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Abstract 
Purpose: In Sweden, the authorities have long realized that increasing cycling would 
give the community huge profits from an environmental perspective. About one third 
of the Swedish population is inactive during the day. Inactivity costs society annually 
six billion SEK. Single statistics states that around 30 people are killed in bicycle 
accidents every year. In addition, an average of 350 cyclists are seriously injured. Many 
of these accidents are related to the cycling paths physical design. The average cycling 
path distance per person has decreased by 20% over the past 20 years. The aim of the 
project is to provide suggestions for improvements in physical design on the cycle paths 
in order to increase safety and accessibility that lead to increased cycling. 

Method: The work begins with literature studies and document analysis to gain an 
insight into what has been found in previous research on this subject. In order to be able 
to deepen more on the subject and to investigate what officials in the Municipality of 
Linköping have to say about problems with cycle paths, three interviews were made 
with officials who work with cycling issues. 

Result: Generally, cycling routes in Linköping municipality and Sweden maintain good 
quality, but there is much to be done to improve. The municipality is working actively 
to address problems that arise on the roads, but the accident statistics will remain 
unchanged. The interviewees believe that knowledge about the design of cycle paths 
affects accident statistics. Also, the implementation of what they actually know about 
road design does not always work That is, Sweden needs to invest more resources on 
the cycling network and make use of the knowledge that Denmark and the Netherlands 
have. 

Implications: There are countries that have developed further in the cycling network 
than Linköping, such as Denmark and the Netherlands. Linköping and other cities in 
Sweden can benfit from their knowledge and experience. In order to achieve the set 
goals, of course, a larger investment of capital must be made on the infrastructure, 
focusing on cycling in order to make cycling more accessible and safe. Research must 
focus more on detailed solutions of traffic elements. 

The authors of this project recommend traffic planners to collaborate with other traffic 
planners in other municipalities in Sweden as well as municipalities from other 
countries to drive development faster. Another recommendation from the authors is to 
create an organization that is only responsible for the walking and cycling routes just 
like what the Netherlands has done. In addition, cycling must be prioritized more in 
traffic planning than it is today. 

Limitations: There are many factors that affect the use of bicycles, but the project has 
only considered had the physical design as an area of investigation. Furthermore, due 
to lack of time, the work has only chosen to compare Linköping municipality with cities 
in Denmark and the Netherlands. 

Keywords: Safety, Accessibility, Cycle Routes, Bike Accidents, Criminal Record. 
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Sammanfattning 
Syfte: I Sverige har myndigheterna sedan lång tid tillbaka insett att ökat cyklande skulle 
ge samhället stora vinster ur ett miljöperspektiv. Ungefär en tredjedel av den svenska 
befolkningen är inaktiva under dagen. Inaktivitet kostar samhället årligen sex miljarder. 
Enlig statistiken har cirka 30 personer omkommit i cykelolyckor årligen under 2000-
talet i Sverige. Dessutom skadas i genomsnitt 350 cyklister allvarligt. Många av dessa 
olyckor är relaterade till cykelvägarnas fysiska utformning. Den genomsnittliga 
cykelsträckan per person har minskat med hela 20 % under de senaste 20 åren. Målet 
med arbetet är att ge förslag på förbättringar i den fysiska utformningen på 
cykelvägarna i syfte att öka säkerheten och framkomligheten som leder till ökad 
cykelanvändning. 

Metod: Arbetet inledes med litteraturstudie och dokumentanalys för att få en inblick i 
vad som har framkommit i tidigare forskning i ämnet. För att kunna fördjupa sig mer i 
ämnet utfördes tre intervjuer med personer som är ansvariga för cykelfrågor i 
Linköpings kommun för att ta reda på vilka problem de har på cykelvägarna. 

Resultat: Generellt håller cykelvägar i Linköpings kommun och Sverige bra kvalité 
men det finns fortfarande mycket att förbättra. Kommunen arbetar aktivt med att 
åtgärda problem som uppstår på vägarna men olycksstatistiken blir oförändrad. De 
intervjuade personerna menar att det behövs mer kunskap om hur utformningen av 
cykelvägar påverkar olycksfallsstatistiken eller att implementeringen av det de faktiskt 
vet om utformning inte funkar. Sverige behöver satsa mer resurser på cykelnätet och 
utnyttja kunskaperna som Danmark och Holland har.  
Konsekvenser: Det finns städer som har kommit längre i utvecklingen av cykelnätet 
än Linköping exempelvis Köpenhamn och Amsterdam. Linköping och andra städer i 
Sverige kan ta del av deras kunskaper och erfarenheter. För att uppnå de uppsatta målen 
måste naturligtvis en större satsning av kapital göras på infrastrukturen med fokus på 
cyklandet i syfte att göra cyklingen mer attraktiv och säker. Forskning måste fokuseras 
mer på detaljerande lösningar av trafikelement.  

Författarna rekommenderar att trafikplanerare samarbetar med andra trafikplanerare i 
andra kommuner i Sverige samt även kommuner från andra länder för att driva 
utvecklingen snabbare. En annan rekommendation från författarna är att skapa en 
organisation som ansvarar endast för gång- och cykelvägarna som Holland har gjort. 
Dessutom måste cykeln prioriteras mer i trafikplaneringen än vad det görs idag 

Begränsningar Det finns många faktorer som påverkar cykelanvändningen men 
arbetet har endast haft den fysiska utformningen som undersökningsområde. Vidare har 
arbetet på grund av tidsbrist endast valt att jämföra Linköpings kommun med städer i 
Danmark och Holland.  

Nyckelord: Säkerhet, framkomlighet, cykelvägar, cykelolyckor, stradaregistret. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete om 15 högskolepoäng är en del av byggnadsingenjörs-
utbildningen med inriktning mot husbyggnadsteknik på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. 

Detta arbete undersöker möjligheterna till förbättringar i den nuvarande fysiska 
utformningen av cykelvägar vad det gäller säkerheten och framkomligheten. Detta har 
gjorts genom att författarna har undersökt Danmark och Holland som har kommit längre 
i utvecklingen på området. Rapporten kommer att presentera nya lösningarna som ska 
bidra till ökat användning av cykel i Sverige. 

1.1 Bakgrund 
Människans utsläpp av skadliga föroreningar har nått en gräns där konsekvenserna syns 
tydligt på vårt klimat. Utsläppen från transporter i Sverige utgör en betydande del av 
växthusgaserna.  

Ett hållbart transportmedel som cykel kan påverka klimatet och hälsan på ett positivt 
sätt. Det lättar på trafiköverbelastningar av de motoriserade fordonen i de stora städerna. 
Dessa överbelastningar påverkar restider, utsläpp av föroreningar och buller. Ungefär 
en tredjedel av resorna som är kortare än 5 km i Sverige sker med bil. En stor del av 
dessa resor, skulle kunna ersättas med cykel. Cykelanvändningen i Sverige har visats 
ge stora positiva hälsoeffekter och beräknas förhindra cirka 3500 förtida dödsfall varv 
24 600 kroniska sjukdomar (Trafikverket, 2015). 
Att ge mer utrymme och vägkapacitet till motoriserade fordon skapar bara mer 
trafikstockningar. Litman (2016) menar att belastningsproblemet kan lösas genom att 
minska trafikutrymmet för motortrafikfordon och ge större utrymme för cykelbanor och 
trottoarer. 

Cykelvägnätet i Sverige har stora brister idag när det gäller säkerheten p.g.a. den fysiska 
utformningen. Det kan man konstatera genom att titta på statistiken över cykelolyckor 
som Stradaregistret (Swedish traffic accident data acquisition) har upprättat med hjälp 
av polis- och sjukhusrapporteringar.   

Köpenhamn och Amsterdam är två exempel på städer som har lyckats bäst med att 
skapa hållbara cykeltrafiksystem med både hög cykelanvändning och lågt antal 
cykelolyckor (Gössling, 2013).  

1.2 Problembeskrivning 
I Sverige har myndigheterna sedan lång tid tillbaka insett att ökat cyklande och minskad 
bilanvändning kan ge samhället stora vinster ur ett miljöperspektiv. Cykeln används 
som vardagsmotion av många personer. Cyklandet påverkar hälsan positivt och ger 
samhället stora vinster. Ungefär en tredjedel av den svenska befolkningen är inaktiva 
under dagen. Inaktivitet kostar samhället årligen sex miljarder. Utan de gång – och 
cykelaktiviteter som finns idag skulle siffran ha ökat ytterligare med 650 miljoner 
kronor. Dessa kostnader kommer av sjukdomar som uppstår av stillasittande liv, främst 
stroke, diabetes, kärlsjukdomar och benskörhet (Wallberg et al., 2010).  

För att kunna öka antalet cyklister på vägarna måste säkerhetsstandarden höjas. Enligt 
statistiken har cirka 30 personer omkommit i cykelolyckor årligen under 2000-talet i 
Sverige. Dessutom skadas årligen i genomsnitt 350 cyklister allvarligt. Många av dessa 
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olyckor är relaterade till den fysiska utformningen på cykelvägarna. Sverige har kommit 
en bra bit på vägen men det finns fortfarande mycket att förbättra och lära (Niska & 
Eriksson, 2013). 

Förutom säkerheten är det andra faktorer som är viktiga för cyklister. Enligt Forward 
(2014) är fyra egenskaper viktiga för valet av färdmedel nämligen att komma till sina 
aktiviteter i tid, att inte känna sig stressad under resan, att inga onödiga omvägar 
behöver tas för att komma fram till sina destinationer och slutligen att resan går fort. 
Dessa punkter måste trafikplanerna ta hänsyn till i cykelplaneringen i högre grad om 
man vill att cykelanvändningen ska öka. Dessutom bör ändringarna som görs på 
cykelvägarna inte påverka andra trafikanter negativt. 
  
En undersökning från Trafikanalys (2015) angående resvanor visar en tydlig minskning 
av antalet cyklister i Sverige från år 1995 till 2014. Den genomsnittliga cyklade sträcka 
per person har minskat med hela 20 % under den perioden. 

1.3 Mål och frågeställningar 
I nedanstående rubriker presenteras målet med arbetet och frågeställningar som 
kommer att besvaras i arbetet.  

1.3.1 Mål  
Målet med undersökningen är att ge förslag på förbättringar i den fysiska utformningen 
på cykelvägarna i syfte att öka säkerheten och framkomligheten som leder till ökat 
cykelanvändning. 

1.3.2 Frågeställningar  
• Hur ser säkerheten och framkomligheten ut på cykelvägarna idag? 

 
• Hur kan man utveckla cykelvägarnas säkerhet och framkomlighet utifrån andra 

länder som har kommit längre i utvecklingen av cykelvägar?  

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer ha fokus på att analysera brister på den fysiska utformningen av 
cykelvägar vad det gäller säkerhet och framkomlighet och utreda vilka möjligheter det 
finns att göra vägarna mer trygga och attraktiva. Arbetet ska presentera förslag på 
åtgärder på vissa detaljer i den fysiska utformningen som kan höja standarden på 
säkerheten och framkomligheten.  
Rapporten ska undersöka genomförda projekt från andra länder som har lett till att 
olyckorna har minskat och om dessa lösningar är möjliga att införa i Sverige.  
Arbetet ska endast fokusera på länder som har kommit längre i utvecklingen än Sverige. 
Endast farliga olycksplatstyper som orsakar dödsolyckor eller svåra skador i 
Linköpings kommun cykelvägar kommer att behandlas.  
Bilisternas, fotgängarnas och cyklisternas enskilda beteende i trafiken kommer inte att 
tas upp i arbetet och inte heller kön eller ålder på cyklisterna. Inga ekonomiska kalkyler 
kommer att upprättats för de föreslagna åtgärderna. 
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1.5 Disposition 
Rapporten inleds med bakgrund och problembeskrivning som beskriver varför ämnet 
är intressant att undersöka. Sedan presenteras målet och frågeställningarna som ska 
besvaras i arbetet för att kunna uppnå målet med arbetet.  

Andra kapitlet ”Metod och genomförande” beskriver vilka metoder, undersöknings 
strategier används för att samla in data och hur metoderna är kopplade till 
frågeställningar i rapporten.   

Tredje kapitlet ”Teoretisk ramverk” ger en vetenskaplig grund till problemet och är 
grunden till resultat och slutsatser.  

Fjärde kapitlet ”Empiri” finns datainsamlingen för detta kapitel tillsammans med det 
teoretiskt ramverk kapitel är grunder för kapitel 5 och 6. I första delen ges en 
beskrivning av situationen i Linköpings kommun och andra delen föreslås lösningar till 
vissa av de problemen som finns.  

Femte kapitlet ”Analys och resultat” här presenteras resultatet och analyser av 
rapporten med en återkoppling till kapitel 1.  

Sjätte kapitlet ”Diskussion och slutsatser” ger en kort sammanfattning av rapportens 
resultat och diskuterar vad som har framkommit i kapitalet analys och resultat, hur 
metodvalet stryker trovärdigheten och avslutas med rekommendationer och förslag för 
vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
Denna del av arbetet tar upp vilka metoder som har använts för att samla rätt data i syfte 
att besvara frågeställningarna.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningen är en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativ 
undersökningsmetod används då studien ska undersöka andra städers framgång inom 
cykelplanering i form siffror som åstadkommits när de har använd en viss typ av design.  

Kvantitativ forskning bottnar i uppfattning att det finns en mätbar verklighet som t.ex. 
observationer, strukturerade intervjuer, tester eller enkäter. Forskaren ska förhålla sig 
så neutral och objektiv som möjligt, och i så liten grad som möjligt påverka 
urvalsförförandet, den naturliga miljön, datainsamlingen och analysen (Kristensson, 
2014). En del av den insamlade data samlades via intervjuer med sakkunniga personer 
i ämnet i fråga.  Dessa intervjuer gav en djupare förståelse för problemen som finns 
idag på så sätt kan problemen hanteras på ett bättre sätt.  

