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Abstract 

In today´s society we often discuss how to be more environmentally friendly and 
how to reduce emissions and other environmental damages that affects our planet. 
If Sweden is to be able to reduce the emissions it is important to review and modi-
fy our traffic system. Local authorities need to plan for a reduced proportion of 
car drivers and increase the proportion of cyclists.  This is especially important in 
urban central areas where cars usually are the main means of transportation, de-
spite the short travel distances. It is therefore of great interest to study how the 
bike paths should be designed to get as many as possible to use the bike instead. A 
bicycle highway i.e. a cycle path that takes precedence in the transport network, 
which is designed to enable higher speeds, could increase the proportion of bicy-
cle trips in cities. 

The purpose of the thesis was to increase the attractiveness of the bicycle as 
means of transportation. The aim of the thesis was to highlight important factors 
in the design of bicycle highways and to investigate different possibilities to bicy-
cle routes based on important destinations in Swedish cities. 

Three questions have been discussed in the thesis:  
- Which important target points are there in Swedish cities, and how can they be-
come more attractive for cyclists? 
- Which factors are important while designing bicycle highways? 
- How can a bicycle highway be successfully integrated in a typical medium-sized 
Swedish town? 

Methods used to answer the questions are literature studies, case study and basic 
sketching. 

The result show that the attractiveness of target points depends mainly on how 
well designed the network of the bicycle path is. It requires short lines, secure and 
safe roads with clear and continuous rotes.  At target points it is required that the 
bicycle parking is good sized and designed to enhance security and safety, this is 
especially important at larger target points in the city.  

In the design of bicycle highways we must take into account the four factors ac-
cessibility, security, orientation, and maintenance. It is important to focus equally 
on all factors to get an overall good design and ensure a large number of cyclists 
on the bicycle highways. 

The bicycle highway should provide a propensity for cyclist, whether they are 
traveling to the city centre, out to the surrounding areas or around the city centre. 
To get the best possible impact of a bicycle highway in the city, a combination of 
centre-oriented and circular routes would be the best solution. In this way it is 
possible to travel quickly and smoothly and to give bicyclists the highest priority 
throughout the city.  
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Sammanfattning 

I dagens samhälle diskuteras det hur vi ska kunna bli mer miljövänliga, minska 
koldioxidutsläpp och annan miljöförstöring som belastar vårt samhälle. För att 
Sverige ska kunna minska utsläppen krävs det bland annat att man ser över och 
ändrar landets trafiksystem. Det gäller för kommunerna att planera för en minskad 
andel bilister och öka andelen cyklister. Detta är speciellt viktigt i städers centrala 
delar där bilismen oftast är det främsta färdmedlet, trots korta resesträckor. Det är 
därför av stort intresse att studera hur cykelvägar bör utformas för att få så många 
som möjligt ska välja cykeln i första hand. En supercykelväg dvs. en cykelväg som 
har företräde i trafiknätet och som är utformad för att möjliggöra högre hastighet-
er, kan innebära en ökad andel cykelresor i städerna. 
 

Syftet med examensarbetet har varit att öka cykelns attraktivitet som färdmedel. 
Målet med examensarbetet har varit att belysa viktiga faktorer vid utformningen 
av supercykelvägar samt visa på olika sträckdragningsmöjligheter för supercykel-
vägar i svenska städer utifrån målpunkter. 
 

I arbetet har tre frågeställningar behandlats:  

• Vilka viktiga målpunkter finns det i svenska städer och hur görs de mer at-
traktiva för cyklister? 

• Vilka faktorer är viktiga vid utformning av supercykelvägar? 

• Hur kan man anlägga en supercykelväg i en medelstor svensk stad?  

Metoder som användes för att besvara frågeställningarna är litteraturstudier, fall-
studie samt enklare skissarbete.  
 

Resultatet visar att målpunkters attraktivitet till stor del beror på hur väl utformat 
cykelvägnätet är i helhet. Det krävs korta förbindelser, trygga och säkra vägar med 
tydliga och kontinuerliga sträckdragningar. Vid målpunkter krävs det att cykelpar-
keringar är väl tilltagna och utformade för att öka tryggheten och säkerheten för 
cyklister. Detta är extra viktigt vid större målpunkter i staden. 
 

