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Abstract 
Purpose: To determine the progress in Umeå concerning the furtherance of bicycle 
traffic in the city and to investigate the possibility of a similar progress in Jönköping.  

Method: Semi structured interviews with officials, politicians and enthusiasts in 
Umeå and Jönköping, document analysis of documents provided by the municipalities 
and observations of Umeå city center. 

Findings: Umeå’s mindset around a sustainable society have been identified and the 
vast difference between the two cities is the time that they’ve actively worked with 
the bike issue and how public officials prioritize while planning. Umeå’s large 
advantage in their decision making is that officials and politicians are working 
towards the same goal and are united in the bike issue. This makes decisions 
regarding bicycle promotion easier to make. Due to the difference in conditions 
between the cities, the writers states that Umeå’s way of planning their traffic not 
necessarily is the right way for Jönköping to plan theirs.   
 
Implications: In order to develop it’s bicycle network, Jönköping must dare to let go 
of their old way of thinking. Instead of thinking that car traffic is necessary in a city, 
they should have the courage to take difficult decisions that benefit bicycle promotion 
and thus develop a sustainable transport system. 

Limitations: The study does not address the economic aspects that are involved in the 
development of an attractive bicycle network. Also the environmental issues are only 
dealt with in a thorough level, as it’s necessary to fulfill the study’s objectives. The 
study’s purpose is considered to be achieved but the result could have been even more 
developed if more parties were interviewed. 
 
Keywords: Bicycle path, bicycle, sustainable transport planning, sustainable society, 
sustainability, Umeå, Jönköping 
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Sammanfattning 
Syfte: Kartlägga Umeås utveckling rörande främjandet av cykeltrafiken i staden och 
utreda möjligheten till en liknande utveckling i Jönköping. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med tjänstemän, politiker och entusiaster i 
Umeå och Jönköping kommun, dokumentanalys av dokument tillhandahållna av 
kommunerna samt observationer i Umeå stadskärna.  

Resultat: Umeås och Jönköpings tankesätt kring ett hållbart samhälle har kartlagts. 
De stora skillnaderna mellan kommunerna är tidsperioden som de aktivt arbetat med 
cykelfrågan och hur man inom tjänstemannakåren prioriterar vid planeringen. Umeås 
stora fördel vid beslutstaganden är att tjänstemän och politiker arbetar mot samma mål 
och är eniga i cykelfrågan. Detta leder till att cykelfrämjande beslut enklare kan drivas 
igenom. Eftersom städernas förutsättningar skiljer sig åt, konstateras även att Umeås 
sätt att planera sin trafik inte nödvändigtvis är rätt sätt för Jönköping.  

Konsekvenser: Jönköping måste, för att utveckla sitt cykelvägnät våga släppa det 
föråldrade tankesättet kring att biltrafiken är nödvändig i en stad och istället våga ta 
svåra beslut som gynnar cykelfrämjandet. 

Begränsningar: Studien behandlar inte de ekonomiska aspekterna som finns kring 
utvecklandet av ett attraktivt cykelvägnät. Miljöfrågan har enbart behandlats på en 
grundläggande nivå, då det är nödvändigt för att uppfylla studiens mål. Studiens mål 
anses vara uppnått men hade kunnat utvecklas ytterligare om fler parter intervjuats.  

Nyckelord: Cykelväg, cykel, hållbart trafikplanerande, cykelnät, stadskärna hållbart 
samhälle, hållbarhet, Umeå, Jönköping 
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1 Inledning 
Detta examensarbete ingår i det treåriga högskoleingenjörsprogrammet Byggnads-
teknik med inriktning byggnadsutformning med arkitektur på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomförs under våren 2016. 
Examensarbetet grundar sig på problematiken kring valet av transportmedel vid 
kortare resor inom tätorten i våra städer i Sverige. Idag används bilen till kortare resor 
trots att många kommunen i vårt land försöker främja valet av cykel som transport-
medel. Umeå kommun är en av Sveriges 290 kommuner som idag lyckats öka cykel-
användandet i stadskärnan genom att sätta fokus på cykelnätet i stadskärnan och 
minskat framkomligheten med bil i de centrala delarna av Umeå (Sveriges kommuner 
och landsting 2015). Därför kommer en kartläggning av planeringsprocessen göras på 
Umeås cykelnät inom tätorten för att sedan se möjligheten att applicera detta på 
Jönköpings stadskärna.   
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1.1 Bakgrund 
Frågan kring ett hållbart transportsystem är idag relevant i samhällsplanerings-
perspektiv och inte minst när det handlar om trafiksituationen i en stadskärna. En 
nyckelfaktor för att skapa en trivsam trafiksituation inom en stad är ett fungerande 
gång- och cykelnät (Berntsson 2002).  

I Umeå kommun har man de senaste åren tagit ett steg mot ett hållbart trafiksystem i 
stadskärnan. Man har gjort stora insatser för att göra gång- och cykeltrafiken attraktiv, 
detta gäller också kollektivtrafiken inom staden. Utvecklingen bidragit till att Umeå 
nu ser en minskning av biltrafiken i centrum, vilket gör att de sticker ut mot övriga 
städer i Sverige. Valet av transportmedel för korta resor i Umeå har förändrats och fler 
väljer cykel framför bilen. (Cykelbokslut Umeå 2015) Trots att Umeå gjort stora 
framsteg för främjandet av cykeln i staden finns det andra städer som ligger längre 
fram i utvecklingen av cykelstrukturen. Ett känt exempel på en stad med stark 
cykelkultur är Köpenhamn. 

Köpenhamn är en av världens ledande städer när det gäller att främja cykeltrafiken. 
Enligt The Bicycle Account (2014) ökar antalet personer som väljer cykel framför bil 
i staden. Statistik visar att det totala antalet resor med cykel till arbete och skola har 
ökat från 36 procent till 45 procent mellan år 2012 till 2014, se bilaga 1. Kortare 
restider, samt ökad säkerhet och trygghet är viktiga faktorer som lyfts fram i 
Köpenhamn och är anledningen till varför många idag väljer cykeln framför bilen. 
Stadens starka cykelkultur framgår bl.a. från att Köpenhamarnas cykelandel är 18 
procent högre än stadens totala cykelandel (se figur 1). (The Bicycle Account 2014) 
 

 

  

Figur 1 - Cirkeldiagram visar cykelandelen i Köpenhamn, både stadens totala 
cykelandel och andelen för de som är bosatta i Köpenhamn (The Bicycle Account, 
2014).  
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1.2 Problembeskrivning 
Idag görs 8 procent av de totala resorna i Sverige med cykel och denna siffra har inte 
ökat sedan 2011 (Nationellt cykelbokslut 2014, 9). Regeringen startade i slutet på 
2015 ett initiativ för att ta fram en nationell cykelstrategi som ska sätta upp mål på en 
nationell nivå. Detta kommer skilja sig från dagens situation, där cykelfrågan ligger 
hos kommunerna själva i först hand. (Nationell cykelstrategi 2015-2016, 2015) Sett 
till statistik som visar svenska cykelvanor sedan 90-talet har användandet av cykel 
gått upp och ner i perioder (Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014, 2014). Under 
tidigt 2000-tal skedde en mindre ökning, men denna stagnerade sedan. Samtidigt som 
andelen resor med cykel inte stiger, ökar istället andelen resor med bil inne i städerna. 
(Petersen 2015) Biltrafiken kom länge i första hand i Sverige och förde med sig 
trängsel, avgaser, buller och brist på säkerhet i innerstäderna. Situationen var tillslut 
alarmerande och därför var insatser för minskad belastning på innerstädernas gatunät 
nödvändiga. (Svensson 1998) Att planera efter bilen kan ha stora konsekvenser för 
stadsbyggandet. Detta var tydligt när bilen ökade i popularitet under efterkrigstiden 
och gjorde anspråk på gator, torg- och parkytor. Trängsel och brist på parkeringsytor 
blev ett problem vilket resulterade i att många byggnader och kvarter revs för att 
skapa utrymme för bredare gator. (Lundin, 2008. 49) 

För att få bättre insyn i hur problemen kan åtgärdas i Sverige används Umeå kommun 
som undersökningsobjekt. Kommunens utveckling har gått framåt de senaste åren och 
man har lyckats åstadkomma en ökning i användandet av cykel och kollektivtrafik, 
samtidigt som biltrafiken minskat. Detta har inneburit att vissa åtgärder behövt vidtas 
och omprioriteringar har gjorts i kommunens stadsplanerande. Inställningen till cykel 
är en viktig faktor till ökat cykelanvändande, men som saknas i många städer i 
Sverige (Eriksson 2009). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att kartlägga Umeås utveckling rörande främjandet av cykeltrafiken i staden 
och utreda möjligheten till en liknande utveckling i Jönköping. För att kunna uppnå 
målet kommer följande frågeställningar att besvaras.  
 

• Hur har planeringsprocessen sett ut för utvecklandet av ett välfungerande 
och attraktivt cykelvägnät i Umeås stadskärna? 

• Hur påverkas en stadskärna ur ett stadsbyggnadsperspektiv av ett 
välutvecklat gång- och cykelvägnät? 

• Vad finns det för möjligheter för en liknande utveckling i Jönköpings 
stadskärna?  

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte på djupare nivå behandla den ekonomiska faktorn som finns i 
den studerade processen. Miljöfrågan kommer enbart behandlas på den grund-
läggande nivå som är nödvändig för diskussion kring ett hållbart samhällsbyggande. 
Eftersom Umeå används som undersökningsobjekt kommer rapporten även vara 
avgränsad till den process som gjorts i Umeå. Teorier och data kommer sedan 
appliceras på Jönköping. Andra städer som nämns är relevanta för studiens genom-
förande, men analyseras inte djupare.  
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1.5 Disposition 
Arbetets disposition inleds med kapitlet Metod och genomförande, i detta kapitel 
presenteras metodval för arbetets genomförande och arbetsgången beskrivs. Kapitlet 
avslutas med en trovärdighetsdiskussion om arbetets metodval. Därefter presenteras 
kapitlet Teoretiskt ramverk, vetenskapliga referenser bearbetas för att styrka arbetets 
frågeställningar och problembeskrivning. Detta följs sedan av ett kapitel som 
redovisar arbetets Empiri, det vill säga behandlar den datainsamling som är gjord 
genom arbetets metodval. Dessa två kapitel, Teoretiskt ramverk och Empiri resulterar 
i kapitlet Analys och resultat. I kapitel besvaras frågeställningarna och målet för 
arbetet. Avslutningsvis görs en kort sammanfattning och en diskussion kring arbetets 
resultat och metodval. Slutsatser görs av resultatet och avslutas med rekommenda-
tioner av författarna.
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2 Metod och genomförande 
Arbetets huvudsyfte är att kartlägga den planeringsprocess som ligger till grund för 
utvecklandet av ett välfungerande och attraktivt cykelnät i Umeå. Förutom huvud-
syftet grundar sig metodvalen på att besvara tre frågeställningar. Vidare beskrivs de 
valda undersökningsmetoderna utförligt och kopplas till respektive frågeställning. 
Kapitlet behandlar även hur metoderna använts och deras trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Detta arbete är av kvalitativ sort och baseras huvudsakligen på intervjuer och 
observationer av Umeås stadskärna. Intervjuerna och observationerna har analyserats 
väl och tolkningar har gjorts av detta material. Intervjuerna har varit semi-
strukturerade för att ge de intervjuade parterna lika förutsättningar och även öppna för 
diskussion kring frågorna. Annan kvalitativ data är hämtad genom litteraturstudie 
relevant för studien och dokumentanalys av underlag tillhandahållet av kommunerna. 
Genom tolkningarna av intervjuerna och observationerna har sammankopplingar gjort 
med den analyserade datainsamlingen. Eriksson (2011) menar på att det inte bara är 
den praktiska insamling av data som är viktigt, utan också tolkningen av den. 

2.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
Det finns olika intervjutekniker och olika sätta att analysera den intervjudata som 
tagits fram. Intervjuer kan genomföras på tre olika sätt beroende på vilken data som 
skall tas fram, strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. 
Semistrukturerad intervjuform genomförs med formulerade och likadana frågor, där 
svarsalternativen kan vara fixa eller öppna. Denna sorts intervju öppnar för en 
återkoppling med den intervjuade parten och kan klassificeras som både kvalitativ och 
kvantitativ analys. Intervjuformen är vald till denna studie för att öppna upp 
intervjuerna för kortare diskussioner som ger fördjupad bakgrund i ämnet. (Sallnäs 
u.å.) 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom olika metodval, nedan presenteras 
frågeställningarna följt av argument kring val av metod för varje enskild fråge-
ställning.  

2.2.1 Frågeställning 1 
Hur har planeringsprocessen sett ut för utvecklandet av ett välfungerande och 
attraktivt cykelvägnät i Umeås stadskärna? 
 
Denna frågeställning besvaras med hjälp av intervjuer med kommunala tjänstemän 
som arbetar med trafikplanering inom Umeå kommun, med kommunalpolitiker som 
varit och är involverade i planeringsprocessen och cykelentusiaster i Umeå som ska 
representera allmänhetens syn på cykelfrågan i staden. Umeå kommun tillhandahåller 
även dokument som analyseras. Förutom detta görs litteraturstudier av vetenskapliga 
artiklar, för att sedan koppla dessa till frågeställningen.  
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2.2.2 Frågeställning 2 
Hur påverkas en stadskärna ur ett stadsbyggnadsperspektiv av ett välutvecklat gång- 
och cykelvägnät? 
 
Frågeställning 2 besvaras med hjälp av intervjuer med trafikplanerare och inblandade 
kommunpolitiker i både Umeå och Jönköpings kommun. Även i denna frågeställning 
tas entusiasternas åsikter hänsyn till för att få ett svar som inte baseras enbart på 
tjänstemäns åsikter. Litteraturstudier kring stadsbyggnadsplanering och hållbar 
samhällsplanering utförs för att besvara frågeställningen. Under studiebesöket i Umeå 
observeras stadskärnans uppbyggnad och hur den höga cykelandelen påverkar 
centrum.  

2.2.3 Frågeställning 3 
Vad finns det för möjligheter för en liknande utveckling i Jönköpings stadskärna?  
 
Frågeställning 3 besvaras med hjälp av intervjuer. Samma frågor som ställs till 
inblandade parter i Umeå ställs till tjänstemän hos Jönköpings kommun. Ett antal 
frågor ändras baserat på de svar som fås i Umeå och riktas åt Jönköping som stad. 
Många av faktorerna gällande Umeås planeringsprocess kan då appliceras direkt på 
Jönköpings eventuella utveckling. Svaren analyseras och jämförs för att kunna hitta 
tydliga skillnader i städernas planeringsstrategier gällande cykelvägar.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Nedan presenteras de valda metoderna för studiens insamlade data.   

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuer, som är den huvudsakliga datainsamlingen kommer vara av kvalitativ sort, 
de genomförs som samtalsintervjuer på plats med trafikplanerare och andra personer 
med kunskap inom området samt personer berörda i denna processplanering, så som 
politiker. Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att välformulerade frågor 
kommer ställas till alla parter med möjlighet till eventuella följdfrågor. (Sallnäs u.å., 
7)  

2.3.2 Observationer 
För att kunna genomföra studien och få bra syn på hur Umeås stadskärna fungerar i 
praktiken genomförs observationer. Observationerna är av ostrukturerad karaktär, 
detta innebär att man baserat på sin egen upplevelse av observationen, beskriver det 
man ser (Kylén 2004). Observationer genomförs under två dagar där man baserar 
dessa på personliga åsikter och upplevelser.  

2.3.3 Litteraturstudie och dokumentanalys 
Litteraturstudie har genomförts med hjälp av sökningar på olika sökmotorer, bland 
annat högskolebibliotekets sökmotor för att granska och analysera vetenskapliga 
artiklar. Olika forskningsintuitioners hemsidor, relevanta för ämnet har också använts 
för att få fram trovärdig data. Dokumentanalyser har genomfört av underlag till-
handahållet av kommunerna för att kunna analysera deras planeringsprocess. 
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2.4 Arbetsgång 
I detta kapitel redogörs tillvägagångsättet för hur studiens frågeställningar och mål 
besvarats, hur datainsamling skett samt hur den har bearbetats och analyserats.  
 
Studiens arbetsgång har följt en tidplan. Justeringar har skett i tidplanen efter hinder i 
arbetsgången, i det stora hela är tidsplanen följd. Kontinuerliga möten med handledare 
vid Tekniska Högskolan i Jönköping har genomförts och god kontakt med Umeå 
kommun under arbetets gång har gett god möjligheter till en välutförd studie. 

2.4.1 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts i både Umeå och Jönköping och totalt intervjuades nio 
personer. Sex personer i Umeå, samt tre i Jönköping. Intervjufrågorna baserades på 
den teorin som behandlas i arbetet. Intervjuerna var semistrukturerade för att öppna 
för diskussioner med intervjupersonerna och få en djupare inblick och inte missa 
åsikter som kunde vara relevanta för studien.  

Båda författarna deltog i samtliga intervjuer och förde anteckningar utöver de ljud-
inspelningar som gjordes av intervjuerna. För att undvika feltolkningar 
transkriberades intervjuerna noggrant med hjälp av inspelningar. Författarnas 
tolkningar av intervjuerna skickades sedan via mail till intervjupersonerna för 
godkännande. Intervjuerna tog i snitt en timme att genomföra.  

2.4.2 Observationer 
Under studiebesöket i Umeå genomfördes ostrukturerade observationer. I huvudsak 
observerades Nygatan som ett exempel på cykelfrämjande som påverkar stadskärnan, 
men även cykelkulturen överlag i staden observerades genom att författarna gick 
genom staden. 

2.5 Trovärdighet 
För att uppnå en trovärdig studie krävs det hög validitet och reliabilitet, vilket ställer 
krav på tillvägagångssättet. Detta förutsätter att de valda metoderna för arbetet är 
relevanta och utförda på ett korrekt sätt. Definitionen av validitet är metodvalens 
förmåga att mäta det som man avser att mäta och reliabiliteten syftar på att det 
metodval som används ska ge utslag som är tillförlitliga och användbara. (Eriksson 
och Wiedersheim-Paul 2011)  

2.5.1 Validitet och Reliabilitet 
Validitet kan benämnas som giltighet och är en övergripande kvalitetsaspekt gällande 
mätning och bedömning. För att en bedömning ska ha god validitet ska den mäta det 
som är avsett och slutsatserna från detta ska vara riktiga och sunda (Johansson 2015).  
 
Intervjufrågorna har utformats för att få bred inblick i ämnet och för att kunna besvara 
arbetets frågeställningar. Eftersom resultatet i arbetet kommer baseras på intervjuer, 
dvs. en kvalitativ metod har validiteten varit av högsta vikt för att resultat ska vara 
trovärdigt. Samtliga intervjuer har därför spelats in för att de ska kunna transkriberas 
noggrant och skickas tillbaka till de intervjuade för granskning. Då minimeras 
eventuella missförstånd mellan författarna och de intervjuade. Två av intervjuerna 
utfördes med två personer samtidigt, vilket gav mer djupgående svar.   
 
De vetenskapliga referenserna är kritiskt utvalda med publikationsbegränsning på 
maximalt 5 år. För att uppfylla god reliabilitet i studien har intervjuerna utförts med 
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personer som har liknande arbetsuppgifter inom de två kommunerna. Samtliga 
intervjuer har grundat sig på samma intervjufrågor, vilket ökat resultatets använd-
barhet. Därför anses både hög validitet och reliabilitet vara uppfylld i denna studie.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redovisas de vetenskapliga teorier och källor som använts i arbetet. 
Dessa är utvalda för sin relevans och koppling till studiens ämne och för att kunna 
besvara frågeställningarna.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att kunna kartlägga planeringsprocessen i Umeå och få förståelse för vad som 
gjorts bra och dåligt i utvecklingsprocess av cykelvägnätet används teorier som 
behandlar hållbar samhällsplanering och hur processen ser ut. Det är även viktigt att 
få djupare inblick i cykelns roll i dagens samhälle och vilka faktorer som bidrar till att 
allmänheten väljer cykeln framför bilen. För att förstå hur städer påverkas av ett 
välutvecklat cykelvägnät behöver man se för- och nackdelar med cykelfrämjandet och 
även förstå förändringsprocessen för en stad (se figur 2).  
 
 
 
 
 

 
Figur 2 - Koppling mellan frågeställningar och teori 
  

Frågeställning 1 Hållbar 
samhällsplanering

Frågeställning 2 Vardagscyklingens 
potential

Frågeställning 3 Förändringsprocessen i 
städer
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3.2 Hållbar samhällsplanering 
I många städer får cykeln lite uppmärksamhet från transportplanerare och är ett 
marginaliserat val av transportmedel. Inom transportplanering innebär hållbara 
transportmedel ett fokus på gång-, cykel och kollektivtrafik. Tidigare cykelforskning 
har i mångt och mycket handlat om analyser av empirisk fakta snarare än teoretiska 
frågor. (Koglin och Rye 2014)  
 
Smith och Low (2006) anser att om människor som vill använda cykeln känner att de 
inte kan göra det på grund av dåliga förhållanden, leder det till frågan om allmänna 
platser verkligen är öppna och tillgängliga på ett sådant sätt att alla har en jämlik 
tillgång till dessa. 
 
Att använda cykel som transportmedel ses ofta som en av de mest hållbara färdsätten i 
ett transportsystem eftersom de varken orsakar oljud, förorenar eller kräver mycket 
utrymme. Cykeln skapar även en säkrare omgivning för övriga trafikanter på offent-
liga platser. Dessa fyra nämnda faktorer är samtliga något som biltrafiken för med sig. 
(Koglin och Rye 2014) 
 
Enligt Risser och Wunsch (2003) finns det många fall där ytor i städer inte uppfyller 
behoven för fotgängare och cyklister. Det finns en tydlig skillnad i hur olika länder 
prioriterar planering och uppmuntran för cykeln som ett alternativt transportval 
(Buehler och Pucher, 2012).  
 
Den svenska cykelplaneringen utgår från en föråldrad syn på staden. Stadsplanerare 
och politiker prioriterar och utformar staden efter bilismen enligt Le Corbusiers sätt 
att stads- och trafikplanera under 1960-talet. (Koglin 2015, 101) Idén om att bli ett 
modernt samhälle fann stor acceptans i europeiska och nordamerikanska länder. Med 
tanken om ett modernt samhälle kom också fokuseringen på motortrafik och under 
industrialiseringen var det en trend att ersätta gator avsedda för fotgängare med 
bilvägar. (Koglin 2013).  

3.3 Vardagscyklingens potential 
Gång och cykel är två transportsätt som ofta dyker upp när man talar om olika 
transportsätt och en ökad flexibilitet inom hållbara transportsystem utan att öka 
användandet av bil (Rosen 2001). 
 
Det finns idag en stor potential i vardagscyklingen som inte tas tillvara. Holland och 
Danmark är dominerande gällande vardagscyklingen och närmare trettio procent av 
befolkningen cyklar dagligen. I Sverige är det genomsnitt 12 procent av befolkningen 
som cyklar dagligen, vilket gör Sverige till det tredje bästa landet i världen till-
sammans med Tyskland och Finland. Holland och Danmark är unika exempel, vilket 
tydligt visas i en studie som utförts, där Stockholm och Köpenhamn jämförs i cykel-
frågan. Enligt studiens resultat är ett grundläggande problem att Sverige tappar 
helhetsgreppet i frågan. (Koglin 2015, 101) 

Köpenhamn har en stark cykelkultur och har därmed blivit en symbol inom cykel-
frågan. För att göra cykeln till ett attraktivt val av färdmedel har Köpenhamn skapat 
en säkrare cykelmiljö genom integrering av cyklister och bilister. Framgången beror 
på skicklig marknadsföring, att bilinköpen kommer med hög kostnad och framförallt 
ett sammanhängande cykelvägnät. (Koglin 2015, 102) 
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Viktigt att tänka på vid prioritering av cykeln är fokus på hela resan, det vill säga från 
startdestination till slutdestination med eventuella stopp och ärenden på vägen. Detta 
är något som kommunerna idag glömmer. Genom att ha bättre cykelvägar, samt bättre 
integration med kollektiv- och biltrafik kan vardagscyklingens potential och dess 
positiva aspekter för ett hållbart samhälle utnyttjas. Genom att prioritera cyklisternas 
framkomlighet i stadskärnan, exempelvis bredda cykelfält, kan åtgärder som bidrar till 
ett mer hållbart trafiksystem göras för en liten kostnad. (Koglin 2015, 103) 

3.4 Förändringsprocessen i städer 
Stadens förändringsprocess styrs av lagar och regler vilket gör att stadsutvecklings-
processen ser olika ut beroende på var i världen vi befinner oss. Andra påverkande 
faktorer är ägandestruktur, stadens historia och geografiska placering. (Alkan Olsson 
2015) Dagens syn på hur en stad ska byggas och växa medför konsekvenser, som 
minskad mängd av grönområden på grund av att gatunät byggs ut och i sin tur ger 
ökad bilanvändning. Här ställs därför städernas beslutfattare inför den stora 
utmaningen att skapa goda förutsättningar för samtligas behov. (Alkan Olsson 2015) 

Ett nytt tankesätt som bygger på helhetssyn, systemtänkande och påtagligt 
involverade människor är något som krävs för att kunna skapa städer som erbjuder ett 
bra liv för människor i framtiden (Alkan Olsson 2015). Enligt Johanna Alkan Olsson 
(2015) är målet att framtidens städer sätter människans välbefinnande i fokus och då 
räcker inte gröna markområden och ”gröna” hus, utan en förändring av tankesättet 
måste göras. En kombination av både människa och miljö måste sättas i fokus och 
helhetstänkandet måste förstärkas (Alkan Olsson 2015).   
 