Kvalitativ undersökningsmetod ska besvara frågorna vad, hur och varför saker och ting 
händer (Hallin & blomkvist, 2015), vilket författarna har gjorts genom att ta reda på 
orsakerna och sedan försökt hitta lösningar till problemen.   

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder 
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• Hur ser säkerhet och framkomligheten ut på de svenska cykelvägarna 
idag? 

För att kunna besvara denna frågeställning ska en dokumentanalys, fältstudie och 
intervjuer tillämpas för att specificera vilka problem finns i utformningen som orsakar 
olyckor på cykelvägarna och vilken nivå säkerhet och framkomligheten ligger jämfört 
med andra länder. För att göra det krävs det en litteraturstudie för öka kunskaperna om 
ämnet för att sedan kunna göra rätt bedömningar.  

 
• Hur kan man utveckla cykelvägarnas säkerhet och framkomlighet utifrån 

andra länders erfarenheter?  

För att kunna besvara denna frågeställning ska litteraturstudie och dokumentanalys 
användas där tidigare forskning som har gjorts av sakkunniga personer inom ämnet från 
länder ska analyseras och utvärderas. Syftet är att undersöka nya effektivare lösningar 
som har gjorts i andra länder som har höjt säkerheten och framkomligheten på 
cykelvägarna. 

Experter inom området kommer att intervjuas för att undersöka möjligheterna att införa 
dessa lösningar på Linköpings cykelvägar.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Under arbetets gång har undersökningsmetoder som dokumentanalys, litteraturstudier 
och intervjuer används för datainsamlingen som besvarade frågeställningarna. 

Dokumentanalysen utfördes enligt tillvägagångsättet som beskrivs i Att utreda forska 
och rapportera. Metoder går igenom olika faser som hjälper forskaren av att välja ut 
vilka komponenter som är viktigast i det undersökta ämnet och hur en sammanställning 
av insamlade data uträttas (Wiederhem-Paul & Eriksson, 2014).  

Enligt Patel & Davidson (2011) är litteraturstudie en undersökningsmetod där man visar 
på ett vetenskapligt och kritiskt sätt vad andra forskare har kommit fram till inom ämnet 
i fråga. Metoden hjälper forskaren att inse betydelsen av ämnet som undersöks (om den 
är relevant), hur andra arbetar med dessa frågor som tas upp i undersökningen, vad vet 
man om ämnet och vilka brister tidigare forskning har. Litteraturstudien har gett 
författarna grundkunskaperna i ämnet, för att kunna analysera den insamlade data på ett 
vetenskapligt sätt. 

För att få djupare kunskaper av de problem som finns med cykelvägarna har intervjuer 
genomförts med personer som ansvarar för cykelvägarna i Linköpings kommun och en 
forskare från VTI som forskar inom cykelinfrastrukturen. En semistrukturerad intervju 
är organiserad kring ett antal frågor som är bestämda i förväg som sedan behandlas i 
intervjun i den ordning som känns mest naturlig i förhållande till hur informanten 
svarar. Denna form av intervju skapar diskussioner och följdfrågor som ger 
respondenten möjligheten att utveckla och tydliggöra svaren (Hallin & Blomkvist, 
2015).  
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2.4 Arbetsgång 
Arbetet inleddes med en fältstudie för att identifiera problemen som finns på 
cykelvägarna. Författarna tog fram statistik från Stradaregistret för att få en inblick i 
hur det ligger till säkerhetsmässigt på Linköpings kommuns cykelvägar, hur många 
olyckor inträffar varje år, andel singelolyckor, kollisioner med andra trafikanter och 
vilka platstyper som är farliga. 

En litteraturstudie gjordes för att få en inblick i problematiken och för att samla kunskap 
för att sedan kunna bedöma/utvärdera olika lösningar som kommer att föreslås senare i 
rapporten. För att undersöka orsaker som har legat bakom dessa olyckor gjordes en 
dokumentanalys, där ett antal rapporter studerades och analyserades. Dessa dokument 
beskrev vilka brister det finns idag i utformningen och hur de påverkar cyklisterna.  

När problemen var identifierades inledes en sökning efter lösningar som har fått bort 
eller minskat problemen. Danmark och Holland var i fokus, därför att de betraktas som 
världens bästa länder på cykelinfrastrukturen och har störst cykelanvändning i världen 
(Spolander, 2011).  

Parallellt med sökningen efter lösningar pågick intervjuer med tre personer. Två 
trafikingenjörer från Linköpings kommun och en forskare från VTI som arbetar med 
dessa frågor till vardags för att få en djupare förståelse för problemen och kunna 
diskutera om lösningsförslagen är möjliga att införa i Sverige.  

Intervjurespondenterna fick intervjufrågor skickade via mejl i förväg för att kunna 
förbereda sig inför möten. Två av de intervjuerna var via personligt möte som varade i 
30 - 45 minuter och den tredje skedde via telefonsamtal. Den ena personen spelade in 
intervjuerna med en mobiltelefon och antecknade medan den andra personen ställde 
frågor. De intervjuade personerna fick svara på frågor (se bilaga 1, 2 och 3) även 
följdfrågor för att förtydliggöra svaren. Personen som blev intervjuat via telefon fick 
svara på samma frågor som de andra intervjurespondenterna fick. Han fick även svara 
på frågorna skriftligt via mejl för att komplettera det som missades under samtalet. I 
slutet av varje intervju fick respondenterna ge sina synpunkter på de lösningsförslagen 
som presenteras i rapporten.  

Slutligen analyserades och sammanställdes all fakta som samlades in från respektive 
källa som sedan blev grunden till resultatet och slutsatserna i rapporten.  

2.5 Trovärdighet 
För att kunna bedöma om ett forskningsarbete är av en hög kvalité och trovärdighet 
används två termer validitet och reliabilitet. Enligt (Kristensson, 2014) ”handlar 
validitet om att en studie ska mäta det som den avser att mäta, då studiens 
metodologiska förutsättningar att besvara den aktuella undersökningsfrågan och 
huruvida resultaten är hållbara, rimliga och generaliserbara”.  

I denna studie kommer validiteten att uppnås genom att det valda materialet består av 
vetenskapligt material som är aktuell och relevant för denna studie. Reliabiliteten är 
tillförlitligheten hos en undersökning. Det handlar om pålitligheten hos källor som 
materialet är hämtat ifrån. Reliabiliteten uppfylls när artiklarna, litteraturen och de 
intervjuade är sådana personer som har specialiserat sig inom ämnet och har flera års 
erfarenhet av cykelvägarnas planeringsarbete (Tjora, 2012).     
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3 Teoretiskt ramverk 
I den här delen av rapporten redovisas teorier/källor och förutsättningar som ska göra 
det möjligt att kunna besvara frågeställningarna för att kunna uppnå det uppsatta målet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koppling mellan teorierna och frågeställningarna 

3.2 Säkerhet på cykelvägar i Sverige  
För att kunna bedöma hur bra säkerheten är på ett område brukar forskare vända sig till 
statistik på antalet olyckor som inträffar under en viss period. Genom att analysera dessa 
siffror kommer man fram till hur bra ett område är. I Sverige samlar man alla 
rapporterade cykelolyckor i en databas som kallas för Stradaregistret (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition) som är ett informationssystem för data om skador och 
olyckor för hela vägtransportsystemet. Den inrättades genom ett regeringsbeslut 1996. 
Den har två källor: 

• Polisrapporteringar om personskador. 
• Sjukhusrapporteringar av de skadade i trafiken (Transportstyrelsen, 2016). 

Generellt är cyklisterna en av de grupper som drabbas hårdast i trafiken (se figur 3). År 
2016 skedde 447 allvarliga olyckor och år 2015 var siffran 366 (Blume, 2017).  Medan 
20–30 av totalt 300 personer som omkommer i trafikolyckor är cyklister. För att kunna 
göra cyklingen mer attraktiv måste dessa siffror förbättras (Skarin et al., 2014). Nedan 
visas andel skadade person i procent fördelade på transportsätt. 

Hur ser säkerhet och 
framkomligheten ut på 
cykelvägarna idag? 

 

 

Hur kan man utveckla 
cykelvägarnas säkerhet och 
framkomlighet utifrån andra 
länder som har kommit 
längre i utvecklingen av 
cykelvägar?  

 

  3.2 Säkerhet på cykelvägar i Sverige  

3.3 Typ av olyckor 
 

 3.4 Cyklisternas säkerhet i andra länder 

3.5 Framkomligheten på cykelvägarna 

   3.6 Kriterier för ett bra cykelnät 
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Figur 3. Andel omkomna och allvarligt skadade i respektive transportsätt i Sverige 
(Skarin et al., 2014) 

3.3 Typ av olyckor  
Singelolyckor: Drygt 70 % av dessa olyckor är singelolyckor och resterande olyckorna 
är kollisioner med motorfordon, andra cyklister, djur och fotgängare. Singelolyckor är 
olyckor där endast en person är inblandat i olyckorna. Forskarna Anna Niska och Jenny 
Eriksson (2013) som arbetar på VTI studerade dessa olyckor noggrant och konstaterat 
att de vanligaste orsakerna som ligger bakom dessa olyckor är enligt det som 
presenteras i Figur 4 nedan.  

Om man analyserar siffrorna som finns i figuren 4 kommer man fram till att ca 60% 
singelolyckor är orsakade av den dåliga driften och- underhållsarbete tillsammans med 
dålig vägutformningen. Dålig drift och-underhållsarbete leder till halkolyckor orsakade 
av snö, is, löv och grus.  Drygt 10 % av de allvarligt skadade cyklister har kört in/över 
vägkanter oftast trottoarer. En annan vanlig förekommande orsak som är knuten till 
utformningen är att cyklisten cyklar i fasta/flyttbara föremål som stolpar, räcken, träd 
och betongsuggor som utgör 10 % av alla olyckor.  

Resterande orsaker är relaterade till cyklistens interaktion med cykeln, cyklistens 
beteende och tillstånd, samspel med andra trafikanter och övrigt.  

Genom att förbättra vägarnas utformning kan många olyckor undvikas i framtiden men 
man ska komma ihåg att olyckorna är nästan alltid inte orsakade av en faktor utan att 
det är flera faktorer som i slutändan resulterar olyckor. 
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Figur 4 Visar de vanligaste orsakerna som ligger bakom olyckorna vid singelolyckor 
(Niska & Eriksson, 2013). 

Kollision med motorfordon: drygt två tredjedelar av alla cyklister som omkommer i 
trafiken omkommer i kollision med andra motorfordon (se figur 5). En granskning av 
dödsolyckor som skedde under perioden 2005–2015 visar att majroteten av 
dödsfallsolyckor var av typ kollision med motorfordon med platstypen korsning i 
tätbebyggt område (se figur 5). I hälften av alla dödsolyckor i korsningar var 
tveksamheten gällande väjningsplikt den dominerade olycksfaktor (Ekström & Linder, 
2017).  
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Figur 5 Fördelning av dödsfall i Sverige enligt olyckstyp kollision med motorfordon, 
singelcykel och kollision med annan cykel. Totalt antal dödsfall mellan 2005 – 2015, N 
= 271 (Ekström & Linder, 2017).  

3.4 Cyklisternas säkerhet i andra länder 
Sverige kan lära sig mycket från andra länders erfarenheter främst från de som har 
lyckats med cykelfrågor bättre än vad Sverige ha gjort. Det är framför allt två länder 
som Sverige kan lära sig av. Det är Danmark och Holland som är bäst i världen på 
cykelinfrastrukturen. Dessa två länder har mycket större cykelanvändning än Sverige 
och trots det inträffar färre olyckor (se Figur 6 och 7).  

Figur 6. Andel invånare i procent som cyklar i ett antal länder i Europa, Australien och 
Nordamerika (Lessons from Dutch Masters, 2015). 
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Många forskare brukar förklara dessa diagram med SIN (Safety in Numbers) teorin som 
handlar om att sannolikheten för en cyklist att råka ut för en olycka i trafiken minskar 
ju fler cyklister det finns på cykelvägarna. De menar att ökat antal cyklister får följande 
effekter i trafiken:  

• Cyklister blir mer synliga för motorister när de blir fler. Det ökar 
uppmärksamheten och ändrar körsättet hos motoristerna.  

• Ökat antal cyklister innebär att fler bilister blir själva cyklister vilket ökar 
respekten och förståelsen mellan trafikanterna.  

• Fler cyklister innebär mindre biltrafik som i sin tur leder till ökat säkerhet för 
cyklister.  

• Fler cyklister resulterar fler erfarna cyklister som också höjer trafiksäkerheten 
på cykelvägarna (Forsberg, 2015).  

Marshall och Garrick (2011). undersökte trafiksäkerhetsdata i städer i Kalifornien 
(USA) (1997 - 2007) och kopplade det till utformningen av vägar. SIN- effekten var 
väldigt tydligt då städerna med stort antal cyklister var mindre utsatta att råka ut för 
allvarliga och dödliga olyckor vilket visar att utformning av gatorna har en stor 
betydelse för antalet olyckor.  Slutsatsen blev att städer med högre trafikvolymer i 
kombination med låga hastigheter är städer som har fler andel cyklister som löper lägre 
risk att utsättas för olyckor. 