Vid utformningen av supercykelvägar bör man ta hänsyn till de fyra faktorerna 
framkomlighet, säkerhet, orienterbarhet samt underhåll. Det är viktigt att satsa lika 
mycket på alla faktorer för att totalt sett få en bra utformning och en hög använd-
ning av supercykelvägen.  
 

Supercykelvägar ska tillföra en genhet för cyklister, oavsett om de ska färdas in till 
centrum, ut till omkringliggande områden eller runt staden. För att få bästa möj-
liga genomslagskraft av en supercykelväg i staden bör en kombination av centru-
morienterad och cirkulär sträckdragning vara den bästa lösningen. På så vis kan 
cyklisten färdas snabbt och smidigt med högsta prioritet i hela staden.  
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1 Inledning 
I rapporten undersöks och analyseras cykelnätet med fokus på utformning av su-
percykelvägar. Som en del av detta undersöks cykelvägars attraktivitet, lättillgäng-
lighet och framkomlighet. Karlstads kommun används som fallstudie. Rapporten 
har utförts som en del av högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsteknik med inrikt-
ning mot byggnadsutformning och arkitektur vid Jönköpings Tekniska Högskola.1  

 

1.1 Problembeskrivning 
Problembeskrivningen innehåller en beskrivning av bakgrunden till valt ämne 
samt kortfattad beskrivning av referenslitteratur. 

1.1.1 Bakgrund 

För att göra Sverige mer miljövänligt krävs det att man ser över och ändrar trafik-
strukturen i landet. I dagsläget är hälften av alla bilresor kortare än fem kilometer 
2, en sträcka kort nog för cykeltrafik. Det gäller att planera för en minskad andel 
bilister och öka andelen cyklister. Detta är speciellt viktigt i städers centrala delar 
där bilismen oftast tar överhandet, trots korta resesträckor. 

 

Kommuner har ett stort ansvar då de planerar för utformning av städer och dess 
trafikstruktur. Genom att se över trafikstrukturen och lägga större vikt vid cykeln-
ätet vad gäller god planering och utformning kan cyklandet göras mer attraktivt. 
Ett attraktivt och populärt cykelnät skapar liv och rörelse i stadsrummet och bi-
drar till en genuinare känsla i staden.  

 

En förutsättning för att människor ska välja cykeln istället för bilen är att cykelre-
san känns snabb, smidig och lättframkomlig. Cykelnätet bör tillföra en närhet till 
stadens funktioner och målpunkter och på så vis öka cykelnätets attraktivitet. Det 
är viktigt att cykelnätet anpassas efter stadens specifika utformning och dess mål-
punkter för att skapa genare och snabbare resor för cyklister. 

 

En ny typ av cykelväg supercykelväg som har samma funktioner som motorvägar för 
bilar kan innebära en ökad andel cykelresor i städerna. Denna typ av supercykelväg 
brukar även benämnas cykelmotorväg, bicycle highway eller bicycle superhighway 
och är likt motorvägar för bilar utformad för att minska antalet avbrott i resan, 
möjliggöra högre hastigheter samt skapa företräde i trafiknätet. Att anlägga denna 
slags cykelväg i städer kan innebära en ökad andel cyklister och cykelresor. Det är 
därför av stort intresse att studera hur supercykelvägar lämpligast bör utformas 
och anpassas till målpunkter för att så många som möjligt ska välja cykeln i första 
hand.  
                                                 
1 Jönköpings Tekniska Högskola, Byggnadsutformning med arkitektur 
2 Cykelfrämjandet, Cykeln är på väg tillbaka, 2011 
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1.1.2 Referensarbeten  

Cykelvägsproblematik med lösningar skriven av Viktor Berg och Anton Broberg Holm 
från Jönköpings Tekniska Högskola, år 2011, Byggnadsteknik. Examensarbetet 
utreder vanliga brister i svenska tätorters cykelnät och anger förslag på hur man 
kan lösa dessa.3 Utifrån en fallstudie på Skara kommun framkom det att vanliga 
problem i dagens cykelvägnät bland annat är dåligt vägunderhåll, osammanhäng-
ande cykelvägnät, otydlig skyltning samt dåligt utförda korsningar och överfarter. 
Undersökningen visade även att cyklisterna helst önskade ett kontinuerligt, säkert 
och trafikseparerat cykelvägnät för att möjligöra snabbare resor. 

