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Inledning
Mellan 2009 och 2013 ökade antalet dödade och svårt skadade cyklister i Stock-
holms län med mer än 25 procent enligt olycksstatistiken i det nationella olycks-
registret STRADA. Alla akutsjukhus i länet anslöts dock först 2012 för rapportering
av olyckor till registret. Ökningen av olycksrapporterna hänger därmed troligtvis
samman med den ökade rapporteringen och i takt med att fler sjukhus blir an-
slutna fångas en större del av den verkliga olycksbilden.

De åtgärder som krävs för att minska antalet skadade cyklister är många och tätt
beroende av varandra. Som en del i arbetet att utveckla arbetet för cyklisters
säkerhet har därför Trafikverket Region Stockholm låtit Trivector Traffic AB
genomföra en särskild analys av trafikolyckorna med cyklister i regionen som
omfattar både Stockholms och Gotlands län. Resultaten presenteras i denna
rapport.

I analysen har listor och kartor över olycksdrabbade platser och sträckor i regionen
sammanställts och en analys av hur olyckorna har gått till, sammanslagna i lämp-
liga kategorier, har genomförts. Utifrån den gjorda kartläggningen har också
förslag till åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på de platser som pekats ut
som särskilt olycksdrabbade på det statliga vägnätet utarbetats.

Inom ramen för utredningen har också en mall för uttag av olycksdata från
STRADA för de utpekade regionala cykelstråken utarbetats som en delmängd i
uppföljningen av den regionala cykelplanen för Stockholm län 2014-2030. I mallen
ingår lämpliga mått för att följa utvecklingen på längre sikt, men också för årliga
avstämningar. En utgångspunkt för mallen har varit att också fånga in indikator-
erna för etappmålet för trafiksäkerhet. I arbetet har också ingått att göra och
redovisa ett uttag för cykelstråken enligt den föreslagna utvärderingsmallen och
uttaget kommer att utgöra ingångsvärdet för olycksdata i det första regionala cykel-
bokslutet. Mallen, med ett första uttag för 2014, har levererats som en Excel-fil till
Trafikverket och redogörs inte för i denna rapport.
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Sammanfattning
I Stockholms och Gotlands län har totalt 8 028 respektive 242 olyckor med säker
position i länen där minst en cyklist varit inblandad rapporterats av polis och/eller
sjukhus i under perioden 2009–2014.

Ungefär tre av fem rapporterade olyckor är singelolyckor. Olyckstypen cykel–
motorfordon utgör ungefär en fjärdedel av alla rapporterade olyckor. Olycks-
typerna cykel–cykel och cykel–fotgängare förekommer inte lika ofta. Antalet
olyckor med cykel-moped och cykel-annat fordon är nästan försumbart.

Sammantaget har fler än hälften av alla olyckor andra orsaker än utformning, drift
och underhåll eller cykeln. Ungefär en fjärdedel av alla olyckor kan kopplas till
brister i drift och underhåll. Gatans utformning eller cykeln är orsak vid ungefär en
femtedel av alla olyckor.

Vid olyckor där flera trafikanter är inblandade beror mycket få olyckor på bristfällig
utformning, drift och underhåll eller cykeln. Istället beror merparten av olyckorna
på bristande uppmärksamhet, handhavandefel eller trafikfarligt beteende.

Ungefär en fjärdedel av alla singelolyckor är kopplade till brister i drift och under-
håll.  Orsaken till dessa olyckor är oftast att cykelvägarna är hala på grund av is
eller snö, att rullgrus inte har avlägsnats från cykelvägen under våren eller att
underlaget är ojämnt, inte sällan i samband med ombyggnationer.

Nästan 90 % av olyckorna där minst en cyklist är inblandad i Stockholms län in-
träffar på det kommunala vägnätet. Bland olyckorna som sker på det kommunala
vägnätet är ungefär 60 % singelolyckor. På det enskilda vägnätet är andelen singel-
olyckor ännu större – ungefär 80 %. På det statliga vägnätet, där endast 5 % av
olyckorna inträffar, ser förhållandet annorlunda ut, där är mer än hälften andra
olyckor än singelolyckor.

På det statliga vägnätet beror en liten del av olyckorna, endast 6 %, på cykelvägens
utformning. Drift och underhåll är orsak till lite mer än 20 % av olyckorna. Ser man
enbart på singelolyckorna på det statliga vägnätet beror lite mer än 20 % av
olyckorna på bristande samspel med övriga trafikanter. Övriga framträdande
olycksorsaker är cyklisten i interaktion med cykeln (15 %). De singelolyckor på det
statliga vägnätet som Trafikverket främst skulle kunna påverka genom annan
utformning och bättre drift och underhåll är bl. a. de 10 % av olyckorna som beror
på utformning, de 12 % som beror på halka på rullgrus, de 9 % som beror på halka
is/snö och de 8 % av olyckorna som beror på ojämnt underlag.
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Metod för sammanställning av olyckor med
cyklister inblandade 2009-2014
Databasen som ligger till grund för olycksanalysen i denna rapport kommer från
STRADA med uttag för alla olyckor som har någon cyklist inblandad i olyckan
2009-01-01 till 2014-12-31. Det behöver däremot inte vara så att det är cyklisten
som skadats i olyckan, det kan t ex vara en gående som skadats i olycka med cyklist.

Databasen från STRADA har dock varit bristfällig avseende väghållare och därför
har en manuell komplettering avseende väghållare skett i enlighet med beskrivning
nedan. Utifrån beskrivningen i STRADA över hur olyckor har skett har olyckorna
klassificerats i olika olyckstyper. Beskrivning över hur detta har skett visas också
nedan.

Komplettering av databasen avseende väghållare
Vid en del av olyckorna har inte all data om väghållare matats in på rätt ställe i
STRADA. I många fall saknas uppgifter om väghållare helt. För att kunna göra en
fullständig analys har saknade väghållare identifierats med hjälp av olyckans
koordinater i STRADA och Trafikverkets uppgifter om väghållare i NVDB. I de fall
olyckan skett i en korsning mellan statlig och kommunal eller enskild väg har
olyckan kodats som statlig. Då olyckan skett i en korsning mellan kommunal och
enskild väg har olyckan kodats som kommunal.

Klassificering av olyckstyper
Alla olyckor har kategoriserats med Trafikverkets Säkrare cykling – gemensam
strategi för 2014-20201 som utgångspunkt.  I Trafikverkets rapport hänvisar man i
sin tur till att klassificeringen av olyckor skett i enlighet med den som presenterats i
VTI-rapporten Faktaunderlag till gemensam strategi för säkrare cykling2.

Klassificering av singelolyckor
Vid singelolyckor finns oftast en detaljerad beskrivning av händelseförloppet och
det går därför att göra en noggrann kategorisering av olyckorna. Samtliga
singelolyckor har passats in i de olyckskategorier som redovisas i Tabell 1.