Figur 7. Antal omkomma cyklister i trafiken i förhållande till cyklat kilometer per 
person per år (ECF European cyclists federation, 2012) 

3.5 Framkomligheten på cykelvägarna 
Det är många faktorer som höjer tillgängligheten och framkomligheten på 
cykelvägarna. Det talas om att drifts - och underhållsarbeten har en stor betydelse för 
framkomligheten på en väg. Ojämna ytor, grus och trottoarkanter är exempel på 
försvårande omständigheter för cyklisterna att ta sig fram till målpunkterna (Ljungblad 
& Zajc, 2014).  

Utöver detta är tillgång till ett bra och sammanhängande cykelvägnät nyckeln till 
framgång. Att kunna cykla en sträcka utan allt för många stopp är ett tecken på bra 
framkomlighet. Cykelvägnätet ska sträcka sig inom såväl tätort som landsbygd om man 
vill locka fler invånare att cykla både långa och korta sträckor.  
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I vissa länder som tillexempel Holland och Danmark kan man kombinera cykelresan 
med kollektivtrafik, vilket gör det möjligt för cyklisterna att göra stora delar av resorna 
med cykel.  

I Holland finns det idag ett antal cykelmotorvägar som förbinder städerna. Dessa vägar 
är sammankopplade och fria från korsningar och kontakt med andra trafikanter, vilket 
förkortar restiden för cyklisterna (Fietsberaad, 2009). I Sverige är det betydligt svårare 
att ta sig från en stad till en annan med cykel då cykelvägarna inte är sammankopplade 
mellan städerna.   

3.6 Kriterier för ett bra cykelvägsnät 

Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att kunna skapa ett bra 
cykelvägsnät. Trafikverket har sammanställt dessa krav i sex punkter:  

 

1. Sammanhängande nät: Huvudcykelvägarna ska vara anslutna till viktiga 
målpunkter i staden. Vägarna ska också knyta samman orterna med varandra. 
Skyltning är väldigt viktig. Skyltarna ska visa kortaste och säkraste vägarna till 
de söka målpunkten. 

2. Trafiksäkerhet: cyklisterna måste känna sig säkra när de är ute på 
cykelvägarna. Utformningen av vägar, drift och underhåll, bra cykel, god 
kunskap om trafikregler, gott samspel mellan trafikanterna är avgörande för 
cyklistens säkerhet. 

3. Direkthet: cykelresan bör inte vara mer än 1,5 gånger fågelvägen. Kravet blir 
viktigare med längre sträckor. Om cykeln ska kunna konkurrera med bilen 
måste avståndet med cykeln vara kortare än den snabbaste bilvägen. 

4. Komfort: för att ha komfort och bekvämlighet på cykelvägarna krävs det att 
cykelvägarna har ett bra underlag, hårda och släta ytor, fria från hinder och så 
lite höjdskillnader som möjligt.  

5. Trygghet: det är inte alltid lätt att skapa både bra säkerhet och trygghet. Vissa 
vägar kan ge cyklisten en falsk känsla av trygghet trotts att de i verkligheten är 
farliga tillexempel vägar med goda belysningar utanför tätorter upplevs som 
trygga men statistiken visar det motsatta. En högtrafikerad tunnel har en hög 
trafiksäkerhet men cyklisterna kan känna sig otrygga. 

6. Upplevelse: varje cyklist har sin egen åsikt om vad positiv upplevelse är. 
Tryggheten är en av de biståndsdelarna i cyklisterna upplevda känslan under 
resan. Utvärdering av vägupplevelsen baseras på miljön som cyklister passerar 
genom (Johansson et al., 2014).  

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
För att kunna bedöma cykelsäkerhets situation i ett land används statistik över de 
olyckor som har inträffat under åren. I Sverige samlar myndigheter olycksstatistik i en 
databas som kallas för stradaregistret som består av olycksrapporteringar från polis och 
sjukhusrapporteringar.  

Statistiken visar att cyklisterna är en av de grupperna som drabbas hårdast i trafiken. 
Ungefär en tredjedel av alla trafikanter som skadas i trafiken är cyklister.  

Det finns två olika typer av olyckor som drabbar cyklisterna nämligen singelolyckor 
och kollision med motorfordon. Singelolyckor är den vanligaste typen av olyckor som 
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cyklisterna råkar ut för men kollisionerna med motorfordon ger de allvarligaste 
skadorna hos cyklisterna.  

Holland och Danmark är de främsta länder i världen på cykelinfrastrukturen. De har 
lyckats skapa betydligt bättre förutsättningar för sina cyklister genom att ständigt arbeta 
med säkerhet och framkomlighetsfrågor. Sverige skulle kunna lära sig väldigt mycket 
av den kunskap som dessa länderna besitter. 

Det finns ett antal krav som måste uppfyllas för att skapa ett hållbart cykelnät. Dessa 
krav har trafikverket sammanfattat i sex punkter, sammanhängande nät, trafiksäkerhet, 
direkthet, komfort och trygghet.
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4 Empiri 
I denna del av arbetet redovisas det empiriska data som kommer vara grunden till 
resultatet. Det empiriska data kommer att bestå av Fältstudie i form av statistik, 
intervjuer och avslutas med ett antal lösningsförslag som skulle kunna förbättra 
säkerheten och framkomligheten på cykelvägarna. 

4.1 Cykelvägarnas situation i Linköping idag 
I Denna del av kapitlet presenteras fältstudien som inleds med en kort beskrivning av 
Linköpings kommun och varför den är intressant att undersöka. Därefter presenteras 
statistik som beskriver situationen i Linköpings kommun som behandlar antal olyckor, 
typ av olyckor, var olyckorna har skett och skadegraden hos cyklisterna. Delkapitlet 
avslutas tre stycken intervjuer med personer som arbetar med dessa frågor för att 
beskriva orsakerna som ligger bakom dessa problem, hinder som de möter i deras 
dagliga arbete och hur kommunen arbetar för att undvika dessa problem i framtiden.   

4.1.1 Linköpings kommun  
Enligt en undersökning som Cykelfrämjandet (2016) har gjort, är Linköpings kommuns 
cykelvägnät ett av de bästa i Sverige. Bedömningen av cykelvägarnas kvalité 
slutställdes efter granskningen av sex olika områden. Enligt den rapporten är Linköping 
bland de högst placerade kommunerna i Sverige. Kommunen jobbar systematiskt och 
långsiktigt på alla områden. De högst placerade kommunerna i denna undersökning 
lägger stor vikt på cykelpolitik, uppföljning och kontroller. De har tydliga politiska 
strategier och planer för framtiden. Linköping ligger långt över poäng genomsnittet i 
hela landet.  

Linköpings kommun är största kommunen i Östergötlands län med en ca 153 000 
invånare som har en genomsnitts ökning på 3000 personer/år vilket skapar ständigt nya 
uppmaningar för kommunen att göra förbättringar i cykelvägsnätet.  

Idag består Linköpings cykelvägsnätet av 436 km (2,9 km/ person) som är största 
cykelvägnätet bland kommunerna i länet och kommunen planerar att bygga ut 21 km 
nya cykelvägar år 2017. Dessa cykelvägar är sammanhängande och binder ihop 
tätorterna med varandra. Detta bidrar till att en fjärdedel av alla resor som sker, sker 
med en cykel och en femte del av de resorna är längre än 6 km, vilket gör kommunen 
till en av de bästa i landet (Stigell & Neergaard, 2016). Linköping cykelvägar lockar till 
sig många cyklister även under vintermånaderna. Kommunen fick utmärkelsen som 
nästbästa vintercykelstad i hela världen under 2012 av ”Winter Cycling Congress” 
framförallt för sina snöröjningar och saltning på cykelvägarna. 

Linköping är en ambitiös kommun som satsar årligen 587kr/invånare på 
cykelinfrastrukturen och underhåll av cykelvägarna. Det är mer än vad många stora 
kommuner gör i Sverige vilket visar att kommunen prioriterar cykelvägarna 
(Linköpings kommun, 2013). 

4.1.2 Cykelolyckor i Linköping kommun  
Majoritet av alla olyckor 90 % sker i tätorterna (Niska & Eriksson, 2013). Om man 
sammanfattar alla singel/kollisionsolyckor (se Tabell 1) i Linköpings Kommun får man 
följande indelningar:  



Empiri 

15 

• 44,3 % sker på GC-vägar, gatu-/Vägsträcka 25,5 % och gatu-/vägkorsningar 
13,3 %.  

• Näst största gruppen är cykelöverfarter och övergångställens olyckor 9,25 %. 
• Cykelolyckor på gångbana/ trottoar utgör 3,6 %. 
• Övriga platser utgör mindre än 2,3 %.  
• Okänd plats cirka 2 %. 

Tabell 1. Antal skadade cyklister i Linköpings kommun efter platstyp 2012 - 2016 
(Transportstyrelsen-Strada register, 2017) 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Gång-/Cykelbana  92 106 172 159 141 670 
Gatu- /Vägsträcka  55 79 81 86 84 385 
Gatu-/vägkorsning 47 37 44 34 39 201 
Cykelöverfart eller övergångställe 20 18 30 33 39 140 
Gångbana/Trottoar 8 7 13 13 14 55 
Okänd platstyp 14 3 5 5 1 28 
Parkeringsplats 4 2 3 1 3 13 
Cirkulationsplats  2 4 3 1 0 10 
Annan platstyp  3 2  3 8 
Buss-/Spårvagnshållplats 0 0 0 2 0 2 
Torg 1 0 0 0 0 1 

Totalt  243 259 353 334 324 1513 
       

 

Trots de höga betygen som Linköpings kommun har fått i den undersökningen som 
Cykelfrämjandet (2016) har gjort så är det fortfarande ett stort antal cyklister som 
skadas årligen, vilket tyder på att det är mycket arbete som kvarstår att göra för att 
uppnå nollvisionsmålet. Figuren nedan visar att antalet olyckor har varit lika många 
under senaste åren och utvecklingen har inte gått framåt.  

Figur 8 Antal döda och skadade cyklister i trafiken i Linköping enligt 
Transportstyrelsen informationssystem 2012-2016 (Transportstyrelsen Strada register, 
2017). 

Mer än hälften av dessa olyckor är singelolyckor och orsakerna som ligger bakom dessa 
olyckor enligt Melanie Larsson är fördelade på samma sätt som i figur 4 i kapitel 3 och 
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resterande olyckor är kollisioner med andra motorfordon.  Alla dessa olyckor till stor 
del beror på dålig utformning av vägar och det är framförallt i den centrala delar av 
staden som består av de äldre bebyggelser med trånga och smala vägar som är svåra att 
förändra. Detta syns tydligt på olyckskartan nedan.  

 

 

 

Figur 9 Visar var alla olyckor har skett i Linköping kommunen år 2016 och vad den 
har gett för skada på cyklisterna (Linköping kommun, 2017) 

Linköpings kommun har arbetat aktivt med att studera riskpunkter där risken för 
olyckor är stor och försöker åtgärdat de (projekten som har genomförts under de senaste 
åren finns i bilaga 4). Trots det har siffrorna i olycksstatistiken varit ungefär detsamma 
under de senaste fem åren. Det behövs mer forskning inom området, för att studera de 
orsakerna som ligger bakom olyckor och hitta effektivare lösningar, men på grund av 
resursbrist/kunskapsbrist har det inte kunnat ske stora förändringar/ förbättringar. 

4.1.3 Intervjuer 
De intervjuade personerna arbetade med trafikfrågor och har erfarenhet av 
trafikplanering. Under arbetet har tre personer intervjuats. Två av de 
Intervjurespondenterna arbetar på Linköpings kommun som trafikingenjörer och den 
tredje är forskare inom cykelfrågor på VTI i Linköping. De intervjuade personerna är:  

1. Melanie Larsson, Trafikingenjör på Linköpings kommun, 25 år. 
2. Anna Niska, Forskare på VTI, 46 år 
3. Per – Erik Hahn, Trafikingenjörer på Linköpings kommun, 46 år. 

4.1.3.1 Melanie Larsson 
Den 4:e april 2017 intervjuades Melanie Larsson på ett konferensrum i Linköpings 
kommun och det som framkom under intervjun var att i Linköpings kommun är vissa 
stadsdelar mer drabbade än andra. Det gäller framförallt innerstaden där gamla 
bebyggelser finns. De äldre delarna av Linköpings kommun byggdes långt innan 
cykelfrågorna började etableras i trafikplaneringen. Många av de befintliga gång - och 
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cykelvägarna i de gamla områdena är för smala för att kunna separera cyklister från 
gående och bilar. Det här problemet är vanligt förkommande i alla svenska 
kommunerna. Detta gör det svårt att göra stora ändringar i efterhand då det är oftast 
brist på utrymme på de platserna där olycksrisken är stor. 

Majroteten av alla olyckor är relaterade till drift- och underhållsarbeten men även till 
den fysiska utformningen. Detta kan man konstatera genom att titta på olycksstatistiken 
från Strada. Mer än hälften än alla olyckor är singelolyckor där endast en person är 
inblandat i olyckan. De farligaste olyckorna sker när cyklister kolliderar med 
motorfordon främst i korsningar.  

Linköpings kommun vet att dessa olyckor sker bland annat på grund av att cyklister 
som kör in i fasta föremål, kantstenar eller halkar men ibland är det svårt att avgöra 
orsaken som ligger bakom olyckorna. Detta på grund av att det kan vara den mänskliga 
faktorn som har legat bakom olyckor. Det kan vara att berusade studenter från 
universitet i Linköping som cyklar kör in i saker. I Sådana fall blir det svårt att avgöra 
orsakerna till olyckan. 

Planeringsarbeten är något som Sverige behöver bli effektivare på. flera separationer 
mellan cyklister, gående och bilar är nödvändiga, men det är svårt att göra stora 
ändringar på alla områden i kommunen. Det finns rekommenderade mått som vi måste 
följa i våra planeringar. Dessutom finns lagar som begränsar/fördröjer vårt arbete. 