3.4.1 Planeringsprocessen 
För att ambitionen om att bygga hållbart ska tas emot på ett seriöst sätt måste 
planeringen och beslutsprocessen utvecklas. Utmaningen ligger i att utveckla olika 
metoder för att kunna analysera ekonomiska, sociala och ekologiska effekter. Vidare 
måste den uppdelning som görs av olika bedömningar för hållbarhet ifrågasättas och 
kritiseras eftersom dessa idag inte mäter de olika aspekterna av hållbarhet på samma 
måttstock. (Cars, Kalbro och Lind, 2013)  
 
Därför krävs att nya former och forum för att sammanväga de tre nämnda effekterna 
måste utvecklas. För stadsbyggandet betyder det att kommuner, med stöd av egna 
analyser av hållbarhetsaspekterna måste skapa möjlighet för diskussioner med andra 
aktörer för att ge bättre förutsättningar för ett hållbart samhälls- och stadsbyggande. 
Skulle ett sådant tankesätt kring roller och samspel implementeras hos de olika 
aktörerna inom samhällsbyggnadsprocessen, skapas godare förutsättningar än idag 
gällande hållbara lösningar. (Cars, Kalbro och Lind 2013) 
 
Cars, Kalbro och Lind (2013) nämner tre viktiga förutsättningar för att lyckas bygga 
hållbart: 

• Kasta gamla föreställningar och mentala låsningar över bord, inse att 
hållbarhet är en konfliktfylld fråga 

• Klargör hur begreppet hållbarhet ska tolkas 
• Tänk nytt i planeringsprocessen   



Teoretiskt ramverk 

12 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Teorierna har valts för att teoretiskt stötta den empiri som presenteras i nästa kapitel. 
Teorin kring förändringsprocess i städer beskriver hur den utveckling som nämns i 
teorin om hållbar samhällsplanering bör genomföras och hur man kan implementera 
idén om ett hållbart samhälle. Dessa två teorier har valts för att vetenskapligt stödja 
den datainsamling som behandlar samhällsplanering, hur den sett ut, hur den ser ut 
idag och hur den kommer att se ut i framtiden. Den tredje teorin behandlar cykelns 
roll i dagens samhälle och är vald för att ge läsaren djupare inblick i den faktiska teori 
som idag finns gällande cykelvanor och cykelkultur i Sverige, men beskriver även 
extremfall som till exempel Köpenhamn. 
 
Sammanfattat behandlar majoriteten av teorin samhällsfrågor kring stadsplanering och 
hur den genomförs. Detta eftersom det är den bakomliggande faktorn för att uppnå 
arbetets målsättning, att kartlägga utvecklingen av Umeås cykelvägnät och sedan se 
möjligheter till en liknande utveckling i Jönköping. Cykelfrågan är högst relevant men 
är snarare baserad på tankesättet hos allmänheten än faktiskt teori kring varför man 
idag cyklar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Sammanfattning av valda teorier och dess koppling till varandra 
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4 Empiri 
Detta kapitel presenterar empirisk data som samlats in i arbetet. Empirin utgörs av 
intervjuer med tjänstemän, politiker och entusiaster inom cykelfrågan. För att upp-
rätthålla anonymitet benämns de intervjuade personerna med sina respektive be-
fattningar. Nedan presenteras en sammanställd text av de svar som intervjupersonerna 
angett. För mer utförlig information om intervjuerna, samt intervjufrågor läs bilaga 1. 

4.1 Cykelstaden Umeå  
Befattningarna de intervjuade har är trafikplanerare, samhällsplanerare, samhälls-
byggnadsdirektör och ordförande för tekniska nämnden. De intervjuade har fått frågor 
med avseende på hållbart samhälle, trafiksystem och synen på kommunens planering 
av cykeltrafik.  

4.1.1 Planering kring hållbart samhälle 
Ett hållbart samhälle är ett samhälle vars resurser inte begränsar framtidens möjlig-
heter, poängterar ordförande för tekniska nämnden och är något som samtliga 
intervjuade i Umeå kommun är eniga om. Samhällsbyggnadsdirektörn anser att tas 
städernas tillgångar tillvara, fås en balans i det hållbara, både socialt och ekonomiskt. 
Genom en tät stad som gynnar gång- och cykeltrafik bidrar man till ett hållbart 
samhälle (Trafikplanerare). För att uppnå ett hållbart trafiksystem krävs en stad med 
tydlig struktur. En tät stad som gör det möjligt att uppnå stadens målpunkter utan att 
skada miljön menar samtliga intervjuade. Fokus på människans välbefinnande är en 
viktig faktor som uppfylls genom användningen av transportslag som gång- och 
cykeltrafik och på så sätt tär inte energilösningarna på framtidens behov. (Ordf. för 
Tekniska nämnden) 
 
Synen på arbetet kring transport- och trafikplanering i Umeå Kommun är god menar 
samtliga intervjuade. Genom en tydlig fördjupad översiktsplan med fokus på gång- 
och cykeltrafik och förtätning av staden ges bra förutsättningar för god planering. 
(Trafikplanerare) Samtliga intervjuade anser att de finns höga ambitioner och klara 
riktlinjer man arbetar efter, både på tjänstemannasidan och hos politikerna. En tydlig 
sådan är femkilometersstaden, vilket samtliga intervjuade nämner. Femkilometers-
staden - den täta staden, innebär att tillväxten i Umeå bör samlas inom en radie på 
fem kilometer från stadskärnan och universitetsområdet (Umeå kommun, 2016). Fem 
kilometer är det avstånd man anser är lämpligt för cykelpendling. 
 
Genom att dela upp cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt vägnät får man god 
översikt och kan följa upp olika parametrar exempelvis tillgängligheten till ett 
huvudvägnät. Huvudvägnätet är högre prioriterat gällande underhåll och fram-
komlighet. (Trafikplanerare och samhällsplaneraren) Idag har 83 procent av alla inom 
Umeå tätort 200 meter eller närmre till ett huvudvägnät och detta är en siffra 
kommunen strävar efter att höja enligt trafikplaneraren. Samtliga intervjuade anser att 
ny bebyggelse ska placeras kring de hållbara färdsättens nät.  
 
Trafiksystem planeras utefter städers förutsättningar med fokus på de hållbara 
färdsätten vilket tyder på bättre och tydligare medvetenhet hos människan. Idag finns 
andra behov än för några år sedan, bland annat strävan efter en attraktiv och bättre 
boendemiljö. (Trafikplanerare) Utmaningen med denna planering är frågan om 
utrymme i staden och samtidigt få trafiksystem att fungera (Trafikplanerare och 
samhällsbyggnadsdirektören).   
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Prioritering på utvecklingsområden som hållbara färdsätt innebär i vissa fall att grön-
ytorna försvinner, vilket kräver högre kvalitéer på de grönområdena som finns kvar i 
stadskärnan (Trafikplanerare).  

Genom den prioritering som görs på gång och cykelvägar fås en bättre stad för alla, 
trots detta finns en ökad bilanvändning på korta resor. En allt mer stressad vardag gör 
att människan måste känna av tidsvinsten med cykel för att användningen skall öka 
ytterligare. (Trafikplanerare) Förutsättningarna finns och i framtiden tror trafik-
planeraren att valet av transportmedel görs utefter det färdmedel som är snabbast. I 
Umeå arbetar man mycket med att skapa den genaste vägen och i det arbetet har man 
fokuserat på separeringen av de olika färdmedlen. Idag är 92,7 procent av gång- och 
cykelvägarna skilt från biltrafiken, vilket skapar en enkel, trygg och säker väg att 
transportera sig på. De intervjuade fick frågan hur de ställer sig till att integrera 
cyklister med bilister. Majoriteten av de intervjuade anser att det för med sig mer 
negativa än positiva aspekter. Dock anser trafikplaneraren att det kan vara positivt där 
hastigheten inte är mer än 30 km/h och att man ska öka fokus på att separera 
fotgängare och cyklister i framtiden då behov skiljer sig allt mer. Samhällsplaneraren 
menar att genom att planera staden efter de “svaga” individerna anpassar man staden 
efter samtligas behov, ingen anser att det är en nackdel med en tillgänglig stad. 

Fokus på cykel har utvecklats tydligt de senaste åren i Umeå och detta har man gjort 
genom att utmana sig själva (Samhällsbyggnadsdirektören). Cykelfrågan blev 
betydelsefull när miljöfrågorna fick mer fokus på 2000-talet. Umeå tog ett helhets-
grepp på arbetet med en hållbar utveckling både genom att samla och strukturera 
kommunens pågående arbete med hållbar utveckling. Till följd av detta blev målen 
mer konkreta, åtgärder behövde vidtas vilket naturligt ledde till större fokus på 
cykelfrågan. (Trafikplanerare) Genom att placera parkeringsplatser i utkanten av 
staden istället för i centrum har kommunen tydligt visat vilket trafikslag som 
prioriteras. Effekten av detta är att bilisterna tvingas parkera i utkanten av staden, 
vilket gör det svårare att hitta parkeringsalternativ inne i centrum och cykel blir ett 
enklare alternativ än bilen för medborgarna. Att ständigt arbeta med bättre utnyttjande 
av ytorna i stadskärnan skapar en bättre miljö för boende och besökande. 
(Samhällsplaneraren) Nygatan är ett tydligt exempel på hur man valt att prioritera 
trafikslagen i stadskärnan. Gatan är belägen i centrala Umeå och man har brottats med 
blandtrafik med stor flödesomfattning. Genom att bredda för cyklister har cykel blivit 
mer konkurrenskraftigt gentemot bilen och även gjort det möjligt att separera 
fotgängare och cyklister.  

Majoriteten av de intervjuade anser att en attraktiv stadskärna ska erbjuda kvalitéer 
året runt och att centrumskapande åtgärder bör utföras för att människor ska kunna 
vistas där. Trafikplaneraren menar att det ultimata hade varit en tyst stad utan 
trafiksorl, men tror samtidigt inte på en helt bilfri stadskärna då fordon för till 
exempel leverans och utryckning måste kunna ta sig fram. 

”Det ska vara rent, snyggt och tryggt, en miljö som tilltalar medborgare i alla 
åldrar.” - Samhällsbyggnadsdirektören, Umeå kommun 2016-04-06  
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4.1.3 Värderingar kring cykelfrämjandet 
Ett välfungerande cykelvägnät ska vara framkomligt och gent, dvs. den kortaste vägen 
till destinationen. Det är också viktigt att vägen känns trygg och säker, man arbetar 
aktivt i Umeå med placeringen av cykelvägar så de inte ska kännas för avskilda och 
obehagliga att färdas på under till exempel kvällstid. Gällande drift och underhåll, 
framförallt snöröjning har Umeå kommun ett tydligt system som prioriterar huvud-
vägnätet för gång och cykel före bilvägarna och har haft det sedan mitten av 90-talet. 
(Trafikplanerare och ordf. för Tekniska nämnden) 
 
De intervjuade fick frågan om vilka faktorer som varit avgörande för fokus på cykel-
frågan i Umeå kommun och en anledning är att det är en ung stad med ett stort 
universitet. Med alla studenter har man sett ett behov som man sedan bejakat. 
Trafikplaneraren nämner åtgärdsprogrammet som tagits fram för luft och cykeltrafik-
problem, detta tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna har varit avgörande 
för det fokus som nu finns i kommunen.  
 
Om det är de fysiska förändringarna eller marknadsföring som ökat cyklandet i Umeå 
är svårt att fastställa. En blandning av fysiska åtgärder och en tydlighet i satsningen på 
cykelfrågan tillsammans med det flertalet kampanjer som kommunen driver för att få 
folk att ta cykeln har enligt statistik lett till ett ökat cyklande (Ordf. för Tekniska 
nämnden). Exempel på kampanjer som drivits är Cykelkampen där man tävlar mot 
andra europeiska städer, där Umeå var väldigt framgångsrika 2015. Trafikplaneraren 
säger att kampanjerna i vissa fall leder till att folk fortsätter cykla då de kan skapa en 
cykelvana hos individer.  

4.1.4 Framtidens cykelfokus  
Vid planerandet av cykelvägnätet i Umeå har man följt fyra ledord som lyder: 
sammanhängande, gent, tryggt och säkert. För att uppfylla dessa mål har kommunen 
arbetat med hjälp av sitt cykelprogram där huvudvägnätet har varit högsta prioritet 
och framförallt att sammankoppla så många stadsdelar som möjligt genom huvud-
vägnätet. I dagsläget har den åtgärdslista som cykelprogrammet innehåller snart 
arbetats igenom och därför tas ett nytt program fram. De länkar som fortfarande 
saknas i vägnätet kan kartläggas enklare och ytterligare sammankopplingar av 
vägnätet kan göras. (Trafikplanerare) Samtliga intervjuade anser att aktiviteten i 
centrala Umeå har ökat de senaste åren och ordförande för tekniska nämnden menar 
att det kan kopplas ihop med den goda framkomlighet och tillgänglighet som 
stadskärnan erbjuder. 
 
Allmänheten är ofta positiv till gång- och cykelvägar. De fall där allmänheten har 
mycket åsikter brukar handla om situationer där trafik ska ledas om. För tillfällen då 
man som privatperson vill höra av sig med åsikter och synpunkter finns ett system 
som heter Infrakontroll. Systemet har tagits fram för att kommunen ska kunna 
behandla allmänhetens åsikter på ett strukturerat sätt. (Trafikplanerare) Även 
näringsidkarna i Umeå är aktiva i frågan och den återkommande frågan är 
cykelparkeringar. Det finns idag ett underskott på 600 cykelparkeringar i centrala 
Umeå och för att lösa problemet krävs bra samarbete mellan kommunen och 
fastighetsägarna. Till en början var många motsträviga till att inte deras butiker och 
fastigheter kunde nås av kunder med bil men efter en tids arbete börjar nu 
näringsidkarna förstå att det gynnar deras verksamhet att ta sig dit enkelt med cykel 
då cyklister handlar oftare än bilister. (Trafikplanerare)   
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Ett väldigt lyckat projekt för att öka andelen cykelparkeringar i centrum är gröna 
friköp, detta innebär att fastighetsägare kan få reducerade priser på parkeringar till 
fastigheten förutsatt att de på olika vis främjar hållbara transportsätt för de verkande i 
fastigheten. Det kan röra sig om omklädningsrum, uppvärmda cykelgarage eller 
bidrag för kollektivtrafik. (Samhällsplaneraren) 
 
På frågan om vilka problem man stött på i processen av utvecklandet av cykelvägnätet 
anser trafikplaneraren att bristen på markyta har varit ett problem vid anläggning av 
nya gång- och cykelvägar. Detta har lösts genom att man har köpt mark för att få plats 
med de planerade vägarna. Även det faktum att många aktörer med olika intressen är 
inblandade i processen kan vara en utmaning eftersom många olika aspekter måste tas 
i beaktande vid planering och utförande. (Trafikplanerare) 
 
Avslutningsvis fick de intervjuade tjänstemännen frågan om vilka slutsatser och 
lärdomar som har varit viktiga i den satsning och förändring som skett i Umeå. Det är 
viktigt att ha tålamod, för en sådan förändring som skett tar tid menar ordförande för 
tekniska nämnden. Det är viktigt att ha färdiga lösningar för de hållbara trafikslagen 
när nya områden etableras och inte vänta med att färdigställa cykelvägarna, då 
kommer medborgarna välja bilen. Genom att färdigställda kommunikationsvägar in 
till de boendes målpunkt och centrum i samma skede som inflyttning sker, undviker 
man skapa ovanan att ta bilen. (Ordf. för Tekniska nämnden) Det är viktigt att hela 
tiden utvecklas och sträva framåt och fortsätta med det planeringsarbete som görs nu 
menar samhällsbyggnadsdirektören. Trafikplaneraren säger att man hela tiden måste 
identifiera saknade länkar och de mindre åtgärderna som påverkar framkomligheten 
för cyklister.  
 
För att få resultat måste tydligt gemensamma mål sättas anser samhällsplaneraren, 
hela kommunens organisation måste sträva åt samma håll. Är alla eniga, politiker som 
tjänstemän, blir målen enklare att genomföra, det är något som Umeå kommun har 
varit och är bortskämda med (Samhällsplaneraren).  
 
Realistiska steg som kan göras i Umeå för att främja cyklande ytterligare är tydliga 
för de intervjuande personerna, man ska fortsätta att utvecklas och utmana sig själva 
genom att få ut biltrafiken från centrum. Hitta billiga lösningar som gör det lönsamt 
för bilisterna att parkera i utkanten och sedan byta färdmedel in till de centrala delarna 
(Samhällsbyggnadsdirektören). Genom att cykelandelarna har ökat har nya behov 
skapats, mer utrymme krävs och man färdas allt mer i olika hastigheter. För att 
tillfredsställa dessa behov måste arbetet med separering mellan fotgängare och 
cyklister få mer fokus. Utrymme är ofta en stor utmaning, då det är begränsat. 
(Trafikplanerare) En annan utmaning är att skapa ytterligare incitament för att välja 
cykel framför bilen. Det är ett komplext nät av åtgärder som ska haka i varandra 
hävdar samhällsplaneraren. Med ständig fokus på det hållbara resandet och god 
kommunikation med de större aktörerna skapas nya möjligheter (Ordf. för Tekniska 
nämnden).  
 
De intervjuade personerna i Umeå kommun anser att planering efter det hållbara 
resandet kräver klara och tydliga direktiv och riktlinjer, att regering och riksdag ger 
kommunerna medel att arbeta med för att främja cykel som färdmedel.   
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Det är viktigt att få med helheten menar trafikplaneraren.  

“Man har inga rättigheter i trafiken bara skyldigheter” - Trafikplaneraren, Umeå 
Kommun 2016-04-05 

4.2 Cykelstaden Jönköping 
Befattningarna de intervjuade har är trafikplanerare med fokus på cykelfrågan, trafik-
planerare med fokus på övergripande planering och chefen för utvecklings- och trafik-
avdelningen. De intervjuade har fått frågor med avseende på hållbart samhälle, trafik-
system och synen på kommunens planering av trafik.  

4.2.1 Planering kring hållbart samhälle 
Ett hållbart samhälle är ett samhälle vars olika förutsättningar används på ett flexibelt 
sätt säger utvecklings- och trafikavdelningens chef. Att utforma staden efter 
människors välbefinnande gör att de trivs och vill bo kvar (Trafikplanerare 2). Man 
ska leva så att jordens resurser räcker och inte förbrukar mer än vad som finns menar 
trafikplanerare 1. Med fokus på människans välbefinnande knyts ett hållbart trafik-
system ihop, vilket innebär att man i huvudsak använder hållbara trafikslag som första 
alternativ (Trafikplanerare 2). Finns goda förutsättningar för fotgängare och cyklister 
men även kollektivtrafik får man ett bra hållbart trafiksystem hävdar chefen på 
utvecklings- och trafikavdelningen. Biltrafiken ska finnas där den absolut måste 
komma fram men inte mer säger trafikplanerare 1.  
 
Frågan om hur Jönköping Kommuns transport- och trafikplanering fungerar ställdes 
och samtliga intervjuade menar att det finns brister gällande genomförandet. Det finns 
bra underlag och goda intentioner, problemet ligger i att man inte vågar ta de 
obekväma besluten menar trafikplanerare 2. Styrdokumenten är genomtänkta och har 
ett tydligt fokus på det hållbara (Trafikplanerare 2). Stadens historia präglas av 
biltrafiken, vilket utgör förutsättningarna som man arbetar med idag. Många tänker 
fortfarande på bilen i första hand, vilket påverkar de beslut som tas. Att förändra 
tankesättet vi har gentemot trafikfrågan tar tid. Vissa städer ligger i framkant tack vare 
bättre förutsättningar anser chefen för utvecklings- och trafikavdelningen. Planeringen 
som gjordes förr hade fokus på bilismen och det syns tydligt på de städer där andra 
färdmedel prioriterats. Köpenhamn är ett föredömligt exempel, förutsättningarna i 
staden är bättre då bilismen inte prioriterades samma sätt som många andra städer förr 
gjorde. Det är tydligt att de ligger i framkant när det kommer till planeringen av 
cykeltrafiken som görs idag. Idag arbetar man med de konsekvenser som planeringen 
av bilismen har fört med sig, vilket tar tid. (Trafikplanerare 1) Effekten av detta arbete 
kommer bli trevligare och trivsammare stadskärnor, där en annan typ av boende fås, 
man ska våga och vilja bo inne i städerna (Trafikplanerare 2). Trafikplanerare 2 tror 
att privatbilismen kommer försvinna inne i stadskärnan i framtiden och man kommer 
istället parkera utanför staden och välja ett annat färdmedel in till centrum.  
 
Den höga andelen bilanvändning för korta resor idag i Jönköping, beror på att det är 
för lätt att ta bilen och parkeringen är billig påstår trafikplanerare 1. Chefen för 
utvecklings- och trafikavdelningen menar att 50 procent av medborgarna i Jönköping 
har cykelavstånd till sin arbetsplats, vilket innebär att förutsättningar finns för ökad 
pendling, men det ställer högre krav på medborgarna. De måste acceptera att det inte 
går att ta bilen överallt.   
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Trafikplanerare 2 menar att de korta resorna främst sker i stadskärnan. Genom för-
tätning och skapandet av trivsamma miljöer där människan vill gå och cykla finns 
möjlighet för en ökad cykelandel. 
 
Frågan om att integrera cyklister med bilister ställdes till tjänstemännen och de hade 
en tydlig syn på att det kan vara positivt i de avseenden där hastigheten är lägre då 
bättre trafikflöden kan skapas. Man slipper även konflikt mellan fotgängare och 
cyklister anser trafikplanerare 1. Utvecklings- och trafikavdelningens chef hävdar att 
vid stora trafikflöden bör trafikslagen separeras. Framkomligheten ökar för de som 
arbetspendlar, hastigheten är högre bland denna typ av cyklister. Konsekvenserna blir 
dock större när en olycka sker vid integrering av cyklister med bilister. Idag saknar 
man tyvärr valmöjligheterna av olika cykelvägar utefter vilken typ av pendling som 
görs. (Trafikplanerare 2) Fokus på cykel har förändrats både kommunalt och hos 
allmänheten idag, det finns bättre resurser och större intresse menar trafikplanerare 1. 
Man ser vinsterna som finns med cykel, hur fler människor kan transporteras på 
mindre yta. De senaste tre åren har fokus på cyklande förändrats tydligt i Jönköping 
och idag tar man fram ett cykelprogram som ska förtydliga riktlinjer och ytterligare 
oklarheter. (Trafikplanerare 2) Men för att förändringarna ska kunna ske måste 
samarbetet över förvaltningsgränserna, avdelningarna och internt bli bättre hävdar 
trafikplanerare 2.  
 
Samtliga intervjuade menar att en attraktiv stadskärna ska utgå från det mänskliga 
perspektivet. Trafikplanerare 2 menar att genom att skapa en livsmiljö som är be-
haglig och trivsam utan negativa hälsoeffekter, får vi en attraktiv stadskärna. En stads-
kärna där människors möten sker på ett naturligt och tryggt sätt (Trafikplanerare 1).  

4.2.2 Värderingar kring cykelfrämjandet 
Den finns flera aspekter för hur ett välfungerade cykelvägnät ska vara, den 
återkommande faktorn är framkomligheten, det ska vara enklare att ta sig fram med 
cykel än med bil och man ska kunna cykla utan större avbrott längs vägen. Andra 
aspekter att ta hänsyn till är god säkerhet, en trygg känsla på vägen, bra drift och 
underhåll, samt ett välutvecklat system för cykelparkering. Trafikplanerare 1 anser att 
Jönköping idag har en god plan för hur cykelvägnätet bör se ut men att målen inte 
nåtts. 
 