1 Trafikverket, Säkrare cykling Gemensam strategi för år 2014–2020, version 1.0, januari
2014, Publikationsnummer: 2014:030
2 VTI, Faktaunderlag till gemensam strategi för säkrare cykling, VTI rapport 801, 2013
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Tabell 1 – Kategorisering av olycksorsak och exempel på typ av orsak inom de olika kategorierna för
singelolyckor med cykel. Källa: VTI (2013)

Singelolyckor med koppling till brister i DoU Övriga singelolyckor

Orsak Exempel Orsak Exempel

5 – tillfälligt föremål Vägarbeten, större

stenar

0 – övrig Svängt, nedförsbacke,

låg fart, mörker

6 – utanför väg Kommit utanför vägen

och fått svårt att ta sig

upp på vägen igen

1 – samspel Väjning, djur, bländad

av fordon

7 – ojämnt underlag Gropar, sprickor,

upphöjningar

2 – cyklistens

beteende/tillstånd

Handhavandefel, hög

fart, alkoholpåverkan,

mobiltelefon eller

annan bisyssla, lekt

under cykling

8 – halka övrigt Annan halka än

grusväg, rullgrus, löv

och is. Ofta lera eller

regn

3 – cyklisten i

interaktion med cykeln

Klivit på/av cykeln, fel

på cykeln, fastnat med

något i cykeln,

transporterat föremål,

tvärnit pga.

handbroms,

inbromsning

9 – halka grusväg 4 – utformning Kört på/över kant, räls,

fasta föremål såsom

farthinder, stolpe, träd

m.fl.

10 – halka löv 99 – okänd orsak Mestadels olyckor som

endast benämnts

”cyklat omkull” i

STRADA

11 – halka rullgrus

12 – halka is/snö
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I flera fall har olyckan inträffat på grund av en kombination av ovan nämnda
orsaker. Det är oftast möjligt att med hjälp av olycksbeskrivningen konstatera
vilken orsak som har varit den utlösande faktorn. I de fall detta inte har varit
möjligt har följande ordning använts som utgångspunkt vid kategoriseringen:

1. Drift och underhåll
2. Utformning
3. Cyklistens beteende/tillstånd
4. Samspel
5. Cyklisten i interaktion med cykeln
6. Övrig

Klassificering av olyckor med andra trafikanter
Vid olyckor där andra trafikanter har varit inblandade är redogörelsen för
olycksförloppet i STRADA oftast mindre beskrivande. Det har därför inte varit
möjligt att göra en lika detaljerad kategorisering som vid singelolyckorna. I
databasen återfinns följande kategorier:

Tabell 2 – Klassificering vid olyckor med andra trafikanter

Orsak Exempel

1x0 – Övrigt Olyckor som varken beror på utformning, drift

och underhåll eller cykeln, t.ex.

ouppmärksamhet, handhavandefel, samspel.

1x1 – Utformning Se kategori 4 vid singelolyckor

1x2 – Drift och underhåll Se kategori 5-12 vid singelolyckor

1x3 – Cykeln Se kategori 3 vid singelolyckor

Vilket fordon som utöver har cykeln har varit inblandat i olyckan utläses genom att
ersätta x:et med följande siffor:

• 3 – moped

• 4 – gående

• 5 – cykel

• 6 – motorfordon

• 7 – övriga fordon

I de fall flera orsaker till olyckan har kunnat konstateras har kategoriseringen
gjorts enligt tidigare nämnda ordning för singelolyckor. Den ofta bristfälliga
beskrivningen av olycksförloppet har lett till att en stor del av olyckorna
kategoriseras som den mer övergripande kategorin med bl a ouppmärksamhet,
handhavandefel etc.
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Olyckstyper där minst en cyklist har varit
inblandad 2009-2014
Under sexårsperioden 2009–2014 finns totalt cirka 8 300 olyckor i Stockholms och
Gotlands län med säker position i länet där minst en cyklist var inblandad regis-
trerade i STRADA, varav nästan 5 000 är singelolyckor. Syftet med analysen är att
få en överblick av förekomsten av olika olyckstyper samt identifiera särskilt olycks-
drabbade platser och undersöka om det finns någon gemensam nämnare bland
olyckornas orsaker på dessa platser.

Analyser görs dels för Stockholms län, dels för Gotlands län. Vid analyserna görs
ingen uppdelning på enskilda år utan endast en sammanslagen analys för hela
perioden. Analyserna omfattar både polis- och sjukhusrapporterade olyckor.

Stockholms län
Totalt har 8 028 olyckor med säker position där minst en cyklist varit inblandad
rapporterats av polis och/eller sjukhus i Stockholms län under perioden 2009–
2014. Ungefär tre av fem rapporterade olyckor är singelolyckor, se Figur 1. Olycks-
typen cykel–motorfordon utgör ungefär en fjärdedel av alla rapporterade olyckor.
Olyckstyperna cykel–cykel och cykel–fotgängare förekommer inte lika ofta i
STRADA. Antalet olyckor med Cykel-moped och cykel-annat fordon är nästan
försumbart. Det ska dock påpekas att fram till 2012 fortfarande fanns sjukhus i
länet som inte var anslutna till STRADA. Detta kan innebära en underskattning av
antalet olyckor med skadade.

Figur 1 – Olyckor där minst en cyklist är inblandad i Stockholms län 2009–2014 uppdelat på
olyckstyp. N=8 028
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Sammantaget har fler än hälften av alla olyckor som inträffar i Stockholms län
andra orsaker än utformning, drift och underhåll eller cykeln, se Figur 2. Ungefär
en fjärdedel av alla olyckor kan kopplas till brister i drift och underhåll. Gatans
utformning eller cykeln är orsak vid ungefär en femtedel av alla olyckor.

Vid olyckor där flera trafikanter är inblandade beror mycket få olyckor på bristfällig
utformning, drift och underhåll eller cykeln. Det är rimligt att merparten av olyck-
orna där flera trafikanter är inblandade uppstår på grund av bristande uppmärk-
samhet, handhavandefel eller trafikfarligt beteende. Samtidigt bör påpekas att
beskrivningarna av olycksförloppen i STRADA ofta är mycket bristfälliga vid
olyckor med fler än en trafikantgrupp inblandad. De bristfälliga beskrivningarna
gör det svårt att passa in olyckan i kategorierna utformning, drift och underhåll,
samt cyklisten i interaktion med cykeln. Detta leder sannolikt till att övriga orsaker
överskattats i figuren nedan. Vid singelolyckor är olycksbeskrivningarna generellt
mer utförliga och det är därför enklare att klassificera olyckorna. Olycksorsakernas
storlek skiljer sig också väsentligt inom kategorin cykel-singel.

Lite mer än var tredje singelolycka kan kopplas till brister i drift och underhåll.
Knappt var sjunde singelolycka beror på utformning och ungefär lika stor andel
beror på cyklisten i interaktion i cykeln. Ungefär var tredje singelolycka har annan
orsak än utformning, drift och underhåll eller cykeln.

Figur 2 - Olycksorsak vid olyckor där minst en cyklist är inblandad.

De utförliga beskrivningarna av olycksförloppet vid singelolyckor möjliggör också
en mer detaljerad klassificering av singelolyckorna i Stockholms län, se Figur 3.
Lite mer än en tredjedel av alla singelolyckor kan kopplas till brister i drift och
underhåll. Konkret är orsaken oftast att cykelvägarna är hala på grund av is/snö,
att rullgrus inte har avlägsnats från cykelvägen under våren eller att underlaget är
ojämnt, inte sällan i samband med ombyggnationer.
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Majoriteten av singelolyckorna har dock uppstått av andra orsaker än drift och
underhåll. Minst 16 % av olyckorna har uppstått på grund av bristande samspel
med övriga trafikanter. Olycksförlopp inom denna orsakskategori som är särskilt
framträdande i STRADA är att cyklister kör in i bildörrar som hastigt öppnas upp
eller att cyklister tvingas tvärnita och ramlar omkull när fotgängare eller bilister
utan att uppmärksamma cyklisten går/kör rakt över cyklistens färdväg. ”Cyklisten i
interaktion med cykeln” och ”Utformning” är två andra relativt vanliga orsaker. I
det förra rör det sig ofta om att cyklisten har ramlat vid en inbromsning, att före-
mål har fastnat i cykeln eller att någon del av cykeln har slutat fungera under
färden. I det senare är den vanligaste orsaken att cyklisten har missbedömt en
kantstenshöjd när hen ska ta sig från gatan till cykelbanan. I Stockholms län är det
också relativt vanligt att olyckan uppstår på grund av att cyklisten fastnar med
hjulen i spårvagnsspår eller att cykelbanorna är underdimensionerade.

