringsstadiet. Genom att
integrera kriterier och principer som främjar cykling i översiktsplan,
detaljplaner och bygglovshandlingar underlättar det ett ökat cyklande. Kriterier
som kan integreras är t.ex. restidskvoter vid lokalisering av nyexploateringar,
eller krav på cykelparkering vid bostäder, handel och kontor.
I en nyligen framtagen forskningsrapport finansierad av Mistra framkommer att
var tredje svensk kommun saknar en aktuell cykelplan. Dessutom visar studien
att ett bättre beslutsunderlag för cykelplanering i Sverige skulle öka
planeringens effektivitet.2
För att kunna få ett bättre beslutsunderlag är uppföljning och utvärdering viktig,
både av genomförda åtgärder och av cyklingen generellt. Uppföljning och
utvärdering är en viktig del inom kunskapsuppbyggnad och för att på sikt kunna
analysera effektsamband. I forskningsprojektet Mått och mätmetodik för
uppföljning av gång- respektive cykeltrafik finns värdefull information om
tillvägagångssätt.3

2
3

Boverket (2010), Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan
Trafikverket Publ.nr: 2012:088, Hur mycket cyklas det i din kommun?
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Effekter av åtgärder
Hälsotrampare
Hälsotramparkampanjer har direkt effekt på miljön och de deltagandes
hälsa eftersom det sker en överflyttning från bilresor till cykelresor.
Åtgärden har ingen effekt på tillgänglighet eller trafiksäkerhet. I Sverige
har flera projekt genomförts med gott resultat.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Syftet med åtgärden är att bidra till en överflyttning från bilresor till cykelresor.
Det bedöms att det är möjligt att överföra åtminstone 10-25 % av de korta
bilresorna till cykel4. Hälsotramparkampanjer genomförs främst på
arbetsplatser och vänder sig till vanebilister med lämpligt cykelavstånd till
arbetet. Åtgärden innebär att vanebilister med korta avstånd till arbetet
uppmuntras att huvudsakligen cykla till arbetet under en viss period, t.ex. 3
månader. Deltagarna skriver ett kontrakt, en överenskommelse, om att cykla
minst 3 dagar i veckan. Som uppmuntring får deltagarna kostnadsfria
hälsoundersökningar före och i slutet av testperioden och cykel- och
gångaccessoarer som t.ex. cykeldator eller regnställ.
UPPSALA LÄNS LANDSTING
Uppsala läns landsting initierade sitt första hälsocykelprojekt år 2003. Anställda
som åkte bil eller kollektivtrafik till jobbet uppmuntrades att börja cykla och de
som deltog i projektet fick regnställ, cykeldator och cykelhjälm. De två första
åren deltog cirka 100 personer per år, men då alla inte kunde erbjudas
konditionstest innan och efter projektets slut, reducerades antalet till cirka 50
personer.
EFFEKTER
Sedan år 2004 har totalt 480 anställda deltagit i hälsotramparprojekten. Över
80 % av deltagarna har klarat utmaningen att cykla minst 3 dagar per vecka
under teståret och 65 % har fortsatt att cykla minst lika mycket efter teståret.
Sjukfrånvaron bland de nya cyklisterna under de två första åren sjönk från 10 till
3 dagar per deltagare och år, vilket innebär att landstinget har sparat 1-3
miljoner kronor om året i minskad sjukfrånvaro. Samtidigt har behovet av
parkeringsplatser minskat med 200-250 per dag.

4

Trafikverket (2011) TRV 2011/19633, Ökad och säker cykling - delredovisning av regeringsuppdrag

VÄXJÖ KOMMUN OCH KRONOBERGS LANDSTING
Växjö kommun tillsammans med Kronobergs landsting genomförde under 2011 ett
Hälsotramparprojekt. Totalt deltog 130 personer vilka fick ett hälsotramparpaket
bestående av ett konditions- och hälsotest, cykelutrustning och information. Deltagarna
förband sig att ställa bilen minst tre dagar i veckan under sju månader och istället cykla
dessa dagar.
EFFEKTER
Av de 130 deltagarna i Växjös hälsotramparprojekt var 112 vanebilister. Dessa
uppskattas ha cyklat 151 000 km under de sju månaderna, vilket motsvarar en minskning
av koldioxidutsläpp med nästan 30 ton och en ekonomisk besparing på cirka 540 000 kr
(4 800 kr per deltagare).
Sjukfrånvaron sjönk i genomsnitt med 1 dag per deltagare och år för de deltagare som
mättes. Den lägre sjukfrånvaron innebär att projektet var lönsamt redan efter drygt ett år.
Bland flera av de som genomförde konditionstestet uppmättes klara förbättringar i
syreupptagningsförmåga och deltagarnas egen upplevelse av sin kondition steg markant
under projekttiden. Under projektets tid frigjordes dessutom 106 parkeringsplatser i
kommunen.
PROJEKTKOSTNAD
Totalkostnaden för att genomföra projektet i Växjö/Kronoberg var cirka 210 000 kr.
Kostnaderna bestod i inköp av utrustning till deltagarna, informationstillfällen samt
lönekostnader för personal som har hållit i projektet.

Övriga erfarenheter
Testresenär i kollektivtrafiken är en liknande åtgärd som har genomförts på
många håll i Sverige. Utvärderingar av testresenärsprojekt som genomförts i
Umeå pekar på att upp till 60-70 % av deltagarna fortsätter att resa kollektivt
regelbundet efter avslutat projekt. 5
Vidare läsning
Uppsala läns landsting, Hälsocyklare
Växjö kommun och Kronobergs läns landsting, Hälsotrampare

5

Be Green Umeå, www.begreenumea.se
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Gå och cykla till skolan
Positiva miljö- och hälsoeffekter uppnås genom att fler skolbarn går och
cyklar till skolan. Kampanjen bidrar till att fostra sunda vanor bland
barnen vilket ökar sannolikheten att de kommer fortsätta med aktiva
transporter i vuxen ålder. Kampanjen påverkar dessutom föräldrarnas
resebeteenden i allmänhet och leder till en minskning av antalet bilresor
till skolan i synnerhet. Vilken total effekt åtgärden har på
trafiksäkerheten är oviss, troligen är den positiv eftersom åtgärden leder
till färre fordonsrörelser kring skolmiljön samt att barnen får bättre
kunskap om trafikbeteende.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst
ESKILSTUNA
Eskilstuna kommun har arbetat med Gå och cykla till skolan-projekt sedan 2005.
I Hällby skola pågick ett projekt mellan 2009 och 2011, där aktiviteter som
inventering av skolvägar med elevernas hjälp, mörkerkväll för ökad förståelse för
reflexanvändning m.m. genomfördes.
EFFEKT
År 2009 delades enkäter ut till föräldrar till barn i årskurs 2, 3 och 4 på Hällby
skola. Dessa följdes sedan upp 2011, när barnen gick i årskurs 4, 5 och 6. År
2009 skjutsades 29 % av barnen till skolan medan motsvarande siffra var 5 %
2011. Andelen som cyklade hade ökat från 5 % till 21 %, och andelen som gick
hade ökat från 47 % till 64 %. Under 2012/2013 planeras en rad fysiska åtgärder
i trafikmiljön utifrån synpunkter från föräldrar, elever och medverkande konsulter.