Linköpings kommun försöker ständigt göra förbättringar på cykelvägarna men 
problemet är att vissa ändringar tar lång tid att planera och utföra. I vissa fall kan det ta 
upp till 10 år. 

Det är viktigt att göra noggranna studier om cyklisternas krav/ behov på cykelvägarna 
som byggs idag men även de befintliga speciellt i konfliktområden. Melanie Larsson 
tycker att det satsas fortfarande för lite på cykelvägar i jämförelse med bilvägarna. 
Cykelfrågorna bör uppmärksammas i högre grad bland politikerna. Idag behövs det mer 
resurser och kunskaper för att kunna föra fram utvecklingen snabbare. Det finns i 
nuläget inga tvingande regler från regeringen på att cykelvägarna ska ha en viss 
standard utan att det är upp till varje kommun att bestämma hur sitt cykelnät ska vara. 

För att göra ändringar på vägarna bör man göra djupare studier på hur alla trafikanter 
kommer att påverkas av dessa ändringar. I nuläget finns det få studier angående detta. 
Dessutom är det   viktigt att trafikplanerare formar trafiken på ett sätt som är enkel och 
lättförståeligt för alla. 

Det är svårt att imitera allt som Danmark och Holland har gjorts på sina vägar eftersom 
Sverige har helt andra förutsättningar än dessa länder. Lösningarna som föreslås i 
rapporten är intressanta men kommunen måste anpassa de efter de regler, lagar och de 
geografiska förutsättningar som Sverige har.  

Linköpings kommun samarbetar endast med Norrköpings kommun där man har 
gemensam mötte en gång på halvt år. Våra trafikplanerare brukar även studera 
projekten i de större kommunerna som Stockholm, Göteborg och Malmö och försöker 
dra nyttja av de.  
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Linköpings kommun har planerat att bygga fem olika cykellänkar (huvudcykelstråk) 
som kommer att byggas under de närmaste åren i Linköping. Dessa cykellänkar ska 
vara prioriterande för cyklister där de inte ens kommer att vara i kontakt med busslinjer. 
Utöver det byggs det cykelöverfarter ibland annat i Tanneforsvägen där cyklarna har 
företräde i korsningar i syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för 
cyklisterna. 

4.1.3.2 Anna Niska  
Den 3:e april 2017 intervjuades Anna Niska på VTI:s personalmatsal i Linköping och 
det som framkom under intervjun var att Linköping kommun har ett ganska bra 
cykelnätverk och är bland de bästa i Sverige, men det finns fortfarande mycket som går 
att förbättra. 

Den största bristen som finns i de svenska städerna är att deras vägar inte är byggda för 
cyklister från början. Linköpings kommun har stora problem på de platser där det är 
brist på utrymme som tvingar cyklisterna att dela vägarna med bilister eller gående. Det 
skapar stora konflikter mellan trafikanterna som resulterar till svåra olyckor. Majroteten 
av olyckor är singelolyckor och var tionde olycka är en kollision med motorfordon, 
vanligtvis en personbil. Kollisioner med motorfordon är den främsta orsaken till 
dödsolyckor bland cyklisterna.  

För att kunna minska dödsolyckorna är det viktigt att öka insatserna för minskat 
kollisioner med motorfordon eller minska krockvåldet genom t.ex. utvändig 
krockkudde på bilarna, förse lastbilarna med varningssystem för cyklister, säkra 
cykelöverfarter och separering. 

I de flesta cykelolyckor blir cyklisten osäker på hur han/hon ska agera rätt under en viss 
situation eller tror sig göra rätt men i verkligheten utför han/hon en farlig handling. En 
annan orsak kan vara att cyklisten får en överdos av falsk trygghetskänsla, där cyklisten 
inte tar hänsyn till att det är även andra trafikanter använder samma utrymme.     

Under de senaste åren har man uppmärksammat dessa frågor i större utsträckning både 
bland politiker och trafikplanerarna. Resultatet syns tydligt på de nya detaljplanerna 
som kommunerna har presenterar. 

Anna Niska tycker att det är alldeles för lite forskning inom just cykelolyckor och cykel 
infrastrukturen i stort. Det finns ingen databas för insamlade forskning och inte heller 
många forskare som arbetar med cykelfrågor. De kommunerna som har lyckats bättre 
än andra har haft personer som har varit aktiva, engagerade och tagit initiativ.  

Sverige har ingen organisation eller myndighet som ansvarar bara för cyklister och 
gående som den holländska cykelorganisation Fietsersbond som har huvudansvaret för 
cykelvägar och dess utveckling. Denna organisation får en viss summa pengar av varje 
medborgare i Holland.  Däremot måste forskare i Sverige söka bidrag för att starta ett 
projekt/forskningsstudie. Denna processen tar lång tid, vilket fördröjer Utvecklingen. 

Linköpings kommun behöver utveckla våra cykelvägar till den nivån att de kan 
konkurrera med bilvägarna. Det måste bli svårare/dyrare att använda motordrivna 
fordon framför att i tätorterna och innerstaden. För att uppnå detta måste man först börja 
med att skapa bättre förutsättningar för cyklister. Kommunerna måste ändra sättet man 
arbetar på och synsättet på cykeln som färdmedel. 
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4.1.3.3 Per-Erik Hahn 
Den 29:e mars 2017 intervjuades Per-Erik Hahn via ett telefonsamtal och sedan fick 
Per-Erik Hahn komplettera svaren via mejl. Det som framkom under intervjun var att 
Linköpings kommun har ett stort cykelvägnät jämför med andra städer men det finns ju 
förbättringar att göra i att länka samman cykelvägarna så det blir kontinuerligt. När det 
gäller säkerheten utför Linköpings kommun ständigt förbättringar på cykelvägar, men 
det är nya uppmaningar som kommunen möter varje idag. 

Statistiken från transportstyrelsen visar att olyckorna har legat på ungefär samma nivå 
under senaste åren och enligt Per-Erik Hahn beror många av dessa på att de har variabler 
som kommunen inte kan påverka men också dålig kunskap om hur utformning av 
cykelvägar påverkar olycksfallsstatistiken eller att implementeringen av det kommunen 
faktiskt vet om utformning inte funkar.  

De vanligaste brister som finns på cykelvägarna generellt i hela Sverige är tvära 
svängar, ojämnt underlag, dålig sikt, dålig avrinning av vatten, dåligt utformande 
korsningar med biltrafik, kantstenar, löst grus, asfaltsprickor m.m. Linköpings kommun 
måste arbeta regelbundet med att förbättra vägarna. Utöka den prioriterade 
snöröjningen, räta ut och skapa en likvärdig standard på nät nivå liknande det som görs 
utifrån nollvisionen på statliga vägnätet. För att lyckas med detta behöver kommunerna 
tillsätta mer resurser för utvecklingen av cykelvägar. 

Kommunen samarbetar med andra länder genom att ha föreläst på internationell 
vinterkonferens och deltagit i forskningsprojekt men Per-Erik Hahn menar att det är 
fortfarande för lite samarbete med andra länderna och att det skulle behövas mer, för 
att kunna ta Sverige till nästa nivå i utvecklingen. Per-Erik Hahn tycker att de föreslagna 
lösningarna i rapporten är intressanta men behöver studeras och anpassas efter de 
svenska vägarna. 

4.2 Lösningsförslag 
Denna del av rapporten kommer ett antal säkerhetslösningar att presenteras till några 
av problemen som finns på cykelvägarna. Dessa lösningar har förbättrat säkerheten för 
cyklisterna i de städerna där man genomfört dem. 

4.2.1 Dräneringsdike under cykelbanor 
För att minska drifts- och underhållsarbeten har designern Jean-Paul de Garde (2010) 
konstruerat ett dräneringsdike av prefabricerat betongelement som har en V-kanal-
liknande form under cykelbanan med en porös (genomsläpplig) yta (se Figur 10).  Den 
kan byggas i långa sektioner av en cykelbana i stadsområden där problem med 
kvarstående vatten uppstår vid stora och upprepande regnperioder och vid 
snösmältningen. Den prefabricerade betongen är enkel att installera och sparar på 
ytorna då man inte behöver hugga ner närliggande träd och ta bort vegetation för 
skapandet av diken. I kanalen kan man även installera kablar och ledningar.  

Det här dräneringsdiket kan även minska isbildningar då vattnet rinner ner innan den 
hinner frysa. På så sätt kan cyklisternas halkolyckor minskas. Det är ett av de stora 
problem både i Linköpings kommun och övriga kommuner i Sverige har under 
vintermånaderna se statistiken i figur 4.  
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Figur 10. Dräneringsdike (Jean- Paul de Garde, 2010) 

4.2.2 LED remsa på busshållplatser  
Det uppstår några svårigheter och problem för cyklisterna på många busshållplatser. 
Valet av lösningar för cykelbanor styrs av tillgängligt utrymme, typen av cykelbana och 
cykelflödet. Vid vissa hållplatser gestaltas cykelbanan framför bussplatsen och ibland 
kan det uppstå konflikter mellan avstigande passagerare och förbi cyklande cyklister.  

Det ideala sättet att lösa detta problemet är att placera cykelvägar bakom 
busshållplatsen och helst ha glasväggar så att cyklisterna får god sikt över 
busshållplatsen och kan bromsa i god tid i fall någon passagerare väljer att korsa 
cykelbanan. Alternativt kan hållplatsen innehålla betongväggar med räcken på sidan 
om som tvingar avstigande passagerare att förflytta sig längre fram längs cykelvägen 
så att cyklisterna inte får plötsliga hinder (Wallberg et al., 2010) (se Figur 11). Det finns 
inte många skadade på busshållplatser enligt statistik från strada men Melanie Larsson 
på Linköpings kommun säger att det finns ett stort mörkertal som inte syns i den 
statistiken. 

Figur 11. Två olika typer av busshållplatser (Vasavägen i Linköping). 

År 2015 etablerade Köpenhamn LED busshållplatser på platser där det är dåligt med 
utrymme för både busspassagerare och cyklister. Idéen bygger på att en grön remsa 
längs trottoarkanten börjar lysa när bussar är på plats (se Figur 12). Denna LED-remsa 
ska indikera för andra trafikanter att passagerarna har prioritet. Köpenhamns 
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borgmästaren för trafik och miljö Morten Kabell säger att detta är en bra idé då den är 
lätt att förstå och skapar en tryggare miljö för de inblandade där risken att trafikanterna 
stöter i varandra minskar, speciellt under rusningstiderna (Copenhagenize, 2014; 
Cleantechnica, 2014). 

Figur 12. LED- remsa som lyser när bussen är på plats (Copenhagenize, 2014) 

4.2.3 The dutch junction 
Stadsplanerare måste ha i åtanken vid planering av cykelvägarna att inte skapa en s.k. 
falsk trygghet. Med falsk trygghet menas att trafikanten, i detta fall en cyklist, känner 
sig trygg i otrygga situationer. Denna känsla skapas då en viss utformning av ett område 
ger för stor säkerhetskänsla inombords medan i själva verket är situationen inte lika 
trygg. Detta leder till att cyklisten slappnar av och dess uppmärksamhet till motorfordon 
som passerar i den punkten minskar vilket ökar risken att cyklisten utsätts för olyckor 
(Hydén, 2008). Korsningar är en sådan plats där cyklisterna känner sig trygga och säkra 
på att bilisterna kommer att stanna, men så är inte verkligheten. Enligt olycksstatistiken 
från Strada (se Tabell 1) sker det runt 40 olyckor i Linköpings kommun årligen i 
korsningar. 

Trafikplanerare i Holland har uppfunnit en ny design för korsningar som minimerar 
risken för olyckor som cyklister och fotgängare utsätts för. Idéen kallas The Dutch 
junction och går ut på att skydda cyklisterna och fotgängare i korsningar genom att göra 
de mer synliga för motorburna fordon. Detta har man kunnat åstadkomma genom 
designen på Figur 13.    

               
Figur 13. The dutch junction design korsningen före och efter (Falbo, 2014) 

The Dutch junction har fyra nya delar som inte finns i de traditionella korsningarna. De 
nya elementen som har kommit i den nya designen är:  
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• Hörnrefug: Tanken bakom denna barriär är att den ska ge skydd åt cyklister 
långt in i korsningen. Den ska förlänga trottoaren för cyklisterna/fotgängarna 
vilket ger en längre högersväng för bilisterna.  

• Stopplinje för cyklister/fotgängare: stopplinjen för cyklister/fotgängare 
kommer att vara längre fram i gatan jämfört med bilarnas stopplinje. Fördelen 
med denna konstruktion är att cyklister som väntar på rött ljus blir synliga i 
tidigt skede. Försprånget som cyklisterna har på bilarna gör att det är möjligt att 
passera korsningen innan bilarna hinner komma fram och avståndet som 
cyklisterna/fotgängare behöver korsa blir betydligt kortare. 

• Övergångställen/cykelpassage: ligger 6 m från bilstopplinjen till skillnad från 
vanliga korsningar där cyklisterna står i nivå med bilar. Detta ger både tid och 
utrymme för alla parter att hinna reagera vid eventuella konflikter som kan 
uppstå. Konstruktionen ger bilförare 90 graders synvinkel gentemot cyklisterna 
vilket gör att cyklisterna blir mer synliga. 

• Cykelvänliga trafikljus: den fysiska utformningen är lika viktigt som 
regleringen av trafiksignaler som styr när olika trafikanter delar samma 
korsningar. För att öka säkerheten ytterligare i dessa korsningar kan man reglera 
trafikljuset på flera olika sätt se 4.2.1(Falbo, 2014).  