Figur 3 - Olycksorsak vid singelolyckor i Stockholms län. N=4 379
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Väghållare
Nästan 90 % av olyckorna där minst en cyklist är inblandad i Stockholms län
inträffar på det kommunala vägnätet, se Figur 4. Bland olyckorna som sker på det
kommunala vägnätet är ungefär 60 % singelolyckor. På det enskilda vägnätet är
andelen singelolyckor ännu större – ungefär 80 %. På det statliga vägnätet ser
förhållandet annorlunda ut. Mellan åren 2009–2014 rapporterades 440 olyckor
där minst en cyklist är inblandad på det statliga vägnätet i Stockholms län. Av
dessa var 225, alltså fler än hälften, andra olyckor än singelolyckor.

Figur 4 – Väghållare vid olyckor där minst en cyklist är inblandad i Stockholms län 2009-2014.
N=8 028

Bland övriga olyckor än cykel-singel noteras att liknande förhållanden råder
oavsett om det statliga, kommunala eller enskilda vägnätet studeras, se Figur 5.
Cykel-motorfordon följt av cykel-cykel är den vanligaste olyckstypen oavsett väg-
hållare. Den mest markanta skillnaden mellan väghållarna är att andelen olyckor
av typen cykel-fotgängare är betydligt mindre på det statliga vägnätet än på det
kommunala och enskilda vägnätet.
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Figur 5 – Väghållare vid olyckor där minst en cyklist är inblandad och där andra fordon varit
inblandade i Stockholms län 2009-2014. N=3 147
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Figur 6 – Olycksorsak fördelat på väghållare. N=7 527
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På det kommunala vägnätet är bristande samspel med andra trafikanter den
vanligaste orsaken till cyklisternas singelolyckor, se Figur 8. Bland övriga orsaker
noteras framförallt cyklisten i interaktion med cykeln (15 %) och cykelvägens
utformning (15 %). Singelolyckor som har inträffat på grund av hala grusvägar eller
att cyklisten har hamnat utanför cykelbanan sker i mycket liten utsträckning på det
kommunala vägnätet.

Figur 8 – Olycksorsak vid singelolyckor på det kommunala vägnätet i Stockholms län 2009-2014.
N=3 764

Precis som vid olyckor på det statliga och kommunala vägnätet är andelen olyckor
som har cyklisten i interaktion med cykeln som olycksorsak stor på det enskilda
vägnätet, se Figur 9.  I övrigt noteras att en relativt hög andel av olyckorna har
inträffat på grund av rullgrus, cykelvägens utformning och cyklistens beteende.
Liksom vid statliga och kommunala vägar är det en liten andel av olyckorna på det
enskilda vägnätet som inträffar på grund av övrig halka, tillfälliga föremål eller att
cyklisten har hamnat utanför cykelvägen.
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Figur 9 – Olycksorsak vid singelolyckor på det enskilda vägnätet i Stockholms län 2009-2014. N=422
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Gotlands län

I Gotlands län är antalet olyckor där minst en cyklist är inblandad som har rapport-
erats i STRADA betydligt färre. Mellan år 2009–2014 finns endast 242 rapport-
erade olyckor med säker position. Eftersom underlaget till statistiken i detta avsnitt
är så begränsat ska alla figurer tolkas med försiktighet.

Av de 242 rapporterade olyckorna utgör singelolyckor fler än hälften, se Figur 1010.
Cykel-motorfordon utgör ungefär en tredjedel av alla olyckor. Antalet olyckor med
cykel–cykel och cykel–moped är nästan försumbart och endast tre olyckor med
cykel–moped har rapporterats under sexårsperioden.

Figur 10 - Olyckor där minst en cyklist är inblandad i Gotlands län 2009–2014 uppdelat på olyckstyp.
N=242

Fler än hälften av alla olyckor där minst en cyklist är inblandad som har inträffat i
Gotlands län har andra orsaker än drift och underhåll, utformning eller cykeln, se
Figur 11. Lite mer än var fjärde olycka kan kopplas till brister i drift och underhåll.
Andelen olyckor som har uppstått på grund av cykelvägens utformning eller i
cyklistens interaktion med cykeln är relativt liten, mindre än 10 % vardera.

Nästan hälften av alla singelolyckor kan kopplas till brister i drift och underhåll.
Olyckor där andra trafikanter än cyklister har varit inblandade beror nästan
uteslutande på andra orsaker än drift och underhåll, utformning eller cykeln.
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Figur 11 – Olycksorsak vid olyckor där minst en cyklist är inblandad i Gotlands län 2009–2014

Nästan hälften av alla singelolyckor som har inträffat i Gotlands län kan kopplas till
brister i drift och underhåll. Främst rör det sig om att man har halkat på is eller
snö, se Figur 12. Halka på rullgrus utgör en betydligt mindre andel i Gotlands län
än i Stockholms län.

I övrigt noteras att relativt stora andelar beror på bristande samspel med andra
trafikanter och cyklistens beteende. Cyklistens beteende, andra trafikanters
beteende och bristfälligt samspel är orsaken till nästan var tredje singelolycka.
Andelen olyckor som har uppstått på grund av bristfällig utformning eller
cyklistens interaktion med cykeln är något mindre än i Stockholms län.

Figur 12 - Olycksorsak vid singelolyckor i Gotlands län. N=110
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Väghållare
Ungefär 73 % av olyckorna där minst en cyklist är inblandad som har rapporterats i
Gotlands län har inträffat på det kommunala vägnätet, se Figur 13. Förhållandet
mellan olyckstyp och väghållare är relativt likt förhållandet i Stockholms län. På det
enskilda vägnätet är nästan alla olyckor singelolyckor, på det kommunala vägnätet
är andelen singelolyckor något större än andelen övriga olyckor. Endast på det
statliga vägnätet är andelen singelolyckor mindre än andelen övriga olyckor.