För att uppnå resultat behövs
involvering av och samarbete mellan
elever, föräldrar och inte minst lärare
och skolan. Samtliga parter måste
informeras och engageras för att de
ska få en gemensam förståelse kring
problematiken och de åtgärder som
behöver vidtas. Det finns flera sätt att
organisera en gå och cykla till skolankampanj och genomförandet kan ske
i form av en rad aktiviteter. Nedan
presenteras två lyckade exempel från
Linköping och Eskilstuna.

LINKÖPING
I Linköping genomfördes ett omfattande gå och cykla till skolan-projekt under två
månader höstterminen 2005. Totalt deltog 18 skolor med ca 2 500 mellanstadieelever.
Under projekttiden genomfördes en rad aktiviteter där eleverna bland annat fick föra
resedagbok, pröva på teknikbana, rita in på europakartan hur långt respektive skola hade
färdats till fots och med cykel m.m. Dessutom involverades lokalpressen vilken
publicerade en rad artiklar om uppnådd reslängd och koldioxidbesparing.
EFFEKT
Innan projektet startade uppgav 15 %, 375 föräldrar, att de skjutsade sina barn till skolan.
Enkäten som skickades ut efter projektet visade att bilskjutsandet hade minskat med
40 % vilket motsvarar cirka 150 bilister. projektet bidrog till 3,3 ton minskade
koldioxidutsläpp.
Gå och cykla till skolan-kampanjen och problematiken kopplat till föräldrars bilskjutsande
till skolan fick stort genomslag i Linköping i och med att lokalpressen engagerades, i en
undersökning ett och ett halvt år efter projektets slut uppgav 50 % av linköpingsborna att
de kände till projektet.
PROJEKTKOSTNAD
Projektet i Linköping kostade drygt 100 000 kr i materiel samt 1,5 månaders arbetstid för
möten och administration.

Vidare läsning:
Linköping, Gå och cykla till skolan
Eskilstuna, Gå och cykla till skolan, Hällby skola
NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
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Riktad information eller direktbearbetning för förändrade resvanor
Direktbearbetning för omflyttning av bilresor till gång-, cykel-, och
kollektivtrafikresor ger främst positiva effekter på miljö och hälsa.
Trafiksäkerhetseffekten är oviss och svårbedömd, beroende på vilken typ
av information som ges kan den indirekt vara både positiv och negativ.
Effekten på tillgängligheten bedöms vara oförändrad.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Riktad information eller direktbearbetning är sätt att påverka människor till
mer hållbara resvanor. Genom information och dialog uppmärksammas de
medverkande kring transporters påverkan på miljö och den egna livsstilen,
samtidigt som de får råd och uppmuntran för att ändra sitt resebeteende.
Åtgärden kan genomföras genom diverse kanaler och rikta sig till vanebilister i
både hushåll och företag.
Direktbearbetning innebär att boende (hushåll eller individer) och/eller
arbetande i geografiskt avgränsade områden kontaktas med syfte att få till stånd
ett förändrat resebeteende. Åtgärden är inte minst viktig vid nybyggnation eller
större förbättringsarbeten i cykelinfrastrukturen för att uppmärksamma det
genomförda arbetet. Informationen kan spridas på många olika sätt, t.ex. via
telefonsamtal, hembesök, hemskickad reklam, via strategiska hemsidor eller
marknadsföring i form av skyltar och kampanjer etc., men till skillnad från
massutskick är mottagargruppen noga utvald.
RESCOACHNING LUNDBY
I göteborgsstadsdelen Lundby bjöds vanebilister in för att medverka i ett rescoachningprojekt som pågick mellan augusti 2006 och februari 2007. Målet var att få bilister som
sällan använder andra färdmedel att åka mindre bil. 68 personer deltog aktivt i projektet. I
projektet erbjöds deltagarna rescoachning på grupp- eller individnivå, föreläsningar,
gruppmöten, hälsoundersökningar och praktisk hjälp. Deltagarna skrev kontrakt med
Lundby Mobility Centre om att ställa bilen minst tre dagar i veckan under projekttiden och
istället promenera, cykla eller åka kollektivt.
EFFEKTER
Utvärderingen av deltagarnas resvanor före och efter projektet i Lundby visar att antalet
bilresor minskade väsentligt. Andelen resor med bil till och från arbetet minskade från
67 % före projektet till 27 % efter. Antalet deltagare som körde bil till arbetet varje dag
minskade från 25 till 2 personer. Före projektet var det 1 person som cyklade och 1 som
promenerade till arbetet varje dag, efter projektet hade antalet stigit till 9 respektive 13
stycken.

DIALOG MED HUSHÅLL I GÖTEBORGSREGIONEN
Göteborgsregionen i samarbete med Västtrafik kontaktade under åren 2008-2010 hushåll
i regionen inom projektet Dialog med hushållen med syfte att minska antalet bilresor.
Totalt mottog cirka 39 000 hushåll hemskickat informationsmaterial om hur deras
färdmedelval påverkar människa och natur. Därefter följdes utskicket upp med ett
telefonsamtal (ca 29 000 kontaktades) där det diskuterades hur just det specifika
hushållet skulle kunna göra sina resor mer miljövänliga. Ytterligare information skickades
sedan till de som så önskade och ett provåkarkort för kollektivtrafiken erbjöds dem som
inte reste kollektivt regelbundet.
EFFEKTER
Ett år efter dialogen gjordes en slumpmässig uppföljning bland 1 500 hushåll för att se
hur deras resvanor hade förändrats. Dessa jämfördes sedan med en grupp om 500
hushåll som inte hade bearbetats med dialog och information utan som endast fick
besvara frågor om sina resvanor.
I uppföljningen framkom att de bearbetade hushållen hade minskat sin bilkörning med i
genomsnitt 111 mil på ett år, medan de obearbetade hushållen hade en i stort sett
oförändrad bilanvändning (+ 1,96 mil per år). Den bearbetade gruppens minskade
bilanvändning ledde till en koldioxidbesparing på cirka 15 300 ton på ett år. I utvärdering
dras slutsatsen att ingen effekt på bilinnehav kan ses på kort sikt, men att tendensen är
att ett visst bilåkande har förts över till kollektivtrafik, gång och cykel. En annan effekt var
att de bearbetade hushållen planerade sina resor med bil bättre vilket kan ha lett till att
visa resor helt har uteblivit.
PROJEKTKOSTNAD
Projektorganisationen arbetade under 2007-2011 och totalkostnaden var 7,56 miljoner kr.
I kostnaden ingår samtliga personalkostnader, utgifter för kollektivtrafikkort,
utvärderingsrapporter etc.