 

Strategier för ett ökat gående och cyklande – en litteraturstudie om olika faktorers betydelse 
skriven av David Lindelöw från Lunds Universitet, år 2009, Institutionen för Tek-
nik och Samhälle. Examensarbetets rapport är den andra i ramprojektet HASTA 
(Hållbar Attraktiv Stad) gjord på Lunds tekniska högskola. Rapporten behandlar 
faktorer som påverkar graden av gående och cyklister. Fokus ligger på vilka fak-
torer som faktiskt har en bevisad effekt.4 Det framkom att undersökningar gjorda 
ur ett användarpersepektiv är den bästa varianten. En metod med mycket god 
pålitlighet är stated preference som innebär att de deltagande får välja mellan olika 
hypotetiska valsituationer. Utfrån studerad litteratur framkom det även att avstånd 
mellan start- och målpunkt samt tillfälligt väder var de två största påverkande 
faktorerna för cyklister och gående. 

 

Utvärdering av cykelfälts effekter på cyklisters säkerhet och cykelns konkurrenskraft mot bil 
skriven av Annika Nilsson från Lunds Universitet, år 2003, Institutionen för Tek-
nik och Samhälle. I doktorsavhandlingen utvecklas en metod för att utvärdera ef-
fekter av åtgärder avsedda för cyklister med fokus på säkerhet och konkurrens-
kraft i tätorter med fokus på cykelfält. Svårigheter med sådana utvärderingar tas 
upp samt förslag på hur dessa kan förbättras.5 Det gjordes ett flertal studier runt 
om i svenska städer där man analyserade olika sträckor före och efter anläggning 
av cykelfält. Av studierna framkom det se att de flesta cyklister upplever trafikmil-
jön som bättre och trivsammare efter införande av cykelfält. Cyklister upplevde 
även att de målade cykelfälten gjorde resan tydligare och snabbare. Sträckor med 
cykelfält upplevdes betydligt säkrare och hade bättre framkomlighet. Studien vi-
sade även på att cykelfält lämpligast bör anläggas på huvudgator samt att bilförare 
lättare upptäcker cyklister när dessa färdas på cykelfält. 

  

                                                 
3 V. Berg & A. Broberg Holm, Cykelvägsproblematik med lösningar, Högskolan i Jönköping, Tekniska 
högskolan i Jönköping, Byggnadsteknik, 2011 
4 D. Lindelöw, Strategier för ett ökat gående och cyklande – en litteraturstudie om olika faktorers be-
tydelse, Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle, 2009 
5 A. Nilsson, Utvärdering av cykelfälts effekter på cyklisters säkerhet och cykelns konkurrenskraft mot 
bil, Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle, 2003 
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 
I nedanstående rubriker presenteras syftet, målet och de frågeställningar som be-
svarats i arbetet. 
 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att öka cykelns attraktivitet som färdmedel. 

 

1.2.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att belysa viktiga faktorer vid utformningen av su-
percykelvägar samt visa på olika sträckdragningsmöjligheter för supercykelvägar i 
svenska städer utifrån målpunkter. 

 

1.2.3 Frågeställningar 

I arbetet behandlas tre frågeställningar:  
 

• Vilka viktiga målpunkter finns det i svenska städer och hur görs de mer at-
traktiva för cyklister?  

• Vilka faktorer är viktiga vid utformning av supercykelvägar? 
• Hur kan man anlägga en supercykelväg i en medelstor svensk stad?  

 

1.3 Metod 
Olika metoder användes för att besvara de frågeställningar som arbetet är grundat 
på. Den största delen har lagts på litteraturstudier för att undersöka vad som fanns 
skrivet om ämnet sedan tidigare samt att samla in information för det fortsatta 
arbetet med rapporten. Nedan följer en beskrivning av de olika metoder som har 
används för respektive frågeställning. 
 