Cykelprogrammet som tas fram idag har fokus på att skapa ett mer sammanhängande 
cykelvägnät än det som finns. Underhåll kommer också tas upp i programmet, detta är 
något som kan vara svårhanterat i Jönköping. Mycket på grund av att snön kommer 
och går oregelbundet under vintern (Trafikplanerare 2). I Jönköpings kommun 
prioriterar man snöröjning enligt följande ordning; bussvägar, gång- och cykelvägar 
och sist bilvägar. I centrum är många av bussvägarna delade med bilvägarna och 
trafikplanerare 1 menar därför att många upplever det som att bilvägarna prioriteras 
före gång- och cykelvägar, men så är inte fallet. Även under snöfria månader menar 
chefen på utvecklings- och trafikavdelningen att det finns vanliga problem som till 
exempel arbeten som påverkar cykelvägar, där vägen stängs av utan hänvisningar till 
en alternativ väg och även efter arbetet så är det vanligt att vägen inte återställs 
ordentligt.  
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Jönköpings kommun växer snabbt vilket medför trängsel. Enligt både trafikplanerare 
1 och chefen för utvecklings- och trafikavdelningen krävs ett ökat fokus på ut-
vecklandet av cykeltrafiken. Det finns idag ett mål i kommunen att trots det ökade 
antalet invånare, ska biltrafiken inte öka. För att uppnå detta innebär det att bilandelen 
per person måste minska. (Chefen för utvecklings- och trafikavdelningen) 

4.2.3 Framtidens cykelfokus 
I Jönköpings kommun arbetar man med ett poängbaserat system när nya cykelvägar 
planeras. Den största faktorn är potentialen för den eventuella vägen, dvs. i vilken 
mån den kommer användas. Andra saker som ger gång- och cykelvägar poäng är 
samhällsnyttan, det vill säga om den leder till en skola. och trafiksäkerheten för 
vägen. Detta poängsystem är använt från tjänstemännens sida men det finns även 
politiska intressen och synpunkter som kan komma att spela roll. I dagsläget är en hög 
prioritering att åtgärda de saknade länkarna i det befintliga gång- och cykelvägnätet 
och trafikplanerare 1 menar på att det finns stora brister, inte minst i centrum.  

Detta är ett problem som kommer behandlas i det cykelprogram som kommunen idag 
tar fram och för att hitta brister i det befintliga vägnätet tas både konsulter och 
allmänheten till hjälp. (Trafikplanerare 2)  

Allmänhetens synpunkter kommer framförallt från Facebook-sidan som finns för 
cykelfrågor i kommunen. Trafikplanerare 1 anser att kommunen lyssnar mycket på 
allmänheten genom att ta emot deras synpunkter och betonar vikten i att allmänheten 
ska känna sig hörd. Det arrangeras även workshops och fokusgrupper där de 
engagerade cyklisterna får sin röst hörd under mer strukturerade former 
(Trafikplanerare 2). Näringsidkarna involveras i ett senare skede av processen 
(Chefen för utvecklings- och trafikavdelningen). Ofta handlar det om större projekt 
som berör fler fastigheter och en vanlig synpunkt är att man vill ha kvar möjligheten 
att färdas med bil fram till fastigheten eftersom näringsidkarna anser att bilisterna är 
de största kunderna, men kommunen arbetar med att visa att cykel medför ökad 
handel. En god cykelförbindelse till centrum är viktigt för att skapa en aktiv 
stadskärna. Mer yta skapas eftersom ytor inte enbart används för att transportera sig 
på, utan cykelstråk kan naturligt integreras i vistelseytor. Utöver mindre trängsel 
minskar även buller och utsläpp av partiklar i centrum (Chefen för utvecklings- och 
trafikavdelningen).  
 
”Om det finns bra förutsättning för cyklister att ta sig till stadskärnan så kommer man 
välja cykeln.” - Trafikplanerare 1, Jönköping kommun 2016-04-13 
 
Sett från de förutsättningar som idag finns i Jönköping stöter man på olika problem i 
sin cykelplanering. Eftersom synen på cykel har förändrats mycket de senaste åren är 
det gamla cykelprogrammet, även kallad cykelplanen bristfällig och inte uppdaterad 
efter dagens värderingar kring cykel (Trafikplanerare 2). Ett annat problem är enligt 
chefen för utvecklings- och trafikavdelningen tillgängligheten till olika fastigheter i 
form av lastzoner och varudistribution, framförallt inne i centrum och det finns inte 
alltid plats till att göra de förändringar som kommunen vill.  
 
”Ett problem vi har idag är att välja trafikslag, välja bort trafikslag och göra de 
radikala valen med tanke på det utrymme vi idag har.” - Trafikplanerare 1   
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Tjänstemännen i Jönköpings kommun fick frågan om det finns realistiska steg som 
kan göras för att främja cyklandet ytterligare i staden. Samtliga personer anser att den 
viktigaste faktorn att är framkomligheten för cyklister måste förbättras, men måste 
även studera andra kritiska punkter i stadskärna t.ex. korsningspunkter menar trafik-
planerare 1. Trafikplanerare 2 anser att de måste vara lyhörda och göra bedömningar 
där medborgarna upplever att framkomligheten är dålig. Speciellt viktig är stads-
kärnan där utrymmet är en avgörande faktor och det är där fokus måste läggas. 
Genom cykelprogrammet ser man möjligheter till att förbättra samarbete, drift och 
underhåll, planering och kampanjer (Trafikplanerare 2). Dessa faktorer är realistiska 
steg för utveckling och effekterna kan bli stora hävdar trafikplanerare 2. Tydliga 
riktlinjer måste finnas där typstråk med viss bredd och utseende tas fram, detta är 
något som måste gå igenom politiskt (Trafikplanerare 2). Chefen på utvecklings- och 
trafikavdelningen menar att förändringen i tankesättet kommer göra att fler åtgärder 
utförs till fördel för cykeln och yta kommer tas från bilen i framtiden. 
 
De intervjuade tjänstemännen i Jönköping kommun tror på vidare utveckling i 
cykelfrågan, i takt med att medvetenheten ökar kommer fördelar med cykel upp-
märksammas och planeringen kommer bli lättare att få igenom politiskt. Idag är det en 
trend med cykel och det är viktigt att ta vara på den menar trafikplanerare 2.  

4.3 Drivande cykelentusiaster i Umeå 
Två cykelentusiaster är intervjuade i Umeå för att få bättre förståelse kring 
allmänhetens syn på cykelutvecklingen. De intervjuade har fått frågor med avseende 
på hållbart samhälle, trafiksystem och synen på kommunens planering av trafik. 
Frågor kring kommunens planeringsstrategier uteslöts då författarna ansåg att 
respondenterna ej kunde besvara dessa på ett trovärdigt sätt. Nedan presenteras de 
intervjuade med benämningarna entusiast 1 och 2.  

4.3.1 Cykelplanering utifrån allmänhetens perspektiv 
Båda de intervjuade anser att ett hållbart trafiksystem är ett system som prioriterar 
människor och att planeringen kring cykel i Umeå kommun är både bra och dålig. Det 
är någorlunda enkelt att ta sig fram med cykel och kollektivt tack vare att Umeå är en 
liten stad. Samtidigt går utvecklandet av cykelvägnätet långsamt och det utförs 
utspridda, mindre insatser. Entusiasterna anser inte att staden har ett renodlat cykel-
vägnät på grund av att man saknar sammankopplade länkar på många ställen. Men 
man anser inte att cykelplaneringen har kommit i andra hand, utan att fokus saknats på 
de ställen det verkligen behövs.  
 
Frågan om hur en attraktiv stadskärna ska se ut ställdes och båda entusiasterna anser 
att desto mer begränsad biltrafik, desto trivsammare blir miljön för människan att 
vistas i. Följderna blir att stadskärnan får en ökad aktivitet, ökad handel, samt en trygg 
miljö att vistas i. Trafikplaneringen idag har fortfarande mycket bil i fokus vilket gör 
det svårare att anamma cykelprioriteringen. Ambitionerna finns men det saknas 
fysiska åtgärder.  
 
Entusiasterna fick frågan om hur de ser på integration mellan cyklister och bilister, 
enligt dem är det ingen bra lösning för att tillgodose de olika behoven hos cyklister. 
De negativa aspekterna är större och innebär att man till exempel inte vågar släppa 
iväg sina barn på egen hand.  
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Synen på cykelplaneringen i kommunen och hur framkomligheten för cyklister 
upplevs är relativt god enligt entusiasterna. Vissa sträckor är omgjorda för att öka 
framkomligheten och ytan har gjorts till fördel för cyklister.  
 
Ett välfungerade cykelvägnät kräver bra flöde, samt att det är logiskt och enkelt att ta 
sig fram. Genom bra och tydlig skyltning anser entusiast 2 att man kan främja 
cyklandet mycket. Användandet av kampanjer skapar ingen långvarig effekt anser 
entusiasterna utan de ser hellre att man skapar riktiga strukturförändringar. Med hjälp 
av systemet för felanmälan engageras cyklisterna vilket enligt entusiast 2 har en 
positiv inverkan och påpekar även vikten av återkoppling, eftersom det skapar ett 
större intresse och engagemang hos enskilda individer. Fokus för cykelstaden Umeå 
bör ligga på felande länkar, bättre skyltning och ytterligare separering mellan 
fotgängare och cyklister på gång- och cykelvägar i framtiden. Vid nyetablering krävs 
att cyklister prioriteras för att implementera en ny vana där cykel blir det självklara 
transportalternativet. Framtidens städer bör försvåra för biltrafiken och främja de 
hållbara färdsätten för att skapa ett hållbart samhälle. 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 

 Planering kring hållbart 
samhälle 

Värderingar kring 
cykelfrämjandet 

Framtidens cykelfokus 

Cykelstaden 
Umeå 

Ett samhälle vars resurser inte 
begränsar framtidens möjligheter 
är ett hållbart samhälle. 
Planeringen sker kring 
människans välbefinnande, 
genom förtätning av staden och 
tydlig struktur ökar möjligheten 
för ett hållbart trafiksystem. 
Femkilometersstaden är en tydlig 
riktlinje som man arbetar efter för 
att uppnå god tillgänglighet för 
alla. 

Fokus ligger på att skapa ett 
cykelvägnät som är 
sammanhängande, gent, 
tryggt och säkert. Genom att 
separera trafikslagen och 
skapa mer utrymme för 
cyklister blir cykeln ett bättre 
och snabbare färdsätt. Tydliga 
riktlinjer har gjort att man 
idag skapat god 
framkomlighet för cyklister 
och ett ökat intresse hos 
allmänheten. 

Tack vare cykelprogrammet kan 
åtgärdslistor skapas genom att 
kartlägga var bristerna finns. 
Tack vare gröna friköp till 
näringsidkarna har ett ökat 
intresse skapats där man ser 
fördelar vid nyetableringar i 
centrala Umeå. Genom detta kan 
man ge mer yta till cyklarna och 
framförallt öka andelen 
cykelparkeringar. Att erbjuda 
lösningar för de hållbara 
trafikslagen gör att vanan av 
bilanvändning undviks vid 
nyetableringar. Genom 
gemensamma och tydliga mål får 
man resultat. 

Cykelstaden 
Jönköping 

Hållbar samhällsplanering som 
utefter människans välbefinnande 
skapar en flexibilitet där 
samhällets olika förutsättningar 
tas tillvara. Hållbar 
trafikplanering sammankopplas 
med goda förutsättningar för 
fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik. 

Framkomligheten är i fokus, 
att erbjuda god säkerhet och 
att tidsvinsten med cykel 
prioriteras. Idag finns god 
potential för ett fungerade 
cykelvägnät tack vare de 
underlag man arbetar efter 
dock tappar man helheten 
vilket gör att genomförandet 
blir lidande. Jönköpings 
kommun växer snabbt vilket 
skapa trängsel och därför 
krävs det ökat fokus på 
utvecklandet av cykeltrafiken. 

Jönköpings geografiska 
förutsättningar medför problem i 
cykelplaneringen, vilket gör att 
fokus måste ändras. 
Framkomligheten för cykel måste 
förbättras för att minska biltrafik i 
stadskärnan. Man hoppas på att 
cykelprogrammet som tas fram 
skapar bättre riktlinjer och bättre 
förutsättningar i själva 
genomförandet. Tanken med 
cykelprogrammet är att försöka 
tydliggöra fördelarna med cykel 
som färdmedel och att man kan se 
hur fler människor kan 
transporteras på mindre yta. 
Fokus ligger på att implementera 
fördelarna politiskt. 

Cykel-
entusiaster i 
Umeå 

Människan skall sättas i fokus för 
ett hållbart trafiksystem, Umeå 
erbjuder ett någorlunda bra 
cykelvägnät och kollektiv 
förbindelse tack vare storleken på 
staden. Dock saknar man ett 
renodlat cykelvägnät utan att 
felande länkar existerar, men man 
anser inte att cykelplaneringen har 
satts i andra hand. 

Välfungerande cykelvägnät 
kräver bra flöden och god 
logistik. Det ska vara enkelt 
att ta sig från sin startpunkt 
till målpunkten vilket bidrar 
till ökad användning av cykel 
som färdmedel. Fokus ska 
vara på de ställen där åtgärder 
verkligen behövs. 

Fokus bör ligga på att felande 
länkar, bättre skyltning och 
ytterligare separering mellan 
fotgängare och cyklister då 
behoven för cyklister ökar i takt 
med bättre förutsättningar. 
Genom att försvåra för biltrafiken 
inne i stadskärnan skapas bättre 
ytor och utrymme för bland annat 
cyklister att ta sig fram. 

Tabell 1 - Sammanfattning av insamlad empiri 
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5 Analys och resultat 
Nedan utförs en analys utifrån insamlad data och det teoretiska ramverk studien 
behandlar för att kunna besvara frågeställningarna och därmed uppnå målet med 
studien. 

5.1 Analys 
Ett attraktivt och välfungerande cykelvägnät uppnås när det finns en tydlig 
sammanhängande struktur, bra framkomlighet och när man känner sig trygg på den 
väg man färdas tycker politikern i Umeå kommun och tjänstemännen i både 
kommunerna. Samverkan mellan dessa parametrar ökar intresset för användandet av 
cykel och bidrar till flexibilitet i de hållbara transportsystem vilket entusiasterna i 
Umeå instämmer om. Det är viktigt att hålla intresset för cykel vid liv, vilket ställer 
krav på drift och underhåll. Man måste känna av tidsvinsterna för att användandet av 
cykel ska fortsätta öka.  
 
Umeå har genom att skapa attraktiva och välfungerade cykelvägnät utnyttjat 
vardagscyklandets potential och dess positiva aspekter för ett hållbart samhälle vilket 
teorierna styrker. Till följd av att fokus på cyklister har ökat kommunalt och att 
näringsidkarnas förståelse vuxit, har politikerna vågat ta fler obekväma beslut. Inom 
Umeå kommun finns tydliga riktlinjer som lett till ett gott samarbete mellan politiker 
och tjänstemän. Genom översiktsplanen kommunen tagit fram har man under flera år 
jobbat med en tätare stad och med människans välbefinnande i fokus för ett hållbart 
samhälle. Tack vare de åtgärder som gjorts kan man nu arbeta vidare med att ta fram 
nya åtgärdslistor för att förbättra cykelfokuset ytterligare. En enhetlig politik som 
strävar efter samma mål har ökat intresset hos allmänheten och näringsidkarna. 
Genom att lyckas få personalen på kommunen att tänka cykel har allmänhetens 
intresse fångats och de åtgärder som utförts har mottagits på ett positivt sätt. Ett 
hållbart samhälle behandlar många olika parametrar, allt för en bättre plats för 
människor att vistas på. Samhällsplaneraren i Umeå kommun säger att om man 
planerar en stad efter de “svaga” individerna anpassar man staden efter samtligas 
behov. Förtätningen av staden leder till minskat antal grönområden. Men verkligheten 
strider mot Alkan Olssons (2015, 93, 96) teori om att minskade grönområden leder till 
ökad bilanvändning. Trafikplaneraren i Umeå menar att effekten av minskade 
grönområden enbart ställer högre krav och kvalitéer på de grönområden som finns 
kvar.  
 
Umeå skapade redan år 2009 ett cykelprogram med tydliga mål inom cykelfrågan. 
Idag har många av dessa mål uppfyllts och ett nytt cykelprogram är på väg, där man 
har flera års erfarenhet av en tydlig satsning och därför kan planering för mer 
specifika och detaljerade förbättringar i cykelvägnätet göras. I Jönköping har cykel-
planeringen kommit i andra hand och man saknar länkar som knyter samman 
cykelvägnätet. Det är därför viktigt att hela tiden göra mätningar på var allmänheten 
ser problemen och åtgärda dessa.   
 
Umeå kommun arbetar ständigt med tydlig struktur och goda förutsättningar tack vare 
de underlag som finns, vilket gör att man idag ligger i framkant när det kommer till 
utvecklandet av cykeltillgängligheten i stadskärnan. Tydliga ramar och kommunika-
tionsvägar är vägen till framgång, från planering till verkställande.   
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Genom att man har eliminerat körfält för bilar i centrala delarna öppnar man upp för 
god tillgänglighet för cyklister men även fotgängare, både ur de funktionella 
aspekterna och ur säkerhetssynpunkt.  
 
Nygatan är ett gott exempel på hur mer utrymme kan skapas och öka fram-
komligheten för de hållbara färdsätten. Detta tyder på en mogen trafikplanering där 
människans behov och välbefinnande sätts i fokus. Försvåras framkomligheten för 
bilisterna i stadskärnan blir cykel ett bättre alternativ med förutsättningen att ut-
rymmet finns. Utrymmet är den mest problematiska aspekten ur ett stadsbyggnads-
perspektiv då en stad präglas av stadens historia och geografiska placering men även 
ägandestrukturen som förekommer. Detta kräver stor acceptans av de involverade 
beslutsfattarna, att våga ta beslut som bryter mot gamla normer. 
 
Jönköping kommun har andra förutsättningar att ta hänsyn till, man menar på att 
staden präglas tydligt av bilismen och den finns fortfarande med i planeringen idag. 
Man har gjort åtgärder för att visa att man prioriterar om bland trafikslagen i de 
underlag som finns men trafikplanerarna menar att problematiken ligger i att man inte 
vågar ta de obekväma besluten på grund av den föråldrade synen på trafikplanering 
som staden idag lider av. Detta leder till minskat genomförande av fysiska åtgärder.  
 
Implementering av helhetstänkande bland de involverade människorna är viktigt för 
att skapa trevligare, tryggare och trivsammare miljöer, något Umeå kommun påtagligt 
arbetat med. Den fördjupade översiktsplanen har gett kommunen ett bättre helhets-
perspektiv på vad som är gällande. Femkilometersstaden är ett bra sätt att förtäta 
staden efter de geografiska förutsättningar som föreligger något många andra städer i 
Sverige borde ta lärdom av.  
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5.2 Hur har planeringsprocessen sett ut för utvecklandet av 
ett välfungerande och attraktivt cykelvägnät i Umeå? 

En av de viktigaste faktorerna i Umeås planeringsprocess är att den har pågått sedan 
början av 2000-talet. Det tar tid att implementera en idé som är annorlunda mot hur 
det tidigare har sett ut i samhället, inte bara hos allmänheten utan även hos tjänstemän 
och politiker. Samtidigt som man under längre tid arbetat mot tydligt uppsatta mål har 
majoriteten inom kommunen arbetat åt samma håll och beslutstaganden har därför 
underlättats. Vidare kan man idag se att Umeå tagit beslut som i stunden varit 
obekväma men som gynnat ett välfungerande cykelvägnät och de är medvetna om att 
fler liknande beslut kommer behöva tas i framtiden.  
 
Även om kommunens och entusiasternas åsikt kring hur dialog förs mellan tjänstemän 
och allmänheten i cykelfrågan skiljer sig åt, har Umeå kommun goda förutsättningar 
för att främja denna dialog. Det finns en rad olika portaler för allmänheten att 
kontakta kommunen i form av appar, forum och fokusgrupper. Det kräver ett eget 
intresse hos den som vill komma med åsikter men detta är nödvändigt för att engagera 
sig i frågan från första början.  
 
Förutom en enad front och ett längre arbete kring frågan har Umeå kommun jobbat 
med en tydlig utvecklingsstrategi (se figur 5). Det rör sig om viktiga beståndsdelar i 
utvecklandet av ett välfungerande cykelvägnät som t.ex. en satsning på det offentliga 
rummet, tätare stadsdelar, jämställdhet och deras tankesätt kring femkilometersstaden. 

 
 
  

Figur 4 - Utvecklingsstrategier för hållbar tillväxt, Umeå kommun  
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5.3 Hur påverkas en stadskärna ur ett stadsbyggnads-
perspektiv av en sådan utveckling? 

För att cykel ska användas och bli konkurrenskraftigt gentemot bilen måste staden 
vara tät. Genom att förtäta staden och få ut biltrafiken ur stadskärnan blir det en 
tystare, trevligare och tryggare stadskärna för människor att vistas i. Enligt 
respondenterna i Umeå kommun tyder utvecklingen i Umeå på detta, aktiviteten i 
centrum har de senaste åren ökat, tack vare den goda framkomligheten och 
tillgängligheten som kärnan erbjuder. För att förtäta staden har man jobbat med 
“femkilometersstaden” och tillsammans med att aktivt få bort biltrafiken från stads-
kärnan har man förbättrat trafiksituationen för fotgängare och cyklister. Bilkörfält 
elimineras och cyklister får mer utrymme, vilket öppnar upp för en bättre miljö och en 
mer hållbar stadskärna. Nygatan är ett gott exempel på detta, där man valt att minska 
utrymmet för bilar genom att istället använda ytan för hållbara transportmedel. (se 
figur 6). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärderna som gjorts i fördel till fotgängare och cyklister är ett bra exempel på hur 
man kan förbättra aktiviteten i stadskärnan, samt skapa en tryggare och tystare 
boendemiljö. Samtliga faktorer är en effekt av ett hållbart trafikplanerande och hur det 
påverkar en stadskärna ur ett stadsbyggnadsperspektiv.    

Figur 5 – Nygatan i centrala Umeå, Umeå kommun  



Analys och resultat 

27 

5.4 Vad finns det för möjligheter för en liknande utveckling i 
Jönköpings stadskärna? 

Vid en översiktlig jämförelse mellan Umeås och Jönköpings cykelvägnät ser man att 
Jönköping ligger efter i utförandet av cykelfrämjande åtgärder. Jönköpings största 
svaghet är en av Umeås största styrkor, det vill säga implementeringen av cykel som 
hållbart färdmedel. Staden har under många år planerats utifrån bilar och inte minst 
lastbilar, vilket har påverkat gång- och cykelvägarna negativt.  
 
Umeås sätt att trafikplanera är inte nödvändigtvis det rätta alternativet för att 
Jönköping ska lyckas med sin cykelplanering. Det finns dock många goda sidor inom 
Umeå kommun som skulle kunna underlätta denna utveckling i Jönköping. Man bör 
ha i åtanke att städerna skiljer sig åt i utformning och geografisk placering. Den 
geografiska placeringen är en faktor som inte går att förändra, däremot är stadens 
utformning något som påverkar och påverkas av ett utvecklat gång- och cykelvägnät. 
Ett ökat fokus på hållbara transportmedel i Jönköping skulle prägla sättet som staden 
byggs i framtiden.  
 
Med detta sagt, konstaterar författarna att det finns potential för Jönköping att 
utveckla sitt cykelvägnät, vilket också är kommunens mål. Till Jönköpings fördel är 
att man i dagsläget inte utfört många av de åtgärderna som krävs för att skapa ett 
attraktivt cykelvägnät. Chefen för utvecklings- och trafikavdelningen förklarar att 50 
procent av staden redan idag har cykelpendlingsavstånd till jobbet och kan man som i 
Umeå, jobba med att förtäta staden och göra det enklare att ta cykeln till arbetet, 
skolan etc. så kommer även cykelandelen stiga. Ett problem som absolut är 
nödvändigt för Jönköpings kommun att lösa är att beslutsfattarna måste arbeta mot 
samma mål och så enklare ta beslut som gynnar cyklister och ibland försvårar för 
bilister. Detta är något man är försiktiga med idag och det grundar sig i en åldrad syn 
på trafikplanering. I Cars, Kalbro och Linds (2013) teori om hur man lyckas bygga 
hållbart pratar man om faktorer som Jönköping kommun bör anamma för att lyckat 
åstadkomma denna utveckling. Teorin säger att man ska kasta gamla föreställningar 
och mentala låsningar över bord och inser att hållbarhet är en konfliktfylld fråga. 
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5.5 Koppling till målet 
Studien lyfter fram Umeå och Jönköping kommuns utvecklingsstrategier gällande 
kommunernas planering av cykelvägnät. Förutom tjänstemän och politikers syn på 
cykelfrågan har även entusiaster i Umeås åsikter kring kommunens arbete lyfts fram 
för att få en djupare insikt i den utveckling som skett i kommunen.  
 
Den första frågeställningen kartlägger Umeås process att utveckla ett välfungerande 
och attraktivt cykelvägnät. Kommunen har jobbat med tydliga mål och många 
politiker är eniga i cykelfrågan vilket har varit avgörande. Kommunen har arbetat 
aktivt i frågan i flera års tid, det finns därför ett stort allmänintresse för cykeln och 
entusiasterna är ett tydligt exempel på att även personer som inte jobbar inom 
kommunen har mycket åsikter gällande cykelfrågan.  
 
Den andra frågeställningens syfte är att fastställa hur Umeå har påverkats ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv av den utveckling som skett i staden. Detta för att på ett 
enklare sätt applicera utvecklingsstrategier från Umeå till Jönköping. Efter intervjuer i 
Umeå, är det tydligt att man har en hög målsättning om att förtäta staden och göra det 
mer tillgängligt att ta cykeln till sin destination. En annan åtgärd är att yta har 
eliminerats från bilväg och istället gett mer utrymme för till gång- och cykelvägar. 
Fler åtgärder av denna typ skulle göra det mer attraktivt att välja cykeln framför bilen 
och resultera i en mer hållbar stadskärna.  
 