Övriga erfarenheter
Syftet med föregående exempel var att minska bilanvändningen hos enskilda
individer. Arbetssättet bedöms dock med framgång kunna tillämpas även för att
öka cykling.
I slutrapporten av Dialog med hushållen ges en rad värdefulla
rekommendationer och råd kring projektet.
Vidare läsning/kontaktuppgifter:
Göteborgs stad (2007), Rescoachprojekt i Lundby
Göteborgsregionen, Västtrafik (2011), Dialog med hushållen
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Cykelreseplanerare på internet och cykelkarta
Webbaserade reseplanerare och cykelkarta gör det enklare för cyklisten
att välja bästa väg vilket gör målpunkter mer lättillgängliga med cykel. Att
förbättra tillgängligheten har potential att leda till ökat cyklande, men det
är osäkert i vilken utsträckning och hur det i sin tur leder till att positiva
miljö- och hälsoaspekter uppnås.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Reseplanerare ger bra och användbar information om hur man bäst tar sig
mellan två punkter. I många reseplanerare kan användaren välja specifika
färdmedel vilket innebär att man enkelt kan jämföra exempelvis cykelresor mot
bilresor, dels i fråga om restid och avstånd, men även ur hälso- och
klimatsynpunkt. Cykelns relativa fördelar kontra bilen är viktiga att
uppmärksamma och är en aspekt som har potential att öka cyklandet.
Cykelkartan informerar precis som cykelvägvisningen, om befintliga möjligheter
att cykla. Cykelkartan vägleder och gör staden mer orienterbar och är dessutom
ett sätt att marknadsföra särskilda målpunkter i området och cykling i
allmänhet.
MALMÖ
Malmö lanserade sin cykelreseplanerare 2008, vilken numer är en integrerad del av
Skånetrafikens reseplanerare (www.skanetrafiken.se) och på hemsidan www.trafiken.nu.
I nämnda reseplanerare kan användaren välja önskad start- och målpunkt och färdsätt
och få fram färdväg, beräknad restid, kostnad samt miljöbelastning.
Användaren kan antingen välja cykel som enda färdmedel för att få reda på cykelavstånd,
färdväg (både i text och på karta) och ungefärlig restid, eller välja cykel i kombination med
kollektivtrafik och bil för att erhålla en jämförelse av de olika färdsätten.
GÖTEBORG
Förutom grundläggande parametrar som avstånd och restid visar Göteborgs
cykelreseplanerare information angående hur många kalorier som förbränns under resan,
samt hur stor andel av föreslagen rutt som är på cykelbana. I Göteborgs
cykelreseplanerare ingår även Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Kungälvs
kommuner, vilket gör det möjligt att söka rutter över kommungränserna.

KUNGSBACKA
Kungsbacka stad tog både fram en cykelkarta och publicerade cykelsidor (inte
en reseplanerare) på kommunens hemsida i och med informationsprojektet
Förändrat kortväga resande.
EFFEKT
I en efterföljande utvärdering framkom att 33 % (av 381 svarande) kände till
cykelkartan, medan 10 % uppgav att de kände till cykelsidorna på internet. Totalt
sett var det 12 % som faktiskt hade använt cykelkartan eller cykelsidorna eller
bådadera. Det framkom även att äldre personer hade betydligt högre kännedom
om den traditionella cykelkartan än yngre, däremot kunde ingen skillnad ses
bland ålderskategorier för cykelsidorna på internet.

Övriga erfarenheter
Cykelreseplanerare som verktyg har på senare år blivit mer lättillgängligt i och
med smarta mobilers breda intåg, reseinformation kan enkelt inhämtas både
innan och under resan. Det finns en stor utvecklingspotential med olika typer av
mobilapplikationer, där cykelreseplaneraren kan integreras med övrig
trafikinformation, topografiska förhållanden, väderlek etc.
Att aktivt marknadsföra cykelreseplaneraren och kartan är en viktig
kompletterande åtgärd för att invånare och turister ska få upp ögonen för den.
Båda verktygen är intimt förbundna med skyltning och vägvisning av
cykelvägarna för att upplevelsen för cyklisten ska bli optimal.
Önskvärt är om stadens cykelvägar är namngivna (likt övriga gatunätet), annars
får användare diffus information likt ”cykla 400 m på cykelbana, sväng sedan
vänster in på cykelbana och fortsätt 200 m…”.
Vidare läsning
Skånetrafiken, Malmös reseplanerare
Göteborgs Stad, reseplanerare
Zajc (2012), Cykeln – det hållbara färdsättet. En utvärdering av
informationsprojektet Förändrat kortväga resande i Kungsbacka kommun och
om möjliga tillvägagångssätt för att fler ska välja att färdas med cykel.
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Skyltning och cykelvägvisning
Attraktiv skyltning och cykelvägvisning förenklar cyklandet och ökar
orienterbarheten. Åtgärden har en direkt påverkan på cyklisternas
tillgänglighet. Åtgärdens effekter på miljö och hälsa är avhängigt hur
mycket cyklandet kan öka till följd av cykelvägnätets ökade
attraktionskraft. Det är osäkert hur trafiksäkerheten påverkas av
förbättringar i cykelvägvisning.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Bra cykelvägvisning hjälper de som redan cyklar, besökare och nya cyklister att
orientera sig och finna snabba och säkra cykelvägar. Cykelvägvisning är även ett
enkelt sätt att marknadsföra cykeltrafik och på så vis attrahera nya cyklister.
Skyltning gör cykelnätet orienterbart och möjliggör att resa utan karta,
dessutom indikerar bra skyltning att kommunen satsar på cykel som färdmedel.