1.3.1 Vilka viktiga målpunkter finns det i svenska städer och hur görs 
de mer attraktiva för cyklister? 

För att besvara frågeställningen gjordes en litteraturstudie på tidigare forsknings-
projekt, relevant litteratur samt synpunkter från organisationer och allmänhet.  
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1.3.2 Vilka faktorer är viktiga vid utformning av s upercykelvägar? 

För att besvara frågeställningen gjordes en litteraturstudie på tidigare forsknings-
projekt och relevant litteratur samt analyser utifrån denna information. En fallstu-
die, inklusive skissarbete gjordes på Karlstad kommun. 

1.3.3 Hur kan man anlägga en supercykelväg i en med elstor svensk 
stad? 

För att besvara frågeställningen gjordes en litteraturstudie på tidigare forsknings-
projekt och relevant litteratur samt genom analyser utifrån denna information. En 
fallstudie och skissarbete gjordes på Karlstads kommun. 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas genom att ej omfatta den ekonomiska aspekten vad gäller ut-
formning av cykelvägnätet. Ytterligare avgränsning i arbetet är att främst svenskt 
material studeras i litteraturstudien. Cykelfrågor och cykelproblematik är fokus i 
arbetet och andra trafikslag, som exempelvis biltrafik och kollektivtrafik, nämns 
endast för att visa skillnader mellan de olika trafikslagen. Studien är av övergri-
pande karaktär och inga detaljutformningar redovisas. 

 

1.5 Disposition 
I teoretisk bakgrund behandlas begreppsförklaringar som används i rapporten. Efter 
begreppsförklaringen visas hur aktuell cykelfrågan är i Sverige.  

Genomförandet beskriver det arbete som har utförts. En litteraturstudie med relevant 
litteratur och fakta följs av en fallstudie av Karlstad kommun och avslutas med ett 
skissarbete.  

Det tredje kapitlet, resultat och analys, redovisar resultatet på frågeställningarna som 
framkom utav genomförandet och utifrån detta görs analyser. 

Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser med rekommendationer för fortsatt 
arbete.



Bakgrund och förutsättningar 

10 

2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
Den teoretiska bakgrunden är till för att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i ar-
betet och de termer som används i rapporten. 

 

2.1 Begreppsförklaring 
En stads struktur växer oftast fram i relation till den terräng och miljö som finns 
på platsen. Sjöar, sankmark, höga berg eller bevarande av djur och natur är exem-
pel på faktorer som kan påverka hur vi bygger våra städer. Många städer har även 
vuxit fram längs med viktiga vägar och på så vis bildat linjära städer6. En annan va-
riant är den cirkulära staden7, även kallad radialplan8, och de båda olika stadstyperna 
visas i Figur 1 nedan. De röda och gröna punkterna motsvarar städernas centrum. 

 

 
Figur 1. Illustration över en linjär stad (orange) och en cirkulär stad (grön). 

 

 

Alla cykelvägar i en stad bildar tillsammans ett nät som benämns cykelvägnät9. Cy-
kelvägnätet består av olika nivåer, de vägar som har högst prioritet och där flest 
cyklister färdas kallas cykelhuvudled10. Ofta sträcker sig huvudleden genom hela sta-
den eller på väl utvalda leder varifrån man når de övriga cykelvägarna. Nivåerna 
under cykelhuvudleden har inte samma prioritet och inte heller samma krav på 
utförandet. 

  

                                                 
6 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
underlag, upplaga 2, 2007, s.65 
7 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
underlag, s.65 
8 Wikipedia, Radialplan 
9 Trafikverket, Vägars och gators utformning. Begrepp och grundvärden. 2012:199, s.21  
10 Trafikverket, Vägars och gators utformning. Begrepp och grundvärden, s.13 
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Avståndet mellan cykelvägarna i cykelvägnätet benämns som maskvidd11. Maskvid-
den kan vara olika beroende på vilken nivå i cykelvägnätet man studerar. Om 
maskvidden i cykelvägnätet är bra utförd innebär det att nätet är utformat för att 
avståndet mellan viktiga punkter i staden är det kortast möjliga, det vill säga att 
cykelvägnätet har en genhet12. Nämnda termer illustreras ytterligare i den enkla bil-
den, Figur 2 nedan. Den röda punkten är stadens centrum och de mörkblå linjer-
na demonstrerar cykelhuvudleder, de ljusblå och grå linjerna motsvarar övrigt cy-
kelvägnät med lägre nivå. 