Tredje frågeställningen belyser Jönköpings planering av cykelvägnätet i kommunen. 
När man jämför Umeå och Jönköping som cykelstäder finns stora skillnader. 
Jönköping har många år att ta ikapp gentemot Umeå, men förutsättningar finns. Man 
har idag många referenser att jobba efter och det faktum att städerna är lika till 
befolkningsmängd gör att det finns många åtgärder Umeå vidtagit som kan appliceras 
på Jönköping och det finns därför goda möjligheter till en liknande utveckling.  
 
Målet har varit att kartlägga Umeås utveckling rörande främjandet av cykeltrafiken i 
stadskärnan och utreda möjligheten till en likande utveckling i Jönköping. Målet anses 
därför vara uppnått.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel innefattar en sammanfattning av studiens resultat och metodval. 
Reflektioner följs därefter kring slutsatser och rekommendationer, även förslag till 
vidare forskning nämns.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att det finns möjligheter för Jönköping kommun att göra en 
liknande utveckling som den i Umeå, men vägen dit är lång och nödvändigtvis borde 
inte kommunen planera på samma sätt som Umeå gjort. Till befolkningsmängd är 
städerna ungefär lika stora och det skapar goda förutsättningar för gynnsam 
vägledning för Jönköping. Även om man inte väljer att följa Umeås sätt att 
cykelplanera finns det många goda aspekter att ta lärdom av i Umeå kommun. Den 
främsta aspekten är implementeringen av tankesättet och hur Umeå lyckats göra 
cykeln attraktiv för samtliga delar av samhället, med det menas tjänstemän, politiker 
och allmänheten. 
 
Intervjufrågorna har utformats på ett sådant sätt att frågeställningarna för studien 
besvaras och detta medför god validitet. De intervjuade har spelats in vilket också 
ökar validiteten tack vare att svaren har kunnat kontrolleras. Samtliga intervjuade 
personer benämnas med yrkesbefattning för att läsaren lättare ska förstå att liknande 
befattningar är intervjuade i kommunerna.  Alla intervjuer har skickats för granskning 
till respektive person för att kontrollera att författarnas tolkning är korrekt.  
 
För att uppnå en god reliabilitet har samtliga intervjuade svarat på samma frågor med 
undantag för entusiasterna. Vid samtliga sju intervjuer har båda författarna medverkat, 
och varje intervju har sammanställts och diskuterats efteråt för att kontrollera 
författarnas tolkning av intervjun.  

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som använts anses lämpliga för att uppnå studiens mål som varit att 
kartlägga Umeås utveckling rörande främjandet av cykeltrafiken i staden och utreda 
möjligheten till en likande utveckling i Jönköping. Genom att intervjuerna har varit av 
semistrukturerad karaktär har man undgått missförstånd mellan författarna och de 
intervjuade, samt att viktiga frågor inte försummats. Förbättringar som kunde utförts 
är intervjuer av näringsidkare och enkätundersökning bland allmänheten för att få 
deras syn på hur Umeå och Jönköping upplevs som cykelstäder. Detta hade gett 
studien en kvalitativ aspekt som bidragit till en bättre genomförd undersökning. De 
vetenskapliga referenserna har behandlats under studiens gång vilket gjort att de är 
högst relevanta och tillförlitliga för studiens resultat. De observationer som gjordes 
under studiebesöket i Umeå har i efterhand uteslutits från arbetet. De anses inte vara 
av vikt för att uppnå arbetets mål, samt att de inte upplevdes trovärdiga då författarna 
inte hade tid nog att genomföra dessa på ett mer utförligt vis.  

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som har gjorts var högst relevanta eftersom studien angreppsätt 
behandlar planeringen av cykel i stadskärnan. Avgränsningarna har valts för att 
undvika ämnen irrelevanta för arbetet. De ämnen som har behandlats har varit av 
generellt värde för att uppfylla arbetets mål och anses vara användbara vid en 
liknande studie.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
• Studien ger ökad kunskap om hållbart samhälle och vilka faktorer som 

spelar in vid ett hållbart stadsbyggande. 
 

• Studien kartlägger vilka faktorer som varit bidragande till Umeås fram-
gångsrika utveckling av stadens cykelvägnät och kommunens framtida 
arbete mot en ökad användning av hållbara trafikslag.  
 

• Studien tydliggör hur arbetet med cykelplanering och åtgärder kan 
uppfattas olika mellan tjänstemän, politiker och entusiaster. Enligt 
samtliga krävs fokus och resurser för cykelfrågan för att skapa ett 
cykelvägnät som lämpar sig för alla. Dock finns en positiv syn på dagens 
cykelsituation inom tjänstemannakåren, medan entusiasterna är mer 
kritiska i frågan.  
 

• Bra kommunikationskanaler och samarbete mellan aktörer involverade i 
cykelfrågan är vägen till goda resultat, vilket båda kommunerna fram-
häver. En enad politik och tjänstemän som vågar ta radikala beslut är 
viktigt i frågan om förändringar i samhället.  
 

• Genom väl bearbetade underlag med tydliga riktlinjer och uppföljningar av 
tidigare åtgärder får man en god överblick på var nya åtgärder behövs. 
Fokus på människans välbefinnande är en viktig aspekt för att få klarhet i 
hur prioriteringen bland de hållbara trafikslagen skall se ut.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning på studien är att behandla den ekonomiska aspekten i de 
resurser som krävs för planeringen av nya cykelvägar. Då det krävs satsning från både 
tjänstemän och politiker, vilket är högst relevant för den tillväxt som sker idag. För att 
ta appliceringen på Jönköping ett steg längre, kan ett detaljerat förslag för att utveckla 
stadens cykelvägnät tas fram. Biltrafiken måste minska och genom att våga ta 
utrymme från biltrafiken till cyklister ser man tydliga förbättringar i cykelfrämjandet.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuerna hölls i följande ordning: 

- Trafikplanerare och samhällsplanerare, Umeå (2016-04-05) 
- Entusiast 1 och 2, Umeå (2016-04-06) 
- Samhällsbyggnadsdirektör, Umeå (2016-04-06) 
- Ordf. för tekniska nämnden, Umeå (2016-04-06) 
- Trafikplanerare (cykel), Jönköping (2016-04-13) 
- Trafikplanerare (övergripande), Jönköping (2016-04-15) 
- Chefen för utveckling- och trafikavdelningen, Jönköping (2016-04-15) 
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Intervjufrågor angående planeringsprocessen av cykelvägnätet i Umeå 
stadskärna, politiker och tjänstemän 

      
Dessa frågor ligger till grund för vår empiri och ska sedan kunna besvara våra tre 
frågeställningarna i examensarbetet. Frågorna nedan är huvudfrågor som ger 
information om vad det är vi söker. Vissa av frågorna kommer att byggas på med 
följdfrågor för att vi ska kunna få ytterligare djupgående information.  
 

Hållbar Samhällsplanering och Hållbart trafiksystem 
1. Vad är ett hållbart samhälle för dig? 
2. Vad är ett hållbart trafiksystem för dig? 
3. Hur ser du på transport- och trafikplanering i er kommun? 
4. Hur anser du att en attraktiv stadskärna ska ser ut? 

 
Allmänna frågor 

5. Hur ser du på dagens trafikplanering i städer och vad har denna för konsekvenser? 
(Biltrafik, cykeltrafik, grönområden etc.) 

6. Vad anser du om den höga andelen bilanvänding av korta resor i städer idag? 
7. Hur ser ni på att integrera cyklister med bilister? Positiva/Negativa aspekter 
8. Har fokuset på cyklande förändrats i Umeå de senaste åren? I sådana fall hur? 
9. Vilka parter har i huvudsak varit drivande i de förändringar som skett i Umeås 

cykelvägnät de senaste åren och på vilket sätt har de bidragit? 
10. Har ni haft någon annan stad eller kommun som referens under 

förändringsprocessen? 
 
Cykel i fokus 

11. Vilka är de viktigaste delarna i ett välfungerande cykelvägnät anser du? 
12. Vilka behov gällande t.ex. framkomlighet, underhåll eller säkerhet har ni tagit hänsyn 

till gällande cyklister?  
13. Vilka faktorer har varit eller är avgörande för fokuset på cykeltrafiken i Umeå? 
14. På vilket sätt har ni fått lokalbefolkningen att välja cykeln framför bilen? 
15. Har förändringarna i sig bidragit till att lokalbefolkningen väljer cykel istället för bil? 

 
Planeringsprocessen Nu/Då 

16. Vad har ni lagt mest vikt på när ni planerat Umeås cykelvägnät? 
17. Vad var det som fick Umeå kommun att göra en så tydlig satsning på cyklandet och 

när var detta? 
18. På vilket sätt har lokalbefolkningen varit involverade i processen? 
19. På vilket sätt har näringsidkare varit involverade i processen? 
20. Hur har aktiviteten i stadskärnan påverkats av förändringarna? 
21. Vilka problem har ni upplevt i denna process? 

 
Framtiden 

22. Vad drar ni för slutsatser och lärdomar av de förändringar som har gjorts i ert 
cykelvägnät? 

23. Finns det ytterligare, realistiska steg som kan göras i Umeå för att främja cyklandet? 
Vilka? 

24. Tror du att vi i Sverige kommer kunna se en "seriös" satsning på cykling i tätorter och 
städer i framtiden? På vilket sätt? 
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Intervjufrågor angående planeringsprocessen av cykelvägnätet i Umeå 
stadskärna, entusiaster 

      
Dessa frågor ligger till grund för vår empiri och ska sedan kunna besvara våra tre 
frågeställningarna i examensarbetet. Frågorna nedan är huvudfrågor som ger 
information om vad det är vi söker. Vissa av frågorna kommer att byggas på med 
följdfrågor för att vi ska kunna få ytterligare djupgående information.  
 

Hållbar Samhällsplanering och Hållbart trafiksystem 
1. Vad är ett hållbart samhälle för dig? 
2. Vad är ett hållbart trafiksystem för dig? 
3. Hur ser du på transport- och trafikplanering i er kommun? 
4. Hur anser du att en attraktiv stadskärna ska ser ut? 

 
Allmänna frågor 

5. Hur ser du på dagens trafikplanering i städer och vad har denna för konsekvenser? 
(Biltrafik, cykeltrafik, grönområden etc.) 

6. Hur ser ni på att integrera cyklister med bilister? Positiva/Negativa aspekter 
7. Har fokuset på cyklande förändrats i Umeå de senaste åren? I sådana fall hur? 

 
Cykel i fokus 

8. Vilka är de viktigaste delarna i ett välfungerande cykelvägnät anser du? 
9. På vilket sätt upplever ni att kommunen har fått lokalbefolkningen att välja cykeln 

framför bilen? Har förändringen i sig gjort någon skillnad eller har extraarbete krävts? 
10. Har det tagits steg för att öka framkomligheten för cyklister? Hur? 

 

Planeringsprocessen Nu/Då 
11. Upplever ni som vardagscyklare att ni varit involverade i processen gällande 

utvecklandet av Umeås cykelvägnät? I sådana fall hur, på vilket sätt? 
12. Hur har aktiviteten i stadskärnan påverkats av förändringarna? 
13. Hur har förändringarna tagits emot av lokalbefolkningen? 

 
Framtiden 

14. Finns det ytterligare, realistiska steg som kan göras i Umeå för att främja cyklandet? 
Vilka?  

15. Tror du att vi i Sverige kommer kunna se en "seriös" satsning på cykling i tätorter och 
städer i framtiden? På vilket sätt? 
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Intervjufrågor angående planeringsprocessen av cykelvägnätet i Jönköping 
stadskärna 

      
Dessa frågor ligger till grund för vår empiri och ska sedan kunna besvara våra tre 
frågeställningarna i examensarbetet. Frågorna nedan är huvudfrågor som ger 
information om vad det är vi söker. Vissa av frågorna kommer att byggas på med 
följdfrågor för att vi ska kunna få ytterligare djupgående information.  
 

Hållbar Samhällsplanering och Hållbart trafiksystem 
1. Vad är ett hållbart samhälle för dig? 
2. Vad är ett hållbart trafiksystem för dig? 
3. Hur ser du på transport- och trafikplanering i er kommun? 
4. Hur anser du att en attraktiv stadskärna ska se ut? 

 
Allmänna frågor 

5. Hur ser du på dagens trafikplanering i städer och vad har denna för konsekvenser? 
(Biltrafik, cykeltrafik, grönområden etc.) 

6. Vad anser du om den höga andelen bilanvänding av korta resor i städer idag? 
7. Hur ser du på att integrera cyklister med bilister? Positiva/Negativa aspekter. 
8. Har fokuset på cyklande förändrats i Jönköping de senaste åren? I sådana fall hur? 
9. Vilka förändringar har gjorts under de senaste åren i Jönköping gällande 

cykelvägnätet? 
10. Vilka parter är i huvudsak drivande i utvecklandet för cykelvägnätet i Jönköping? 
11. Har ni någon annan stad eller kommun som referens i utvecklandet av 

cykelvägnätet? 
 
Cykel i fokus 

12. Vilka är de viktigaste delarna i ett välfungerande cykelvägnät anser du? 
13. Vilka behov gällande t.ex. framkomlighet, underhåll eller säkerhet har ni tagit hänsyn 

till gällande cyklister?  
14. Vilka faktorer är det som gör att Jönköping vill fokusera på att utveckla cykeltrafiken? 
15. På vilket sätt arbetar ni med att få lokalbefolkningen att välja cykeln framför bilen? 

 
Planering av cykelvägnät 

16. När ni planerar nya cykelvägar i Jönköping, vad längs ni mest vikt på? 
17. På vilket sätt involverar ni lokalbefolkningen i planeringen av cykelvägnätet? 
18. På vilket sätt involverar ni näringsidkare i planeringen av cykelvägnätet? 
19. På vilket sätt anser ni att en attraktiv stadskärna och ett bra cykelvägnät hänger ihop?  
20. Utifrån de förutsättningar ni jobbar med idag, vilka problem upplever du att ni har 

gällande planering av cykelvägnät?  
 

Framtiden 
21. Finns det realistiska steg som kan göras i Jönköping för att främja cyklandet? Vilka? 
22. Tror du att vi i Sverige kommer kunna se en "seriös" satsning på cykling i tätorter och 

städer i framtiden? På vilket sätt? 
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Copenhagen is one of the top bicycle -
friendly cities in the world. The story is told 
again and again around the world, and no 
wonder the media, tourists, urban planners 
and politicians flock to Copenhagen from far 
and wide to study the secret of our success. 
Many cities are eager to follow our example. 
This year's Bicycle Account, for example, 
shows that fully 45% of all journeys to 
places of work or education in Copenhagen 
are made by bicycle. This is an increase of 
25% as compared to two years ago. An  
impressive result, and no wonder others 
wish to learn from us.

That said, our position as one of the top 
cycling cities of the world comes with a 
responsibility. Even though our cycling 
culture has become as integral a part of the 
Copenhagen story as the Little Mermaid 
we mustn't merely take it for granted. If 
we wish to remain in the premier league we 
must continue to invest. The impressive rise 
in the number of people who cycle to work 
and education together with our vision for 
further increasing that number makes it im-
perative that we upgrade cycling conditions 
for our cycling citizens. The Bicycle Account 
provides an excellent tool for keeping us 
headed in the right direction; this is where 
we take the pulse of the City of Cyclists. The 
Bicycle Account lets us know how success-
ful we've been in meeting our goals and 
where we should focus our attention in the 
future. Things are going well in Copenhagen, 
but there are still many areas where there  

is room for improvement. Bicycle parking, 
for example, poses a major challenge.

A well-functioning city has an efficient 
transport system. It is consequently of vital 
importance that the bicycle should con-
tinue to be the transport mode of choice in 
the future: the greater the number of trips 
involving space-saving transport modes, 
the greater the overall passability of goods 
and people. For this reason the expansion of 
capacity in the city's most heavily trafficked 
sections will continue to be a focus area. 

At the same time we mustn't forget all the 
other benefits derived from cycling. More 
cyclists mean fewer cars, which means 
cleaner air and less noise; CO2 emissions 
drop and public health improves. Further-
more, the majority of Copenhageners feel 
that cycling culture enhances the city's life 
and atmosphere; it is an integral part of the 
Copenhagen we all know and love. This is 
why we must provide a bicycle-friendly city 
for all, so that Copenhageners will continue 
to love cycling far into the future.

Happy reading, and enjoy your next trip!

Morten Kabell,  
Mayor, Technical and  
Environmental Administration
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The modal share of journeys made by bicycle to places of work or education has increased by 
25% since 2012. In addition, the number of kilometres cycled daily has risen and it takes less 
time to get from one place to another.

Travel time
In recent years the City of Copenhagen has 
increased capacity and hence passability: 
cycle tracks have been widened, contra-
flow cycling has been introduced in several 
sections, and bicycle/pedestrian bridges 
have been opened. Travel times have been 
shortened by an average of 7% since 2012. 
In addition, the number of kilometres cycled 
per day in Copenhagen continues to rise; on 
a weekday 1.34 million km are cycled now.

A good cycling infrastructure, shorter travel 
times and enhanced safety and security are 
major factors in determining why so many 
people choose to cycle in Copenhagen.  
However, there are also other factors: mild 
winters have encouraged more people to 
cycle all year round, and the traffic jams 
caused by the roadworks in connection with 
the Metro construction have made it easier 
to travel through many parts of the city by 
bicycle rather than by car. General informa-
tion and promotional campaigns also seem 
to have contributed to the positive trend 
although there is a certain statistical uncer-
tainty involved in the method of measure-
ment. The coming years will show whether 
the trend will hold.

TARGETS AND  
KEY FIGURES

*Targets included in the City of Copenhagen's publication Eco-Metropolis. Our Vision for Copenhagen 2015.

'04 '06 '08 '10 '12 '14 '15 '25

36 36 37 35 36 45 50 50 Proportion of people who cycle to work/education (%) *

58 53 51 67 76 74 80 90 Proportion of cycling Copenhageners who feel secure (%)*

125 97 121 92 102 91 56 34 Cycling casualties (number per year)*

17 19 40 80 Proportion of PLUS network that has 3 lanes (%)

0 7 5 15 Reduction in cycling travel time (%)

50 48 54 50 61 63 70 80 Satisfaction with state of cycle tracks (%)

67 73 70 70 80 Satisfaction with cycling culture's impact on urban life (%)

TARGETS STATED IN GOOD, BETTER, BEST. THE CITY OF COPENHAGEN'S BICYCLE STRATEGY 2011-2025 

*Includes cycle tracks in Nordhavn **Entire Capital Region of Denmark

'04 '06 '08 '10 '12 '14

1.13 1.15 1.17 1.21 1.27 1.34 Kilometres cycled (million km per weekday)

3 4 3.2 4.4 4.2 4.9 Kilometres cycled between each casualty (million km)

15.3 16 16.2 15.8 15.5 16.4 Average cycling speed (km/h)

329 332 338 346 359 368 Cycle tracks (km)*

14 17 18 23 24 28 Cycle lanes (km)

37 39 41 42 43 58 Green Cycle Routes (km)

17.5 38.5 Cycle Super Highways (km)**

42 47 48 49 51 Bicycle parking facilities on roads and pavements (1,000)

OTHER KEY FIGURES

36 ( 45 %
 
45% of the total number of people working or studying 
in Copenhagen cycle to their place of work or education. 
The figure includes both Copenhageners as well as 
people from other municipalities who work or are being 
educated in Copenhagen.

52 ( 63 %
 
If we focus solely on residents of the City of Copen-
hagen who work or study in the city, the bicycle's modal 
share is 63%. In 2012 its modal share was 52%.

BREAK-DOWN OF JOURNEYS IN 2014

All journeys with start 
and/or stop in the City 
of Copenhagen

30 %

20 %
33 %

17 %

All journeys with start 
and/or stop in the 
City of Copenhagen, 
except walking

40 % 36 %

24 %

Copenhageners' 
journeys to work and 
education in the City 
of Copenhagen

63 %17 %

10 %
10 %

Journeys to work and 
education in the City 
of Copenhagen

5 %

45 %

27 %

23 %

 Bicycle  Public transport   Car  Walking 



WHAT DO CYCLING 
COPENHAGENERS 
THINK?
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The results of investment in improving and maintaining the city's basic infrastructure can 
be clearly felt and virtually all cycling Copenhageners are generally satisfied with the City of 
Cyclists. The high satisfaction level has proved stable over a number of years. However, the 
satisfaction level with bicycle parking facilities and road maintenance continues to lag behind.

Satisfaction with the amount and  
width of cycle tracks
Cycling Copenhageners' satisfaction with 
the amount of cycle tracks has steadily 
been on the rise over many years. The 
satisfaction level has increased from 64% 
in 2004 to 80% in 2014. The satisfaction 
level with cycle track width has also seen a 
positive trend although the curve is flatter: 
from 50% in 2004 to 53% in 2014.

Satisfaction with maintenance
Smooth asphalt and snow removal during 
the winter are crucial for cycle track com-
fort. The millions that are annually invested 
in maintenance are a major factor for cycling 
Copen hageners' satisfaction level, which is 
greater today than ever before. The level of 
satisfaction with cycle track maintenance 
in 2014 was 63%. However, a great deal of 
cycling takes place on minor roads without 
a cycle track. The satisfaction level here is 
lower, although this too is on the rise, from 
27% in 2004 to the current 36%.

Many bicycles require space 
Copenhageners own 678,000 bicycles,  
which puts a lot of pressure on bicycle 
parking facilities. Approx. 75% are satisfied 
with bicycle parking at home and at work, 
but when it comes to stations, shops and in 
town generally the satisfaction level is 1/3 
or lower. A total of DKK 14 million has been 
earmarked for bicycle parking upgrades in 
the coming years. This is underpinned by a 
pilot project involving innovative solutions 
and partnerships with shops and housing 
associations, including a project to deal with 
the large number of abandoned bicycles 
that fill the city's bicycle racks.

*Percentage who answered "satisfied" or "very satisfied". The answers are based on interviews with 704 respon-
dents who either use the bicycle as the preferred transport mode or who use the bicycle at least once a week. 

In town generally

At home

At work

At stations

At shops

COPENHAGENERS' SATISFACTION WITH  
BICYCLE PARKING FACILITIES

33 %

79 %

70 %

25 %

26 %

'04 '06 '08 '10 '12 '14

83 83 85 93 95 94 Copenhagen as a bicycle-friendly city

54 58 49 55 60 60 Integration of cycling and public transport

64 65 65 68 76 80 Amount of cycle tracks

50 48 43 47 50 53 Cycle track width

50 48 54 50 61 63 Cycle track maintenance

27 28 26 31 32 36 Road maintenance

30 26 26 27 29 33 Bicycle parking, generally

COPENHAGENERS' SATISFACTION WITH THE CYCLING CITY *

 Amount of cycle tracks  Cycle track width

80 %

64 %

53 %
50 %

'14'12'10'08'06'04
10 %

27.5 %

45 %

62.5 %

80 %

 Cycle track maintenance  Road maintenance

50 %

63 %

27 %

36 %

'14'12'10'08'06'04
10 %

27.5 %

45 %

62.5 %

80 %



SECURITY AND   
SENSE OF SAFETY
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In 2014 there were 90 cyclist casualties and 1 fatality. In comparison, in 1995 there were 252 
cyclist casualties. Apart from infrastructure upgrades, one of the reasons for the drop in the 
casualty rate is the growth of bicycle traffic.

Sense of security remains high
In 2012 the proportion of Copenhageners 
who felt secure when cycling rose by more 
than 50% compared with 2008. The strong 
sense of safety still holds in 2014: 74% of 
cycling Copenhageners state they feel safe. 
This high level is primarily due to infrastruc-
ture upgrades, but the large number of 
cyclists is significant too; the many bicycles 
are highly visible in the street scene forcing 
drivers to pay greater attention to the cy-
clists. Campaigns focusing on more conside-
rate bicycle behavior are another factor.

What will make more Copenhageners  
feel safe?
Low sense of safety is a primary factor 
when Copenhageners choose not to cycle. 
More space, more cycle tracks, and cycle 
tracks away from motor traffic are among 
the factors mentioned that would make 
Copenhageners feel safer cycling. However, 
the behaviour and courtesy of other cyclists 
is also significant.

Cyclist behaviour is a hot topic
In November 2014 the users of the City of 
Copenhagen's Facebook page were asked 
for their recommendations to others on the 
cycle tracks.

More than 900 users commented, making 
the post the page's most commented ever, 
a clear indication that cycling culture, safety 
and behaviour are issues in which many 
people are engaged in and have an opinion 
about.

The excellent recommendations and the 
high degree of commitment will be used 
by Copenhagen planners in their work to 
improve behaviour and maintain the sense 
of safety, for example in campaigns and by 
testing innovative traffic solutions that en-
courage to signal and to be more attentive.

  Safe    Partially safe   Unsafe

74 %

20 %

6 %

PROPORTION OF COPENHAGENERS WHO FEEL 
SAFE WHEN CYCLING IN COPENHAGEN 

TREND IN RELATIVE CYCLIST RISK IN COPENHAGEN (1995 = INDEX 100)

  Cycled kilometres in Copenhagen    Cyclist fatalities and casualties   Total cyclist risk in Copenhagen

Concentrate on cycling 
when you cycle

Look over your shoulder 
before overtaking

Use hand signals

Be patient and 
considerate

Observe the general road 
rules

FACEBOOK'S TOP 5 RECOMMENDATIONS  

Number of comments + likes 

1,265

939

773

762

504

WHAT WILL MAKE CYCLING COPEN-
HAGENERS FEEL MORE SAFE?