Likt vägvisning i biltrafiknätet bör cykelvägvisningen vara kontinuerlig och visa
viktiga målpunkter och avståndet till dem. Längs cykelnätet ska vägvisning
finnas varje gång det kan uppstå tvivel om vägval för att förenkla resan.
Vägvisning bör finnas för såväl lokala målpunkter som för regionala.

BOLZANO
1999 tog Bolzano fram sin ”Cycle mobility plan of Bolzano”. I cykelplanen utarbetades en
gemensam design med en logga för alla aktiviteter som rör cykling, inklusive vägvisning.
Målet var att göra cykling till en lika viktig och respekterad del av transportsystemet som
andra färdmedel. En del i det hela var att utveckla ett koherent vägvisningssystem, där
alla åtta huvudcykelvägarna identifieras med olika färger. Cykelkarta och cykelvägvisning
följer samma design där stråkens färger illustreras i både karta och på skyltar.
EFFEKT
Mellan 2001 och 2005 ökade andelen som färdas med cykel i Bolzano från 17,5 % till
25 %. En kraftig ökning av cykling vintertid har också observerats.

Förutom att leda till bättre orienterbarhet och upplevd trygghet ger även de
skyltade stråken en indikation om vilka av kommunens cykelvägar som är
prioriterade i fråga om drift- och underhåll. Att tydligt markera vilka cykelvägar
som är prioriterade är dels en trygghetsfaktor för cyklister, men bidrar även till
positiva säkerhetsaspekter. Cyklisterna får en snabb överblick över vilka
cykelvägar som exempelvis är mest lämpade att cykla på i vinterväglag vilket kan
reducera antalet olyckor jämfört med om cyklisterna väljer andra, ickeprioriterade, stråk i större utsträckning.
Cykelvägvisning fungerar även som reklampelare för cykling där varje skylt
uppmärksammar cykel som färdmedel. I vilken utsträckning cykelvägvisning
kan bidra till ett ökat cyklande totalt sett är ovisst, däremot pekar studier på att
kompletteringar eller uppgraderingar av informationen om befintliga cykelstråk
kan öka användningen i just det stråket6. När uppgradering av
cykelinfrastrukturen har genomförts är det därför väsentligt att tydligt skylta till
stråken för att cyklisterna ska hitta dit och på så vis öka användningen
ytterligare.
Övriga erfarenheter
Cykelvägvisningen måste sättas upp sammanhängande från start till mål
eftersom avbrott i vägvisningen skapar förvirring. Det är också viktigt att
vägvisningen ses över och underhålls frekvent så att inte skyltarna har
vandaliserats, slitits loss eller ställts om och visar felaktig väg.
Vidare läsning
SKL, Trafikverket (2010), GCM-Handbok – Utformning, drift och underhåll
med gång-, cykel och mopedtrafik i fokus
SKL (2012), Vägen till ett cyklande samhälle – Goda exempel på kommunal
planering
ELTIS database, Bike mobility in Bolzano

6

Ljungberg, Christer (1981), Cykelstråk i Lund – effekter av komplettering och informationskampanj. BFR
Rapport R116:1981, Byggforskningsrådet. Stockholm
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Cykelparkering
Bra och säker cykelparkering nära målpunkt ökar tillgängligheten för
cyklisten främst genom att fler personer vågar cykla och inte avstår för att
man är rädd för att cykeln ska bli stulen eller skadad, men också för att
den totala restiden minskar vid en placering närmare målpunkten och att
bekvämligheten ökar. Studier pekar på att attraktiva cykelparkeringar
kan öka cyklandet vilket leder till positiva miljö- och hälsoeffekter om det
är bilresor som ersätts. Åtgärdens påverkan på trafiksäkerhet är okänd.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Attraktiva cykelparkeringar bör vara väl placerade, utrustade med väderskydd
och ha stöldsäker låsanordning. De behövs såväl vid bostaden som vid
arbetsplatsen och andra målpunkter, inte minst vid bytespunkter.
Cykelparkeringar är, förutom en bättre service till de som redan cyklar, även ett
sätt att marknadsföra cyklandet som färdmedel. Med säkra cykelparkeringar
vågar cyklisterna använda bättre cyklar vilket är positivt ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
HELA RESAN – CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK
Cykel fungerar som färdmedel för anslutningsresor till regional kollektivtrafik.
Andelen som cyklar till tåg är ungefär lika stor som andelen som cyklar generellt i
tätorter. En stor andel av de personer som inte cyklar till stationer, utan istället går
eller åker buss dit, motiverar detta med bristfällig cykelparkering vid stationen. Bra
cykelparkering vid bytespunkter kan medföra att cykel i kombination med
kollektivtrafik blir ett alternativ till bil vid exempelvis arbetspendling.
Med bättre förutsättningar att cykla till stationer gynnas kollektivtrafiken eftersom
upptagningsområdet ökar, samtidigt som individens totala restid minskar om man
jämför med om denne istället skulle ha promenerat. Försök vid regionala bussar
visar att andelen anslutningsresor med cykel till hållplatser ökar med i genomsnitt
14 % när det anläggs cykelparkering där. En optimal cykeltillgång både före och
efter kollektivtrafiknätet, som t.ex. förvaringsmöjlighet i båda ändarna av resan,
beräknas öka användandet av kollektivtrafiken med 14 %, både pga. nygenererat
resande och pga. överföring av bilresor.

Investeringskostnaden för cykelparkering är ca 2 000 kr per
cykelparkeringsplats för enkel standard. Kostnaden är ca 4 000 kr per plats om
det gäller god cykelparkering med tak, möjlighet att låsa fast cykeln till ramen
etc. (uppräkning utifrån Naturvårdsverket 2005: rapport 5456). Att bygga ett
cykelgarage kan kosta ytterligare minst det dubbla per plats och där blir
driftskostnaden mera påtaglig. Exempelvis bedömdes kostnaden för att bygga
ett tvåvånings cykelgarage med 200 cykelplatser vid tågstationen Triangeln i
Malmö bli 18 miljoner, dvs. 9 000 kr per plats.

ATTRAKTIV CYKELPARKERING VID ARBETSPLATSER
Utländska studier visar att cykelparkeringar kan öka cyklandet med 8-13 % där
8 % avser utomhusparkering och 13 % avser stöldsäkra cykelgarage på
arbetsplatser som saknar befintlig cykelparkering. Tillgång till dusch höjer
cyklande ytterligare till 22 %. Enligt en studie i Stockholm värderades
cykelparkering direkt vid målpunkten 6 kr per resa. I en annan studie i Stockholm
var det 35 % av cykelpendlarna som skulle cykla oftare om de fick stöldsäkrare
cykelparkering.