 

 
Figur 2. Illustration över cykelvägnätet och dess olika nivåer. 

 

Under de senaste åren har en ny typ av cykelväg en s.k. supercykelväg13 uppkommit. 
Denna typ av cykelväg brukar även benämnas cykelmotorväg, bicycle highway eller 
bicycle superhighway och är likt motorvägar för bilar utformad för att minska antalet 
avbrott i resan, möjliggöra högre hastigheter samt ge företräde i trafiknätet.  Tan-
ken med supercykelvägar är att de ska tillföra en ny nivå till cykelvägnätet. Det vill 
säga att supercykelvägar skulle vara den högsta nivån och därefter cykelhuvudle-
derna och lokalnätet. 

 
När man förflyttar sig från en punkt till en annan finns det alltid en start- och 
målpunkt, oavsett om man går från köket till vardagsrummet i sitt eget hem eller 
om man reser till andra sidan jorden.  I samband med cykelplanering handlar det 
oftast om förflyttningar mellan områden eller platser i och omkring städer. I Figur 
3 kan vi tänka oss att en man vid namn Anders är hemma i sin villa och bestäm-

                                                 
11 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
upplaga 2, 2007, s.46 
12 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
s.46 
13 Wikipedia, Supercykelväg 
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mer sig för att åka till biblioteket för att låna böcker. Det innebär att hans start-
punkt14 är hans hem och målpunkten15 är biblioteket. Anders bestämmer sig för att 
ta cykeln och går för att hämta den ute i garaget innan han cyklar till bibliotekets 
cykelparkering och går därifrån in i byggnaden. Anders har därmed utfört sin resa 
och resesträckan16 är den sträcka han har färdats mellan start- och målpunkt. Hans 
huvudsakliga färdmedel var cykel eftersom den användes i störst utsträckning mel-
lan start- och målpunkt. Om Anders hade stannat vid en kiosk för att t.ex. köpa 
tidningen hade resesträckan delats upp i två delresor17. 

 

 
Figur 3. Illustration över start- och målpunkt med resesträcka. Foto från Eniro18 
 

 

För att planerare och andra intressenter ska kunna tyda människors behov och 
vanor vad gäller resor utförs ibland resvaneundersökningar19. En resvaneundersök-
ning, även förkortat RVU, kan inrikta sig på olika delar i resandet, exempelvis val 
av transportmedel, resans längd, start- och målpunkter etc. En nationell resvane-
undersökning genomfördes år 2005 till 2006 och förkortas RES 2005-200620. 

  

                                                 
14 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
s.58 
15 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
s.58 
16 Språkdata, Resesträckan 
17 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
underlag, s.46 
18 Eniro, Flygfoto, http://kartor.eniro.se/ (hämtad 2012-10-11) 
19 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
s.58 
20 Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersök-
ningen, 2007 
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2.2 Cykeln i Sverige 

2.2.1 Regeringens arbete 

I regeringens proposition (2012/13:25) Investeringar för ett starkt och hållbart transport-
system nämns ett flertal gånger vikten av att förbättra cykeltrafiken. Förhoppningen 
är att resor till fots samt resor med kollektivtrafik och cykel ska fördubblas till år 
2030. 21 

 

Om cykeltrafiken skriver regeringen bland annat att andelen korta resor måste öka 
samt att kollektivtrafik och resor med cykel bör ses som en kombinerad resa. Vid 
kombinerade resor är det mycket viktigt att cykelparkeringar är väl planerade och 
lättillgängliga vid anslutningspunkter med kollektivtrafik. Man belyser även vikten 
av att se över infrastrukturen och i större utsträckning ta med cykeltrafiken i pla-
neringen. I storstäder där tillväxten är stor är det extra viktigt med ett väl utbyggt 
cykelvägsnät eftersom cykeln tar mindre plats än bilen.  