Figur 14. En olycksdrabbad korsning (Grenadjärsgatan – Industrigatan) i Linköping 
skulle kunna byggas om på det sättet enligt den holländska designen.  
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Det går inte att ha denna typ design på platser med utrymmesbrist och hög fordonstrafik. 
Istället kan man övergångställen/cykelöverfarter flyttas 30 m före eller efter 
korsningarna för att underlätta för bilisterna att upptäcka korsande cyklister/gående i 
god tid (Hydén 2008).  

4.2.4 Högersväng i korsningar 
Dödavinkeln är ett återkommande problem för bilister i korsningar med andra 
trafikanter. En förutsättning för en god korsning är att alla trafikanter har god sikt runt 
omkring sig. Det finns ett problem som inte går att lösa med bra utformning av gator, 
nämligen sikten snett bakom bilarna speciellt för lastbilarna och stora fordon på grund 
av deras storlek. Cyklisterna vet oftast inte att de är i motorfordons dödavinkeln. 

När motorfordonen får grönt och ska svänga till höger samtidigt som cyklisterna har 
grönt, då upptäcker inte bilisterna att cyklisterna står intill deras fordon och ska korsa 
vägen. Följden av detta blir svåra kollisioner där oskyddade trafikanterna som cyklister 
drabbas hård. Det här problemet är vanligt i de svenska kommunerna (Wärnhjelm, 
2013).  

Företaget Ramböll i Köpenhamn har arbetat fram en lösning som ska uppmärksamma 
högersvängande bilar om att cyklister korsar vägar. Idéen bygger på att implementera 
LED- lampor längs vägen mellan cykelbanan och bilvägen på de sista 5–10 m innan 
korsningen. En sensor kommer att vara placerat under asfalten ca 25 m från korsningen 
som registrerar cyklisternas ankomst till korsningen. När sensorn upptäcker 
förbipasserande cyklister skickar den signaler till lampor som sedan börjar blinka och 
varnar bilister. Först när lamporna slutar blinka kan bilarna svänga tillhöger (se Figur 
15). Resultaten har visat att konflikterna mellan de två grupperna har minskat med 50 
% (Copenhagenize, 2009). 

Figur 15. LED-lampor längs vägen varnar för korsande cyklister (Copenhagenize, 
2009). 

4.2.5 X-last pollare  
Den vanligaste typer av olyckor är singelolyckor ca 70 % (Niska & Eriksson, 2013). 
Dessa olyckor beror ett antal faktorer bland annat fasta/tillfälliga föremål som utgör 10 
% av alla singelolyckor (se figur 4).  
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Dessa föremål blir mer problematiska i kombination med andra faktorer såsom halka, 
grus, skarp sväng, nedförsbackar, hög hastighet och mörker. För att kunna minska 
risken för olyckor och skadegraden måste dessa hinder ha vissa egenskaper som gör att 
de blir lättupptäckta och att de inte orsaker stora skador när de blir påkörda av cyklister 
(Nyberg et al., 2013).  

Det finns en ny typ av pollare som kallas för X-last som är tillverkat av ett företag i 
Spanien. Denna pollare är tillverkat av speciella material som ger pollaren unika 
egenskaper. Den har en hård struktur som gör det möjligt att förhindra fordon att 
överskrida obehörigt utrymme som cykelbanor. När den blir påkörd av något fordon så 
återgår den till sitt ursprung form utan att få några bucklor. Denna produkt påverkas 
inte heller av rost, vilket gör att den är användbar och hållbar även i hårda klimatet som 
Sverige har.  

De traditionella pollare är tillverkade av hårda material vilket orsakar stora skador på 
de cyklister som råkar köra på dem, medan denna produkt minskar krockskadan upp till 
10 gånger jämfört med en metall/betongpollare (se Figur 16). Dessutom kan den 
utrustas med lampor för att synliggöra den i mörkret (X- last.com, 2011).  

Figur 16. Kollisions test med X-last pollare (X- last.com, 2011) 

4.3 Framkomlighet 
Den delen av rapporten går genom ett antal lösningar som har förbättrat 
framkomligheten och tillgängligheten för cyklisterna. Med Framkomlighet menas hur 
lätt det är för trafikanterna att ta sig från punkt A till punkt B. Man brukar tala om 
Hastighet och restid som ett mått på hur bra är framkomligheten i en viss sträcka. 

Större krav ställs av cyklister på en kontinuitet i trafiken då det är viktigt att det är så få 
stop som möjligt under resandet för en cyklist. Det krävs betydligt mer muskelkraft att 
komma igång igen efter ett stop vid en signalreglerad korsning för en cyklist än 
motorfordon. 
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Enligt (Hydén, 2008) är restiden ett kvalitetsmått för en väg. De sträckor där bilen och 
cykeln konkurrar med varandra bör ta maximalt 50 % längre för en cyklist än vad det 
är för motsvarande resa för en bil för att cykeln ska kunna vara ett konkurrenskraftigt 
alternativ.  

4.3.1 Ändring av trafikljussystem 
För att kunna förbättra situationen för cyklisterna på cykelvägarna måste vissa 
ändringar ske. En av dessa ändringarna är IT-systemet i trafikljusen. Långa väntetider 
vid trafikljusen skapar stor irritation bland cyklister och ger sämre framkomlighet då en 
cyklist får en längre restid. Det här problemet kan öka olycksrisk ifall cyklisten väljer 
att cykla mot rött när korsande trafik har grönt ljus.  

Holland och Danmark har under de senaste åren försökt göra ändringar i det 
traditionella trafikljussystemet och försökt ge cyklisterna prioritet gentemot 
motorfordon i syfte till att göra cykelvägarna mer cykelvänliga. De har bland annat gjort 
följande ändringar i trafikljussystem:  

• The green waves i Köpenhamn  
En normal snitthastighet för en cyklist är 16 km/tim. I Köpenhamn har man försökt att 
höja hastigheten till en nivå som ska vara säker och samtidigt förbättrar flödet hos 
cyklisterna. Man har lyckats att komma upp till att en snitthastighet på 20 km/tim 
genom ett projekt som har pågått under några år.  

För att lyckas med det har trafikplanerare i Köpenhamn uppfunnit ett nytt system som 
de kallar för den gröna vågor (The green Waves). Idéen bygger på att alla cyklister som 
håller en hastighet på 20 km/h ska kunna åka till centrala Köpenhamn utan att behöva 
vänta på trafikljus mellan 6:30 - 12:00 tiden. 

Alla har varit frustrerade någon gång när man har sett grönt trafikljus från långt håll 
och trott att man kunde hinna passera trafiken innan den byter färg, men inte hunnit 
komma fram i tid. För att lösa det problemet har trafikplanerare i Köpenhamn arbetat 
med att placera LED lampor som lyser längs vägen med en viss hastighet som 
informerar cyklister om at de behöver cykla snabbare eller långsammare för att placera 
trafikljuset innan ändrar färg till röd. Tanken är att cyklisterna ska hålla samma 
hastighet under hela sträckan. På de sträckorna där LED- lamporna saknas har man 
placerats digitala radar som mäter cyklisterna hastighet vilket hjälper cyklisterna 
(Colville-Andersson,2014; Provstgaard, 2010). 
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Figur 17. Restiden på en viss sträcka före/efter The green Waves systemet 
(Provstgaard, 2010) 

Resultatet efter projektet visade att restiden för en sträcka på 2,2 km minskade med 
drygt 2 minuter där genomsnittliga hastigheten ökade drygt 5 km/h (se Figur 17).  

Det här systemet påverkade inte andra trafikanters situation. Förändringen i restider för 
fordon i de områden där systemet The green waves systemet installerades var försumbar 
eller oförändrad på vissa sträckor (Colville-Andersson,2014; Provstgaard, 2010).  

I Sverige funkar det på så sätt att den som kommer fram till trafiken först får grönt ljus 
först. Detta gäller alla trafikanter. Det finns sensorer som känner av trafikanten när 
någon passerar de, men tyvärr finns de inte på alla trafikljus (Westelius, 2015). 

 

• Regnsensorer 

Trafikljuset ska förses med regnsensorer som har en uppgift att förkorta väntetiden och 
förlänga gröna trafikljus upp till 120 sekunder under dåliga väderförhållande (se Figur 
18). Sensorerna är känsliga och kan känna av snö och regn.  

Idag finns det två olika typer av sensorer på marknaden. Den ena kan känna av både 
regn och snö och den andra känner av regn i fyra olika nivåer av nederbörd från 
duggregn till kraftiga regnskurar. Regnsensor ger maximalt effekt vid korsningar med 
höga flöden av cyklister (Pedersen & Svantesson, 2015).   
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Figur 18. Cyklistens situation före och efter ändringen (Pedersen & Svantesson, 2015).   

• Fördubbla chansen att få grönt ljus för cyklisterna  

I dagsläget fördelas chansen att få grönt ljus i trafiken lika mellan alla trafikanter vid 
ett trafikljus. I det nya systemet kommer cyklisten att få grönt två gånger istället för en. 
Detta ger cyklisterna kortare väntetider och färre stop.  

Resultatet av denna ändring blev att cyklisterna som cyklade mot rött trafikljus 
minskades till hälften och väntetiden för motorfordon ökade till 15 % vilket motsvarar 
10 sekunder. Systemet finns i de holländska städerna Breda och Tilburg (se Figur 19) 
(Pedersen & Svantesson, 2015).   

Figur 19. Cyklistens situation före och efter ändringen (Pedersen & Svantesson, 2015)  

• Ge cyklister grönt ljus vid vänstersväng  

Systemet ska göra det möjligt för cyklisterna att svänga vänster utan att behöva vänta 
på trafikljuset två gånger. I dagens system får cyklister oftast vänta för det gröna ljuset 
två gånger för att kunna passera en vänstersväng i en signalreglerad korsning. Första 
gången för att köra in i korsningen och andra gången för att slutföra vänstersvängen. 
Lösningen gör att cyklisten slipper vänta på grönt trafikljus två gånger, därmed 
reducerar faror som uppstår vid vänstersväng då cyklisterna väljer att slutföra 
vänstersväng när mötande trafik har grönt ljus. Denna typ av trafiksystemändring finns 
i Köpenhamn (se Figur 20) (Pedersen & Svantesson, 2015).   
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Figur 20. Cyklistens situation före och efter ändringen (Pedersen & Svantesson, 2015)  

Grönt ljus för cyklister från alla håll 

I dagens system får cyklisterna vänta på grönt ljus två gånger för att kunna göra en 
vänstersväng i en trafiksignalerad korsning. Det här systemet handlar om att ge cyklister 
grönt ljus från alla håll i en signalreglerad korsning precis som föregående lösning ”ge 
cyklister grönt vid vänster sväng” men skillnaden här är att cyklisterna får grönt från 
alla håll. Fördelen med detta är att den minskar konflikten med motorfordon men det 
finns en nackdel med det här systemet. Det är att väntetiden blir längre för både 
grupperna men skulle man kombinera denna lösningen med andra lösningen där cykeln 
får grönt dubbel så mycket som bilar så kommer cyklisternas väntetid att reduceras upp 
till 70 %. 

Denna typ av åtgärd finns i den holländska staden Enschede. Resultatet blev att 
väntetiden för cyklisterna reducerades från 60–90 s till 20 s. lösningen är lämplig främst 
i korsningar där många cyklister ska svänga till vänster (se Figur 21) (Pedersen & 
Svantesson,2015). 

Figur 21. Cyklistens situation före och efter ändringen (Pedersen & Svantesson, 2015)   

Flytta trafiksignalens tryckknapp  

Flytta trafiksignalens tryckknapp 50–100 meter från korsningen på så sätt upptäcks 
cyklisten tidigt, därmed har cyklisten högre chans att få grönt ljus när man kommer 
fram till korsningen. Alternativt kan detektorslingor flyttas med samma avstånd från 
korsningen. Denna åtgärd kan utföras där antal trafikanter är låg. Detta leder till att 
säkerheten höjs och andelen cyklister som cyklar mot rött minskas (se Figur 22). Denna 
typ av lösning är vanlig i Holland (Pedersen & Svantesson, 2015).   
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Figur 22. Cyklistens situation före och efter ändringen (Pedersen & Svantesson, 2015). 

  Cyklisterna får grönt före bilister 

I dagens trafik får bilister och cyklister grönt ljus samtidigt. I Nuvarande systemet i 
Sverige blir cyklister och fotgängare mindre synliga och svåra att upptäcka när alla får 
grönt ljus samtidigt. I det nya systemet kommer cyklisterna/fotgängare få grönt ljus 2–
5 sekunder innan bilister. Detta gör att bilisterna hinner upptäcka cyklisterna/fotgängare 
i god tid, därmed blir olycksrisken mindre (Pedersen & Svantesson, 2015).   

4.3.2 Cykelhissar (cyclocable) 
Alla som har cyklat har upplevt att vissa vägar har varit jobbigare än andra då de lutar 
allt för mycket. Cykeluppförsbackar gör att många väljer bort cykeln p.g.a. att de kräver 
mycket stor energi och tar slut på krafterna. Cyklisten vill gärna undvika att komma till 
arbetsplatser/skolor allt för varm och svettig. Dessutom kan inte alla tar sig uppför dessa 
uppförsbackar då konditionen eller ålder hindrar de.  

Jarle Wanvik (u.å.) från Norge fick idéen cykelhissar från skidliftar som har under de 
senaste åren bidragit till att skidåkare har ökat. Enligt Jarle Wanvik ska hissen ge 
samma effekt för cyklisterna. Denna hiss finns monterat på Trondheim i Norge.  