More space on 
cycle tracks

More cycle tracks

More cycle tracks away 
from motor traffic

Greater considera-
tion from motorists

Greater consideration 
from other cyclists

13 %

9 %

6 %

10 %

7 %

1.68

0.40
0.24
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FAST  
AND EASY
A well- functioning city has an efficient transport system. Goods and people have to make 
their way through the city quickly and easily. Overall passability in Copenhagen is good, one 
reason being that so many people choose to cycle.

Passability
As the population of Copenhagen grows, the 
transport system comes under a lot of pres-
sure. The fact that so many people choose 
to cycle has a significant positive impact on 
Copenhagen road congestion: the greater 
the number of journeys made by space- 
saving transport modes, the greater the 
passability. The large number of bicycles, 
for example, makes it easier for necessary 
basic motor transport such as tradesmen, 
goods transport and buses to get through 
more easily.

However, bicycles alone cannot take credit 
for the city's efficient transport system. A 
green growth study carried out by the Lon-
don School of Economics in 2014 indicates 
that good cycling conditions combined with 
a focus on public transport, such as invest-
ment in the new Metro line and integrated 
transport and cycling solutions, as well as 
the optimisation of pedestrian conditions 
all have a major impact on the city's total 
transport. The report further emphasizes 
Copenhagen's compact urban form which 
means that the proximity principle plays 
a major role in urban planning. The city 

lay-out is planned so that all the things 
people need for their daily lives are close by: 
groceries and convenience stores, stations, 
schools, leisure activities, etc.

Copenhageners themselves stress the effi-
ciency of cycling as a transport mode. For 
many years Copenhageners' main reason  
for cycling has been that it's fast and easy,  
especially concerning daily commuting.

More and more people cycle
The number of bicycles that enter or  
leave the inner city (the so-called lake and 
harbour ring) has more than doubled since 
1990, and the trend is expected to con-
tinue. The growth of bicycle traffic means 
that capacity is strained in many sections 
where bicycle traffic is heaviest. Cycle track 
congestion impedes cycling, increases travel 
times and results in a feeling of insecurity. 
It is consequently crucial to continue to 
expand the cycling infrastructure so it can 
handle the growth of bicycle traffic and 
thereby continue to contribute to the city's 
overall passability.
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3 out of 4 
cyclists do it all year round

13 FACTS ABOUT THE 
CITY OF CYCLISTS

10,000- 20,000 T
 
CO2/year is what will be saved additionally if 
the target of 50% cycled commuter journeys 
by 2025 is achieved.

30 % 
 
Reduction in the fatality 
rate for adults who cycle 
daily to work or education 

31 times 
 
Around the world. 
That's how much 
people cycle every  
day in Copenhagen.

2,800 years 
 
Is how long it would take statis-
tically to cycle to work before 
having an accident.

1 minute
 
Is the amount of time saved 
on an average journey of  
5 km compared to 2012.

DKK 1 billion
 
Have been invested in the cycling 
city since 2005.

463,500

403,870 408,020
414,880

375,940

329,210

267,720

221,330194,820

122,080
108,070120,090

  24 hour weekday traffic: car   24 hour weekday traffic: bicycle

TRAFFIC ENTERING IN AND OUT OF THE CITY CENTER (24 HOUR WEEKDAY TRAFFIC 1970 – 2014)

  Positive
  Neither/nor
  Negative

Copenhageners who think cycling 
affects urban life and atmosphere

14 %

13 %

70 %

Of all families with two or more children 
have a cargo bike or a bicycle trailer.

26 %

DKK 5 million
 
Is what the new bicycle bridge The Bicycle 
Serpent annually saves its many users measured 
in time saved. The bridge will have paid its way 
within 7 years.

Supermarket and street level shop turnover 
broken down according to transport mode in %. 
Customers on bicycle at these businesses account 
for an annual turnover of DKK 15.4 billion in 
Copenhagen.

  Walking
  Bicycle
  Car
  Collektive

23 %

32 %
32 %

13 %

4 out of 5 
 
Copenhagen households 
have access to a bicycle.



Copenhagen must continue to be an attractive city – even as the city grows by approx. 
10,000 citizens annually; bicycle planning naturally goes hand in hand with the optimisa-
tion of city spaces. City spaces are experienced more vividly by bicycle and on bicycle you 
contribute to urban life by being highly visible in the street scene.

New Nørreport Station
The renovation of Nørreport station has 
provided space for a leisurely stroll as well 
as the bustling crowds. Bicycles are parked 
in so-called bicycle beds, areas that are 
slightly lowered to 20-30 cm below street 
level, which gives a good overview. The 
bicycle beds are close to the surrounding 
streets and cycle tracks so that it is easy 
to find one from wherever you enter. An 
innovative bicycle stand was developed 
for Nørreport station which can hold more 

bicycles in less space. There are now 2,100 
bicycle parking spaces in total compared to 
approx. 900 previously.
 
Vestergade now a bicycle street
Inspired by the Dutch example, Aarhus 
municipality established the first Danish 
bicycle street in 2012. Copenhagen has now 
followed the trend and, in dialogue with 
the police, the city has established its first 
bicycle street: Vestergade. The idea is to 
optimise the cycle link between Nørregade 

and Vester Voldgade. The street is designed 
for cyclists and cars to share the road, but 
on the cycle traffic's terms: the street is still 
one-way for cars, and cars are now "guests" 
with a reduced speed limit. After the street 
lay-out was reorganised motor traffic 
dropped from 2,500 cars on a weekday in 
2013 to slightly more than 800 in 2014. 
Bicycle traffic has grown too, from 4,600  
in 2013 to 7,600 in 2014.

"Vesterbro Passage"
Vesterbro Passage on the innermost section 
of Vesterbrogade between the central sta-
tion and the town hall square is one of the 
most distinctive and busiest public spaces 
in Denmark. The first part of the passage 
between the town hall square and the main 
entrance to Tivoli has been remodeled. The 
road has been narrowed down to one car 
lane and one bus lane in each direction. This 
significantly improves traffic conditions for 
the daily flow of approx. 10,000 cyclists and 
more than 39,000 pedestrians. In addition, 

the renovation has created a more attrac-
tive urban space with sidewalk cafés and 
benches for resting.

Dynamic use of road area
Many school children cycle to school, but 
often there aren't enough bicycle parking 
spaces, and car parking spaces in central 
Copenhagen are in short supply as well. In 
the flex parking system bicycles and cars 
share parking spaces according to need over 
a 24 hour period. The solution has been 
tested since 2011 on the street outside 
Ingrid Jespersens School on Nordre Frihavns-
gade, and reserves 5 flex parking spaces in 
front of the school for bicycle parking during 
school hours. Another flex parking space 
was established in 2014 on Eskildsgade in 
front of Gasværksvej school. The flexible 
use of public street space is expected to 
be adapted in several different locations 
throughout the city.
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One of the city of Copenhagen's primary tasks is to create a cohesive cycling network across 
the city enabling people to move freely from place to place. This includes such different 
measures as the Cycle Super Highways, contraflow cycling, a route planner app, and, last but 
not least, bicycle bridges.  

The Cycle Serpent
The bicycle bridge the Cycle Serpent was 
inaugurated in June 2014 and is the final 
link between Vesterbro and Islands Brygge. 
Before it was built you either had to ride 
south of Fisketorvet shopping centre or haul 
the bicycle down the stairs in order to reach 
the Bryggebro bridge from Dybbølsbro. In 
addition to providing a pleasant shortcut 
the bridge opens up space for strolling 
pedestrians on the promenade in front of 
Fisketorvet. A 2014 count shows that there 
are more than 11,500 cycle journeys across 
The Cycle Serpent on an ordinary weekday 
and 4,000 pedestrians on the promenade. 

Contraflow cycling
In July 2013 the contraflow cycle track on 
Bremerholm opened, making it possible to 
cycle north against the traffic flow from 
Holmens Canal to Gothersgade at Kongens 
Have. Prior to this, cyclists had to go all 
the way around Kongens Nytorv. Today it's 
much faster: the time saved is 3-5 minutes 
per journey. A contraflow cycle track on 
Gothersgade between Kongens Have and 
Kongens Nytorv was also opened, making it 
much easier and faster to cycle to Nyhavn.

The Farum route
The Cycle Super Highways in the Capital Re-
gion of Denmark provides better conditions 

for commuters and encourages even more 
people to choose to cycle to their workplace 
or educational institution. The first stage 
of the Farum route between Bellahøj and 
Farum was inaugurated in April 2013. The 
daily number of bicycle commuters on the 
route rose by approx. 50% between 2012-
2014, and fully 21% are brand new cycle 
commuters, a quarter of whom formerly 
used a car as their transport mode. 

The bridges Trangravsbroen and  
Proviantbroen 
Copenhagen is a port city but water needn't 
be a hindrance in getting about quickly. Two 
bridges were inaugurated in Christianshavn 
in 2015: Trangravsbroen and Proviantbroen. 
The bridges make it easier and safer to go 
from Christianshavn to Holmen. In addi-
tion, the coming bicycle /pedestrian bridge 
across the inner harbour from Nyhavn to 
Christianshavn and The Circle Bridge across 
Christianshavns canal will open soon. The 
existing and coming bridges form an inte-
gral part of the waterfront creating  

new gathering points for Copenhageners on 
foot or by bicycle.

The cycle route planner I Bike CPH
The I Bike CPH cycle route planner finds the 
optimal cycle route through Copenhagen. 
The app shows all the city short cuts and 
greenways and can create special journeys 
for cargo bikes without cobble stones and 
barriers. New functions are constantly being 
developed, including a tracking function. 
The route planner uses map data from the 
user-driven OpenStreetMap, which can be 
updated by everyone. 

The bridge across Lyngbyvej 
The bicycle and pedestrian bridge across 
Lyngbyvej at Ryparken station makes it 
possible to cross both Lyngbyvej and the 
new Nordhavnsvej on the outer limits of 
Østerbro. The bridge links two green cycle 
routes, the Nørrebro route and the Ryvangs 
route, thereby giving cyclists and pedestri-
ans easier access to attractive recreational 
areas in Copenhagen.
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COST OF NEW CAR JOURNEY IN RUSH HOUR (DKK/KM AT 50 KM/H)

TWO WHEELS  
PAY OFF
Infrastructure investment can be costly, but there is value for money in building cycle  
tracks since more cycling benefits the city's economy.

Socioeconomic benefits
A cost-benefit analysis of a cycle journey of 
1 km in Copenhagen during rush hour shows 
there is a total socioeconomic benefit of 
DKK 1.62/km in relation to the journey not 
having taken place. By comparison there is 
a socioeconomic loss of DKK 5.63/km driven 
by car in relation to the journey not having 
taken place. Health benefits and time saved 
are the most significant factors.

Investment in wider cycle tracks as well as 
in major projects such as cycle bridges result 
in more cyclists and correspondingly greater 
socioeconomic benefits. For example, after 

The Cycle Serpent opened, the number of 
cycle journeys across the harbour on the 
bridge Bryggebroen rose by approx. 30%. 
The construction of a new cycle track is 
generally estimated to increase the number 
of cycle journeys by 15-20%.

The bicycle-friendly city is a valuable brand
Excellent cycling conditions and the many 
cycling Copenhageners that follows from 
this are not only an advantage from a 
cost-benefit point of view; Copenhagen  
is known throughout the world as the City  
of Cyclists, and that attracts tourists.

International media have repeatedly rated 
Copenhagen as a world class city, citing its 
cycling culture as a primary factor for its 
top rating. Wonderful Copenhagen's most 
recent analysis of tourists in Copenhagen 
shows that 52% of the respondent tourists 
give cycling culture as one of the three main 
reasons for having chosen Copenhagen as  
a destination.

The tourist industry values the many cycle- 
loving tourists and Copenhagen hotels cater 
for their demands: almost every hotel pro-
vides bicycles that guests can rent during 
their stay if they don't wish to rent a bicycle 
in a bike shop. There are approx. 2,700 hotel 
bicycles in Copenhagen.

COST OF NEW CYCLE JOURNEY IN RUSH HOUR (DKK/KM AT 16 KM/H)

Time
5.21

Health

Subtotal

Operation 
and write-off

0.37

-4.45

1.13

TOTAL

-1.62*

Private

Accidents Health

Other 
effects

0.86

-2.53

-1.08

Social

5.64*
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0,37

0,37

1.67

4.22
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Time
2.55
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0.34

1.65
0.13 0.05 -0.75
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Other 
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Climate 
and air
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travel time

*The stated positive cost of 1 new km car journey corresponds to a socioeconomic loss of DKK 5.64*The stated negative cost of 1 new km cycle journey corresponds to a socioeconomic benefit of DKK 1.62



Numerous organisations and businesses have come up with all kinds of initiatives that cater 
for the popularity of the bicycle. There are bicycle-friendly concepts to fit every description, 
from commercial to municipal, to volunteer.

Bicycle repair service on wheels
Cykelven (Cycle Friend) is a subscription 
based mobile bicycle repair shop. The firm 
drives out to businesses and provides bi cy-
cle repair services to staff members while 
they are at work.

The last bicycle journey
Why shouldn't the last journey be made 
by bicycle? For some people this transport 
mode is the obvious choice. You can choose 
a specially designed cycle hearse for your 
last journey at Bededamerne (Lady Under-
takers) in Copenhagen.

Keep it up!
If you can't cycle on a two wheeled bicycle 
you can borrow a tricycle as an aid. The City 
of Copenhagen's health aid centre has lent 
bicycles to over 500 citizens who wish to 
keep on cycling even though they lack the 
balance and strength for a two wheeler. Dif-
ferent types of bicycles are available, with 
or without a motor.

Wind in your hair your whole life 
Cycling Uden Alder (Cycling Without Age) 
is a volunteer initiative in which the elderly 
who are not as strong as they used to be 

can nevertheless get out of the house and 
feel the wind in their hair in a cycle rick-
shaw, thanks to volunteers. In 2014 there 
were more than 500 journeys from 39 care 
homes in Copenhagen. The initiative has 
spread to more than 30 locations around 
Denmark.

Bicycle maintenance facilities at  
service stations
Service stations are not only for cars; cy-
clists are customers too, which is something 
Statoil has understood. Just as there are 
maintenance areas for cars at most service 
stations, selected Statoil stations also offer 
cycle maintenance stations where you can 
clean and repair your bicycle.

Shops cater for cycling customers 
Customers on bicycle are at least as good 
grocery customers as customers who come 
by car. One business that has understood 
this is Lidl, which is why the supermarket 
chain caters to their cycling customers by 

giving them a bit extra: excellent bicycle 
parking facilities, special stands for cargo 
bicycles and pump stations.

Fast moving tradesmen
De Grønne Elektrikere (The Green Electri-
cians) is one of several Copenhagen trades-
man businesses that use the bicycle as 
their primary transport mode for traveling 
between customers. That means one less 
car on the road for the city and the trades-
men save time going from one customer  
to another. 

The cargo bike library
Libraries are not only for borrowing books, 
films and music. Several Copenhagen 
libra ries also lend out cargo bikes in colla-
boration with local committees and the 
Miljøpunkt local environmental centres,  
so citizens can now transport their children, 
shopping and library loans home on a cargo 
bike for free.
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Cycling in Copenhagen is not merely a question of travel time efficiency for busy commu-
ters; it enhances the quality of life and enjoyment of the city, and there is room for every-
one. The Green Cycle Routes make a valuable contribution in this regard.

Many Copenhageners take pleasure in a 
relaxing bicycle ride on occasion, often on 
the Green Cycle Routes. There is space here 
to slow down and enjoy the outdoors, away 
from noisy, polluting traffic. On the Green 
Cycle Routes you can experience the change 
of seasons, and Copenhageners use the 
green spaces, which the routes follow, for 
relaxation, fitness runs and strolling.

The routes are not merely recreational; they 
are also an essential component of the City 
of Copenhagen's transport network, since in 
addition to offering a green alternative to 
the standard cycle tracks, they also take the 
pressure off them. The congestion on the 
heavily trafficked sections along the roads 
drops slightly, and there's room for every-
one to cycle. 

The Green Cycle Routes run through city 
spaces that are characteristic of different 
aspects of Copenhagen's development and 
history: parks, lakes, disused railways, the 
harbour, playing fields and the city's diverse 
neighbourhoods, all of which gives each 
route its own special value.

Green routes since the 1930s
Green routes are not new in Copenhagen. 
As far back as the 1930s green paths were 
established for walking and cycling. In the 
late 1990s the City of Copenhagen began 
again to systematically establish new 
Green Cycle Routes. Several kilometres of 
Green Cycle Routes are under construction 
in Copen hagen. The next 6 kilometres are 
already financed, and there are plans for a 
further 51 km.

"I like cycling across Ama-
ger Commons. It's fun 
with my dog, but I cycle 
here when I'm alone, too. 
The only bad part is that 
the route is so successful; 
there's barely enough 
room for all the cyclists 
- it's total chaos around 
Dybbølsbro."

Helle, 50, shop owner, is on her way to  
work on the University route.

"I love the cycle route, 
there's no traffic, you're 
close to nature, and I re-
ally love the new bridges! 
In the evening it's a bit 
scary though so I think 
I'll go home another way 
because of the lack of 
lighting."

Rikke, 36, project manager in a bank, on her way  
to a Yoga class along the University route.

HOW COPENHAGENERS RATE THE IMPORTANCE OF KEEPING GREEN 
CYCLE ROUTES AWAY FROM MAIN ROADS 

CYCLE JOURNEYS ON THE NØRREBRO ROUTE ON 
A WEEKDAY (COUNT POINT: NØRREBROGADE)
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THE GREEN CYCLE 
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What is the Bicycle Account?
The Bicycle Account is an assessment of cycling de-
velopments in the City of Copenhagen. The Account 
surveys the city's cycling initiatives, analyzes Copenha-
geners' own rating of Copenhagen as a bicycle-friendly 
city, and discusses other factors that have an impact on 
cycling development. The Bicycle Account is published 
every two years. This year's Bicycle Account is primarily 
based on 2014 figures, and includes among other things 
telephone interviews with 1,015 randomly selected 
Copenhageners, and data from transport habit studies 
carried out by DTU Transport.

The Bicycle Account 2014 is the 11th in a row and is 
primarily addressed to Copenhageners, but also serves 
as an inspiration to cities wishing to optimise the 
cycling potential of their city. For the City of Copenha-
gen the Bicycle Account serves as an important tool in 
its efforts to make Copenhagen an even more bicycle -
friendly city. 
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Förord
Umeå har för närvarande en befolkning på ca 111 000 invånare och befolknings-
ökningstakten de senaste femton åren har varit stor med en tillväxt på drygt 
1000 personer per år. Nyetableringen av företag har också varit omfattande och 
bostadsmarknaden har haft en hög tillväxt. Det har gjort att fler människor har 
velat bosätta sig i staden. Den ökande befolkningen innebär att antalet resor runt 
om i staden ökar. Glädjande nog sker en relativt stor del av dessa resor till cykel 
eller till fots.

Orsaken till detta är att Umeå är en stad där man har nära till allt. De två största 
arbetsplatsområdena ligger centralt (centrumfyrkanten samt sjukhus- och 
universitetsområdet) och gång- och cykelvägnätet är välutbyggt. Det kan också vara 
en upplevelse att ta cykeln och färdas runt om i Umeå för att upptäcka staden 
och kommunen. Ta exempelvis sträckan från centrum och upp längs älven över 
Notvarpsbron till Klabböle/Umeå Energicentrum, för att sedan cykla tillbaka på 
andra sidan. 

Jämför vi oss med riket kan vi dessutom se att vi Umeåbor är förhållandevis duktiga 
på att gå och cykla. Vi gör en relativt stor andel av de korta resorna samt resorna till 
arbetet med cykel eller till fots. En andel som kan bli ännu större! Vår förhoppning 
med cykeltrafikprogrammet är därför att minska andelen resor som sker med bil, 
till förmån för resor med cykel eller till fots. Detta framförallt när det gäller resor 
till arbete och skola.

Motiven till att öka resandet med cykel och till fots är flera där luftmiljön i centrala 
Umeå är ett skäl, att det är bra för hälsan att röra på sig ett annat och att det är 
kostnadseffektivt ett tredje.

Genom ett ännu bättre gång- och cykelvägnät - som är sammanhängande och gent, 
med god framkomlighet samtidigt som det är tryggt och säkert - kan förhoppningsvis 
resandet med cykel och till fots öka och tillsammans bli de mest använda färdsätten 
för boende inom Umeå tätort.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s)
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Sammanfattning
Den optimala staden
Erfarenheter från resvaneundersökningar visar att upp till 5 km är en stor mängd 
personer beredda att cykla. Den optimala staden har därigenom en radie av 5 km1. 
Det innebär närhet och en stad byggd för människan – i synnerhet för barn, äldre 
och funktionshindrade. Städer som växer sig större än så måste växa kring turtäta 
kollektivtrafikstråk till vilka gång- och cykelavståndet är rimligt.

Resvanor
Hur reser man då i Umeå kommun? I tätorten sker drygt 40 % av resorna till 
fots eller med cykel, utanför tätorten är motsvarande siffra 35 %2. Bland barnen i 
tätorten görs 65-70 % av resorna till fots eller med cykel3 och upp till 30 års ålder 
görs närmare 70 % av resorna till fots, med cykel eller med buss2. Kvinnor reser 
generellt betydligt mer till fots, med cykel eller kollektivt.

De korta bilresorna
Potentialen att öka andelen resor med cykel finns i de korta bilresorna. Hälften 
av alla resor inom Umeå kommun är kortare än 15 minuter. Av alla resor inom 
kommunen är en femtedel kortare än 10 minuter. Inom Umeå tätort är hälften av 
alla bilresor kortare än 10 minuter. Samtidigt är hälften av alla cykelresor kortare 
än 10 minuter2. En jämförelse av hur långt man hinner på 10 minuter med bil 
respektive cykel visar att man i många fall hinner lika långt eller längre i lugnt tempo 
på cykeln som man gör med bilen. Orsaken är bland annat att det tar tid att parkera 
bilen och gå till sin destination och omvänt när man ska hem.

Bygg staden för fotgängare och cyklister
Potentialen att öka andelen resor med cykel finns i att bygga staden så att det är 
möjligt att resa till fots och med cykel. Umeå har ett tillväxtmål om 200 000 invånare 
senast år 2050. Samtidigt ska Umeå utvecklas som en långsiktigt hållbar stad. Det 
ställer krav på transportsystemets utbyggnad så att resor till fots, med cykel eller 
med buss prioriteras och ökar på bekostnad av resor med bil. Planeringen måste 

se till helheten så att resan till förskola, skola, fritids, mm enkelt kan bli en del av 
vardagsresan till arbetet.

Hur ökar vi cykelandelen?
En mycket viktig faktor är ett gent och sammanhängande gång- och cykelvägnät. 
Det ska också vara säkert, tryggt och tillförlitligt4. Ytterligare en viktig faktor är att 
det finns goda parkeringsmöjligheter på välbelägna platser5. 

Staden måste vidare erbjuda korta resavstånd och en restidskvot6 för cyklister och 
fotgängare som är bättre än för bilister. Ofta innebär en prioritering av fotgängar- 
och cykelytor samt kollektivtrafik även en naturlig begränsning av bilflöde och 
bilanvändning inklusive minskade ytor för bilparkering. Ett effektivt verktyg för att 
påverka färdmedelsvalet är just parkeringsstrategier7. 

Några viktiga områden att satsa på är ökad arbetspendling på cykel, säkra skolvägar 
för barnen samt inte minst en hög driftsstandard. 

Enligt resvaneundersökningen från 2006 anser kommuninvånarna att den viktigaste 
frågan att prioritera i trafikplaneringen är gång- och cykeltrafik, det måste vi som 
kommun ta fasta på!

Politiskt beslut
Arbetet med Cykeltrafikprogrammet ingår som en del i kommunens arbete för 
hållbar utveckling med bland annat Aalborgåtaganden för hållbar stadsutveckling 
som bas (augusti 2007). Cykeltrafikprogrammet ingår även som en del i det 
”Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kväveoxid i Umeå” som 
Kommunfullmäktige godkände i augusti 2007. Kommunstyrelsens Näringslivs- 
och planeringsutskott beslutade 2009-09-08 att anta de mål och den inriktning 
som finns upprättade i Cykeltrafikprogrammet. Beslutet avser inte godkännande av 
Cykeltrafikprogrammets kostnader, det hanteras i kommande budgetarbete.