 

Att regeringen anser att cykeltrafiksfrågan är aktuell och mycket viktig för Sveriges 
transportsystem, märks inte minst i följande citat: 

 

”Kollektivtrafik, gång och cykling kan förbättra kapaciteten och tillgängligheten i trans-
portsystemet samt bidra till möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och 
målet om hälsa.” 22 

”Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential att bidra till utvecklingen 
av ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem” 23 

 

2.2.2 Myndigheters arbete 

Trafikverket bildades år 2010 genom en sammanslagning av de tidigare myndig-
heterna Vägverket och Banverket. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för 
Sveriges transportsystem med vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Myn-
digheten ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och 
järnvägar i landet. Vägverket och Banverket (som sedan 2010 har gått upp i nybil-
dade Trafikverket) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och 
Boverket tagit fram Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Dokumentet består av två 
delar som behandlar trafikfrågor på olika nivåer. Den första delen24 beskriver pla-
neringsprocessen och föreslår bland annat hur man bör utreda trafikfrågor och  

                                                 
21 Regeringen, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, Proposition 2012/13:25, 2012 
22 Regeringen, s. 17. 
23 Regeringen, s.105. 
24 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad. 
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vilka olika typer av åtgärder som kan behövas göras i kommuner. Den andra de-
len25 består av sammanställd fakta och mer ingående information om olika trafik-
slag. I den andra delen föreslås även lösningar för faktorer som tillgänglighet, 
trygghet, hälsa, miljö samt trafiksäkerhet. I dagsläget används TRAST som un-
derlag vid trafikplanering av olika komponenter, bl.a. gatu- och vägplanering, i de 
flesta kommuner runt om i Sverige och på så vis har en slags standard på trafik-
lösningar skapats.  

 

2.2.3 Cyklandets intresseorganisationer 

Vid sidan av myndigheter arbetar många organisationer och föreningar aktivt för 
att lyfta fram cykelfrågor. Cykelfrämjandet och Svenska Cykelsällskapet (SCS) är 
de två största organisationerna som arbetar med att öka cyklandet i Sverige. Deras 
arbete riktar sig till myndigheter och allmänheten både på riksnivå och lokalnivå. 
Organisationerna har tydliga rekommendationer, krav och önskningar vad gäller 
utformning av det svenska cykelnätet. För att förtydliga sin sakfråga visar de en 
jämförelse, gjord av Stockholms Gatukontor år 2000, om hur kostnaden för en 
mil motorväg istället skulle kunna användas till cykelvägnätet.26 

 

Enligt jämförelsen kostar en kilometer motorväg 140 miljoner kronor. För en mil 
motorväg blir det alltså en hissnande summa på 1,4 miljarder kronor. En mil mo-
torväg kanske inte låter så mycket med tanke på den totala längden motorvägar 
och trafiken som flödas på den. Men om man istället lägger 1,4 miljarder kronor 
på cykeltrafiken kan man utföra många insatser på fler platser i landet, en liten 
ökning i budgeten för cykelfrågor kan göra stor skillnad.  Istället för en mil mo-
torväg kan man få ett av följande alternativ: 

 

- 10 000 km asfalterade småvägar (4 m breda á 140 000 kr/km)  

- 500 cykelbroar (4 m breda, 50 m långa á 2,7 milj. kr/st) 

- 333 cykeltunnlar (8 m breda, 40 m långa á 4,1 milj. kr/st) 

- 5 000 signalreglerade cykelöverfarter (á 270 000 kr/st)  

- 2 000 landskapscykelleder (komplett skyltade med kartor á 700 000 kr/st) 

- 2,5 milj. km sopad cykelväg två gånger per år (á 270 kr/km) 

  

                                                 
25 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
underlag 
26 Svenska Cykelsällskapet, En mil motorväg, 2000 
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Som jämförelsen visar är cykelvägar billigare att anlägga än bilvägar. Det är dock 
inte den enda fördelen med cykel.  Även i frågor som handlar om miljö, hälsa och 
utrymmesbehov har cykeln fördel framför biltrafik. Dessa fördelar har på senare 
tid börjat uppmärksammas allt mer och på flera håll i landet görs satsningar på 
cykeltrafiken. Cykelfrämjandet vill gärna uppmärksamma dessa satsningar på cy-
kelfrågor och utser varje år Årets Cykelfrämjarstad 27. De städer som har blivit ut-
sedda till Årets Cykelfrämjarstad under 2000-talet anges nedan. 