Figur 13 – Olyckor där minst en cyklist är inblandad i Gotlands län 2009-2014 fördelat på väghållare.
N=242

Bland övriga olyckor noteras att dessa i de flesta fall har inträffat på det kom-
munala eller det statliga vägnätet och att det i nästan 80 % av fallen har varit
motorfordon inblandade, se Figur 14.
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Figur 14 – Väghållare vid olyckor där minst en cyklist är inblandad där andra fordon varit inblandade
i Gotlands län 2009-2014. N=105

Viss variation noteras när olyckornas orsak studeras uppdelat på väghållare. På det
statliga vägnätet beror lite mer än 70 % av olyckorna på andra orsaker än utform-
ning, drift och underhåll eller cykeln. Brister i drift och underhåll är den primära
orsaken vid 16 % av olyckorna medan cykelvägens utformning är orsak vid 11 % av
olyckorna. På Gotlands statliga vägnät har inga olyckor där cyklisten i interaktion
med cykeln har varit olycksorsak inträffat. Också på det kommunala vägnätet
övrigt den vanligaste olyckskategorin. Andelen olyckor som kan kopplas till brister
i drift och underhåll är dock betydligt större än på det statliga vägnätet. På det
enskilda vägnätet är fördelningen mellan drift och underhåll och övriga olycks-
orsaker mer jämn, se Figur 15.
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Figur 15 – Olycksorsak fördelat på väghållare i Gotlands län. N=215

Samtliga singelolyckor som har inträffat på det statliga vägnätet går att klassificera
inom sex mer detaljerade orsakskategorier. Den vanligaste orsaken till att en
singelolycka inträffat på det statliga vägnätet är bristfällig utformning av
cykelvägen följt av cyklistens beteende och halka på is/snö, se Figur 16.

Figur 16 – Olycksorsak vid singelolyckor på det statliga vägnätet i Gotlands län 2009–2014. N=14
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På det kommunala vägnätet har betydligt fler olyckor inträffat och det blir därför
större spridning när mer detaljerade olycksorsaker studeras. Den vanligaste
orsaken till att en singelolycka har inträffat på det kommunala vägnätet på Gotland
är halka på is/snö, se Figur 17. Värt att notera är att utformning, som bedömdes
vara en betydande orsak till singelolyckor på det statliga vägnätet är orsak till en
liten andel av olyckorna på det kommunala vägnätet.

Figur 17 – Olycksorsak vid singelolyckor på det kommunala vägnätet i Gotlands län 2009-2014. N=77

På Gotlands enskilda vägnät har relativt få singelolyckor inträffat mellan år 2009
och 2014. Det är möjligt att samla alla singelolyckor som har skett på det enskilda
vägnätet inom sju orsakskategorier, se Figur 18. Den vanligaste olycksorsaken är
halka på is/snö följt av bristfälligt samspel med övriga trafikanter. Precis som vid
det statliga vägnätet är det också en betydande del av olyckorna som har en
bristfälligt utformad cykelväg som orsak.
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Figur 18 – Olycksorsak vid singelolyckor på det enskilda vägnätet i Gotlands län 2009-2014. N=19
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De mest olycksdrabbade platserna i
Stockholms län
Som presenterats tidigare har det inträffat ett stort antal olyckor med cyklister
inblandade i Stockholms län. För att lättare identifiera de platser som är särskilt
drabbade har olyckstätheten studerats. Med olyckstäthet menas antalet olyckor
som inträffat på en avgränsad yta. Detta har gjorts dels för korsningar, dels för
sträckor.

Olyckstätheten har tagits fram genom att runt varje enskild olycka rita en cirkel
med radien 100 meter i Stockholms innerstad, i GIS-programvaran MapInfo.
Utanför innerstaden har istället radien 300 meter använts. Anledningen till att
olika radier har använts är att olyckstätheten i innerstaden generellt sett är högre
vilket innebär att mycket få olycksplatser skulle ha identifieras utanför innerstaden
om radien 100 meter hade använts även där. Genom att använda en större radie på
300 meter i övriga delar av länet har fler olycksdrabbade platser utanför Stock-
holms innerstad kunnat identifieras.

Vid olyckstäta korsningar och sträckor överlappar cirklarna varandra och bildar
kluster av olyckor. Dessa kluster har sedan i Mapinfo visualiserats med olika färger
beroende på antalet olyckor som finns i klustren. Färgskalan som använts går från
blått till grönt vidare till rött, där blått illustrerar att det är glest mellan olyckorna
och rött visar de tätaste klustren med hög olyckstäthet. Dessa så kallade ”hot-spot”-
kartor har levererats till Trafikverket men redovisas inte här eftersom de enbart har
använts som arbetsmaterial för att identifiera de mest olycksdrabbade platserna
som presenteras senare i detta kapitel.

Olycksdrabbade korsningar respektive sträckor har identifierats var för sig baserat
på ”hot-spot”-kartorna, där korsningar respektive sträckor som i Mapinfo fått gul
och röd färg har analyserats noggrannare. Vid de noggrannare analyserna har
säkerställts att enbart olyckor som verkligen inträffat i korsningen respektive på
den avgränsade sträckan tagits med. Med avgränsad sträcka menas i Stockholms
innerstad en sträcka mellan två korsningar. I övriga länet har samma definition
använts, men med några undantag för tydliga längre stråk som spänner över flera
korsningar. De mest olycksdrabbade korsningarna som har identifierats visas i
Figur 19. I tabell 3 visas mer detaljer kring korsningarna; antalet olyckor i dem
samt väghållare och vilken kommun de ligger i. Majoriteten av olyckorna har in-
träffat utmed de regionala cykelstråken, vilket illustreras med de lila linjerna i
figuren nedan. Siffran som står invid de identifierade korsningarna är enbart en
numrering, inte antalet olyckor.
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Figur 19 – De mest olyckdrabbade korsningarna i Stockholms län 2009-2014.
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Tabell 3 – De mest olyckdrabbade korsningarna 2009-2014.

Nr Korsning Beskrivning Antal

olyckor

Väghållare Kom-

mun

1 Lindahagensgatan/Drottningholmsvägen/

Rålambshovsleden

Hela cirkulationen

är inräknad

15 Kommunal Sthlm

2 Drottningholmsvägen/Klädesvägen/

Kvarnbacksvägen/Spångavägen/

Bergslagsvägen

Hela rondellen vid

Brommaplan

inräknad

13 Kommunal Sthlm

3 Sankt Eriksgatan/Torsgatan Femvägskorsning 11 Kommunal Sthlm

4 Götgatan/Hornsgatan Vid

Södermalmstorg

11 Kommunal Sthlm

5 Bergslagsvägen/Marieholmsvägen/

Lövstavägen/Kirunagatan

Rondellen vid

Bergslagsplan

11 Kommunal Sthlm

6 Valhallavägen/Lindarängsvägen Rondellen vid

Filhuset

9 Kommunal Sthlm

7 Odengatan/Sveavägen Fyrvägskorsning 9 Kommunal Sthlm

8 Frösundaleden/Gränsgatan/Ankdammsgatan Hela cirkulationen

inräknad

9 Kommunal Solna

9 Sankt Eriksgatan/Gävlegatan/Hälsingegatan/

Vanadisvägen

Hela cirkulationen

är inräknad

7 Kommunal Sthlm

10 Sankt Eriksgatan/Fleminggatan Fyrvägskorsning 7 Kommunal Sthlm

11 Hornsgatan/Timmermansgatan Fyrvägskorsning 6 Kommunal Sthlm

12 Ulvsundavägen/Kvarnbacksvägen/

Norrbyvägen

Fyrvägskorsning 6 Kommunal Sthlm

13 Bergslagsvägen/Färjestadsvägen/

Vultejusvägen

Fyrvägskorsninge

n med lv 275

6 Kommunal Sthlm

14 Vasagatan/Tegelbacken Vid hpl

Tegelbacken

6 Kommunal Sthlm

15 Bergslagsvägen/Råckstavägen Hela cirkulationen

inräknad

4 Kommunal Sthlm

16 Roslagsvägen/Bergiusvägen Fyrvägskorsning 5 Kommunal Sthlm

17 Linnés väg/Sollentunavägen Fyrvägskorsning 4 Kommunal Sollen

tuna

18 Drottningholmsvägen/Abrahamsvägen Fyrvägskorsning 4 Kommunal Sthlm

19 Flemminggatan/Scheelegatan Fyrvägskorsning 5 Kommunal Sthlm

20 Tussmötevägen/Östbergavägen/

Huddingevägen/Sockenvägen

Två mycket

närliggande

korsningar

5 Kommunal/

Statlig

Sthlm

21 Frösundaleden/Kolonnvägen/Viktoriagatan Hela cirkulationen

inräknad

5 Kommunal Solna

De mest olycksdrabbade sträckorna som identifierats visas i Figur 20. I tabell 4
visas mer detaljer kring sträckorna; antalet olyckor i dem samt väghållare och
vilken kommun de ligger i. Majoriteten av olyckorna har inträffat utmed de
regionala cykelstråken, vilket illustreras med de lila linjerna i figuren nedan. Siffran
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som står invid de identifierade korsningarna är enbart en numrering, inte antalet
olyckor.