Övriga erfarenheter
I många kommuner har man tagit fram en cykelparkeringsnorm för att reglera
antalet cykelparkeringsplatser vid nybyggnation. Cykelparkeringstal kan också
användas för att bedöma behovet av cykelparkering i befintlig bebyggelse. I
GCM-handboken anges exempel på normer för antalet cykelplatser vid bostäder,
arbetsplatser, skolor, butiker och idrottsanläggningar. Genom att reglera
cykelparkering i detaljplaner kan man säkerställa att cykelparkering inte glöms
bort.
Cyklar som parkeras informellt vid husväggar och kedjas fast kring lyktstolpar
utgör ett hinder för personer med syn- och rörelsenedsättningar samt för
räddningstjänsten och varuleveranser. Åtgärden medför således en ökad
tillgänglighet även för andra samhällsgrupper.
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Samhällsekonomiska effekter av cykelparkering
Exemplet avser investering i stöldsäker och väderskyddad cykelparkering vid en
stor arbetsplats. Arbetsplatsen har 1 200 anställda, varav 50 % bor inom
cykelavstånd (8 km) och de har i genomsnitt en reslängd på 5 km. Andelen som
cyklar är 5 % vilket motsvarar 60 personer före eller 120 cykelresor per
arbetsdag.
I utgångsläget finns det 50 enkla cykelställ, men företaget investerar i cykelställ
med högre standard med plats för 60 cyklar. Kostnaden är 4 000 kr per plats
dvs. totalt 240 000 kr. Samtidigt passar man på att se över dusch- och
ombytesmöjligheter och genomför enkla åtgärder till en kostnad om 60 000 kr.
Den ökade driftskostnaden antas vara 5 % av investeringskostnaden dvs. 15 000
per år. Livslängden beräknas till 10 år.
Cykelsäsongen för orten är ca 6 månader lång (ca 120 arbetsdagar). Med den
nya cykelparkeringen ökar antalet cykelresor med 8 %, dvs. det blir 10 nya
cykelresor per dag. Hälften av dessa hade i annat fall gjorts med bil.
Gemensamma antaganden
Åtgärd
Kostnad (kr)
Period
Effekt cykelflöde
Effekt restid
Effekt bekvämlighet
Effekt trafiksäkerhet

Stöldsäker och väderskyddad cykelparkering vid
en stor arbetsplats med 60 platser
300 000kr i investering, 15 000 i årlig drift
10 år, cykelsäsong om 120 arbetsdagar
+8 % fler cykelresor, varav hälften från bil
Ingen, 16 km/h antages
Motsvarande 6 kr/resa till arbetet
Ej antagen riskreduktion, trafiksäkerhetsstandard
motsvarande cykelbana antages

De ursprungliga 60 personerna som cyklade drar också nytta av den förbättrade
standarden genom ökad bekvämlighet. Bekvämligheten ökar med motsvarande
6 kr per cykelresa till arbetsplatsen (vilket i GC-kalk har simulerats genom att gå
från en bekvämlighetsklass cykelfält på gata till cykelbana vid väg).
Trafiksäkerhetsstandarden är i exemplet motsvarande cykelbana, vilket innebär
att det enbart uppstår cykel-singelolyckor och inte kollisioner med motorfordon
(vilket i GC-kalk har simulerats genom att sätta motorfordonsflödet till 0
fordon).
Exempel 1 – Lönsamt fall
Nyttan beräknas till 956 000 kr. Den största vinsten, knappt 500 000 kr,
uppkommer på grund av externa effekter och då främst hälsoeffekter. Den
upplevda minskade restiden värderas till ca 400 000 kr. Den förbättrade
standarden medför också en ökad bekvämlighet. Bekvämligheten ökar med
motsvarande 6 kr per cykelresa till arbetsplatsen
Nettonuvärdeskvoten blir 1,09, för varje investerad krona får man tillbaka drygt
1 kr i vinst. I exemplet har inte effekt på minskad fordonskostnad beräknats,
vilket innebär att nyttan troligtvis är större än den beräknade, se nedanstående
tabell.

Exempel 2 – Gränsfall
Samma initiala antaganden har gjorts som för exempel 1, bortsett från hur
många cyklister som berörs av åtgärden. Om antalet cykelresor är lägre i
utgångsläget blir inte nyttan lika stor. I exempel 2 görs det endast 68 cykelresor
per dag, vilket motsvarar att det är 34 personer som cyklar till och från arbetet
per dag.
Nyttan om antalet cykelresor ökar med 8 % blir cirka 529 000 kr och uppväger
inte investerings- och driftskostnaden. Nettonuvärdeskvoten 0 innebär att för
varje investerad krona fås en krona tillbaka.

Antagande och utfall
Antal cykelresor per dag
Summa nettonytta (n)
- varav restid (kkr)
- varav för nya cyklister (kkr)
- varav externa effekter (kkr)
- varav hälsoeffekter (kkr)
- resp. korttidsfrånvaro (kkr)
- singelolyckor (kkr)
Nettonuvärdeskvot (n-k)/ik

Exempel 1 – Lönsamt
exempel
120
956
396
16
487
418
114
- 63
1,09

Exempel 2 –
Gränsfall
68
529
224
9
263
226
61
- 34
0

+ 1 200
+ 22 500

+ 648
+ 12 150

+ 6 000
+ 61
- 567

+ 3 240
+ 33
- 306

Förändring vad gäller
Antal cykelresor per säsong
Total restid cykel (min) per säsong
Totalt trafikarbete cykel
(km)/säsong
Hälsoeffekt per säsong (kkr)
CO2-utsläpp (kg) per säsong

Vidare läsning
SKL, Trafikverket (2010), GCM-Handbok – Utformning, drift och underhåll
med gång-, cykel och mopedtrafik i fokus
WSP (2011), Parkering i storstad. Litteraturstudie om cykelparkering
Malmö Stad, Allmänt om cykelparkering
Naturvårdsverket (2005), Den samhällsekonomiska nyttan av
cykeltrafikåtgärder
Boverket (2010), Gör plats för cykeln
Trafikverket (2010), Cykelparkering vid resecentrum
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Vinterväghållning
Vinterväghållning har framförallt en positiv effekt på trafiksäkerhet,
tillgänglighet och framkomlighet. Om fler väljer att cykla vintertid till
följd av standardhöjningen av cykelvägen fås även positiva effekter på
miljö och hälsa. Att satsa på vinterväghållning signalerar att cykel är ett
högt prioriterat färdmedel i kommunen vilket även är en viktig
marknadsföringsfaktor.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