1 Erfarenhet från bearbetningar av resvaneundersökningar visar att upp till 5 km är en stor mängd 
personer beredda att cykla, Christer Ljungberg, VD Trivector Traffic AB
2 Resvaneundersökning i Umeå kommun, RVU 2006, befolkning 16-84 år 
3
 Barns och ungdomars resvanor – en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter, 

Rapport 2007:73, Trivector Traffic AB

4 Tillförlitligt avser underhållen dvs sandad, snöröjd, sopad, har jämn beläggning 
5 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) / Underlag utgåva 2 år 2007 
6 Restidskvot = total restid med cykel dividerat med total restid med bil mellan en viss stadsdel och en 
större målpunkt. Kvoten bör vara 1,5 eller lägre för att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ 
jämfört med bilen (TRAST). 
7 Den goda staden - Samverkande strategier för hållbara transporter och stadsutveckling utomlands - 

erfarenheter, innehåll, arbetssätt, organisationsformer, effekter. Vägverket publikation 2006:69



5

Mål
Riksdagen har vid upprepade tillfällen slagit fast målet att öka andelen resor med 
cykel8. Riksdag och regering har bedömt att fokus ska ligga på tätorter där potentialen 
att öka cyklingen är som störst. Utifrån denna bedömning har det beslutats att 
huvudinriktningen på detta cykeltrafikprogram ska ligga på tätorten, men att även 
de delar som ligger utanför tätorten ska ingå, främst då genom att säkra skolvägar. 

I Översiktsplanen från 1998 fastslås att gång- och cykeltrafiken bör ges hög prioritet 
i trafiksystemet. Varje stadsdel ska ha minst ett gång- och cykelstråk till centrum och 
universitets- och sjukhusområdet. Dessa stråk ska ha förtur beträffande snöröjning 
och övrig skötsel. De ska dessutom ha hög kvalitet både på sträcka och i korsning. 

I Fördjupningen för Centrala stan, även den från 1998, fastslås att övergripande 
gång- och cykelstråk bör prioriteras framför biltrafik. Som exempel tas korsningen 
Kungsgatan – Östra Kyrkogatan upp. Kungsgatan och Nygatan ska vara de 
övergripande cykelstråken i öst-västlig riktning. Huvudstråken ska ha hög kvalitet 
och framkomlighet. 

Målet för Umeå kommun är att öka andelen resor med cykel genom att ha ett 
sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät i en stad där det är nära till 
allt! 

Mer konkret är målen:

Att resor med cykel och resor till fots tillsammans ska bli de mest använda färdsätten 
(vardagar) för boende inom Umeå tätort. 

Att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots utgör tillsammans 
minst 55 % av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2014. År 2022 utgör 
andelen minst 65 % av alla resor. (KF 2008-05-26)

Att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras. På lång sikt ska ingen cyklist dödas, 
skadas allvarligt eller invalidiseras i trafiken. 

Motivering - Varför väljer vi dessa mål
Ett tydligt mått på hur bra Umeå är som cykelstad är hur stor andel av alla resor 
som sker med cykel. Det första konkreta målet fokuserar på resor som görs av 
boende i Umeå tätort då det är på de kortare resorna (< 5 km) som cykeln är ett 
konkurrenskraftigt alternativ till andra färdsätt. Andelen cykelresor - av det totala 
antalet resor i kommunen - är lägre år 2006 (19 %) än år 1998 (24 %). I Umeå tätort är 
cykelandelen 22 % (2006), vilket är ungefär samma nivå som resvaneundersökningen 
från 1998 visade. En förbättring på gång- och cykelvägnätet är en förbättring inte 
enbart för cyklisterna, utan även för fotgängarna som använder samma infrastruktur. 
I den resvaneundersökning som gjordes under år 2006 var andelen resor till fots 
19 %. Tillsammans utgör därmed resorna med cykel och till fots 41 % av alla 
resor för boende i Umeå tätort. Ett mål där resorna med cykel och resorna till fots 
tillsammans ska bli de mest använda färdsätten (vardagar) för boende inom Umeå 
tätort är klart realistiskt.

För att inte införa allt för många olika mål i kommunen används i det andra målet 
den målformulering som tagits fram i arbetet med de lokala miljömålen (Antagna 
av Umeå kommunfullmäktige 2008-05-26) även i Cykeltrafikprogrammet. Det 
innebär att det andra målet avser andelen resor som sker med kollektivtrafik, 
cykel eller till fots. Att nämnda årtal har valts (2014 respektive 2022) beror på 
att resvaneundersökningarna hittills har gjorts med ca 8 års intervall varför nya 
resvaneundersökningar är att vänta dessa år. I dag (2006) utgör andelen resor som 
görs med buss, cykel eller till fots tillsammans 48 %.

Trafiksäkerhetsmålet för cyklisterna bygger på riksdagens beslut år 1997 att 
nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen 
är i grunden en fråga om etik, nämligen att det är oacceptabelt med dödsoffer 
i vägtrafiken. Nollvisionen utgår ifrån att trafikolyckor inte alltid kan undvikas, 
eftersom människor ibland gör misstag, däremot går det att förhindra att olyckorna 
leder till dödsfall, allvarliga skador och invalidiserande skador.

8
 prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
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10 Resvaneundersökning i Umeå kommun, RVU 2006, befolkning 16-84 år  
11

 RES 2005-2006, Den nationella resvaneundersökningen, befolkning 6-84 år 

Hur reser man i Umeå?
Umeå kommun genomför regelbundet (ca vart 8:e år) en resvaneundersökning i 
syfte att öka kunskapen om resvanorna i kommunen och få ett underlag för en 
effektiv planering. Utifrån de senaste fem resvaneundersökningarna9 kan man 
utläsa att andelen resor som görs till fots eller med cykel på vardagar aldrig har varit 
så låg som den är idag (se diagram 1). Vid jämförelsen kan konstateras att andelen 
bilresor ökat sedan tidigt 1980-tal, vilket framför allt har skett på bekostnad av att 
andelen resor med cykel eller till fots har minskat.

Diagram 2: Färdsätt samtliga resor (%), vardagar
(256 000 resor i kommunen, 200 000 resor Umeå tätort, 56 000 resor utanför tätorten)
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Under ett vardagsdygn i Umeå kommun utförs ca 16 % av totala antalet resor 
till fots, 19 % med cykel, 8 % med buss och 57 % med bil10 (se diagram 2). En 
jämförelse med riksgenomsnittet11 visar att under ett veckodygn i Sverige utförs 
ca 24 % av antalet resor till fots, ca 9 % med cykel, ca 7 % med buss och ca 53 % 
med bil. Umeå ligger därmed bra till avseende andelen cykelresor i förhållande till 
riksgenomsnittet, men har goda förutsättningar att öka cykelandelen ytterligare.

9 Resvaneundersökningar har genomförts regelbundet, men på något olika sätt. Exempelvis omfattar 
urvalet år 1989 enbart Umeå stad (inkl Röbäck), medan övriga år omfattar hela kommunen. Vilka 

åldersgrupper som har ingått har också varierat; 1989 ingick åldrarna 13-75 år, 1998 åldrarna 16-74 
år och 2006 åldrarna 16-84 år. Tillvägagångssättet varierar inkl. antal enkätutskick, varför resultatet 
ovan ska ses som en indikation på förändringen inte som absoluta tal. 

Andelen resor med cykel eller till fots är av naturliga skäl störst bland boende i 
Umeå tätort, vilket är ett av skälen till att huvudfokus i detta Cykeltrafikprogram 
ligger på tätorten.

Diagram 1: Hur har valet av färdsätt förändrats över tiden?
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12
 Barns och ungdomars resvanor – en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter, 

Rapport 2007:73, Trivector Traffic AB
13

 RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen, befolkning 6-84 år 

Hur reser barn i Umeå?
Våren 2007 utförde Trivector Traffic AB på Vägverkets uppdrag en 
resvaneundersökning bland barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år12, i tolv orter/
kommuner. Umeå tätort var en av de tolv undersökta orterna. Undersökningen 
visar att barn går och cyklar i mycket stor utsträckning; nästan 70 % av deras resor 
görs till fots eller med cykel (se diagram 3). 

Barn i stora tätorter (50 000 – 200 000 invånare) går och cyklar i större 
omfattning än övriga. Mönstret är ännu tydligare om man tittar på var i tätorten 
barnen bor, ju närmare stadskärnan de bor desto oftare går och cyklar barnen. 
Resvaneundersökningen konstaterar också att den största anledningen till att barnen 
inte tar sig på egen hand till sin vanligaste fritidsaktivitet är att avståndet är för långt 
(37 %). Den näst största anledningen är att trafikmiljön är för farlig (20 %).

Hur ser resornas fördelning ut beroende på ålder 
och kön? 
I diagram 4 kan man utläsa att kvinnor gör sina resor med cykel och till fots i 
större utsträckning än män och att andelen resor med cykel och till fots sjunker 
med stigande ålder. Kvinnor reser generellt betydligt mer till fots, med cykel eller 
kollektivt13. Barn och unga (6-29 år) reser också i stor utsträckning till fots, med 
cykel eller kollektivt. I 30 års ålder minskar den andelen drastiskt. En orsak kan vara 

att samhället inte har planerat förskolor, skolor, fritids, mm så att det enkelt kan bli 
en del av vardagsresan till arbetet. 

Vilka cykelvägar väljer Umeåborna?
Umeå kommun mäter kontinuerligt cykelflöden på det kommunala gång- och 
cykelvägnätet och har utifrån dessa mätningar tagit fram flödesbilden som 
återfinns på nästa sida. De högsta flödena har uppmätts i Centrala stan och i de 
östra stadsdelarna. Cykelbron Svingen har det enskilt högsta flödet; i snitt cirka 
6000 cyklister per vardagsdygn, men det kan uppgå till 8000 – 9000 cyklister under 
enskilda dygn.

Diagram 4: Färdsätt fördelat på kön och åldersgrupper. 
Vardagar. Umeå tätort (utom åldrarna 6-15 år som gäller veckodygn) (%)
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Diagram 3: Färdsätt (%) för barn 6-15 år i Umeå tätort, 
veckodygn
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Var finns potentialen att öka 
andelen resor med cykel?
Potentialen att öka andelen resor med cykel ligger i det faktum att en stor andel 
(ca 70 %) av alla resor som görs är kortare än 19 minuter (se diagram 5). En del 
resor består av delresor, med lämning på förskola exempelvis, men inte alla och 
det är i tidsintervallet 0-19 min som cykeln har störst möjlighet att bli ett attraktivt 
alternativ till bilen.

Diagram 5: Restidsfördelning (%) 
samtliga resor inom Umeå kommun år 2006

20 49 17 11 21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-9 min 10-19 min 20-29 min 30-34 min 45-49 min 60- min

Om man kompletterar bilden med vilket färdsätt man väljer i olika tidsintervall 
(se diagram 6) så kan man konstatera att väldigt många nyttjar bilen för sina korta 
resor. Medianrestiden för alla resor inom kommunen är 15 minuter, det innebär att 
hälften av alla resor är kortare än 15 minuter. 

Inom Umeå tätort är medianvärden för resor: 10 minuter för bilresor, 24 minuter 
för bussresor, 10 minuter för resor med cykel och 15 minuter för resor till fots. 
Hälften av alla bilresor inom Umeå tätort är således kortare än 10 minuter. Resor 
som är kortare än nio minuter inom Umeå tätort bör i de allra flesta fall kunna göras 
till fots eller med cykel och säkerligen finns det en mängd resor i tidsintervallet 10-
19 minuter som även de borde gå att genomföra till fots eller med cykel.

Vad vinner man på att ta bilen vid en kort resa? 
För att illustrera hur långt man hinner på tio minuter med de olika färdmedlen buss, bil 
och cykel har en ovetenskaplig men intressant undersökning utförts. Tre ”resenärer” 
har samtidigt fått lämna Rådhustorget i centrum respektive universitetssjukhusets 
(NUS) centralhall/entré och ta sig ut ur staden. Se tillvägagångssätt i bilaga 1.

Resultatet, som även kan utläsas i bilderna på nästa uppslag, är att bilen inte 
innebär någon tidsvinst jämfört med cykeln och att från centrum hinner den vana 
bussresenären allra längst.

Diagram 6: Färdsätt för olika restider (%) 
Umeå kommun år 2006
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Illustration av hur långt från centrum man hinner på 10 minuter med buss, bil respektive cykel 
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Illustration av hur långt från universitetssjukhuset (NUS) man hinner på 10 minuter med buss, bil respektive cykel 
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Hur ökar vi andelen resor med 
cykel?
Resor med cykel och resor till fots ska tillsammans bli de mest använda färdsätten 
(vardagar) för boende inom Umeå tätort. 

Andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots utgör tillsammans 
minst 55 % av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2014. År 2022 utgör 
andelen minst 65 % av alla resor. (KF 2008-05-26)

Om vi vill reducera biltrafiken - som det finns många goda skäl för ur miljösynpunkt 
- behöver vi kunna ersätta behovet av rörlighet och tillgänglighet med andra 
kommunikationsmöjligheter, vilket på det lokala planet bland annat innebär 
en ökad gång- och cykeltrafik. Att gå och cykla är två av våra nyttigaste och 
yteffektivaste färdsätt med minimalt slitage och förbrukning av ändliga resurser 
för kommande generationer. Färdsätten har därtill hög relevans för folkhälsa och 
hållbara transporter14.

Vad påverkar användningen av cykeln som transportmedel? Några viktiga faktorer 
för cykelvägnätet är att det ska vara15:

Sammanhängande - felande länkar gör att cyklisten lätt tappar i orienterbarhet • 
medan ett sammanhängande nät är lättöverskådligt. 
Säkert - ett cykelvägnät som upplevs som säkert medför bl. a. att fler föräldrar vågar • 
låta sina barn transportera sig själva till skolan till fots eller med cykel. Bra drift 
och underhåll av gång- och cykelvägnätet är en viktig faktor i detta sammanhang 
likväl som säkra passager vid korsning med bilvägnät.
Tryggt - tryggheten är viktig eftersom cykelvägnätet ska fungera såväl dagtid som • 
kvällstid, under ljusa sommarmånader likväl som mitt i mörka vintern. 
Tillförlitligt - om människor ska välja cykeln så måste de kunna vara säkra på att • 
cykelvägnätet fungerar och att det kan användas som planerat. Detta oavsett när 
på dygnet eller året som resan företas eller vilket väder som råder. Kraven i detta 
fall rör vinterväghållning och barmarksunderhåll. 
Parkeringsmöjlighet - är en viktig faktor för cyklisten, där cykelparkeringen bör • 

vara välbelägen, upplyst och med goda låsmöjligheter. 
Ytterligare faktorer som är viktiga är kapacitet, genhet och bekvämlighet.• 

Översiktsplanering
För att uppnå en stad där många resor sker med cykel eller till fots så måste staden 
erbjuda korta resavstånd och en restidskvot16 för cyklister och fotgängare som är 
bättre än för bilister. För att långsiktigt skapa förutsättningar för ett samhälle med 
minskad biltrafik är den övergripande bebyggelsens struktur viktig. Den optimala 
staden har en radie av 5 km17. Det innebär närhet – en stad byggd för människan 
(äldre, barn, osv). Då staden breder ut sig över en större yta så blir framför allt barn 
och äldre beroende av bilar och skjutsande. 

Ofta innebär en prioritering av fotgängar- och cykelytor samt kollektivtrafik även 
en naturlig begränsning av bilflöde och bilanvändning inklusive minskade ytor för 
parkering. Parkeringsstrategier är ett av de få verkligt effektiva verktyg som finns 
för att påverka färdmedelsvalet18. Undersökningar från bl a Norge har visat att 
färdsättsvalet för arbetsresor kan påverkas från 80 % bilandel vid fri parkering 
till 20 % bilandel när bilplatser saknas (samåkning och skjutsning ökar). Även om 
man kan konstatera att det finns en efterfrågan är det inte självklart att den ska 
tillgodoses fullt ut.

Lokaliseringsstrategin, även kallad stationsnärhetsprincipen, innebär att 
service lokaliseras nära stationen/busshållplatsen - arbetsplatser inom 500 m 
fågelvägsavstånd samt bostäder inom 2 km. Man får då arbetsplatser och service 
med hög tillgänglighet för kollektivtrafik och stärker denna. De som bor i området 
kan gå eller cykla till stationen/busshållplatsen eller till den service och lokala 
arbetsplatser som finns där. Det skapar en ökad tillgänglighet för alla trafikslag, ett 
robust trafiksystem och en positiv utvecklingsspiral för hållbara transporter och 
stadsutveckling18.

Erfarenheter från Danmark visar att cyklisterna helst cyklar på affärsgator och 
liknande stråk där man kan känna stadens puls och göra inköp på väg hem18.

14 Den goda staden - Samverkande strategier för hållbara transporter och stadsutveckling utomlands - 

erfarenheter, innehåll, arbetssätt, organisationsformer, effekter. Vägverket publikation 2006:69
15 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) / Underlag utgåva 2 år 2007

16 Restidskvot = total restid med cykel dividerat med total restid med bil mellan en viss stadsdel och en 
större målpunkt. Kvoten bör vara 1,5 eller lägre för att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ 
jämfört med bilen (TRAST). 
17 Erfarenhet från bearbetningar av resvaneundersökningar visar att upp till 5 km är en stor mängd 
personer beredda att cykla, Christer Ljungberg, VD Trivector Traffic AB
18 Den goda staden - Samverkande strategier för hållbara transporter och stadsutveckling utomlands - 

erfarenheter, innehåll, arbetssätt, organisationsformer, effekter. Vägverket publikation 2006:69
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Internationell förebild - Groningen i Holland
Ett internationellt exempel där man aktivt arbetar för att förtäta staden inom en 
radie av 5 km från centrum är Groningen i Holland som med sina 180 000 invånare 
har utvecklats enligt bilderna nedan, där den inre ringen representerar 3 km radie 
och den yttre 5 km radie. 

Groningen har en likartad struktur som Umeå med ett stort antal studenter (36 
000) och 7 000 anställda vid universitetet och därtill ett regionsjukhus med 7 000 
anställda. Precis som i Umeå har man en ung befolkning (i Groningen är 45 % 
yngre än 30 år, i Umeå är medelåldern 38 år). För 20 år sedan dominerade bilen 
som transportmedel. Under en tidsrymd av 20 år har man genom en konsekvent 
stadsplanering lyckats med konststycket att förändra befolkningens resvanor så att 
i tätorten görs närmare 60 % av alla resor med cykel!

Groningen har i sin stadsplanering beslutat att staden ska byggas kompakt för att 
cykeln ska vara ett attraktivt färdmedelsval. Det innebär att man aktivt arbetar med 
förtätningar i stadskärnan, har en policy för att begränsa bilarnas framkomlighet i 
staden till förmån för cyklister och kollektivtrafik samt satsar på ett högkvalitativt 
cykelvägnät med tillhörande anläggningar (broar, cykelparkeringar, mm). 

I Groningen betonar man vikten av att blanda olika verksamheter; kontor, affärer, 
bibliotek, universitet, och vikten av att planera nya bostadsområden i centrala lägen. 
Man har även krav på att kontor (som ofta har många anställda på en liten yta) ska 
placeras nära befintliga kollektivtrafikstråk (lokaliseringsprincipen). 

Några ytterligare planeringsprinciper som har medfört den önskade utvecklingen 
är ett medvetet arbete för att lokalisera sportanläggningar, förskolor och skolor i 
eller nära bostadsområdena. Syftet är att barnen i möjligaste mån ska kunna gå och 
cykla till skola och aktiviteter och därmed anamma den tradition man har i Holland 
av att gå och cykla.

Det handlar enligt Groningen om att skapa förutsättningar för att uppmuntra till 
att cykla och åka kollektivt.

Resultatet av Groningens stadsplaneringsstrategi är att 78 % av invånarna bor 
inom en radie av 3 km från centrum (bebyggelsen är i huvudsak småskalig med 
2-4 våningshöjder) och att 90 % av alla arbetstillfällen finns inom en radie av 3 
km från centrum. Dessa förutsättningar ger goda möjligheter för cykling och 
kollektivtrafik. 
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Nationell förebild - Lund

Inom Sveriges gränser är Lund - som är Sveriges mest cykeltäta stad - ett föredöme 
med sina 105 000 invånare. Även Lund har en likartad struktur som Umeå med 
ett stort antal studenter (38 000) och 5 500 anställda vid universitetet och därtill 
ett universitetssjukhus med 7 850 anställda. Precis som i Umeå har man en ung 
befolkning (medelåldern är 38 år). Under ett veckodygn i Lunds tätort utförs ca 
55 % av antalet resor till fots eller med cykel, 15 % med buss och 30 % med bil 
(Resvaneundersökning 1994). Lund har i sin översiktsplan skrivit följande: 

”Staden byggs ut på ett sådant sätt att cykeln som transportmedel främjas, det 
innebär att avståndet 5 km till centrum är godtagbart”.

Lunds kommun har sedan 1997 arbetat med LundaMaTs - Lunds miljöanpassade 
transportsystem. De åtgärder som har genomförts inom ramen för LundaMaTs 
är av både teknisk och informerande karaktär. De tre projekt som kommunen har 
satsat mest resurser på är Mobilitetskontoret, Cykelkommunen samt Gå och cykla 
till skolan. Exempel på åtgärder är nya cykelvägar, förbättrade skolvägar, cykla till 
jobbet-kampanj, vandrande skolbuss, bilpooler, mm.

Ett av Lunds huvudmål har varit att öka cykeltrafikandelen ytterligare genom att 
öka standarden i cykeltrafiksystemet. Följande åtgärder har genomförts19:

Utbyggnad av cykelbanor. Cykelbanorna har byggts enkelriktade med jämna • 
plattor för fotgängarna och asfalt för cyklister.

Trafiksäkra lösningar med fartdämpande åtgärder för biltrafikanter. Korsningar • 
med sidogator har höjts upp för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet 
för cyklisterna.

Signalreglerade korsningar byggs så att cyklisterna släpps ut en bit före korsningen • 
och stannar framför bilarna.

Ett antal cykelbanor har fått högre standard genom breddad gång- och cykelbana • 
samt bättre beläggning. Särskilt på stråk till och från två skolor har banan gjorts 

extra bred då barnen ofta rör sig mycket i sidled och gärna i grupp.

För att trafikanterna ska känna igen sig har alla upphöjda sidogator samma • 
utseende; röd för cyklister och grå för fotgängare.

En satsning på fler och bättre cykelparkeringar har gjorts. Även s.k. Bike&Ride • 
parkeringar har byggts för att underlätta kopplingen och bytet mellan olika 
trafikslag, t ex mellan cykel och buss.

Om en trafiksäker korsningslösning i plan inte kan åstadkommas måste en • 
planskildhet ordnas. Planskildheten ska byggas så att god genomsikt säkerställs. 
Lutningen på ramper ska vara högst 2,5 procent.

För att minska svårigheterna för cyklister under gatuarbeten ska tydliga • 
avspärrningar och omledningar utföras kring byggplatsen. Om ett stråk stängs 
av helt ska tillfällig vägvisning ordnas.

God belysning ska finnas längs cykelvägarna för att öka tryggheten.• 

Umeås översiktsplanering
Umeå kommun har i sin översiktsplan skrivit att målen för kommunikationer har 
en inriktning för skapandet av det uthålliga samhället och att målen ska ge ett 
mer jämställt transportsystem. Bland de mer detaljerade målen står att gång- och 
cykeltrafiken ska ges hög prioritet i trafiksystemet.

Om Umeå skulle välja samma väg som Groningen och Lund med en kompakt 
stadsplanering inom en radie av 5 km så skulle det innebära att staden utvecklas 
inom de röda ringarna på kartan invid.

19 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) / Underlag utgåva 2 år 2007
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En stad för barn och äldre
Den optimala staden har en radie av 5 km20. Det innebär närhet – en stad 
byggd för människan (i synnerhet äldre, barn, funktionshindrade, osv). Den 
resvaneundersökning bland barn och ungdomar21 som gjorts under 2007 bekräftar 
detta. Diagram 7 visar ett exempel; redan mellan avståndsintervallen 1-2 km 
respektive 2-4 km syns en stor skillnad i andelen resor med cykel (48 % jämfört med 
32 %) och vid avstånd upp emot 4-8 km sker endast 14 % av resorna med cykel. 

Redan vid så korta avstånd som 2-4 km sker hälften av barnens resor med bil. En 
utbredd stad medför således att bilismen ökar på bekostnad av resor till fots och/
eller med cykel.

20 Erfarenhet från bearbetningar av resvaneundersökningar visar att upp till 5 km är en stor mängd 
personer beredda att cykla, Christer Ljungberg, VD Trivector Traffic AB
21 Barns och ungdomars resvanor – en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter, 

Rapport 2007:73, Trivector Traffic AB

En särskild studie av barns resor till och från skolan visar att redan vid avstånd över 
1 km till skolan så görs många resor med bil och buss i stället för till fots eller med 
cykel (se diagram 8). Det visar på betydelsen av att förskolor och skolor planeras i 
eller nära bostadsområdena så att barnen i möjligaste mån kan gå och cykla till skola 
och aktiviteter.

Ett beteende man lär sig i tidiga år följer ofta med i vuxen ålder. Det kan exempelvis 
gälla vanan att äta vid regelbundna tidpunkter, att ha regelbundna sömnvanor, 
att motionera, och så vidare. Det finns även paralleller till vanor och beteenden 
i trafiken där man i exempelvis Groningen, Holland, arbetar aktivt med att bygga 
bra cykelparkeringar vid skolorna för att barnen och ungdomarna ska lära sig att 
parkera i dessa och söka sig till ordnade cykelparkeringar även i andra offentliga 
miljöer.