 
 

2011 – Malmö   2005 – Malmö 
2010 – Helsingborg  2004 – Halmstad 
2009 – Motala   2003 – Örebro 
2008 – Varberg   2002 – Linköping 
2007 – Stockholm stad  2001 – Lund 
2006 – Piteå   2000 – Eskilstuna  

  
 

2.2.4 Aktuella projekt och cykelsatsningar i Sverig e 

Trafikverket har under 2011-2012 arbetat med en förstudie till ett projekt där 
man studerar möjligheten att anlägga Sveriges första supercykelväg mellan Malmö 
och Lund. Förstudien syftar främst till att skapa en cykelväg där cykeln har före-
träde all annan trafik och viktiga ledord i projektet är tillgänglighet, framkomlighet 
och säkerhet. 28 

 

I Skåneregionen har man även arbetat med ett projekt vid namn Öresund som cy-
kelregion. Projektet startades 2010 och omfattar flera städer, bland annat Malmö, 
Lund, Köge och Köpenhamn. Tanken med projektet är att öka andelen cykelresor 
och höja cykelns status.29 

 

I Göteborg har man sedan 2010 satsat på ett projekt kallat Styr & Ställ30. Projektet 
är en ny typ av system för lånecyklar och har hittills varit väldigt framgångsrikt. 
Runt om i centrum har 51 stationer, med minst 20 lånecyklar per station, placerats 
ut. Vid stationerna finns det möjlighet att låna cykel via en slags stationsterminal 
som tar både bankkort eller säsongskort. Den stora fördelen med detta system är 
att cykeln kan lämnas in vid vilken station som helt i staden eftersom cykelstället 
automatiskt känner av en kod på cykeln. 

  

                                                 
27 Cykelfrämjandet, Årets Cykelfrämjarstad, 2011 
28 Vectura, Skåne kan få Sveriges första supercykelväg, 2012 
29 Cykelsmart, Öresund som cykelregion, 2012 
30 Göteborg, Styr & Ställ 
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Även i Karlstad satsas det på cykeltrafiken och det har gett resultat. Enligt en 
artikel i Nya Wermlands-Tidningen (NWT) från november 201231 hade cykelande-
len i Karlstad ökat med 7 procent jämfört med tidigare år. Mätningen utfördes då 
det var två månader kvar på året. Detta innebär att de 7 procenten kan komma att 
öka ytterligare vid slutet på året, då man har resultatet från hela årets cykelstatistik. 
Vid de två räkneverken som kommunen har placerat ut hade hela 752 000 passe-
ringar gjorts vid mätningstillfället. Ökningen kan till stor del bero på att man har 
förbättrat felande länkar i cykelnätet. 

                                                 
31 C. Wik, Allt fler Karlstadsbor cyklar till jobbet, NWT, november 2012 
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3 Genomförande 
Nedan presenteras hur arbetet har utförts för att besvara frågeställningarna. 
 

3.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien, den mest omfattande delen i examensarbetet, gjordes valet att 
studera relevant litteratur och samla in fakta från ett så brett perspektiv som möj-
ligt. Allmänheten har åsikter om cykelvägsproblematik och det kan vara en fördel 
att ta vara på dessa åsikter i arbetet. Litteraturstudien omfattar därför både rappor-
ter, tidigare examensarbeten och statliga publikationer men även information från 
hemsidor och tidningsartiklar.  

 

3.1.1 Cykeltrafikanten och dess vanor 

Under en längre tid har svenska städer planerats efter biltrafiken vilket har innebu-
rit att tätorterna glesats ut. Köpcentrum anläggs utanför stadskärnan och nåbarhet 
är viktigare än närhet. För cyklister innebär det en sämre tillgänglighet och ibland 
alldeles för långa avstånd mellan start och målpunkt varvid andra färdmedel an-
vänds istället för cykeln. För att göra cykeln mer attraktiv krävs det att man börjar 
planera med fokus mot stadskärnan och att cykelvägar ut till exempelvis köpcent-
rum utformas med stor omsorg. Planerar man med cykeln i fokus ger detta mer 
plats då en parkerad bil tar upp ungefär samma utrymme som 10 cyklar.  Mark 
som frigörs kan användas till mer attraktiva stadsmiljöer som exempelvis gågator, 
parker, torg och uteserveringar.32 Förutom att cykeltrafiken frigör mer utrymme i 
städerna innebär det även en ökad folkhälsa. I en brittisk studie från 1998 angav 
testpersonerna att de, efter sex månaders cyklande, hade fått en bättre stresstole-
rans samt ett ökat självförtroende och välbefinnande.33 