För att möjliggöra året runt-cykling behövs bra snöröjning där snödjupet inte
bör överstiga 3 cm och bra halkbekämpning. Bra snöröjning har stor betydelse
för valet att cykla eller inte, medan halkbekämpning har störst betydelse för
trafiksäkerhet.
Förbättrad vinterväghållning gynnar alla som redan cyklar året runt, men är
också en åtgärd som skulle få fler
att välja att cykla vintertid.
Vinterväghållning ska omfatta
samtliga cykelvägar i kommunen,
men på grund av resursbrist bör de
prioriterade och mest frekventerade
stråken åtgärdas först.
Upptagning av vintersand brukar
normalt räknas till
vinterväghållning även om det
genomförs vid
barmarksförhållanden. Så fort snön
och isen har smält undan måste
cykelvägen sopas ren från sand.
Huvudvägnätet för cykel bör
åtgärdas först då det är de ytor som
har sandats mest under vintern,
varefter resterande cykelvägar
måste sopas. En cykelväg bör
generellt sopas mer frekvent än en
bilväg, eftersom bilvägen
"automatiskt" rensas från skräp till
följd av motortrafikens tyngd och
hastighet.

POTENTIAL
På vintern minskar cyklandet betydligt i Sverige. Enligt en enkätundersökning i Luleå och
Linköping svarade mer än var tredje tillfrågad att en förbättrad vinterväghållning skulle få
dem att cykla oftare. Snöröjningen ansågs vara av störst betydelse för valet att cykla,
medan halkbekämpning ansågs viktigt sett till olycksrisken. Enligt enkäten bedömdes en
god vinterstandard öka cykelpendlandet med 18 % och minska bilpendlingen med 6 %.
Andra studier visar på liknande resultat där otillräcklig snöröjning och utebliven
halkbekämpning framkom som främsta orsaker till att välja andra färdmedel än cykel
under vintern.
GÄVLE
I Gävle är skötsel av cykelvägar en prioriterad fråga och i kommunens cykelplan anges
klart och tydligt att det ska vara möjligt att cykla trafiksäkert under hela året. De
prioriterade gång- och cykelvägarna ska vara snöröjda innan klockan 06.30 och/eller
16.00 under vardagar för att vara färdigställda när de större trafikflödena infaller.
UMEÅ
I Umeå delas sandupptagningen på cykelvägarna in i grovupptagning och finupptagning.
Först genomförs en grovsopning på stadens mest trafikerade gång- och cykelvägar. I
samband med grovsopningen lämnas partier som fortfarande är täckta med snö och is för
att sedan åtgärdas vid finsopningen. Efter att all snö och is har smält undan sker den
slutliga sopningen. När sandupptagningen inleds beror på väderleken, men vanligtvis i
april och hela nätet beräknas vara färdigt i början av juni.

Den årliga kostnaden för vinterdriften varierar mellan 6 och 33 kronor per
meter gång- och cykelväg. Kostnaden varierar beroende på klimat,
ambitionsnivå etc. och kan också variera stort från ett år till ett annat inom en
och samma kommun pga. olika vinterförhållanden. I Gävle skulle man vilja
erbjuda cyklisterna en högre driftstandard vintertid, men anser att det blir för
dyrt. En skärpning av startkriteriet för snöröjningen från dagens 4–6 cm till 2
cm snödjup, skulle innebära en ökad kostnad med ca 500 000 kr årligen, vilket
motsvarar en kostnadsökning på 20 %.
Övriga erfarenheter
Halkolyckor bland cyklister är betydligt vanligare på separerad cykelbana än på
vägsträckor, varför förbättrade rutiner för vinterväghållning på cykelbanor är
nödvändigt. När snö och is har smält undan är det viktigt att sand och grus
sopas undan så snart som möjligt för att cykelvägarna ska återfå bästa friktion.
Mellan april och september är löst grus den vanligaste halkorsaken.
Sandupptagning bör även ske under vintermånaderna då barmarksförhållanden
råder.
Cyklister upplever framförallt tidig och sen vinter, då det ofta är omslag från
kallt till milt töväder, som en särskilt problematisk period. Under ihållande
vinterförhållanden blir det inte lika isigt och bättre framkomlighet för cyklister.
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Samhällsekonomiska effekter av vinterväghållning
Exemplet avser en cykelväg mellan en huvudort och en närliggande ort på 5 km
avstånd som hittills inte haft någon vinterväghållning. Vinterväghållning införs
från tidig morgon och upprepas vid behov på eftermiddagen så att pendlare kan
pendla året runt. Kostnaden är 20 kr per meter, dvs. 100 000 kr.
Vintersäsongen för orten är ca 4 månader lång (ca 80 arbetsdagar). Antalet
cyklister på stråket är normalt 500 och halveras på vintern till 250 (enkel
riktning). Med vinterväghållningen som inleds ökar antalet cyklister med 20 %,
dvs. 50 personer eller 100 nya resor i båda riktningarna. Hälften av dessa hade
annars gjorts med bil.
De ursprungliga 250 cyklisterna drar också nytta av den förbättrade standarden
genom minskad restid och ökad bekvämlighet. Vinterhastigheten var tidigare 12
km/h, men med vinterväghållningen så ökade den till mera normala 15 km/h,
vilket innebär att cyklisternas restid på den aktuella sträckan minskar från 25 till
20 minuter. Bekvämligheten ökar också motsvarande 2 kr per cykelresa, vilket
motsvarar en skillnad i restidsvärdering på ca 5 kr/h.
Gemensamma antaganden
Åtgärd
Kostnad (kr)
Period
Effekt cykelflöde
Effekt restid
Effekt bekvämlighet
Effekt trafiksäkerhet

Vinterväghållning av 5 km cykelbana
100 000kr/vintersäsong (20 kr/m)
Vintersäsong om 80 arbetsdagar
+20 % fler cykelresor, varav hälften från bil
Från 12 till 15 km/h
Motsvarande 5 kr/timme el 2 kr per cykelresa
Ej antagen riskreduktion, trafiksäkerhetsstandard
motsvarande cykelbana antages

Exempel 1 – Lönsamt fall
Nyttan för vintersäsongen beräknas till cirka 686 000 kr. Den största vinsten,
knappt 500 000 kr uppkommer på grund av minskad restid, och då främst för
tidigare vintercyklister.
Externa effekter uppgår till cirka 146 000 kr vilket främst består av hälsoeffekter
och minskning av korttidsfrånvaro. Nytto-kostnadskvoten blir 4,5. I exemplet
har inte någon riskreduktion antagits, vilket innebär att trafiksäkerhetsnyttan
troligtvis har underskattats.
Exempel 2 – Gränsfall
I detta exempel är förutsättningarna desamma som i exempel 1, bortsett från
hur många cyklister som berörs av åtgärden. I exempel 2 görs det i utgångsläget
90 cykelresor i stället för 500 som i förra fallet. Detta motsvarar att det är ca 45
cyklister som använder stråket för sina resor till och från arbetet per dag.
Nyttan blir motsvarande drygt 5 gånger mindre än i föregående exempel och är
densamma som kostnaden, för varje investerad krona fås en krona tillbaka.
Observera att det inte har räknats med någon nytta på grund av trafiksäkerhet i
detta fall.