Hissen tar upp en cyklist på en hårdlutande sträcka med en kapacitet på en cyklist var 
20:e meter och med en max kapacitet på 360 cyklister/Tim. Det är väldigt enkelt att 
använda hissen, cyklisten placeras den ena foten på en plattform medan cyklisten sitter 
på cykeln (se Figur 23). Hissen tar upp cyklisten i en hastighet på 8 km/h.  
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Figur 23. Cykelhissen Cyclocable i Trondheim Norge (Wanvik, u.å)  

Den är utformat så att den inte tar alltför stor plats i stadens miljö. Hissens tillbehör har 
placerats under marken vilket gör att den inte utgör någon fara för människan och 
egendom. Hissen har gjort platsen till en turistattraktion men också minskat skräcken 
att ta cykeln till jobbet (Wanvik, u.å.). Den här lösningen skulle kunna användas på 
tillexempel Spargatan i Linköping som många studenter använder dagligen för att ta sig 
till Linköpings universitet.  

4.3.3 Bikescout 
Många studier som har analyserat olycksstatisk har visat att den vanligaste typen av 
olyckor är singelolyckor men det oftast inte de som ligger bakom de svåra skadorna 
som cyklisterna råkar för. Det är kollisioner mellan cyklister och motorfordon som är 
de mesta alvarliga. Enligt en undersökning som (Niska & Thulin, 2009) har gjort sker 
55,2 % av alla kollisioner mellan cyklister och motorfordon i korsningar och 
cykelöverfarter.  

Cyklisterna har en tendens att bryta mot trafikreglerna. De saknar oftast kunskap om 
trafikregler då många av de inte har körkort. I andra fall bryter cyklisterna mot regler 
på grund av att de inte vill stanna eller bromsa vid korsningar. Därför är det viktigt att 
vid planering hitta lösningar som ger cyklisterna så få stop som möjligt (Wärnhjelm, 
2013).  

Det finns ett antal lösningar som används i Sverige vid denna typ av 
cykelöverfarter/övergångställen för att sänka hastigheten som t.ex. vägkuddar, gupp, 
falluckor och upphöjda korsningar som inte är tillräckligt effektiva alla gånger 
(Sveriges kommuner och landsting, 2009). 

Ett byggföretag i Holland med namnet Heijmans har arbetat fram ett varningssystem 
som kallas för Bikescout. Den övervakar cyklisternas hastighet, avstånd till korsning 
och anmäler detta till bilisterna via blinkande LED-lampor sitter strax innan 
cykelöverfarter/övergångställen.  

För att kunna upptäcka cyklisternas ankomst har en radar placerats 50 m före 
korsningen för att i god tid kunna upptäcka cyklisterna och varna bilisterna (se Figur 
24). Denna typ av varningssystem installerades på 4 olycka platser i holländska staden 
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Eindhoven. Resultatet visade en minskning av konflikter med 50 % och förbättrat 
framkomlighet då cyklisterna inte behöver vänta på bilarna vid korsningar (Heijmans, 
2016).  

 
Figur 24.  Bikescout i Eindhoven gör cykelöverfarter säkrare (Heijmans, 2016) 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin består av två huvuddelar, hur säkerheten är i Linköpings kommun i form av 
intervjuer och statistik med andra sedan presenteras ett antal lösningar till några av de 
problemen som finns. 

Följande problem har listats ut:  

• Problem som nämns i figur 4.  
• Brist på utrymme i synnerhet i de gamla delar av staden gör det svårt att t.ex. 

separera cyklister från övriga trafikanter.  
• Planeringstiden tar lång tid. 
• Fler stop och väntetider under resans gång för cyklister.  
• Brist på kunskap om cykelolyckor. 
• Begränsat samarbete mellan Linköpings kommun, andra kommuner i Sverige 

och världen. 
• Det finns ingen organisation som bara ansvarar för cykelvägar.  
• Det satsas för lite på cykelvägar jämfört med biltrafiken.   

Lösningsförslag som har föreslagit i empirin kapitlet behandlar vanligast platstyper där 
cyklisterna råkar ut för. Lösningarna som föreslagit har minskat eller helt fått bort risken 
för olyckorna. Dessa lösningar är hämtade främst från Danmark och Holland som är två 
ledande länder inom cykelinfrastrukturfrågor.   

Linköpings kommun har försökt åtgärda platserna där flest olyckor inträffar, men det 
har inte skett några stora ändringar i olycksstatistiken då olyckorna har legat på samma 
nivå under de senaste fem åren.
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras en analys av den insamlade empiri och det teoretiska ramverket.  

5.1 Analys 
De undersökningar som har gjorts i Linköpings kommun visar att kommunen är en av 
Sveriges bästa cykelstäder (Cykelfrämjande, 2016), men enligt olycksstatistiken (se 
Tabell 1) och de intervjuade personerna sker det fortfarande många olyckor och det 
finns fortfarande många brister på cykelvägarna. Drygt 70 % av alla olyckor är 
singelolyckor men de allvarligaste olyckor är kollisioner med motorfordon.  En färsk 
undersökning från VTI (2017) som har studerat cykelolyckorna som har lett till 
dödsolyckor under perioden 2005–2015 visar att 69 % av de omkomna cyklisterna 
omkom i kollisioner med motordrivna fordon. De flesta av dessa olyckor skedde i 
korsningar. Dessutom är korsningar den tredje största olycksdrabbade platstyp i 
cykelinfrastrukturen och därför var det viktigt att hitta lösningar som löser problemen 
helt eller minska dem.  

Olyckorna inträffar på många olika platstyper och på grund av många olika anledningar 
se figur 4. Enligt olycksstatistiken från Strada har olyckorna varit ungefär lika många 
de senaste fem åren (se Tabell 1). Det finns lösningar som kan åtgärda de brister som 
finns på den fysiska utformningen. Studien har kunnat hitta ett antal lösningsförslag 
som har kunnat ge positiva effekter på cykelvägar i både Danmark och Holland. Dessa 
lösningsförslag skulle kunna användas även i Sverige. 

Dessa lösningar behandlar säkerheten och är riktade till korsningar, busshållplatser, 
fasta hinder och vattensamlingar(isbildningar). Rapporten behandlar även 
framkomligheten på cykelvägarna och presenterar ett antal lösningar som har gjort 
framsteg i andra länder (se Tabell 2).  

Tabell 2. Visar vad lösningsförslagen och vilka problem de kan lösa 
(Säkerhetslösningar(S) & Framkomlighet (F)) 

           FÖRE LÖSNINGSFÖRSLAG          EFTER  (S)  (F) 

Vattenansamlingar, 
Isbildningar och Kräver 
stort utrymme. Cirka 20 
% av alla olyckor är 
halkolyckor. (Niska & 
Eriksson, 2013) 

Dräneringsdike 
under cykelbanor 

Inga 
vattensamlingar, 
minskar isbildningar, 
kräver lite utrymme 

x 
 

Konflikter mellan 
cyklister och på- och 
avstigande 
busspassagerare som 
skapar obehag för både 
cyklister och 
passagerare. 

LED – remsa på 
busshållplatser 

Cyklister varnas för 
på- och avstigande 
busspassagerare 
(mindre konflikter) 

x  
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Farliga korsningar, 
döda vinkel, cyklister 
upptäcks sent av 
bilister. Cirka 13 % av 
olyckor sker i 
korsningar (Se tabell 1) 
där cyklisterna 
upptäcks sent av 
bilisterna dessutom är 
dessa olyckor bland de 
farligaste olyckor som 
cyklisterna råkar ut för. 

The dutch junction Mindre farliga 
korsningar, 90 
graders synvinkel 
mot cyklister, 
cyklisterna upptäcks 
i tidigt skede  

 
x 

 
 

Döda vinkel, cyklister 
upptäcks sent av 
bilister. 13% av alla 
olyckor sker i 
korsningar enligt 
statistiken (Se tabell 1).  

 

Högersväng i 
korsningar 

Bilisterna varnas för 
förbipasserade 
cyklister 

x x 

Skadar cyklisterna 
farligt vid kollisioner, 
svårt att upptäcka 
under mörkret. 10 % av 
alla olyckor är 
relaterade till föremål 
på cykelvägar som inte 
upptäcks av cyklisterna. 
(Niska & Eriksson, 
2013) 

X – last pollare Skadegraden 
minskas upp till 10 
ggr mindre vid 
kollisioner, lätt att 
upptäcka under 
mörkret. 

 
x 

 
x 

Cyklistens 
medelhastighet är 16 
km/h, flera stop under 
resan, långa väntetider 
vid trafikljuset och 
många cyklar mot rött 
(Provstgaard, 2010) 

Ändringar i 
trafiksystem 

Ökar cyklistens 
medelhastighet till 
20 km/h, större 
chans att få grönt 
ljus, korta 
väntetider, lägre 
grönt ljus, färre 
risker för cykling mot 
rött ljus 

 
x 

 
x 

Besvärliga 
uppförsbackar t.ex. 
Lassarettsbacken förbi 
hälsouniversitet som är 
mycket trafikerad eller 

Cykelhissar 
(Cyclocable) 

Enkelt att ta sig 
uppförsbackar, 
turistattraktion 

 x 
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Spargatan mor 
Rydskogen som leder 
till Linköpings 
universitet.  

Farliga cykelöverfarter, 
stor chans att stanna vid 
korsningar, stor risk för 
kollisioner med korsade 
trafikanter. 9 % av alla 
olyckor orsakas på 
denna typ av korsningar 
(Se tabell 1).  

Bikescout Inga stop vid 
korsningar, bilister 
varnas för korsade 
cyklister 

 
x 

 
x 

 

Den nya teknologin används alltmer i trafiksystemet i andra länder, men i Sverige 
används det väldigt lite. IT-lösningar har visat sig vara effektiva, främst för att 
uppmärksamma cyklister om faror som kan uppstå med andra trafikanter. De bidrar 
också till att förbättra framkomligheten på vägarna.  

Enligt intervjurespondenterna kommer vissa av dessa lösningsförslag att behöva 
anpassas till de omständigheter som finns i Sverige. Samtliga intervjurespondenterna 
menar att dessa lösningsförslag måste följas upp med kontinuerligt drift - och 
underhållsarbete för att få de och fungera hela tiden. 

För att kunna lyckas med att skapa bättre förutsättningar för cyklister krävs att synsättet 
på cykel ändras i trafikplaneringar d.v.s. att prioritera cykeln mer. 

I dagsläget finns det många hinder försvårar arbetet för kommunerna som tillexempel 
planerings och utförandetiden av ändringar som i vissa fall tar upp till 10 år, det finns 
få studier som fokuserar sig på dessa problem och hur en ny lösning påverkar cyklister 
och det finns ingen databas som bara samlat information om cykelforskning. Slutsatsen 
är att man måste ändra sättet som kommunerna arbetar med och skapa rutiner och regler 
för hur olika problem ska lösas och sätta krav på kommuner att komma upp i en viss 
nivå på sina cykelvägar.  

För att förbättra situationen ytterligare för cyklisterna måste problemen som finns på 
cykelvägarna och vikten av att använda cykeln som färdmedel uppmärksammas mer i 
samhället. Vill man öka kvalitén på cykelvägar bör det också skapas en 
myndighet/organisation som specialiserar sig inom gång- och cykelvägar.    

5.2 Hur ser säkerhet och framkomligheten ut på cykelvägarna 
idag? 

Linköpings kommun är en av Sveriges bästa cykelstäder men det finns fortfarande 
många problem på cykelvägarna det visar olycksstatistik från Stradaregistret. De 
vanligaste olycksplatserna är korsningar, gatu-/vägsträcka, gång- och cykelbana, 
cykelöverfarter och övergångställen.  
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Drygt 70 % av dessa olyckor är singelolyckor och resterande olyckor är kollisioner med 
motorfordon, andra cyklister, djur eller fotgängare. Kollisionsolyckorna är de 
allvarligaste typerna av olyckor med flest dödsfall och allvarligt skadade personer och 
sker mest på korsningar enligt en undersökning som är gjort av VTI (2017). 
Singelolyckorna beror på isbildningar, snö, höga kanter eller tillfälliga hinder m.m. 
Välutförd drifts-och underhållsarbete samt välplanerade cykelvägar skulle kunna 
motverka dessa olyckor. Medan kollisionerna med andra trafikanter beror på att dåligt 
planerade korsningar, dålig separation av trafikgrupper, skymd sikt m.m.  

De flesta olyckor har någon slags koppling till den fysiska utformningen av 
cykelvägarna. Grundproblemet ligger i att Linköpings kommun inte är byggt för 
cyklister från början utan att prioriteringen har endast varit på bilarna. Det största 
problemet i utformningen har varit utrymmet då många av vägarna är smala och saknar 
cykelvägar, vilken tvingar cyklisterna att dela vägarna med motorfordon. Den här 
situationen ökar risken för olyckor speciellt för den oskyddade cyklisten. Det är svårt 
och kostsamt att göra ändringar i den fysiska utformningen i efterhand. 

Framkomligheten är en annan faktor som har en stor betydelse för cyklisterna. 
Linköpings kommun har trånga smala gator i innerstaden där området var endast tänkt 
för motorfordon när den byggdes. Andra områden i Linköpings kommun har betydligt 
bättre möjligheter till att bli bättre då de inte är lika tättbebyggda. Detta problemet är 
vanligt förekommande i de flesta svenska städer.  

Linköpings kommun har planerat många projekt i syfte att förbättra framkomligheten 
för cyklisterna. Bland annat kommer de att byggas snabba cykelstråk med få stop som 
binder samman områden och cykelöverfarter som ger cyklisterna företrädet i 
korsningar.  