Figur 20 – De mest olyckdrabbade sträckorna 2009-2014.
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Tabell 4 – De mest olyckdrabbade sträckorna 2009-2014.

Nr Sträcka Beskrivning Antal

olycko

r

Väghållare Kommun

1 Skeppsbron Mellan Slussplan och

Strömbron

55 Kommunal/

Enskild

Sthlm

2 Västerbron Mellan Västerbroplan och över

bron

35 Kommunal Sthlm

3 Munkbroleden Mellan Slussplan och

Munkbrogatan

30 Kommunal Sthlm

4 Svetsarvägen Mellan Frösundaleden och

Ekenbergsvägen

29 Kommunal Solna

5 Stadsgårdsleden Mellan Söderbergs trappor och

Östra Tegelsviksslingan

23 Kommunal Sthlm

6 Götgatan Mellan Hornsgatan och Hökens

gata

21 Kommunal Sthlm

7 Götgatan Mellan Högbergsgatan och

Tjärhovsgatan

20 Kommunal Sthlm

8 Götgatan Mellan Folkungatan och

Vartoftagatan

18 Kommunal Sthlm

9 Götgatan Mellan Blekingegatan och

Skansbrogatan

24 Kommunal Sthlm

10 Sveavägen Mellan Surbrunnsgatan och

Rådmansgatan

17 Kommunal Sthlm

11 Sankt Eriksgatan Mellan Tomtebogatan och

Rörstrandsgatan

12 Kommunal Sthlm

12 Birger Jarlsgatan Mellan Hamngatan och

Jakobsbergsgatan

12 Kommunal Sthlm

13 Kungsträdgårdsga

tan

Mellan Hamngatan och

Strömgatan

12 Kommunal Sthlm

14 Solnavägen Mellan Norra Stationsgatan och

Karolinska vägen

32 Kommunal Solna

15 Sankt Eriksgatan Mellan Alströmergatan och

Sankt Eriksterrassen

11 Kommunal Sthlm

16 Torsgatan Mellan Sankt Eriksgatan och

Odengatan

8 Kommunal Sthlm

17 Odengatan Mellan Karlbergsvägen och

Sveavägen

7 Kommunal Sthlm

18 Tranebergsbron Mellan cykelpåfart väster om

bron och E4 på Kungsholmen

16 Statlig Sthlm

19 Liljeholmbron Mellan Liljeholmsinfarten och

Hornsgatan

18 Kommunal Sthlm

20 Skansbron Mellan Skansbrogatan och

Hammarbybacken

36 Kommunal Sthlm
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21 Ältavägen Mellan HPL Nacka kvarn och

Hästhagsvägen

5 Statlig Nacka

22 Landsvägen Mellan Ekenbergsvägen och

Humblegatan

10 Kommunal Sundby-

berg

23 Liljeholmsvägen Mellan Södertäljevägen och

Nybohovsbacken

14 Kommunal Sthlm

24 Nynäsvägen Mellan

Blåsutvägen/Arenaslingan och

Gullmarsplan

22 Kommunal Sthlm

25 Hägerstensvägen Mellan HPL Nybodahallen och

Södertäljevägen

10 Kommunal Sthlm

26 Årstadalsvägen Mellan Sjöviksbacken och HPL

Årstaberg

7 Kommunal Sthlm

27 Annerovägen Mellan Norra Stationsgatan och

Solna Kyrkväg

13 Kommunal Solna

28 Tellusborgsvägen Mellan Lötmogatan och

Kliabergsvägen

5 Kommunal Sthlm

29 Källbrinksvägen Mellan Lundavägen och

Snättringeleden

5 Kommunal Hudding

e

30 Hammarby Allé Mellan Sjöfartsgatan och

Skansbron

8 Kommunal Sthlm

31 Ulricehamnsvägen Mellan Finn Malmgrens väg

och Hammarbyhöjdens IP

6 Kommunal Sthlm

32 Vikstensvägen,

Kärrtorpsvägen

Mellan Sockenvägen och

Ystadsvägen

9 Kommunal Sthlm

33 Mikrofonvägen Mellan E4 och Svarvstolsvägen 7 Kommunal Sthlm

34 Älvsjö Broväg Mellan Mässvägen och Älvsjö

station

5 Kommunal Sthlm

35 Sköndalsvägen Mellan HPL Dalbobranten och

Bagarfruvägen

6 Kommunal Sthlm

36 Kapellansbacken Mellan HPL Karolinska

sjukhuset och Solna kyrkväg

5 Kommunal Solna

37 Solnavägen Mellan Solna kyrkväg och

Industrivägen

11 Kommunal Solna

38 Huvudstagatan Mellan Centralvägen och

Centrumslingan

7 Kommunal Solna

39 Frösundaleden Mellan Solnavägen och Solna

Centrum Spårv

7 Kommunal Solna

40 Frösundaleden,

Gränsgatan

Mellan Svetsarvägen och

Smidesvägen

6 Kommunal Solna

41 Ankdammsgatan Mellan Framnäsbacken och

Solnahallen

7 Kommunal Solna

42 Sundbybergsvägen Mellan Huvudstagatan och

Klippgatan

6 Kommunal Solna
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43 Brommaplan Vadmalsvägen, Brommabågen

och anslutande vägar

14 Kommunal Sthlm

44 Gamla vägen Mellan Himlabacken och

Bergshamra allé

5 Kommunal Sthlm

45 Kistagången Mellan Torshamnsgatan och E4 6 Kommunal Sthlm

46 Överjärva

gårdsväg

Mellan Banmästargatan och

Norses gränd

5 Kommunal Solna

47 Malla

Silfverstolpes väg

Mellan Landsnoravägen och

Djupdalsvägen

5 Kommunal Sollen-

tuna

48 Råsundavägen Mellan Rättarvägen och

Plogvägen

9 Kommunal Solna

49 Stockholmsvägen Mellan Herserudsvägen och

Odenvägen

8 Kommunal Lidingö

Olyckskategorier för olyckorna vid de mest
olycksdrabbade platserna längs de regionala
cykelstråken
I Bilaga 1 visas olyckskategorierna för olyckorna i de 21 mest olycksdrabbade i
korsningarna längs det regionala cykelvägnätet. Som framgår av tabellen är olycks-
kategorin ”Cykel-Motorfordon Övrigt” den vanligaste kategorin i samtliga kors-
ningar och står för 75 % av olyckorna i de mest belastade korsningarna längs det
regionala cykelvägnätet. Dessa olyckor beror varken på utformning, drift och
underhåll eller cykeln, utan handlar t.ex. om ouppmärksamhet, handhavandefel
eller bristande samspel mellan trafikanterna.