Antagande och utfall
Antal cykelresor per dag
Summa nettonytta (n)
- varav restid (kkr)
- varav för nya cyklister (kkr)
- varav externa effekter (kkr)
- varav hälsoeffekter (kkr)
- resp. korttidsfrånvaro (kkr)
- singelolyckor (kkr)
Nyttokostnadskvot (kr) (n-k)/k
Förändring vad gäller
Antal cykelresor per säsong
Total restid cykel (min) per säsong
Totalt trafikarbete cykel
(km)/säsong
Hälsoeffekt per säsong (kkr)
CO2-utsläpp (kg) per säsong

Exempel 1 – Lönsamt
exempel
500
686
483
48
146
88
92
- 48
4,5

Exempel 2 – Gränsfall
90
123
87
8,7
26
15
16
-9
0

+ 8 000
- 40 000

+ 1 440
- 7 200

+ 40 000
+ 440
- 3 780

+ 7 200
+ 79
- 680

Vidare läsning
SKL, Trafikverket (2010), GCM-Handbok – Utformning, drift och underhåll
med gång-, cykel och mopedtrafik i fokus
VTI (2011), Rapport 726, Cykelvägars standard – En
kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll
Naturvårdsverket (2005), Den samhällsekonomiska nyttan av
cykeltrafikåtgärder
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Drift och underhåll övrig säsong
Visst drift- och underhållsarbete är även nödvändigt under de månader
som inte innefattas av vintersäsongen. Drift- och underhållsåtgärder har
direkt påverkan på cyklisternas komfort, framkomlighet och
trafiksäkerhet. En hög standard på drift och underhåll av cykelvägnätet
höjer statusen för cykel som färdmedel och välskötta cykelvägar ökar
attraktiviteten, vilket är en aspekt som kan få fler att cykla. Väl
underhållna cykelvägar minskar även risken för olyckor.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Drift och underhåll av en cykelväg består av åtgärder som måste genomföras för
att säkerställa cykelvägens komfort, säkerhet och framkomlighet, men även för
att bevara konstruktionens värde. Singelolyckor är det största
säkerhetsproblemet för cykeltrafiken och väghållarna har ett stort ansvar för
detta.
Sopning av cykelvägnätet (som inte innefattas av sandupptagning efter vintern)
görs främst av hygieniska och estetiska skäl, och motverkar även uppkomsten av
ogräs. Överbliven sand och grus från vinterunderhållet leder till sämre friktion
vilket ökar risken att köra omkull. Att hålla beläggningen fri från lösa grenar,
löv, glassplitter och sten är en viktig åtgärd för att förhindra singelolyckor och
punktering.
Siktröjning av skymmande buskar och träd är en viktig säkerhets- och
trygghetsåtgärd. Lågt hängande grenar och annat inväxande buskage är en
säkerhetsrisk då grenar riskerar att fasta i hjulet eller att cyklisten tvingas väja
hastigt. Genom att glesa ut närbeläget buskage följer också en bättre
överblickbarhet vilket ökar trygghetskänslan, samtidigt synliggörs även
cyklisterna bättre själva för andra trafikanter vilket minskar risken för
kollisionsolyckor.
Andra problem som kan uppstå är rotinträngning, potthål och sprickor i
beläggningen.
EFFEKTER
Det är tydligt att många faktorer relaterade till drift och underhåll påverkar
cyklisters komfort, framkomlighet och val av färdmedel. Vill man främja
cykeltrafiken är det viktigt att metoder och strategier för drift och underhåll tar
hänsyn till cyklisternas framkomlighet och komfort och inte enbart till deras
säkerhet.

Övriga erfarenheter
Halkolyckor är en vanligt förekommande singelolyckstyp, med varierande orsak
under året. Under vintermånaderna är is och snö den vanligaste halkorsaken,
medan löst grus på vägbanan är den vanligaste orsaken april till september.
Att med fysiska åtgärder, likt utglesning av buskage, verka för ökad trygghet
längs cykelbanor är även en jämställdhetsfråga då kvinnor i högre grad än män
upplever skogspartier eller icke-transparenta buskage som otrygga.

Det är viktigt att tillgodose framkomligheten för cyklister när ett bygge pågår.
Vidare läsning:
SKL, Trafikverket (2010), GCM-Handbok – Utformning, drift och underhåll
med gång-, cykel och mopedtrafik i fokus
VTI (2011), Cykelvägars standard – En kunskapssammanställning med fokus
på drift och underhåll
VTI (2007), Cyklisters syn på cykelvägars standard – Fokusgrupper i Umeå
och Linköping
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Uppföljning och kontroll av drift och underhåll
Drift och underhåll av en cykelväg påverkar de allra flesta
kvalitetskriterier som ställs på en cykelväg. En förutsättning är att det
finns en systematisk uppföljning och kontroll. Drift och underhåll har
stor betydelse för cyklisternas säkerhet och komfort vilket är en
attraktivitetsfaktor för att välja cykel som färdmedel. Att systematiskt
följa upp cykelvägnätets standard och därmed kunna åtgärda brister på
ett tidigt stadium är viktigt ur både cyklistens och väghållarens synvinkel.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

Uppföljning och kontroll behöver göras av flera anledningar. Dels för att få
bättre information om brister i cykelvägnätet och snabbt kunna åtgärda dem
innan de har blivit akuta och därmed betydligt mer kostsamma att åtgärd, dels
som uppföljning och kontroll av entreprenörernas arbete för att säkerställa att
de uppfyller överenskomna krav.
Heltäckande kontroll av en kommuns cykelnät är både tidskrävande och
kostsamt varför allmänheten bör nyttjas. Medborgarna enkelt kunna rapportera
problem, exempelvis via en särskild cykeltelefon eller e-postadress.
En cykeltelefon, ett nummer att ringa för felanmälningar gällande
cykelinfrastrukturen, är en enkel åtgärd för att snabbt kunna komma tillrätta
med små brister som skapar stora problem och irritation hos vardagscyklister. I
och med smarta telefoner, med inbyggd GPS, finns stor potential att utveckla
många kommuners rapporteringssystem för att få reda på exakt position.
Förutom drift- och underhållsfrågor kan allmänheten även komma med idéer
och påtala andra förbättringspunkter via cykeltelefonen.