5.3 Hur kan man utveckla cykelvägarnas säkerhet och 
framkomlighet utifrån andra länder som har kommit längre i 
utvecklingen av cykelvägar?  

För att kunna göra förbättringar måste man först ändra sättet som Sverige driver sin 
cykelpolitik med.  Anna Niska från VTI nämnde att man måste skapa en organisation i 
Sverige som ansvarar för cykelvägar som till exempel Hollands Fietsberaad. Den har 
det yttersta ansvaret för cykelvägarna. I Sverige är upp till varje kommun att bestämma 
hur mycket cykeln ska vara involverat i trafikplaneringen, därför finns det stora 
variationer i kvalitén mellan kommunerna.  

Vidare finns det inte tillräckligt mycket forskning inom området för att föra 
utvecklingen framåt snabbare. Det finns inte heller någon databas för cykelinformation 
som forskare kan använda i sin forskning.  

Holland och Danmark är två länder med stora erfarenheter inom ämnet som Linköpings 
kommun och Sverige kan samarbeta med. Det finns för nuvarande ett antal 
lösningar/idéer som Linköpings kommun skulle kunna göra stora förbättringar i både 
säkerheten och framkomligheten. I empirikapitlet presenteras ett antal lösningsförslag 
som har gett positiva resultat i de ovannämnda länderna.  
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Sverige har andra förutsättningar vad det gäller klimat och regler än vad Holland och 
Danmark har, därför är det viktigt att studera/utvecklas för att anpassa de för Sveriges 
cykelvägar.   

5.4 Koppling till målet 
Examensarbetes mål var att ge förslag på förbättringar i den fysiska utformningen på 
cykelvägarna i syfte att öka säkerheten och framkomligheten som leder till ökad 
cykelanvändning. Sammanfattningsvis har Linköping ett relativt bra cykelnät men det 
finns fortfarande mycket som man kan förbättra. Vissa delar av staden är svårare att 
göra ändringar på grund av att det råder brist på utrymme. Andra delar av kommunen 
har större förbättringsmöjligheter.  

De lösningsförslag som förekommer i empiri kapitlet skulle kunna höja säkerheten och 
framkomligheten i stadens cykelnät. Vissa lösningar måste justeras/anpassas för att 
kunna använda för de svenska cykelvägarna.   
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet presenterar en kort sammanfattning av vad som har framkommit i 
resultatkapitlet. Rapportförfattarna för en diskussion om studiens resultat, validitet, 
reliabilitet, metodval och begränsningar. Slutligen redovisas slutsatser, 
rekommendationer och förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Målet med studien var att försöka hitta lösningar från andra länder som skulle förbättra 
säkerheten och framkomligheten på cykelvägarna i Sverige. För att uppnå målet 
studerades ett stort antal dokument från Holland och Danmark. De kompletterades med 
intervjuer för att säkerställa att den insamlade data var korrekt och användbart. 
Resultatet från intervjuerna visade sig vara likvärdiga med varandra och med det 
insamlade data från övriga metoder.  

Samtliga respondenter var enade om att det finns ett behov av förbättringar, 
noggrannare utredningar över brister som finns och att det är viktigt med mer samarbete 
med andra kommuner både i Sverige och utomlands.  Den informationen stämde 
överens med det insamlade data från litteraturstudien och dokumentanalysen, vilket 
tyder på att undersökningen har en hög validitet och reliabilitet.  

De lösningsförslag som nämns i empirikapitlet skulle kunna användas i Sverige 
eftersom de har fungerat i andra länder och gett positiva effekter på säkerheten och 
framkomligheten. Vissa av dessa lösningar behöver möjligtvis justeras för att anpassas 
för omständigheter som finns i Sverige. 

Författarna tycker att frågeställningarna var korrekt formulerade. Man identifierar 
problemen först, för att kunna hitta lämpliga lösningar till problemen. 

Möjlighetvis hade resultatet sett annorlunda ut om man hade kontakt med myndigheter 
i både Danmark och Holland. Man hade förstått mer hur de tänker kring olika frågor 
angående cykelvägsnätet och fått vet mer om de olika lösningsförslag. 

6.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudie och dokumentanalys var två nödvändiga metoder för att kunna samla 
in aktuell kunskap om ämnet och undersöka på hur Linköpings kommun ligger till i 
förhållande till Holland och Danmark. För att hålla en god kvalité på det insamlade data 
var det viktigt att vara källkritiska och noggranna med att hämta information från 
pålitliga källor.  

Stradaregistret siffror som arbetet grundar sig på innehåller vissa brister enligt Niska & 
Eriksson (2013). De skadade blev tillfrågade strax efter att de varit medvetslösa då de 
inte minns någonting från olyckan, väderförhållande saknas, hur olyckan skedde, 
polisen var inte närvarande på olycksplatsen i vissa fall, därmed inte fått fördjupat sig i 
fallen samt brister i rapporteringen av händelseförloppet.  
Dessutom har Stradaregistret endast relaterat olyckorna till en faktor i fallen vilket är 
orimligt i de flesta olyckor. Det är sällan en enskild faktor som ligger bakom olyckan. 
Det är snarare flera faktorer och brister som blandas i en händelse som ger upphov till 
olyckor.  
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För att fördjupa sig i problemen var det viktig att intervjua kunniga personer som arbetar 
med dessa frågor. Genom att välja två trafikplanerare som arbetar med cykelfrågor i 
Linköpings kommun och en forskare från VTI som har flera års erfarenhet av forskning 
inom cykelvägsfrågor höjdes arbetets validitet. Dessutom var Informationen från dessa 
intervjuer likvärdiga med litteraturstudien och dokumentanalysen som gjordes under 
studien vilket höjer trovärdigheten i rapporten.  
Reliabiliteten bedöms vara bra då båda författarna var närvarande under intervjuerna 
och att samtliga intervjuer är dokumenterade med mobiltelefonens inspelningsprogram. 
Frågorna som ställdes under intervjuerna och en kort beskrivning av arbetet skickades 
i förväg till intervjupersonerna för att ge de möjlighet att förbereda sig inför intervjun.  
Det finns vissa svagheter i intervjuerna som bland annat att författarna inte har stora 
erfarenheter av att intervjua. Erfarna intervjuare hade kanske gått in djupare i ämnet 
och fått ut mer information av respondenterna genom att genomföra samtalet på ett 
annorlunda sätt. Det finns en risk att författarna har missat att ställa vissa följdfrågor 
under intervjuerna för att klargöra meningen med frågorna. En annan svaghet i 
intervjuerna är intervjupersonerna inte fått läsa genom redogörelsen av intervjuerna i 
denna rapport efteråt och bekräftat att det inte har skett missförstånd.  

6.3 Begränsningar 
De lösningsförslag som rapporten presenterar är generellt giltiga för hela Sverige. 
Studien hade behövt studera större och mindre kommuner för att få ett större perspektiv 
av problemet då kommunerna har olika förutsättningar.  

Studien behandlar endast den fysiska utformningen av cykelvägarna men i verkligheten 
är det oftast flera faktorer som orsaker cykelolyckor som människans beteende och 
hälsotillstånd, drift och underhåll, fel på cykel och brist på trafikkunskaper.  

Den ekonomiska aspekten är en central del i alla byggprojekt, något som författarna 
inte har tagit hänsyn till i sin undersökning. Det begränsar möjligheten att välja mellan 
lösningarna då vissa lösningar kräver stora ekonomiska resurser.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet med cykelvägar är under ständig utveckling, men det finns fortfarande en hel 
del faktorer som behöver utvecklas för att uppnå de långsiktiga krav som ställs av 
samhället.  

Det finns länder som har kommit längre i utvecklingen av cykelnätet än Linköping 
såsom Danmark och Holland. Linköping och andra städer i Sverige kan ta del av deras 
kunskaper och erfarenheter. För att uppnå de uppsatta målen måste naturligtvis en större 
satsning av kapital göras på infrastrukturen och säkerhetsåtgärder med fokus på 
cyklandet i syfte till att göra cyklingen mer attraktiv och säker. Forskningen måste 
fokuseras mer på detaljerande lösningar av trafikelement.  

De lösningar som föreslagits i rapporten skulle kunna förbättra säkerheten och 
framkomligheten på de platser där olycksrisken är stor och framkomligheten är 
begränsat.  

En rekommendation är att trafikplanerare samarbetar med andra trafikplanerare i andra 
kommuner i Sverige, men även kommuner från andra länder för att driva utvecklingen 
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snabbare. Det andra förslaget är att skapa en organisation som ansvarar endast för gång- 
och cykelvägarna som Holland har gjort.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
• Vidare forskning av en större involvering av olika IT- system i trafiksystem 

skulle kunna göra trafiken bättre på att informera trafikanterna snabbare om 
möjliga faror.  

• En fördjupning av kunskaperna inom samhällsplanering med cyklandet i fokus 
att hitta smidigare lösningar.  

• Hur man kan förbättra rapporteringen av olyckorna.  
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 Bilaga 1.  Intervju med Melanie Larsson 

1. Hur ser säkerhet och framkomligheten ut på Linköpings Kommuns cykelvägar 
idag? 

Linköpings kommun arbetar aktiv med trafikfrågor. Cykelfrågor är nu prioriterade över andra 
trafikslag och så kommer det vara över kommande åren. Vissa platser är mer drabbade än de 
andra, framförallt innerstaden och de äldre områden då cykelfrågorna inte var involverat i 
samhällsplaneringen när de byggdes. Många av de befintliga gång- och cykelvägarna är för 
smala för att kunna separera cyklister från gående och bilar.  

Linköpings kommun arbetar ständigt med förändringsarbete för att höja cykelvägarnas kvalité 
men det kommer att ta lång tid tills det syns på vägarna, eftersom planeringsfasen tar oerhört 
lång tid för att göra allting rätt från början. Ibland kan en förändring på en väg krävas upp till 
cirka 10 år från det man har tagit beslut om det tills det händer något i verkligheten.  

Det inträffar många olyckor varje år i Linköpings kommun enligt statistiken. Drygt 50 % av 
alla olyckor som sker i Linköping kommun är singelolyckor.   

2. Vad tycker du är viktigast att göra för att uppnå en bra säkerhet och 
framkomlighet på cykelvägarna? 

Det är viktigt att göra noggranna studier om cyklisternas krav/ behov när nya cykelvägar ska 
byggas idag men även befintliga speciellt i konfliktområden. Melanie Larsson tycker att det 
satsas fortfarande för lite på cykelvägar jämfört men bilvägarna. Cykelfrågorna bör 
uppmärksammas mer bland politiker. Idag behövs det mer resurser och kunskaper för att kunna 
gå vidare i utvecklingen snabbare.     

3. Varför ser cykelolycksstatistiken ungefär det samma trots det stora arbetet som 
Linköpings kommun gör?  

Under 2009 började sjukhuset rapporteringar komma in i statistiken, men det är först 2013 som 
sjukhuset började rapportera regelbundet och statistiken på antalet olyckor blev bättre, men det 
är fortfarande ett stort mörkertal i den statistiken då många väljer att inte söka vård.  

Melanie Larsson nämnde tidigare att 50% av alla olyckor som sker är singelolyckor. Dessa 
olyckor sker bland annat på grund av att cyklister cyklar in i fasta föremål, kantstenar, halkar 
eller är berusade. Ibland är det svårt att avgöra orsaken som ligger bakom olyckorna. Det kan 
vara att berusade studenter från Linköpings universitet som cyklar in i fasta föremål. Då är det 
svårt att avgöra huvudorsakerna i sådana fall.   

Linköpings kommun försöker idag att få bort fasta föremål som t.ex. stora stenar, blomkrukor, 
stolpar och betongsuggor från gatorna och ersätt de med cykelspärr istället. Dessa spärrar flyttar 
på sig i sidled när man kör på de. Det är svårt att lösa alla problem direkt då vissa åtgärder tar 
lång tid att planera och genomföra. 
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4. Vad behöver göras annorlunda?   

Planeringsarbeten måste bli snabbare och effektivare, flera separationer mellan cyklister, 
gående och bilar behövs, men det är svårt att göra ändringar på alla områden. Det finns vissa 
mått som måste följas vid planering av vägarna, men även lagar som begränsar oss. 

Ett annat problem är att bilarna fortfarande prioriteras vid planeringen av nya områden. När 
man pratar med kollegorna här på avdelningen märker man att de inte ser cyklisterna som 
trafikslag utan ”de är bara trafikanter” inget som man tar hänsyn till. Man måste ändra synsättet. 

Det är svårt att göra stora ändringar i efterhand då det är oftast brist på utrymme på de platserna 
där olycksrisken är stor. Idag tänker Linköpings kommun annorlunda vid nybyggnation av nya 
områden då cykelfrågan prioriteras i planering i allt större utsträckning. 

5. Vilka brister finns det i utformningen?  

Man behöver separera på ett annat sätt. Sverige har i stort sätt andra förutsättningar än andra 
länder som har bättre cykelvägar. Gående och cyklister delar samma vägar. De är i samma nivå 
med varandra och i Stockholm exempel är cyklisterna i samma nivå som bilarna.  

Alla kommuner har fått direktiv från regeringen och riskdagen att betona cykelfrågan i sina 
planer. Det finns i nuläget inga tvingade lagar från staten att cykelvägarna ska ha en viss 
standard utan att det är upp till varje kommun att bestämma hur cykelnätet kommer att vara. 
Finns det inga personer som är engagerade i frågan, därför blir det inte så mycket gjort. Det 
finns inte heller några tydliga kontroller som utvärderar och kritiserar kommunernas arbete.  