Diagram 8: Huvudfärdmedel för resor till och från 
skolan - avstånd till skolan (barn 6-15 år i alla 

studerade kommuner)
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Diagram 7: Förflyttningarnas längd per färdmedel 
(barn 6-15 år i alla studerade kommuner)
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Ökad arbetspendling
Cykeln används främst vid arbetsresor och resor till skolan. Diagram 9 visar att 25 
% av kvinnorna cyklar till arbetet, ytterligare 18 % går till fots. För männens del är 
andelarna lägre; 19 % respektive 8 %. 

Diagram 9: Färdsätt till arbetet inom Umeå kommun (%)

70

44

4

12

19

25

8

18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

män

kvinnor

bil buss cykel till fots

Resvaneundersökningen som är gjord i oktober-november 2006 ställde även 
frågan hur man brukar resa. Resultatet kan utläsas i diagram 10. Uppgifterna för 
vinterhalvåret stämmer väl överens med hur man faktiskt reste vintertid (se diagram 
2), vilket innebär att om uppgifterna för sommarhalvåret stämmer så fördubblas 
andelen cyklister under sommarhalvåret och nära hälften av alla arbetsresor sker med 
cykel eller till fots. Gång- och cykelvägnätet nyttjas då i mycket hög utsträckning.

Diagram 10: Färdsätt till arbetet inom Umeå kommun (%) 
(Hur man brukar resa)
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För både arbetspendlaren och skolbarnen som ska ta sig till skolan är det viktigt 
med ett gång- och cykelvägnät som är sammanhängande och gent med god 
framkomlighet samtidigt som det är tryggt och säkert. En cykelparkeringsnorm som 
säkerställer att tillräckligt många cykelparkeringar finns vid arbetsplatserna är också 
viktigt i kombination med att arbetsgivaren inte tillhandahåller gratis bilparkering 
för sina anställda.

Varje resa med cykel slutar i en parkerad cykel
En cykel står i genomsnitt parkerad 23 timmar per dygn22. Detta ställer höga krav 
på att det finns bra och tillgänglig cykelparkering. Det som är avgörande för om 
cykelparkeringen kommer att användas eller inte är i huvudsak dess placering. 
Cyklisten ställer krav på att kunna parkera i direkt anslutning till målpunkten och i 
nära anslutning till cykelvägar och attraktiva gatunät. En felplacering av cykelställen 
på bara några meter kan ibland vara avgörande för att de inte nyttjas. Enligt Cyklisters 
parkeringsvanor23, parkerar cyklisten sin cykel inom en radie av högst 25 meter 
från målpunkten. Men detta påverkas också av vilken typ av ärende cyklisten har. 
Med andra ord kan man säga att det finns olika behov av cykelparkering. Har man 
korta ärenden (max över dagen) vill cyklisten parkera cykeln så nära som möjligt 
målpunkten. Pendlar man däremot till en annan ort så cykeln måste stå parkerad 
under flera dygn, ställer man andra krav på parkeringen. Det kan vara väderskydd, 
bra låsmöjligheter, krav på säkerhet och trygghet och belysning.   

Det viktigaste vad gäller cykelparkering är att erbjuda tillräckligt antal platser där 
behoven finns och att cyklisten känner att cykelparkeringen är både säker och 
bekväm. Det är också viktigt att cyklisten visuellt kan se att en yta är tänkt att 
användas till cykelparkering. Detta kan man göra genom olika avgränsningar. 
Tydligast är att placera ut cykelställ och helst bör cykelställen vara i varierande typ så 
alla parkeringsbehov kan tillfredställas. Avgränsningen är viktig, den gör att det inte 
ser oorganiserat ut, den underlättar för rörelsehindrade och synskadade som inte 
behöver snubbla på cyklar som står i vägen. Dock är det viktigt att denna avgränsning 
inte skapar otrygghet genom att man inte har insyn till cykelparkeringen. 

En cykelresa börjar och slutar alltid med en parkerad cykel, vilket är ett faktum 
som måste prioriteras lika högt i stadsplaneringen som bilparkeringar. Kanske 

22 Vejdirektoratet 2000 Idékatalog for cykeltrafik sida 107
23 Cyklisters parkeringsvanor. Examensarbete vid Stockholms gatu- och fastighetskontor, 1997
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borde det till och med prioriteras högre eftersom målet är att öka andelen resor 
med cykel och samtidigt minska biltrafiken. Ett bra hjälpmedel för att säkerställa 
cykelparkeringar är att kommunen inför ett minimikrav på cykelparkeringar vid 
nybyggnationer av bostäder, arbetsplatser, affärer och service.

Säkra skolvägar
Målpunkten för barns resor är huvudsakligen förskola, skola och fritids (se diagram 
11). För dessa resor används bilen i minst omfattning och i stället går och cyklar 
barnen till stor del. Näst flest resor sker till kamrater, släkt och vänner. Även vid 
dessa resor går och cyklar barnen i stor utsträckning. Det är för dem viktigt med ett 
säkert gång- och cykelvägnät med särskild fokus på närområdet vid skolorna.

11-års åldern är en brytpunkt då fyra av fem barn får gå och cykla själva till skolan 
(se diagram 12). I Umeå får 95 % av 10-15 åringarna cykla till skolan helt själv. Ju 
äldre barnen är och ju mer centralt de bor i förhållande till stadskärnan/centrum 
desto fler får åka på egen hand. För långt avstånd följt av för farlig trafikmiljö är de 
främsta anledningarna till varför barnen inte får resa på egen hand.

Vad gör Umeå kommun för att säkra skolvägar?
Den första och viktigaste åtgärden för att öka barnens rörelsefrihet och möjlighet 
att själva ta sig till och från skolan är satsningen på ett huvudnät för gång- och 
cykeltrafikanter som är sammanhängande och gent med god framkomlighet 
samtidigt som det är tryggt och säkert. Därutöver kommer ett samarbete att inledas 
med några skolor om vad som är trafikfarligt runt omkring i skolans närmiljö; vad 
upplever barnen som farligt, vilka vägar som används mest och vilka korsningar som 
upplevs jobbiga, osv. Därtill kommer kommunen i viss mån att bidra till barnens 
trafikutbildning i skolan genom att tillhandahålla material åt skolorna i kommunen 
som ett lånematerial och eventuellt även visst arbetsmaterial.

Hög driftsstandard
Umeå har vintertid problem med luftkvaliteten i tätorten. I det åtgärdsprogram 
för luftmiljön som Umeå kommun har tagit fram är en åtgärd att på de korta och 
tätortsnära resorna locka bilister att använda cykeln genom att bereda cyklisterna en 
bra och säker färdväg. Genom en särskilt god standard på gång- och cykelvägnätet, 
såväl sommar- som vintertid, kan förhoppningsvis andelen som väljer att cykla öka 
och därigenom minska transporterna med bil. Se vidare sid 23.

Diagram 12: Får du cykla till skolan på egen hand - olika åldrar 
(alla studerade kommuner)
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Diagram 11: Barns målpunkter (alla studerade kommuner)
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Säkerhet
Trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras. På lång sikt ska ingen cyklist dödas, 
skadas allvarligt eller invalidiseras i trafiken.

I september 2007 fastställdes ett nytt Trafiksäkerhetsprogram (del 2: Mål och 
Åtgärdsområden) av Tekniska nämnden. Programmet baserades på förutsättningar 
som redovisades i Trafiksäkerhetsprogrammets del 1: Förutsättningar. Detta korta 
trafiksäkerhetsavsnitt bygger på nämnda program.

En summering av alla trafikskadade i Umeå kommun visar att cyklister är en 
trafikantgrupp där ett stort antal personer drabbas av skador. Cyklister skadas 
oftast i singelolyckor. Under femårsperioden 2001-2005 har 28 % av alla skadade 

personer i Umeå kommun skadats i en cykel-singelolycka och endast fotgängarna 
är mer skadedrabbade. 

En studie av trenden för de cyklister som skadas allvarligt och dödas (se diagram 
13) visar att antalet skadade har ökat med 15-20 % den senaste 7-årsperioden. En 
jämförelse med alla allvarligt skadade och dödade i Umeå kommun visar att dessa 
har ökat i antal med ca 50 % under samma tidsperiod. 

I storleksordningen 300-400 cyklister skadas lindrigt eller måttligt i Umeå stad 
varje år. Trenden för de lindrigt och måttligt skadade cyklisterna är nedåtgående 
(minskning med ca 10 % den senaste 7-års perioden). Under perioden 1998-2006 
visar resvaneundersökningarna samtidigt att andelen cyklister tycks ha minskat 
något.

Diagram 13: Trendkurva 
Antal allvarligt skadade och dödade cyklister i Umeå kommun 

(rullande 12-månadersvärden)
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Trygghet
Som en del i Cykeltrafikprogrammet genomfördes en webbenkät om trygghet 
under december 2006 och januari 2007 i syfte att finna otrygga platser. 559 personer 
besvarade enkäten utifrån vilken vi har tagit fram en karta över platser/sträckor 
som upplevs som otrygga, se karta på nästa sida. Av de svarande var 69 % kvinnor 
och 31 % män. Tyngdpunkten av svaren kom från personer i åldrarna 20-69 år.

Många av dem som angav att de känt sig otrygga någonstans uppgav mer än 
en plats. Samtliga platser som identifierats har markerats i kartbilden till höger. 
Många har uppgett Centrala stan, särskilt centrumfyrkanten, utan att precisera plats 
men att det känns folktomt och otryggt vid vissa tider. Detta har inte markerats i 
kartbilden.

En genomgång av orsakerna till otryggheten visar att i omkring hälften av fallen 
tycker man att det är mörkt på grund av att belysning saknas eller att belysningen 
är dålig (trasig, för glest mellan lyktstolparna). Ett folktomt område som upplevs 
som ensligt där ingen skulle höra om det hände något upplevs också som otryggt 
(21 %). Därefter påpekas att skogspartier (18 %), som ofta är mörka och ensliga, 
borde röjas bättre och belysas bättre. Många upplever otrygghet då de ska passera 
en tunnel/viadukt (10 %). Orsakerna är flera, tunnlarna upplevs som smala och 
trånga - i vissa fall långa - och med dålig belysning, flyktväg saknas och ingen ser 
eller hör mig om något skulle hända. Genomsiktlighet är viktigt liksom att slänterna 
invid görs flacka, färgsättningen ljus, osv. Även broar nämns (1 %) bland otrygga 
platser. Främst Gamla bron som upplevs som väldigt lång och smal på kvällen med 
alltför dålig belysning. Även här saknas flyktväg och alternativa vägar.

Otryggheten är som störst på eftermiddagen/kvällen (kl. 16-03). Många påpekar att 
det under höst och vinter är mörkt stora delar av dygnet och det är under de mörka 
timmarna som man känner sig otrygg.

Av de 559 inkomna svaren uppgav 75 % att de någon gång hade känt sig otrygga. 

Diagram 14: Vilken skillnad i trygghetskänsla är det mellan män 
och kvinnor? 
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Kvinnorna känner sig otrygga i större utsträckning än männen (se diagram 14) och 
då vet vi därtill att ett antal män avstod från att besvara enkäten då de som de själva 
sade ”aldrig har känt sig otrygga”.

Den upplevda tryggheten är en jämställdhetsfråga där kvinnorna befinner sig 
i underläge. För att kvinnor ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga även 
under de mörka timmarna på dygnet krävs att man tar deras oro på allvar och 
säkerställer att det finns åtminstone en koppling mellan olika stadsdelar som ska 
kunna upplevas som trygg. Åtgärderna kan vara förändrad belysning (exempelvis 
belysning av buskage istället för mer belysning på gång- och cykelvägen), siktröjning 
(urglesning av buskage), etc.
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Attityder och beteenden
Varför ska man cykla? Vid resor över 3 km är bilen i allmänhet något snabbare och 
för att man ska välja cykeln framför bilen krävs ytterligare motiv till cykelns fördel. 
Dessa motiv kan vara: 

omtanke om miljön• 

positiva hälsoeffekter (minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, • 
åldersdiabetes, förebygger benskörhet och fallolyckor, minskar ångest och oro, 
sömnsvårigheter, o.s.v.)

kostnadseffektivitet (låg investeringskostnad, låga försäkringskostnader och • 
driftskostnader, inga parkeringsavgifter, osv)

tillgänglighet (man kan parkera nära målpunkten)• 

24 TÖI (Transportekonomiskt institut). Gang- och sykkelvegnett i norske byer – Nyttokostnadsanalyser 

inkludert helseeffekter og externe kostnader av motorisert vegtrafikk. Rapport 567/2002.

de undersökta grupperna ger biltrafiken högsta prioritet, inte ens bilisterna själva 
(se tabell).

Andel personer som gett respektive trafikslag prioritet 1

Alla Män Kv
16-29 

år
30-64 

år
65-84 

år bilist bussresenär cyklist
Gång- och cykeltrafik 44 44 43 50 41 35 40 42 54
Busstrafik 33 30 36 26 35 49 33 50 22
Biltrafik 23 26 21 24 24 16 27 8 24

Webbenkät om Umeås gång- och cykelvägnät
I samband med att Cykeltrafikprogrammet var ute på remiss 2008 genomfördes 
också en webbenkät, där umeåborna fick tycka till om Umeås gång- och cykelvägnät. 
Webbenkäten resulterade i 1554 svar, 53 % var kvinnor och 47 % var män, 
medelåldern bland de svarande var 38 år. En sammanställning av resultaten från 
webbenkäten återfinns i PM webbenkät om Umeås gång- och cykelvägnät, kortfattat kan 
nämnas att de tre åtgärdsområden som umeåborna tycker är viktigast är att:

planera staden för fotgängare och cyklister, • 
arbeta för att säkra skolvägar samt • 
ha snabb snöröjning och halkbekämpning. • 

 
Vad umeborna vill att kommunen ska prioritera
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Samhällsekonomiska beräkningar visar att investeringar i gång- och cykelvägar 
betalar sig 3-14 gånger om24.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö och Hälsoskydd gjorde i maj 2006 en enkät-
undersökning riktad till personer i åldrarna 16-75 år bosatta inom Umeå tätort samt 
Röbäck med syfte att få reda på vad de kände till om luftsituationen i centrum och 
vad de tyckte om olika åtgärder för att förbättra luftsituationen. 

550 personer svarade på enkäten i vilket det framkom bland annat att 75 % av de 
svarande kände till att luften i centrala Umeå kan vara dålig under vinterhalvåret och 
att halterna överskrider miljökvalitetsnormen för kväveoxid. Den dåliga luftmiljön 
orsakas till stor del av motorfordonstrafik. På frågan om man skulle vara beredd 
att på något sätt bidra till att luften förbättras svarade 88 % ja. Det man i huvudsak 
(49 %) kunde tänka sig att bidra med var att ibland lämna bilen hemma och istället 
cykla eller åka kollektivt till centrum. 74 % ansåg att Umeå kommun ska prioritera 
cykeltrafik även om det innebär nackdelar för biltrafiken.

Resvaneundersökningen från okt/nov 2006 bekräftar denna bild. De tillfrågade 
kommuninvånarna ombads svara på vad man tyckte skulle prioriteras i 
trafikplaneringen – busstrafik, gång- och cykeltrafik eller biltrafik. Gång- och 
cykeltrafik fick prioritet 1 (= det viktigaste), busstrafik 2 och biltrafik 3. Ingen av 
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Hur ska det framtida huvudnätet 
för cykel se ut och skötas?
Målet för Umeå kommun är att öka andelen resor med cykel genom att ha ett 
sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät i en stad där det är nära till 
allt! 

Cykelnätet kan delas in i ett huvudnät och ett lokalnät. Delningen innebär i princip att 
man skiljer större och snabbare flöden från långsammare25. För bilvägnätet innebär 
differentieringen att de större och snabbare flödena leds utanför störningskänsliga 
områden, medan huvudnätet för cykel ska binda ihop olika stadsdelar med varandra 
och med viktiga målpunkter samt vara minst lika gent som bilvägnätet.

Samhällsbyggnadskontoret har valt att arbeta med ett huvudvägnät för gång- och 
cykeltrafikanter där en särskilt hög standard avseende framkomlighet, gena och raka 
sträckningar, trafiksäkerhet, belysning, drift och underhåll, mm ska hållas. Vägvisning 
till strategiska målpunkter längs huvudnätet är också viktigt för orienteringen.

Översiktsplanen för Umeå kommun säger att varje stadsdel ska har minst ett 
prioriterat cykelstråk till centrum respektive universitets- och sjukhusområdet. Syftet 
är att man ska kunna gå eller cykla till och från sitt arbete eller sin skola. Utifrån 
mätningar av trafikflöden och allmänhetens åsikter om var man känner sig trygg 
har ett huvudnät för cykel definierats som uppfyller översiktsplanen. Baserat på 
detta och kunskaper om hur Umeå planeras att utvecklas framöver, har ett framtida 
huvudnät för cykel identifierats (se kartbild på nästa sida och möjligt framtida 
huvudnät för cykel i kommundelarna i bilaga 2-5) där nuvarande huvudvägnät för 
cykel utökas med ca 17 % på kort sikt i Umeå tätort. Det innebär att sträckor 
som idag inte är prioriterade har lyfts upp samt att behovet av nyutbyggnad av 
huvudnätet för gång- och cykeltrafikanter har markerats (med heldragen grön linje). 
I ett längre tidsperspektiv bör även grönstreckad linje inkluderas i huvudnätet. 

Kommunens gemensamma gång- och cykelvägnät (ca 204 000 meter) är indelat i 
två olika kategorier:

Huvudvägnät för cykel (Totalt ca 71 000 meter)• 
Övrigt gång- och cykelvägnät/Lokalnät (Totalt ca 133 000 meter)• 

Därtill kommer trottoarer på båda sidor av de flesta gatorna (41,6 mil gator totalt 
varav inte alla har trottoarer).

Sommarcykelvägar
Utöver huvudvägnätet för cykel, vilket främst används för pendling till och från 
arbete och skola, finns ett behov av att lyfta upp s.k. sommarcykelvägar, vilka 
används mest i rekreativt syfte. Umeå kommuns Fritidsförvaltning har pekat ut ett 
antal lämpliga cykelslingor, se bilaga 6, kompletterad med cykelbroar vid Ön, ny 
E4-dragning västerut samt cykelvägen till Sävar. Ansvaret för sommarcykelvägar 
ligger inte på Gator och parker.

Drift och underhåll
Umeå kommun är inte väghållare för hela huvudvägnätet, den enskilt största 
väghållaren utöver kommunen är Vägverket (se bilaga 7). Det innebär att kommunen 
inte är ansvarig för drift och underhåll längs hela det utpekade huvudnätet, men 
exempelvis Vägverkets vinterväghållning skiljer sig inte så mycket i förhållande till 
kommunens.

Drift och underhåll av gång- och cykelvägnätet kan indelas i flera olika åtgärder:

Barmarksunderhåll inkluderar besiktning, lagning av skador, återställning efter • 
gatuarbeten, röjning av sly, kontroll av belysning och underhållssopning.
Vinterunderhåll inkluderar plogning, halkbekämpning, isrivning och • 
sandupptagning.

Den totala budgeten för drift och underhåll av kommunens gång och cykelvägar 
är för närvarande 12,8 miljoner kronor fördelade på barmarksunderhåll med 4,4 
miljoner kronor och på vinterunderhåll med 8,4 miljoner kronor.

Barmarksunderhåll

Ett bra barmarksunderhåll är en förutsättning för att vinterunderhållet ska bli bra. 
Om det finns kvarvarande brister inför vintern blir snöröjning och halkbekämpning 
sämre vilket medför större risk för exempelvis halkolyckor. 

Besiktning - huvudvägnätet ska besiktigas per cykel minst en gång per år. Syftet 
är att hitta bristerna och åtgärda dem, något som försvåras om besiktningen sker 

25 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) / Underlag utgåva 2 år 2007.



24 Det grönstreckade framtida huvudnätet kan bli aktuellt på längre sikt som komplement eller alternativ i Umeås strävan att bli 200 000 invånare till år 2050. Med kort sikt menas 5-10 år.
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sittandes i en bil. En cyklist är exempelvis mycket känsligare för nivåskillnader 
(kanter, gropar, etc) än en bilist.

Lagning av skador - För gång- och cykelvägnätet gäller att: Akuta fel /trafikfarliga 
fel (exempelvis stora hål) ska åtgärdas inom 24 timmar från det att Gator och parker 
fått kännedom om felet. Mindre skador som konstaterats genom besiktning 
ska åtgärdas inom 30 dagar. Mer omfattande åtgärder, asfaltbeläggningar på 
exempelvis en längre sträcka, inkluderas i det Beläggningsprogram som årligen tas fram 
av Gator och parker. Då bristerna på gång- och cykelvägnätet är så stora att det 
krävs en än mer omfattande insats inkluderas objektet i det Gatuombyggnadsprogram 
som årligen tas fram av Gator och parker för en ombyggnad/reinvestering.

Återställning efter gatuarbeten - I samband med planerad revidering av 
grävanvisningarna ska inarbetas att när arbeten sker i huvudnätet för cykel ska 
omledning av cyklisterna göras, huvudnätet ska i möjligaste mån hållas öppet för 
trafik under vägarbetstiden samt att återställning med asfalt efter avslutat vägarbete 
ska ske enligt samma princip som för huvudvägnät för biltrafik. 

Röjning av sly, grenar, mm sker längs huvudnätet för cykel årligen för att 
öka trygghet och säkerhet men även för att underlätta framkomlighet för 
underhållsfordon. Övrigt gång- och cykelvägnät röjs vid behov.

Kontroll av belysning - All belysning (gator och gång- och cykelvägar) kontrolleras 
vår och höst. Alla lampor byts vart fjärde år pga ljusnedgång.

Underhållssopning (löv, barr, mm) - huvudvägnätet för cykel underhållssopas 
årligen, i månadsskiftet augusti-september. Övrigt gång- och cykelvägnät 
underhållssopas på utsatta delar. Syftet är att sopa upp löv, barr, mm som fallit 
ned på gång- och cykelvägen och som kan bli väldigt halkiga och därmed innebära 
fallolyckor. 

Vinterunderhåll
Plogning - Gång- och cykelvägnätet i Umeå har vintertid en mycket hög standard.
Startkriteriet för snöröjning på huvudvägnätet för cykel är i dagsläget mycket lågt 
satt i jämförelse med jämförbara städer i Norrland26. Huvudvägnätet för cykel i 
Umeå snöröjs när snödjupet är lika med eller mer än 2 cm, medan det övriga gång- 
och cykelvägnätet snöröjs när snödjupet är 5-8 cm. Under pågående snöfall tillåts 
större snödjup. Gång- och cykelvägnätets snöröjningsbehov bedöms område för 

område då det kan vara stora nederbördsskillnader mellan exempelvis Centrala stan 
och Mariehem. 

Insatstiden27, exklusive inställelsetid28, får vara högst 4 timmar på huvudnätet och 
högst 10 timmar på det övriga gång- och cykelvägnätet.

Halkbekämpning - På huvudvägnätet för cykel sker förebyggande halkbekämpning, 
dvs fordon med sandutrustning kör över huvudvägnätet för cykel två gånger per 
vecka och åtgärdar halka. Det övriga gång- och cykelvägnätet åtgärdas vid behov / 
när halka har uppstått. 

Isrivning - Huvudvägnätet för cykel isrivs i förebyggande syfte med utrustning 
anpassad till de upphandlingskrav som gäller. Det övriga gång- och cykelvägnätet 
åtgärdas vid behov. 

Isrivningen ska utföras med utrustning så att ytan inte blir spårig och därigenom bli 
svår att trafikera säkert. 

Sandupptagning - ska starta på huvudvägnätet för cykel då det är de ytor som har 
sandats mest under vintern. En första sopning ska ske när stor del av ytan är snö- 
och isfri. Denna grovsopning utförs för att minska olycksrisken. Så fort snön och 
isen har tinat bort sopas sedan alla cykelvägar rena från sand. Detta arbete ska vara 
avslutat 31 maj varje år. 

Drift- och underhållsbudget
Umeås gång- och cykelvägnät växer i takt med att Umeå växer. Nya bostads- och 
verksamhetsområden innebär nya gång- och cykelvägar. Dieselpriserna rasar i 
höjden, i juni 2008 har ökningen varit 47 % på ett år, vilket innebär att kostnaderna 
för exempelvis snöröjning kommer att öka kraftigt samtidigt som drift och 
underhållsbudgeten inte ökar i samma takt.

Det föreslagna framtida huvudvägnätet för cykel på kort sikt (se vidstående bild) 
innebär en utökning av nuvarande huvudvägnät med 17 % vilket i sin tur innebär en 
årlig kostnadsökning på 1,5 miljoner kr för vinterunderhåll. För barmarksunderhållet 
innebär det föreslagna huvudnätet en årlig kostnadsökning på 1 miljon kr.  

För att klara kommunfullmäktiges mål om ökad cykling och för att hålla en hög 
standard på huvudvägnätet för cykel krävs på kort sikt en ökad driftsbudget med 
3,0 Mkr per år.

26 Östersund 3 cm, Skellefteå 5 cm, Luleå 4-10 cm, Sundsvall 4-6 cm, Örnsköldsvik 4-6 cm (2008)

27 Insatstid - den tid det tar från att åtgärden har påbörjats tills dess den är avslutad.
28 Inställelsetid - tid från utringning till dess att åtgärden ska vara påbörjad.