BORLÄNGE
Borlänge inventerar sedan 2002 hela sitt cykelnät varje sommar. Inventeringen
genomförs på cykel med GPS-utrustning och täcker in aspekter som beläggning,
växtlighet, hinder i cykelbanan etc. Informationen från den årliga inspektionen samt
allmänhetens synpunkter ligger till grund för åtgärdernas karaktär och omfattning.
De uppföljningar och kontroller som har genomförts I Borlänge har lett till bra respons för
behovet av cykelåtgärder. Anslaget för ny beläggning fördubblades exempelvis år 2005
för att kunna åtgärda de brister som inventeringen visade.
VÄXJÖ
Växjö kommun har inrättat en cykeljour dit allmänheten uppmuntras att ringa för och
rapportera om krossat glas på cykelbana, nedfallna träd och grenar, trasig beläggning
etc. Cykeljouren är öppen under kontorstid måndag-fredag, efter kontorstid hänvisas
medborgarna till en särskild e-postadress.

Kommunernas inventering av brister i cykelvägnätet varierar stort, både i
omfattning och i noggrannhet. I Umeå och Göteborg sker exempelvis
inspektioner löpande under året, medan många kommuner genomför en årlig
inventering.
Linköpings kommun har använt sig av en extern konsult för noggrann
inventering av brister i cykelvägnätet. Bland annat har parametrar som
krackelering, potthål, sprickor, rotskador och gräsintrång bedömts för att få en
detaljerad bild av beläggningens status.
Övriga erfarenheter
För bästa förståelse för cyklisternas situation är det lämpligt om kontrollerna
görs från cykelsadeln.
Det är viktigt att kommunens cykelflödesmätningar och olycksstatistik är
uppdaterade så att åtgärderna kan sättas in där de gör störst samhällsekonomisk
nytta. Annars riskeras att åtgärder genomförs i de stråk där flest högljudda
cyklister rapporterar om brister och inte där flest faktiskt cyklar eller där flest
olyckor inträffar.
Vidare läsning
SKL, Trafikverket (2010), GCM-Handbok – Utformning, drift och underhåll
med gång-, cykel och mopedtrafik i fokus
VTI (2011), Rapport 726, Cykelvägars standard – en
kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll
VTI (2006), Rapport 558, Cykelvägars drift- och underhållsstandard.
Intervjuer med 13 svenska cykelkommuner
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Prioritering av cyklister i korsningar
Signalprioritering i korsningar har en positiv effekt på tillgängligheten för
cyklister och gör att de kan planera sin rutt och hastighet bättre. Effekten
är också positiv på trafiksäkerheten om korsningar utformas så att
motortrafikens hastighet reduceras. Ingen direkt effekt kan härledas till
miljö & klimat eller hälsa.
Tillgänglighet

Trafiksäkerhet

Miljö & klimat

Hälsa

Grön=positiv effekt, Gul=ingen effekt, Röd=Negativ effekt. Ingen färg=ovisst

I korsningar tvingas trafikanter att ta hänsyn till varandra för att alla
inblandande ska kunna passera utan att någon incident eller olycka uppstår.
Genom att utforma korsningarna så att det blir tydligare vem som har prioritet
underlättas samspelet mellan trafikanterna.
I signalreglerade korsningar finns en rad åtgärder som kan höja cyklisters
framkomlighet. Traditionellt har trafiksignaler anpassats efter biltrafiken vilket
ofta innebär att cyklister tvingas till flera på varandra följande avbrott.

ODENSE
I danska Odense används ett system vilket underlättar för cyklister att nyttja grön våg i
signalreglerade korsningar. Parallellt med cykelbanan är ljuspollare uppsatta med åtta
meters mellanrum som visar vilken hastighet cyklisterna behöver hålla för att hinna
passera framförvarande trafiksignal. Ljuspollarna löper i 15-16 km/h och visar grönt, gult
respektive rött ljus och styrs av framförvarande trafiksignal. När pollarna visar gult ljus kan
cyklisten således välja att sakta ned och invänta nästa gröna ljus eller öka hastigheten för
att hinna med pågående signalomlopp. På så vis kan samtliga cyklister anpassa sin
hastighet och helt undvika stopp längs sträckan.
Systemet är anpassat för flera cyklistgrupper. I och med att hastigheten är relativt måttlig,
15-16 km/h, kan snabbare cyklister välja att öka hastigheten till det dubbla längs sträckan
och på så vis hinna med ett tidigare signalomlopp, medan de som vill cykla i lugnare
tempo kan hålla sig till systemets hastighet.
EFFEKT
100 cyklister intervjuades precis efter att de hade passerat sträckan med ljuspollare. I
stort sett alla hade uppmärksammat systemet och cirka hälften av dem hade förstått
syftet med detsamma. Att inte fler än hälften förstod syftet kan dels bero på att systemet
inte finns i många andra städer, samt att inga större marknadsföringskampanjer hade
genomförts.
En tiondel av de tillfrågade cyklisterna uppgav att de var nöjda med den befintliga
framkomligheten i staden. Däremot svarade cirka två tredjedelar att de vill att ljuspollare
sätts upp i fler stråk. Det tycks således finnas ett större behov av att synliggöra den gröna
vågen än att faktiskt justera vågens hastighet.
KOSTNAD
Längs teststräckan i Odense har 40 stycken pollare installerats till en kostnad av 300 000
dkr.

Övriga erfarenheter
För att öka cyklisternas säkerhet och tillgänglighet i obevakade
korsningspunkter bör den fysiska utformningen (avsmalning av vägbanan,
upphöjning etc.) leda till att motortrafikens hastighet reduceras till maximalt 30
km/timme. I signalreglerade korsningar kan cyklisternas framkomlighet ökas
genom högre prioritet.
Prioritering av cyklister kan tillämpas i olika korsningstyper såsom:
 Korsning på sträcka
 3-vägskorsning
 4-vägskorsning
 Signalreglerad korsning
 Cirkulationsplats
Vidare läsning
SKL, Trafikverket (2010), GCM-Handbok – Utformning, drift och underhåll
med gång-, cykel och mopedtrafik i fokus
Odense cykelby, Grön våg för cyklister
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