I Bilaga 2 visas olyckskategorierna för de mest olycksdrabbade sträckorna längs det
regionala cykelvägnätet. Av de cirka 670 olyckorna som inträffat på de 49 mest
olycksdrabbade sträckorna längs det regionala cykelvägnätet 2009-2014 är de tre
vanligaste olyckskategorierna singelolyckor beroende på cyklistens beteende och
tillstånd och olyckor beroende på ouppmärksamhet, handhavandefel etc. mellan
cyklister och motorfordon eller mellan cyklister och andra cyklister. Samtliga tre
kategorier av olyckor har cirka 100 olyckor vardera och tillsammans står dessa
olyckskategorier för 45 % av olyckorna. Andra vanligt förekommande olyckstyper
med 12 % vardera är singelolyckor beroende på vägutformning respektive halka.
Olyckor mellan cyklister och gående där olycksorsaken är ouppmärksamhet,
handhavandefel etc. står för 10 % av olyckorna.
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Analys och förslag på åtgärder för en korsning
och två sträckor på det statliga vägnätet
Utifrån den genomförda analysen av olycksdrabbade platser och sträckor längs det
regionala cykelvägnätet har en korsning och två sträckor på det statliga vägnätet
identifierats för vidare studier med syfte att föreslå lämpliga åtgärder för att
liknande olyckor inte ska ske igen. Gällande olycksplatser är:

Korsning:
§ Huddingevägen/Östbergavägen/Sockenvägen

Sträcka:
§ Tranebergsbron
§ Ältavägen (vid Nacka Kvarn)

Trafikverket har pågående planer för att åtgärda Ältavägen samt
Huddingevägen/Östbergavägen/Sockenvägen och åtgärdsförlagen nedan kommer
att vara underlag för det fortsatta arbetet.

Korsning – Huddingevägen/Östbergavägen/Sockenvägen
Vid den studerade korsningen har två olyckor skett på det statliga vägnätet. Båda
olyckorna inträffade på övergångsstället/cykelöverfarten där cyklisterna, då de
korsade Huddingevägen cyklande utmed Sockenvägen/Östbergavägen. Olyckorna
kategoriseras som ”Cykel-Motorfordon, Övrigt (ouppmärksamhet, handhavandefel
etc.) och skedde i samband med västersvängande motorfordon.

Korsningen Huddingevägen/Östbergavägen/Sockenvägen. Foto: Google maps

Korsningen är utrustad med trafiksignaler för samtliga trafikanter. Det finns inte
några hastighetsdämpande åtgärder vid gång- och cykelpassagen. För att säkerställa
att grönperioder är korrekt inställda och att olyckor inte ska inträffa föreslås en
översyn av korsningens signaler, förslagsvis så att vänstersvängande motorfordon
inte har grönt samtidigt med cyklister som passerar cykelöverfarten, se foto ovan.

Sträcka – Tranebergsbron
På studerad cykelbana på och i anslutning till Tranebergsbron inträffade 16 olyckor
varav sju är singelolyckor, sex är mellan cyklister, två mellan cyklist och
fotgängare samt en mellan cyklist och mopedist. Singelolyckornas karaktär skiljer
sig åt där orsaken varierar mellan halka, relaterat till höga hastigheter och till
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vägutformningen. Även för olyckorna mellan cyklister skiljer sig händelse-
förloppet. Dessa olyckor kan härledas till höga cykelflöden och därmed lite
utrymme, otydlig cykelbaneutformning och dålig sikt på grund av sol. Olyckorna
mellan cyklist och fotgängare inträffade dels på grund av oförutsett beteende hos
fotgängare samt okänd anledning. Olyckan mellan cyklist och moped skedde
genom att de hakade i varandra när mopedist körde om cyklist.

Gång- och cykelbanan över Tranebergsbron är en del av det regionala cykelnätet
och är separerad från motorfordonstrafik med ett räcke. På cykelbanan färdas
cyklister i båda riktningar på samma bana men de är åtskilda från fotgängare
genom heldragen linje. Flertalet gång- och cykelanslutningar finns till Tranebergs-
bron, bland annat vid Kristineberg och Traneberg.

Sträcka Tranebergsbron. Foto: Google maps

Då olycksorsakerna skiljer sig åt krävs en variation av åtgärder som säkerställer
trafiksäkerheten utmed Tranebergsbron:

· Översyn av vinterväghållning och grusupptagning för att minimera halk-
olyckor på grund av is, snö och grus. Det finns generellt en ökad risk för
halka på långa broar.

· Stänkskydd mellan körbana och cykelbana för att grus inte ska kunna
transporteras mellan körbana och cykelbana.

· Breddning av gång- och cykelbana för att minska risken för olyckor som
kan härledas till trånga passager. Detta är särskilt viktigt där cykelbanan
lutar uppför/nerför bron och det uppstår hastighetsskillnader mellan
cyklister. Alternativt kan man utreda om det gå att anlägga en gc-bana även
på andra sidan av bron.

· Se över vattenavrinning på Tranebergsbron för att undvika vattenansam-
lingar på och särskilt under bron.

· Tydlig skyltning där anslutande cykelbanor från Kristineberg och Trane-
berg kopplas samman med cykelbana över Tranebergsbron.

Sträcka – Ältavägen vid Nacka Kvarn
Cykelbanan utmed Ältavägen vid Nacka Kvarn är en del av det regionala cykel-
nätet där cyklister och fotgängare färdas på samma bana separerad från motor-
fordonstrafik genom kantsten. Antalet registrerade olyckor som inträffat var fem
varav två singelolyckor, två mellan cyklister och en mellan cyklist och fotgängare.
Fyra av de fem olyckorna var kollisioner eller påbud till kollision och inträffade i
skarp kurva med dålig sikt. Olycksbeskrivningarna för dessa olyckor pekar på att
olyckorna uppkom på grund av den dåliga sikten samt att utrymmet på gång- och
cykelbanan inte var tillräckligt stort för att kunna mötas trafiksäkert. Den femte
olyckan skedde på grund av ishalka då cyklisten skulle svänga in på cykelbanan
utmed Ältavägen.
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Sträcka – Ältavägen vid Nacka Kvarn. Foto: Google maps

Dragningen av körbanan samt gång- och cykelbanan är problematisk vid Nacka
Kvarn då ett berg väster om vägen omöjliggör en annorlunda sträckning med bättre
siktförhållanden. Därtill har stolpar till trafiksignaler placerats i gång- och cykel-
banan vilket minskar utrymmet än mer i nära anknytning till Nacka Kvarn. För att
undvika att liknande olyckor inträffar igen vid platsen föreslås en utredning
huruvida gång- och cykelbanan kan breddas, markeringar i cykelbanan som påtalar
dåliga siktförhållanden för cyklisten samt att vinterväghållningen förbättras.
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Bilaga 1 – Olyckskategorier i de mest olycksdrabbade korsningarna
längs det regionala cykelvägnätet