Ibland kan brist på utrymme orsaka olyckor tillexempel kan det vara att två cyklister möter 
varandra på enkelriktadväg (en cyklist är på fel riktning), där är det oftast är en smal väg som 
inte räcker för två cyklister. En av cyklisterna blir tvungen att vaja den andra cyklisten genom 
att flytta till gångvägen och är det en gående där så resulterar det en olycka.  

Att sätta skyltar på vägarna gör inte situationen bättre, därför att det är många som bryter mot 
trafikreglerna. Trafikanterna följer de vägar som de tycker är bekväma. Dessutom är inte 
cykelskyltarna juridisk bindande vilket gör att det blir ännu svårare för kommunen att planera.  

För att göra ändringar på vägarna måste man ta reda på hur alla trafikanter kommer att påverkas 
av dessa ändringar. I nuläget finns det få studier angående detta.  

6. Var sker de flesta olyckor och varför? 

De flesta olyckor inträffar i innerstaden, därför att både motordrivna fordon och cyklister delar 
samma utrymme/väg. Det är inte alltid självklart mellan trafikanter om vem som har företrädet 
i trafiken. De farligaste olyckorna sker när cyklister kolliderar med motorfordon främst i 
korsningar. 

De viktigaste näringsverksamheter, myndigheter och organisationer befinner sig i innerstaden 
och det stora antalet resenärer som tar sig från och till innerstaden gör att risken för olyckor blir 
större speciellt under rusningstimmarna. Kommunen försöker utveckla vägarna men det är svårt 
att göra stora ändringar i efterhand. 
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På många platser är trafikreglerna otydliga för cyklisterna. Man måste ha vissa kunskaper för 
att kunna agera rätt i trafiken. Alla cyklister har inte de kunskaper man behöver. Det är viktigt 
för trafikplanerare att forma trafiken på ett sätt som är enkel för alla att förstå.  

7. Vad behöver Linköpings kommun och Sverige göra för att komma upp i samma 
nivå som Danmark och Holland? 

Det är svårt att komma upp i nivå med dessa länder, för att de har andra förutsättningar och 
möjligheter. Det som passar i andra länder kanske inte passar i Sverige.  

Det handlar inte bara om den fysiska utformningen utan att det finns andra aspekter som spelar 
stor roll såsom klimat, människan beteende och resurserna som utdelas av staten till 
kommunerna osv. Kommunerna i Danmark och Holland får betydligt mer resurser från staten 
för cykelvägarna än vad Sveriges kommuner får.  

Mätningarna som görs i kommunerna i Sverige angående antalet personer som cyklar är 
otillräckliga för att ta reda på ändringar som sker i trafiken. Kommunen brukar göra sina 
mätningar mellan september och oktober då flest personer cyklar. De senaste mätningarna har 
visat att cykelantalet har minskat. Det sker ändringar på vägarna, vilket gör att folk kan välja 
andra vägar än de vägarna man valde vid senaste mätningen.  Det skapar en osäkerhet i 
mätningarna. 

Det behövs större resurser för cykelvägarna. Linköpings kommun är relativ rik kommun men 
de har andra aktiviteter som prioriteras mer än cykelvägarna.  

8. Samarbetar ni med andra länder? Om ja, på vilket sätt? 

Linköpings kommun samarbetar endast med Norrköpings kommun och har ett mötte en gång 
på halvt år. Linköpings kommun tittar även på större kommuner som Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Sedan diskuteras projekten som har skett i de kommunerna och försöker dra nyttja 
av de.  

Linköpings kommun brukar även titta på vissa projekt som genomförs i andra länder och 
försöker se om kommunen kan ha nytta av det i Sverige, men alla projekt går ej att imitera i 
Sverige då förutsättningar inte är de samma. Dessutom kan inte kommunerna bara ta det de 
tycker att bra och bygga det utan att det finns lagar och regler som begränsar arbetet.  

9. Framtida planer? 

Linköpings kommun har planerat att bygga fem olika cykellänkar (huvudcykelstråk) som 
kommer att byggas under de närmaste åren i Linköping. De vägarna ska vara prioriterande för 
cyklister där cyklister inte ens kommer i kontakt med busslinjerna. Utöver det håller på att 
bygga cykelöverfarter ibland annat i Tanneforsvägen där cyklister Kommer att ha företräde i 
korsningar i syfte att öka trafiksäkerheten för cyklisterna. 
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Bilaga 2. Intervju med Anna Niska  

1. Hur ser säkerhet och framkomligheten ut på Linköpings Kommuns cykelvägar 
idag? 

Linköping kommun har ett ganska bra cykelnätverk och ligger bland de bästa i Sverige, men 
det finns fortfarande mycket som går att förbättra. VTI - forskare tillsammans med kommuner 
och statliga myndigheter jobbar aktiv med dessa frågor. Linköpings kommun har planerat nya 
cykelstråk som kommer att byggas under de närmaste åren. Dessa cykelstråk kommer att 
sammankoppla stadens stadsdelar med stadskärnan och ska ge cyklisterna så få stop som 
möjligt under resan. Utöver det har nya cykelöverfarter med nya cykelskyltar placerats på olika 
delar av Linköping. Dessa cykelöverfarter ska ge företräde för cyklisterna gentemot bilarna.  

2. Vad tycker du är viktigast att göra för att uppnå en bra säkerhet och 
framkomlighet på cykelvägarna? 

Cyklisterna behöver ha flera snabba/sammankopplade cykelstråk där cykel slipper flera stop på 
vägen som skapar stor irritation bland cyklister. 

Majoriteten av cykelolyckor är singelolyckor vad man se av polis och sjukhusrapporteringar 
som Anna Niska har fått undersöka i ett uppdrag av Trafikverket år 2013. Dessa olyckor beror 
främst på den dåliga drift och underhållsarbeten och den fysiska utformningen. Det kan vara 
håll i mark som cyklister cyklar på och ramlar, dålig snöröjning, grus på vägarna eller dålig 
utformning av vägarna t.ex. en stenkant, hinder på vägarna, upp och nedförsbackar, skarpa 
kurvor och dålig sikt.    

Linköpings kommun behöver också bli bättre på att separera cyklister från bilarna främst i 
innerstaden men även cyklister från gående för att kunna höja säkerheten och trygghetskänslan 
hos cyklisterna.  

Det är inte bara dålig fysiska miljö som ökar risken att en olycka inträffar. Det finns andra 
faktorer som påverkar antal olyckor. Man måste undersöka hela händelseförloppet och titta på 
de förutsättningar som fanns för att ta reda på orsakerna.  

 
3. Varför ser cykelolycksstatistiken ungefär det samma trots det stora arbetet som 

Linköpings kommun gör? 

Linköpings kommun brukar titta på de mest drabbade olycksplatserna och försöker åtgärda 
felen som finns på vägarna men antalet olyckor ligger fortfarande på samma nivå enligt 
statistiken. Man ser tydligt att Linköpings kommun arbetar aktivt med utveckling av vägarna, 
men det finns inga studier /undersökningar som visar varför antalet olyckor inte minskar.  

4. Vad behöver göras annorlunda?   

Anna Niska tycker att det är alldeles för lite forskning inom just cykelolyckor och cykel 
infrastruktur i stort. Det finns ingen databas för insamlade forskningar och inte så många 
forskare heller som forskar inom området gång och cykeltrafik. De kommuner som har lyckats 
bättre än andra har haft personer som har varit aktiva, engagerade och tagit initiativ. Sverige 
har ingen organisation eller myndighet som ansvarar bara för cyklister och gående som 
tillexempel Hollands cykelorganisation Fietsersbond som har huvudansvaret för cykelfrågor. 



Bilagor 

 

50 

Denna organisation får en viss summa pengar av varje medborgare i Holland.  Forskare i 
Sverige måste söka bidrag från staten för att starta ett projekt. Det tar lång tid tills man får 
bidraget vilket fördröjer Utvecklingen.  

5. var sker de flesta olyckor och varför? 

De flesta olyckor sker där cyklisten blir osäker på hur han/hon ska agera under en viss situation 
eller att cyklisten tror sig göra rätt men i verkligheten utför han/hon en farlig handling. En annan 
orsak kan vara att personen får en överdos av trygghetskänslan och glömmer att det är andra 
trafikanter som använder samma utrymme.   

Majroteten av olyckor är singelolyckor och var tionde olycka är en kollision med motorfordon, 
vanligtvis en personbil. Kollisioner med motorfordon är den främsta orsaken till dödsolyckor 
bland cyklisterna.  

6. vilka brister finns det i utformningen? 

Den största bristen som finns är att städerna i Sverige är inte byggda för cyklister från början. 
Vi har stora problem på de platser där det är brist på utrymme som tvingar cyklisterna att dela 
vägarna med bilisterna eller gående. Det skapar konflikter mellan trafikanterna som resulterar 
till olyckor.    

Under de senaste åren har man uppmärksammat dessa frågor i större utsträckning både bland 
politiker och trafikplanerarna. Resultatet syns tydligt på de nya detaljplanerna som 
kommunerna har presenterar.  

7. Vad behöver Linköpings kommun och Sverige göra för att komma upp i samma 
nivå som Danmark och Holland? 

Sverige behöver utveckla cykelvägar till den nivån att de kan konkurrera med bilvägarna. Det 
måste bli svårare/dyrare att använda bilen framför att i tätorten och innerstaden. För att uppnå 
detta måste stadsplanerare först skapa bättre förutsättningar för cyklister så att invånarna kan 
börja använda cykel mer som färdmedel vid korta sträckor mindre än 5 km. Detta kan bli 
verklighet genom att skapa bättre cykelvägar med hög säkerhet och komfort.  Man ska även 
höja parkeringsavgifter i populära områden, skapa långa omvägar för bilar i jämförelse med 
cykeln, dyrare bensin, högre bilskatter m.m. 

Sveriges kommuner måste ändra sättet de arbetar på och synsättet på cykeln som färdmedel. 
Det är viktigt att ta cykeln på allvar på vid planering av vägar. 

8. Samarbetar ni med andra länder? Om ja, på vilket sätt? 

Nej, Linköpings kommun brukar inte samarbeta med andra länder, men ibland gör forskare 
studiebesök i andra länder för att titta på deras nya projekt och idéer. 

Bilaga 3. Intervju med Per-Erik Hahn 

1.Hur ser säkerhet och framkomligheten ut på Linköpings Kommun cykelvägar idag? 

Linköpings kommun har ett stort cykelvägnät jämför med andra städer men det finns stora 
förbättringsmöjligheter skapa ett mer sammankopplat cykelvägarna så att de blir 
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kontinuerliga. När det gäller säkerheten utför Linköpings kommun ständigt förbättringar på 
våra cykelvägar, men det är nya uppmaningar som stadsplanerare möter varje idag och det 
finns lagar och regler som begränsar/fördröjer vårt utvecklingsarbete. 

     2. Vad tycker du är viktigast att göra för att uppnå en bra säkerhet och    
framkomlighet på cykelvägarna?  

Utöka/ prioritera snöröjningen och räta ut och skapa en likvärdig standard på nät nivå 
liknande det som görs utifrån nollvisionen på statliga vägnätet.  

3. Varför ser cykelolycksstatistiken ungefär det samma trots det stora arbetet som 
Linköpings kommun gör?   

Många olyckor har variabler som kommunen inte kan påverka men sedan finns det också dålig 
kunskap hur utformning av cykelvägar som påverkar olycksfallsstatistiken eller att 
implementeringen av det kommunen faktiskt vet om utformning inte funkar.  

4. vad behöver göras annorlunda?    

Genomföra arbetet med nollvisionen även för cyklister. Det vill säga att satsa lika mycket på 
cykelvägar som det satsas på bilvägarna, för att konkurrerar med andra trafikslag.   

5. vilka brister finns det i utformningen?   

Tvära svängar, ojämnt underlag, dålig sikt, dålig avrinning av vatten, dåligt utformande 
korsningar med biltrafik, kantstenar, löst grus, asfaltsprickor m.m. Linköpings kommun måste 
arbeta regelbundet med att förbättra vägarna. Till det behöver kommuner tillsätta mer resurser 
för utvecklingen av cykelvägar. 

6.Var sker de flesta olyckor och varför?  

Melanie Larson min kollega har kartor över olycksplatser som vi brukar studera. Varför det 
sker olyckor? Det är olika anledningar från en olycka till en annan. 

7.Vad behöver Linköpings kommun och Sverige göra för att komma upp i samma 
nivå som Danmark och Holland?  

Ta cykel på allvar och investera i olika cykelåtgärder men även göra det svårare och dyrare att 
ta bilen.   

8.Samarbetar ni med andra länder? Om ja, på vilket sätt?  

Ja, stadsplanerare på Linköpings kommun har föreläst på internationell vintercykelkonferens 
och deltar i forskningsprojekt.  

9.Framtida planer?  

Linköpings kommun håller på med att ta fram prioriterade cykelstråk som ska vara likvärdiga 
som dagens motorvägar för högsta kapacitet och bästa drift och underhåll.  
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Bilaga 4.  

Åtgärder som Linköpings kommun har gjort för att förbättra cykelvägarna kvalité. 

- Byggt nya cykelvägar. 
- Satt upp ny belysning 
- Skapat nya cykelkartor 
- Byggt nya cykelboxar  
- Byggt nya trafikköer 
- Har byggt om vägar till smalare vägar som en hastighetsdämpande åtgärd.  
- Satser numera mer på drift och underhåll under vintern.  

För mer detaljerad info om de projekten som har genomförts under de senaste åren besök 
följande länkar: 

- Pågående projekt i Linköpings kommun 

http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/byggprojekt/  

- Protokoll för alla beslut om projekt som har tagits i kommunen under perioden 2015 - 
2017 

http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-
demokrati/namnder/samhallsbyggnadsnamnden/  
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