26

Åtgärdsområden
I listan nedan finns de nu aktuella åtgärdsbehoven på gång- och cykelvägnätet. 
Dessa förändras över tid och listan kommer därför regelbundet att uppdateras. 
Prioritering görs årligen i samband med budgetarbetet. 

Några av åtgärderna nedan ryms inte inom budget. Det gäller: Kungsgatan, sträckan 
Östra Kyrkogatan - Svingen; gång- och cykelvägsanslutningar vid korsningen 
Storgatan - Östra Kyrkogatan samt en komplettering av gc-bana vid Tegsbron. Av 
dessa är Kungsgatan mest angelägen.

Åtgärder på gång- och cykelvägnätet utanför tätorterna Umeå, Holmsund/Obbola,  
Hörnefors och Sävar hanteras inom Länstransportplanen. Även några gång- och 
cykelvägar inom tätorterna men längs det statliga vägnätet (se bilaga 7) behandlas i 
Länstransportplanen.

STÖRRE  INFRASTRUKTURÅT GÄRDER

Gata, korsning Åtgärd Längd (m)
Kostnad 

(Mkr) Kommentar

Gång- och cykelbro över Umeälven 
vid Bölesholmarna

Ny gång- och cykelbro mellan Lundåkern 
- Bölesholmarna - Teg, inkl anslutningar 
på ömse sidor samt på Gröna Oxen 
(Bölesholmarna). 170 (bro) 26,3

Viktig för att minska älvens barriäreffekt och för att öka cykeltrafikandelen. 
Därtill mycket viktig för att binda samman gång- och cykelstråken längs 
ömse sidor av älven.

Bryggargatan, sträckan 
Yttersvängen - Enbärsvägen Byggande av separat gång- och cykelbana. 700 3,0

Ingår i planerna på ett sammanhängande och säkert gång- och 
cykelvägnät söderut.

Bölevägen, sträckan Nipvägen 
-Bryggargatan

Ombyggnad av gång- och cykelvägen, 
eventuellt som en del i ett större projekt där 
även gatan ses över. 770 1,7

Sträckan har vattenavrinningsproblem och är svår att ploga, vilket medför 
trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. Snöupplaget mellan gång- 
och cykelväg och gata är för litet.

Gösta Skoglunds väg, sträckan 
Köksvägen - Tvistevägen (IKSU)

Ingår i vägombyggnad som inkluderar gång- 
och cykelväg på ömse sidor. 500

16,2 inkl 
gatuomb.

Mycket viktig för trafiksäkerheten samt för att uppnå ett sammanhängande 
gång- och cykelvägnät i de högtrafikerade studentstråken.

Naturvetarstråket, sträckan 
Docentvägen - Socionomstråket

Byggande av separat gång- och cykelbana, 
ingår i vägombyggnad. 490

7,0 inkl 
gatuomb.

Mycket viktig för trafiksäkerheten samt för att uppnå ett sammanhängande 
gång- och cykelvägnät i de högtrafikerade studentstråken.

Lärarstråket, sträckan 
Socionomstråket - Elevstråket

Byggande av separat gång- och cykelbana. 
Inkluderar separat gc-bana längs 
Assistentvägen 340

ingår i 
kostnaden 

ovan Viktig länk för skolbarnen vid Kolbäcksskolan.

Tallparksvägen, sträckan 
Grubbevägen - Sandhallavägen

Byggande av separat gång- och cykelväg 
som ansluter Sandåkernprojektet till 
cykelstråket längs Grubbevägen. 170 0,6

Ingår i planerna på ett sammanhängande och säkert gång- och 
cykelvägnät västerut.

Sandåkern, sträckan 
Sandhallavägen - genom Sandåkern 
via Backenvägen och över Tvärån 
fram till Ängesvägen Nybyggnad av gång- och cykelväg. 1100 -

Ingår i planerna på ett sammanhängande och säkert gång- och 
cykelvägnät västerut. Ingår i Sandåkernprojektet som innebär ett nytt 
bostadsområde. Ansvarig Stadsledningskontoret/Mex.
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Östra Prinsgatan, sträckan Ängesvägen - 
Hedlundavägen Byggande av separat gång- och cykelbana. 120 0,5

Ingår i planerna på ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät västerut. 
Viktigt att det samordnas i tid med byggandet av gång- och cykelvägnät inom 
Sandåkernprojektet.

Dragongatan, sträckan Signalvägen - 
Brogatan Byggande av separat gång- och cykelbana. 520 2,0

Ingår i planerna på ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät västerut. 
Viktigt för orienterbarheten på huvudnätet för gång- och cykel och ett viktigt gångstråk 
för elever på Dragonskolan.

Backenvägen, sträckan Vårbruksvägen - 
Kvarnstensvägen

Ingår i planerad vägombyggnad som inkluderar 
gång- och cykelväg på ena sidan. 1640

34 inkl 
gatuomb. Ingår i planerna på ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät västerut. 

Backenvägen, sträckan Kvarnstensvägen - 
Storgatan Ombyggnad av gång- och cykelvägen. 320 ingår i ovan

Sträckan har dålig vattenavrinning, vilket medför trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsproblem. Snöupplaget mellan gång- och cykelväg och gata är för litet.

Storgatan, sträckan Backenvägen - 
Ängesvägen Ombyggnad av gång- och cykelvägen. 340 1,2

Sträckan har dålig vattenavrinning, vilket medför trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsproblem. Snöupplaget mellan gång- och cykelväg och gata är för litet.

Tegsbron
Komplettering av bron med en separat gång- och 
cykelbana. 390 -

Bron är i dagsläget inte tillåten att cykla på, men det finns ett behov och då bron är 
högtrafikerad med många tunga fordon uppstår trafiksäkerhetsproblem. En ny gång- 
och cykelbana är även en framkomlighetsåtgärd. 

Gång- och cykelvägsanslutningar vid 
korsningen Storgatan - Östra Kyrkogatan 

Ombyggnad av korsningen Storgatan - Östra 
Kyrkogatan som innebär att

Tunneln tas bort och fotgängare och cyklister kan passera i plan vid cirkulationen. En 
viktig åtgärd för trygghet och framkomlighet eftersom tunneln upplevs som otrygg. En 
av två möjligheter att passera älven i de centrala delarna av Umeå.

Norra Obbolavägen, sträckan 
Linåkersvägen - Ögatan Ombyggnad av gång- och cykelvägen. 470 1,6

Gång- och cykelvägen är utformad så att den är svår att ploga, vilket medför 
trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. Snöupplaget mellan gång- och cykelväg 
och gata är för litet.

Fläktvägen, sträckan Industrivägen - 
Hissjövägen

Byggande av separat gång- och cykelbana. 
Eventuellt cykelfält på sträckan Industrivägen - 
Spårvägen. 610 2,2

Ingår i planerna på ett sammanhängande gång- och cykelvägnät för att man säkert ska 
kunna gå och cykla till/genom Västerslätt industriområde. 

Kungsgatan, sträckan Östra Kyrkogatan - 
Svingen

Ombyggnad av gatan så att cyklister och 
fotgängare får tydlig prioritet och en hög 
framkomlighets- och säkerhetsstandard. 1040

25,0 inkl 
gatuomb.

Umeås mest trafikerade cykelstråk som idag går i blandtrafik på cykelfält. Har 
potential att bli Umeås ”paradgata” för cyklister. Gatan har vattenavrinningsproblem, 
vilket medför trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. Korsningen med Östra 
Kyrkogatan bör ses över då sikten är dålig i det syd-östra hörnet.

Nygatan, sträckan Östra Kyrkogatan - 
Nytorgsgatan

Nybeläggning av gatan så att vattenavrinningen 
fungerar, inklusive underhållsåtgärder vid 
korsningen med Nytorgsgatan. 340

5,0 inkl 
gatuomb.

Umeås näst största cykelstråk där cykling sker i blandtrafik. Gatan har dålig standard 
(vattenavrinningsproblem, lövansamlingar, gropar), vilket medför trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsproblem. Korsningen med Nytorgsgatan är i dåligt skick och behöver 
ses över.

Petrus Laestadius väg, sträckan från det nya 
bostadsområdet på Lilljansberget - IKSU

Behov av separat gång- och cykelbana samt 
belysning. 630 2,5 Kommunen är inte väghållare.

Industrivägen, sträckan Timmervägen 
söderut till Hamnskär (Hörnefors) Behov av separat gång- och cykelbana. 1400 5,0 För att öka trafiksäkerheten.
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MINDRE INFRASTRUKTUR ÅTGÄRDER 

Gata, korsning Åtgärd
Kostnad 

(Mkr) Kommentar

Gång- och cykeltunneln mellan Ö. 
Norrlandsgatan - Fridhemsvägen Ombyggnad av den västra nedfarten. 0,3

För att förbättra sikten samt för att nedfarten har dålig standard. Nedfarten går i en 
brant backe, vilket bl. a. innebär problem för funktionshindrade. Många skadade enligt 
trafikdatarapporten.

Kungsgatan, sträckan Brogatan- 
Hedlundavägen

Borttagande av gatuparkeringar, 
införande av cykelfält samt ombyggnad av 
korsningen Kungsgatan/Brogatan. 0,3

Kungsgatan saknar gång- och cykelväg på aktuell sträcka och är svår att ploga 
med parkerade bilar längs gatan. Cykelfält behövs för att öka orienterbarheten på 
huvudnätet. 

Korsningen Vårbruksvägen / 
Lagmansgatan Mittrefug på Vårbruksvägen 0,1 Trafiksäkerhetsåtgärd för att hindra dem som genar i korsningen.

Ersmark, sträckan Gärssjöbäcksvägen 
- Gamla Ersbodavägen

Gammal grusväg mellan två fastigheter bör 
ses över. 0,7

Kommunen är inte väghållare, men sträckan är viktig för att barnen i Ersmark ska få en 
säker skolväg.

Korsningen Nygatan / Västra 
Kyrkogatan

Upphöjd korsning, där huvudnätet för cykel 
prioriteras. 0,3

Korsningen är komplicerad på grund av den dåliga in-/utfarten till parkeringshuset 
Nanna, där bilisterna inte alltid inser att de har väjningsplikt. Viktigt för att öka 
trafiksäkerheten för cyklisterna.

Gång- och cykeltunnel under 
Tegsvägen vid Tegsgården Borttagning av trottoar i tunneln. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 

Rådjursvägen/Älgvägen, sträckan 
Rådjursvägen - Falkvägen Byggande av separat gång- och cykelbana. 1

Viktigt i ambitionen att få ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. Passage i direkt 
anslutning till Mariebergsskolan.

Strombergs väg, sträckan 
Axtorpsvägen - Petrus Laestadius väg Ombyggnad av gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen har dålig vattenavrinning samt är utformad så att den är svår att 
ploga, vilket medför trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. Snöupplaget mellan 
gång- och cykelväg och gata är för litet.

Ystarvägen, sträckan Gräddvägen 
- till befintlig gc-väg strax NV om 
Ersängsskolan Byggande av separat gång- och cykelbana. Saknad länk för skolbarn från Ersmark som ska gå i skola på Ersängsskolan.

Nydalavägen, sträckan Gammliavägen 
- Berghemsvägen Byggande av separat gång- och cykelbana.

En brant backe där cyklisterna cyklar i blandtrafik tillsammans med bilar och bussar. 
Ökar trafiksäkerheten för cyklisterna.

Storgatan, sträckan Brogatan - 
Ängesvägen

Ombyggnad av gatan på sträckan 
eventuellt med en separat gång- och 
cykelväg på ena sidan. 

Beläggningen är dålig samt många in- och utfarter längs gatan, vilket är ett problem ur 
trafiksäkerhetssynvinkel. Dålig efterlevnad av befintlig enkelriktning.

Timotejvägen, Vallmovägen - 
Hissjövägen Ombyggnad av gång- och cykelväg.

En viktig länk för cyklister med ärende på Västerslätt. Gång- och cykelbanan passerar 
flera korsningar med såväl bil som tåg.
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BELYSNING / TRYGGHETSPROJEKT
Kungsgatan, sträckan Östra Kyrkogatan - Svingen Hängbelysning byts ut till stolpar längs fasaderna

Längs Nygatan i centrum
Belysa fastigheter. Inom Höstljus 2008 kommer Vasaskolans fasad att 
belysas.

Nygatan, sträckan E4 - Östra Kyrkogatan Byta ut hängbelysningen till stolpar längs fasad

GC-väg söder om Östra gymnasiet till Axtorpsvägen Öka belysningen. Bl.a. belysa träd/buskar Öka tryggheten / Belysningsprojekt 

GC-väg mellan Nydalahöjd och Petrus Laestadius väg vid 
universitetet  Uppgradera belysning och belysa buskage Öka tryggheten / Belysningsprojekt 

GC-tunneln under Storgatan, mellan Vänortsparken och Kyrkbron
Finns även med som ombyggnadsprojekt men ett alternativ kan var att man 
belyser tunneln för att öka tryggheten Belysningsprojekt. Många känner sig otrygga i tunneln.  

Gamla bron Installera någon form av ljusinstallation

Tillskapa sittplatser utmed gång- och cykelvägar
För att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet att ta vilopauser

Inventera miljöer där det finns behov av separering av cyklister och 
fotgängare samt åtgärda dessa Trygghet och trafiksäkerhet

Inventering av landsbygdskolors närmiljö med avseende på 
skolbarnens trafiksäkerhet Trygghet och trafiksäkerhet

CYKELPARKERINGAR
Vid korsningen Vasagatan/Nygatan  Cykelparkering Brist på cykelparkeringar i centrum

Vasagatan, sträckan Storgatan - Skolgatan (i nära anslutning till 
Kungsgatan) Cykelparkering Brist på cykelparkeringar i centrum

V.Rådhusgatan, vid Swedbank Cykelparkering Brist på cykelparkeringar i centrum

Ö.Rådhusgatan, vid SEB Cykelparkering Brist på cykelparkeringar i centrum

Renmarkstorget Cykelparkering Brist på cykelparkeringar i norra delen av torget.

Kungsgatan, sträckan Västra Kyrkogatan - Östra Kyrkogatan Cykelparkering Brist på cykelparkeringar i centrum

CYKELGRINDAR
Östra Gymnasiet mot Fridhem, Mariehemsbacken, Älgvägen, 
Ålidbacken, Kyrkbron

Ombyggnad/borttagande av grindar. Ersätts med antingen plastgrindar eller 
rumble strips. Förbättra drift och underhåll i backe

REGLERINGAR

Väjningsplikt
Nygatan, Kungsgatan (väst på stan) Dragongatan, på sträckan Östra 
Kyrkogatan - Nytorgsgatan 

För att öka framkomligheten på huvudstråket införs 
väjningsplikt på huvudstråket.

Inga gatuparkeringar på huvudnätet för cykel. Kungsgatan och Ö. Prinsgatan Öka framkomligheten.

Sänkta hastigheter inom tättbebyggt område Hastighetsöversyn enligt ny handbok. 
Sänkta hastigheter ökar cykelns konkurrenskraft samt ökar 
trafiksäkerheten.

Utökning av bilfria områden I centrumfyrkanten Trygghet och trafiksäkerhet

Dubbelriktad cykeltrafik på enkelriktade gator I Centrala stan För ökad framkomlighet
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KAMPANJER OCH ANDRA ”MJUKA” ÅTGÄRDER
Åtgärd Vad Kommentar
Hjälmkampanj Kampanj där gratishjälmar delas ut Öka hjälmanvändningen. Malmö kommun och VV Region Skåne driver en 

sådan kampanj tillsammans. 

Cykelpump och barometer En station där man göra service på sin cykel och som samtidigt visar  
antalet passerande cyklister på display 

Placeras i olika väderstreck längs med huvudnätet för cykel.

Cykelkartan Uppdatering av cykelkartan. Viktigt att ha en uppdaterad cykelkarta som kan distribueras via 
samhällsutskick.

Handbok om cykelregler En enkel bok som beskriver trafikreglerna för cyklister Behöver inte själva ta fram material utan kan köpas in? Möjligt att hitta 
samarbetspartners

Skolmaterial Ta fram utbildningsmaterial för skolan För att öka barns kunskaper om trafikregler. Hitta någon samarbetspartner 
för detta. T.ex. NTF, försäkringsbolag mm. 

Vägvisningssystem Införa ett enkelt vägsystem för cyklister Målpunktsskyltning, speciellt viktigt för personer som flyttar in till Umeå t.ex. 
studenter.

Uppmuntra/stödja Arbetscykelkampanjer Informera företag om säker placering, väderskydd, dusch/omklädningsrum, 
cykelpooler, cykelleasing, egna tävlingar som företagen själva håller i mm

Arbeta aktiv för att öka cykelandelarna.  Vad gör vi, Umeå kommun själva?

Köp in cykelbelysning, reparationskit, mm Dela ut material såsom cykelkarta, handbok om cykelregler, reparationskit 
mm till bl.a studenter  Hitta någon samarbetspartner, ex Umeå Universitet

För att öka medvetenheten om trafikregler och utrustning. Uppmuntra till 
cykling.

Cykeldag Genomgång/service av cyklen. Hitta någon samarbetspartner. Öka medvetenheten om en trafiksäker cykel och samtidigt uppmuntra 
cykling. 

Förbättra cyklingsmöjligheter till  
externa köpcentrum

Upprätta samarbete med fastighetsägarna vid Strömpilen och 
COOP Forum med syfte att förbättra cyklisternas angöring och 
parkeringsmöjligheter.

Resultat från webbenkäten visar på ett stort behov av översyn av 
tillgänglighet och angöring.

Bättre kommunikation om drift och underhåll Information (marknadsföring) till kommuninvånarna om hur prioriteringar 
görs, vad som är prioriterat och så vidare.

Tydliggöra för kommuninvånarna vad kommunen gör.

ÖVERSIKTSPLANERING
Planeringsprinciper I översiktplaneringen arbeta för att en stadsutveckling som har en radie på 

5 km och därutöver arbeta längs stora kollektivtrafikstråk. 
Den optimala staden har en radie av 5 km. Det innebär närhet och att 
framför allt barn och äldre får ett mindre behov av att skjutsas.

Parkeringsstrategi Framtagande av en parkeringsstrategi för kommunen. Parkeringsstrategi är ett av de få verkligt effektiva verktygen som finns för att 
påverka färdmedelsvalet. 

Lokaliseringsstrategi Arbeta in en lokaliseringspolicy i översiktsplanerna Det är viktigt bl. a. ur ett hållbart perspektiv att ta hänsyn till hur vi lokaliserar 
bostäder, arbetsplatser, förskolor, skolor mm. En tät tillgänglighet (en 
bebyggelsestruktur inom en radie av 5 km) skapar hållbara transporter och 
en hållbar stadsutveckling.  

Cykelparkeringsnorm Införande av ett minimikrav på cykelparkeringar vid nybyggnationer av t ex 
bostäder, arbetsplatser, affärer och service.

Ett bra hjälpmedel för att säkerställa cykelparkeringar är att kommunen 
inför ett minimikrav på cykelparkeringar vid nybyggnationer av bostäder, 
arbetsplatser, affärer och service.   
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Uppföljning
Det tidigare Cykeltrafikprogrammet från år 2000 ersätts genom detta 
Cykeltrafikprogram. Uppföljningen av detta Cykeltrafikprogram görs årligen via 
olika indikatorer/nyckeltal29 som beskriver läget. Indikatorerna kan komma att 
utvecklas eftersom.

Exempel på indikatorer kan vara:

Mätdata - hur många cyklar. Baserat på resvaneundersökning eller flödesmätning. • 
Antal cyklister på några specifika cykelvägar (tvärsnitt mellan olika områden) för 
att kunna följa cykeltrafikutvecklingen på årlig basis.
Längd cykelvägar, cykelbanor och gröna stråk. • 
Data om trafikolyckor med cykel t. ex. antal skadade cyklister i cykelolyckor i • 
Umeå kommun, antal allvarligt skadade cyklister, antal allvarligt skadade cyklister 
på vissa olycksdrabbade platser. 
Andel cykelhjälmsanvändare.• 
Andel gång- och cykelbanor där fotgängare och cyklister är separerade.• 
Andel korsningar i plan mellan gång/cykel och motorfordon med 30-åtgärd • 
(hastighetssäkring).
Antal genomförda åtgärder i detta Cykeltrafikprogram.• 
Cykelparkering - antal cykelparkeringsplatser på allmän plats/mark i centrum.• 
Cyklisternas genomsnittshastighet.• 
Ekonomi - investeringar, underhåll.• 
Genomförda påverkansprojekt.• 
Beskrivning av projekt med koppling till cykling där kommunen varit inblandad • 
tillsammans med andra aktörer.

Resvaneundersökningar genomförs ca vart åttonde år i Umeå. I ett större 
tidsperspektiv ger dessa mätningar av resvanor och färdsättsfördelning en viktig 
indikation på hur olika färdmedel används. 

30 Den goda staden - Samverkande strategier för hållbara transporter och stadsutveckling utomlands - 

erfarenheter, innehåll, arbetssätt, organisationsformer, effekter. Vägverket publikation 2006:69

Utöver ovan nämnda exempel på indikatorer kan även olika enkäter användas för 
att få kunskap, exempelvis:

Umeå kommuns årliga enkät till 500 umeåbor som inkluderar frågor om umeåbornas 
åsikter om cykelvägnätet och möjligheterna att cykla i Umeå. 

Införandet av en årlig enkät som SHBK/Gator och parker ansvarar för. Frågor 
om cykelsystemet bland cyklisterna för att ta reda på vad de tycker om de åtgärder 
som har genomförts och få information om vilka platser som inte fungerar (görs i 
Lund). Cyklisterna får värdera30: Umeå som cykelstad, upplevd trygghet, mängden 
cykelvägar, bredd på cykelvägar, underhåll av cykelvägar, underhåll av gator, 
cykelparkering generellt.

Trygghetsenkät. Uppföljning av den enkät som genomfördes vintern 06/07.

Ett nytt Cykeltrafikprogram tas fram när Tekniska nämnden finner det lämpligt. 
Förslagsvis i början av varje ny mandatperiod, det vill säga 2011 eller 2012.

29 Cykel i medvind, Cykelns roll, målsättning och utvärderingar. Sveriges Kommuner och Landsting, 

2008. Bilaga 1.
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Bilaga 1 Restidsjämförelse 

- med utgångspunkt från centrum respektive 
Norrlands universitetssjukhus
Vid restidsjämförelse med utgångspunkt från centrum, Rådhustorget och Norrlands 
Universitetssjukhus, centralhallen har förutsättningarna för de tre ”trafikanterna” 
varit följande;  

Från centrum har bilisten, cyklisten och bussresenären utgått ifrån ”Apberget” på 
Rådhustorget. 

Varje trafikant har haft 10 minuter på sig i vardera riktning från starten vid 
”Apberget”.

”Bilisten” har gått till fots till parkeringshuset Nanna eller Parketten (kartan på • 
sidan 10 visar en sammanvägning av den längsta sträcka man kommer oavsett 
i vilket p-hus man har parkerat) och kört bil den tid som återstår av de tio 
minuterna.

”Cyklisten” har cykeln parkerad närmare och kan i stort sett börja cykla direkt. • 
Genomsnittshastighet har varit 15 km/tim vilket för de flesta vana cyklister är en 
relativt låg hastighet. (En van cyklist håller sannolikt snarare en medelhastighet 
på 20 km/tim och skulle alltså hinna ännu längre.)

”Bussresenären” har vi antagit är en van bussresenär så till vida att han/hon kan • 
tidtabellen. När bussresenären kommer till Vasaplan så avgår bussen inom en 
minut.

Från Norrlands Universitetssjukhus, NUS har bilisten, cyklisten och bussresenären 
utgått ifrån centralhallen. Varje trafikant har haft 10 minuter på sig i vardera riktning 
från starten vid centralhallen.

”Bilisten” har gått till fots till Landstingets parkering vid Landstingshuset, (vi • 
valde denna parkering på grund av att det är NUS personalparkering ) och kört 
bil den tid som återstår av de tio minuterna. 

”Cyklisten” har cykeln parkerad närmare och kan i stort sett börja cykla direkt. • 
Genomsnittshastighet har varit 15 km/tim, vilket är en låg hastighet för en van 
cyklist. 

”Bussresenären” har vi antagit är en van bussresenär så till vida att han/hon kan • 
tidtabellen. Vi har antagit att tiden det tar att gå till busshållplatserna vid Norrlands 
Universitetssjukhus från centralhallen är en minut och när bussresenären kommer 
till busshållplatserna kommer bussen inom en minut.

Inga lågtrafiklinjer eller direktlinjebussar har varit med i jämförelsen på grund av att 
dessa bussar går olika tider olika dagar. 
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Bilaga 2 Möjligt framtida huvudnät för cykel i Holmsund
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Bilaga 3 Möjligt framtida huvudnät för cykel i Hörnefors
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Bilaga 4 Möjligt framtida huvudnät för cykel i Obbola
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Bilaga 5 Möjligt framtida huvudnät för cykel i Sävar



37

Bilaga 6 Sommarcykelvägar
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Bilaga 7 Väghållare
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Umeå kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A (Annexet)
Postadress  SE-901 84 Umeå
Telefon   + 46 (0)90-16 10 00
E-post   samhallsbyggnadskontoret@umea.se

www.umea.se
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