Nr Korsning Olyckskategori Antal

olyckor

1 Lindahagensgatan/Drottningholmsvägen/

Rålambshovsleden

Cykel-Motorfordon Övrigt 16

Singel, Halka rullgrus 1

2 Drottningholmsvägen/Klädesvägen/

Kvarnbacksvägen/Spångavägen/Bergslagsvägen

Cykel-Motorfordon Övrigt 10

Singel, Vägutformning 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

3 Sankt Eriksgatan/Torsgatan Cykel-Motorfordon Övrigt 7

Cykel-Gående Övrigt 3

Singel, Cykeln 1

4 Götgatan/Hornsgatan Cykel-Motorfordon Övrigt 3

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

5 Bergslagsvägen/Marieholmsvägen/Lövstavägen/

Kirunagatan

Cykel-Motorfordon Övrigt 11

6 Valhallavägen/Lindarängsvägen Cykel-Motorfordon Övrigt 9

Singel, Vägutformning 1

Singel, Halka is/snö 1

7 Odengatan/Sveavägen Cykel-Motorfordon Övrigt 3

Singel, Väjning 1

Singel, Cyklistens 1

Singel, Cykeln 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Gående Övrigt 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

8 Frösundaleden/Gränsgatan/Ankdammsgatan Cykel-Motorfordon Övrigt 6

Singel, Cykeln 2

Singel, Väjning 1

9 Sankt Eriksgatan/Gävlegatan/Hälsingegatan/

Vanadisvägen

Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Singel, Cykeln 2

Singel, Väjning 1

10 Sankt Eriksgatan/Fleminggatan Cykel-Motorfordon Övrigt 5

Singel, Väjning 1

Cykel-Gående Övrigt 1

11 Hornsgatan/Timmermansgatan Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Singel, Ojämnt underlag 1

Cykel-Gående Övrigt 1
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12 Ulvsundavägen/Kvarnbacksvägen/Norrbyvägen Cykel-Motorfordon Övrigt 5

Singel, Väjning 1

13 Bergslagsvägen/Färjestadsvägen/Vultejusvägen Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Singel, Väjning 2

14 Vasagatan/Tegelbacken Cykel-Motorfordon Övrigt 5

Cykel-Cykel Övrigt 1

15 Bergslagsvägen/Råckstavägen Cykel-Motorfordon Övrigt 3

Singel, Halka rullgrus 1

16 Roslagsvägen/Bergiusvägen Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Cykel-Moped Övrigt 1

17 Linnés väg/Sollentunavägen Cykel-Motorfordon Övrigt 4

18 Drottningholmsvägen/Abrahamsvägen Cykel-Motorfordon Övrigt 4

19 Flemminggatan/Scheelegatan Cykel-Motorfordon Övrigt 3

Singel, Väjning 1

Singel, Ojämnt underlag 1

20 Tussmötevägen/Östbergavägen/Huddingevägen/Soc

kenvägen

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, Väjning 1

21 Frösundaleden/Kolonnvägen/Viktoriagatan Cykel-Motorfordon Övrigt 3

Singel, Väjning 1

Singel, Halka övrigt/okänt 1
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Bilaga 2 – Olyckskategorier i de mest olycksdrabbade sträckorna
längs det regionala cykelvägnätet

Nr Sträcka Olyckskategori Antal

olyckor

1 Skeppsbron (Mellan

Slussplan och Strömbron)

Cykel-Motorfordon Övrigt 20

Cykel-Gående Övrigt 9

Cykel-Cykel Övrigt 9

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 6

Singel, Cykel 4

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Tillfälligt föremål 2

Singel, övrigt 1

Singel, Ojämnt underlag 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Gående Utformning 1

Cykel-Motorfordon Utformning 1

2 Västerbron (mellan

Västerbroplan och över bron)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 5

Cykel-Motorfordon Övrigt 5

Cykel-Cykel Övrigt 4

Singel, Cykel 3

Singel, Halka is/snö 3

Singel, vägutformning 2

Cykel-Gående Övrigt 2

Singel, övrigt 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, halka rullgrus 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Moped Övrigt 1

Cykel-Cykel Utformning 1

Cykel-Cykel + cykeln 1

3 Munkbroleden (mellan

Slussplan och

Munkbrogatan)

Cykel-Cykel Övrigt 9

Cykel-Gående Övrigt 8

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 4

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, halka rullgrus 1

Cykel-Cykel Utformning 1

4 Svetsarvägen (mellan

Frösundaleden och

Ekenbergsvägen)

Singel, vägutformning 21

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, Ojämnt underlag 1
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Singel, halka rullgrus 1

Singel, Halka is/snö 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

5 Stadsgårdsleden (mellan

Söderbergs trappor och Östra

Tegelsviksslingan)

Cykel-Cykel Övrigt 8

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 3

Cykel-Gående Övrigt 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Cykel 2

Singel, vägutformning 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, Ojämnt underlag 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Cykel Utformning 1

6 Götgatan (mellan Hornsgatan

och Hökens gata)

Singel, vägutformning 4

Cykel-Gående Övrigt 4

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 3

Singel, Cykel 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, Ojämnt underlag 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

7 Götgatan (mellan

Högbergsgatan och

Tjärhovsgatan)

Singel, vägutformning 6

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 3

Singel, Cykel 3

Cykel-Gående Övrigt 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Ojämnt underlag 2

Singel, halka övrigt/okänt 1

Singel, Halka is/snö 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

8 Götgatan (mellan

Folkungatan och

Vartoftagatan)

Cykel-Motorfordon Övrigt 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Cykel-Gående Övrigt 2

Cykel-Cykel Övrigt 2

Singel, Cykel 1

Singel, vägutformning 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, halka rullgrus 1
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Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Cykel Drift och underhåll 1

9 Götgatan (mellan

Blekingegatan och

Skansbrogatan)

Cykel-Motorfordon Övrigt 6

Cykel-Gående Övrigt 5

Cykel-Cykel Övrigt 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, vägutformning 2

Singel, Cykel 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, halka övrigt/okänt 1

Cykel-Cykel + cykeln 1

10 Sveavägen (mellan

Surbrunnsgatan och

Rådmansgatan)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 4

Cykel-Gående Övrigt 4

Cykel-Motorfordon Övrigt 3

Singel, vägutformning 1

Cykel-Gående Utformning 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

11 Sankt Eriksgatan (mellan

Tomtebogatan och

Rörstrandsgatan)

Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, övrigt 1

Singel, vägutformning 1

Cykel-Gående Övrigt 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

Cykel-Motorfordon Drift och underhåll 1

12 Birger Jarlsgatan (mellan

Hamngatan och

Jakobsbergsgatan)

Cykel-Motorfordon Övrigt 6

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 4

Singel, vägutformning 1

Cykel-Gående Övrigt 1

13 Kungsträdgårdsgatan (mellan

Hamngatan och Strömgatan)

Cykel-Gående Övrigt 5

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Cykel Övrigt 1
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14 Solnavägen (mellan Norra

Stationsgatan och Karolinska

vägen)

Singel, Tillfälligt föremål 4

Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Singel, Cykel 3

Singel, vägutformning 3

Cykel-Gående Övrigt 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Ojämnt underlag 2

Singel, halka rullgrus 2

Cykel-Cykel Övrigt 2

Singel, övrigt 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Cykel Utformning 1

Cykel-Motorfordon Utformning 1

15 Sankt Eriksgatan (mellan

Alströmergatan och Sankt

Eriksterrassen)

Cykel-Gående Övrigt 4

Singel, Cykel 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Cykel-Cykel + cykeln 1

16 Torsgatan (mellan Sankt

Eriksgatan och Odengatan)

Singel, Tillfälligt föremål 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, vägutformning 1

Cykel-Gående Övrigt 1

Cykel-Gående Utformning 1

17 Odengatan (mellan

Karlbergsvägen och

Sveavägen)

Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Singel, Cykel 2

Cykel-Gående Övrigt 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

18 Tranebergsbron (mellan

cykelpåfart väster om bron

och E4 på Kungsholmen)

Cykel-Cykel Övrigt 6

Singel, halka is/snö 2

Cykel-Gående Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Cykel 1

Singel, vägutformning 1

Singel, halka övrigt/okänt 1

Singel, halka rullgrus 1

Cykel-Moped Övrigt 1

19 Liljeholmbron (mellan

Liljeholmsinfarten och

Hornsgatan)

Singel, vägutformning 4

Cykel-Cykel Övrigt 4

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, halka rullgrus 2
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Singel, Halka is/snö 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Cykel-moped Drift och underhåll 1

Cykel-Gående Övrigt 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

20 Skansbron (mellan

Skansbrogatan och

Hammarbybacken)

Cykel-Cykel Övrigt 12

Singel, Cykel 5

Cykel-Motorfordon Övrigt 5

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 3

Singel, Halka is/snö 3

Singel, Okänd orsak 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, halka rullgrus 1

Cykel-gående Drift och underhåll 1

Cykel-Cykel Utformning 1

21 Ältavägen (mellan HPL Nacka

kvarn och Hästhagsvägen)

Cykel-Cykel Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, halka is/snö 1

Cykel-Gående Övrigt 1

22 Landsvägen (mellan

Ekenbergsvägen och

Humblegatan)

Singel, vägutformning 7

Cykel-Gående Övrigt 2

Singel, Ojämnt underlag 1

23 Liljeholmsvägen (mellan

Södertäljevägen och

Nybohovsbacken)

Singel, vägutformning 5

Cykel-Gående Övrigt 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Cykel 1

Singel, halka rullgrus 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Gående Utformning 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

24 Nynäsvägen (mellan

Blåsutvägen/Arenaslingan

och Gullmarsplan)

Singel, vägutformning 4

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 3

Singel, Cykel 3

Singel, halka rullgrus 3

Singel, Halka is/snö 3

Cykel-Cykel Utformning 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, utanför väg 1

Singel, halka löv 1

Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Cykel Övrigt 1
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25 Hägerstensvägen (mellan

HPL Nybodahallen och

Södertäljevägen)

Cykel-Motorfordon Övrigt 4

Cykel-Cykel Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, vägutformning 1

Singel, Halka is/snö 1

Singel, Okänd orsak 1

26 Årstadalsvägen (mellan

Sjöviksbacken och HPL

Årstaberg)

Cykel-Gående Övrigt 2

Cykel-Cykel Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

27 Annerovägen (mellan Norra

Stationsgatan och Solna

Kyrkväg)

Cykel-Cykel Övrigt 4

Singel, vägutformning 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Cykel 1

Singel, Ojämnt underlag 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

28 Tellusborgsvägen (mellan

Lötmogatan och

Kliabergsvägen)

Singel, Halka is/snö 2

Singel, övrigt 1

Singel, halka rullgrus 1

Singel, Okänd orsak 1

29 Källbrinksvägen (mellan

Lundavägen och

Snättringeleden)

Singel, halka rullgrus 5

30 Hammarby Allé (mellan

Sjöfartsgatan och Skansbron)

Singel, Halka is/snö 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, vägutformning 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, halka rullgrus 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

31 Ulricehamnsvägen (mellan

Finn Malmgrens väg och

Hammarbyhöjdens IP)

Singel, Halka is/snö 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, Ojämnt underlag 1

Singel, halka rullgrus 1

32 Vikstensvägen,

Kärrtorpsvägen (mellan

Sockenvägen och

Ystadsvägen)

Singel, Halka is/snö 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Cykel 1

Singel, vägutformning 1

Singel, halka rullgrus 1
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Cykel-Gående Övrigt 1

33 Mikrofonvägen (mellan E4

och Svarvstolsvägen)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Cykel 1

Singel, halka övrigt/okänt 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Gående Övrigt 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

34 Älvsjö Broväg (mellan

Mässvägen och Älvsjö station)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Cykel-Cykel Övrigt 2

Cykel-Cykel Drift och underhåll 1

35 Sköndalsvägen (mellan HPL

Dalbobranten och

Bagarfruvägen)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, Cykel 1

36 Kapellansbacken (mellan HPL

Karolinska sjukhuset och

Solna kyrkväg)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Cykel 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

37 Solnavägen (mellan Solna

kyrkväg och Industrivägen)

Cykel-Cykel Övrigt 5

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, vägutformning 1

Singel, halka rullgrus 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

38 Huvudstagatan (mellan

Centralvägen och

Centrumslingan)

Singel, Okänd orsak 3

Singel, Cykeln 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Singel, halka rullgrus 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

39 Frösundaleden (mellan

Solnavägen och Solna

Centrum Spårv)

Singel, halka rullgrus 3

Singel, Okänd orsak 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Cykel 1

40 Frösundaleden, Gränsgatan

(mellan Svetsarvägen och

Smidesvägen)

Singel, vägutformning 1

Singel, Ojämnt underlag 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Moped Övrigt 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1
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Cykel-Övrigt, Övrigt 1

41 Ankdammsgatan (mellan

Framnäsbacken och

Solnahallen)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Singel, Cykel 1

Singel, vägutformning 1

Singel, halka rullgrus 1

Singel, Halka is/snö 1

Singel, Okänd orsak 1

42 Sundbybergsvägen (mellan

Huvudstagatan och

Klippgatan)

Cykel-Cykel Övrigt 3

Singel, Cykel 1

Singel, vägutformning 1

Singel, Halka is/snö 1

43 Brommaplan (mellan

Vadmalsvägen,

Brommabågen och

anslutande vägar)

Cykel-Motorfordon Övrigt 6

Cykel-Cykel Övrigt 3

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, vägutformning 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Moped Övrigt 1

44 Gamla vägen (mellan

Himlabacken och Bergshamra

allé)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Cykel 1

Singel, Ojämnt underlag 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

45 Kistagången (mellan

Torshamnsgatan och E4)

Singel, vägutformning 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Tillfälligt föremål 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

46 Överjärva gårdsväg (mellan

Banmästargatan och Norses

gränd)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, vägutformning 1

Singel, halka löv 1

Singel, Halka is/snö 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

47 Malla Silfverstolpes väg

(mellan Landsnoravägen och

Djupdalsvägen)

Singel, vägutformning 2

Singel, Tillfälligt föremål 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

48 Råsundavägen (mellan

Rättarvägen och Plogvägen)

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 2

Cykel-Motorfordon Övrigt 2

Singel, övrigt 1

Singel, Ojämnt underlag 1

Singel, Halka is/snö 1
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Singel, Okänd orsak 1

Cykel-Cykel Övrigt 1

49 Stockholmsvägen (mellan

Herserudsvägen och

Odenvägen)

Singel, Halka is/snö 2

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, cyklistens (beteende och tillstånd) 1

Singel, Cykel 1

Singel, halka rullgrus 1

Cykel-Motorfordon Övrigt 1

Cykel-Motorfordon Utformning 1
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