 

Nästan hälften av bilresorna Sverige är kortare än fem kilometer och cirka 70-80 
% av bilresorna är kortare än 3-4 kilometer.34 Det är korta sträckor där man med 
fördel kunde använt cykeln som färdmedel. Cykeln används endast i 12 % av alla 
personresor inom Sverige, någonting man hoppas kunna öka till närmare 75 % i 
framtiden.35  

  

                                                 
32 Vägverket, Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik, Enheten för planering av vägtransport-
systemet, 2000 
33 L.M Pearce et al, Cycling for a healthier nation, TRL-report 346, 1998, citerat i Vägverket, s. 42. 
34 Vägverket 
35 Svenska Kommunförbundet, Cykeltrafik i tätort – Kommunen planerar för ökad och säkrare cykel-
trafik, 1998. 
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En faktor som tydligt påverkar cykelanvändandet i landet är årsväxlingarna och 
speciellt vinterhalvåret med snö och is. Statistik visar att andelen cykelresor mins-
kar med mer än hälften under vinterhalvåret. Detta på grund av halka, nederbörd, 
låga temperaturer och bristande vägunderhåll.36 Ett flertal liknande undersökning-
ar tyder alla på samma sak: att vinterhalvårets väder minskar antalet cyklister dras-
tiskt. I Luleå och Linköping utfördes en undersökning år 1998 för att studera vin-
tercyklandet i två cykelstäder.  Undersökningen visade att cyklister använde cykeln 
på sträckor upp till fem kilometer under sommarhalvåret medan man på vinter-
halvåret högst cyklade 3km. Dessutom minskade antalet cyklister med hela 47 % 
under vinterhalvåret och vid nederbörd sänktes användandet ytterligare med 13 %.  
Undersökningen visade även att hela 43 % av de tillfrågade skulle cykla betydligt 
mer under vinterhalvåret om vägstandarden och vägunderhållningen var bättre.37 

 

Under 2012 genomförde SIFO en undersökning38 för att studera svenskarnas cy-
kelvanor beroende på olika faktorer, se bilaga 1. Undersökningen visade bland 
annat att andelen personer som tar cykeln till skola eller jobb, fyra dagar eller mer i 
veckan, minskar med 10 % på vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret. Ande-
len personer som tar cykeln för att göra ärenden, skjutas barn eller handla är större 
än de som tar cykeln till jobbet. På sommarhalvåret är det 33 % som använder 
cykeln vid dessa typer av ärenden och på vintern minskar andelen ner till 21 %, se 
Diagram 1 
 

Diagram 1. Andelen (%) som använder cykeln beroende på årstid och aktivitet 

 

                                                 
36 G. Öberg, G. Nilsson, H. Velin, P. Wretling, M. Berntman, K. Brundell-Freij, C. Hydén & A. Ståhl, 
Single accidents among pedestrians and cyclists. VTI meddelande 799 A, Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, Linköping, 1996, citerat i D. Lindelöw 
37 A. Bergström & R.  Magnusson,  Potential of transferring car trips to bicycle during winter, Trans-
portation Research Part A 37:649-66, 2003, citerat i D. Lindelöw 
38 SIFO, Svenskarnas Cykelvanor 2012, Svensk Cykling, 2012 
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Förutom väderväxlingar och årstider har även ärendet för vilket man utför resan 
samt resans längd en betydande faktor. En undersökning genomfördes i Södra 
Sandby, 1999, med fokus på människors resevanor. Från undersökningen fram-
kom det att cykeln användes mest för resor till arbetsplatsen följt av resor för in-
köp och fritidsaktiviteter, se Diagram 2. En liknande undersökning utförd i 
Malmö, 2003 visade att cykeln användes flitigast vid resor på 1-3 kilometer (20-
30%), se Diagram 3. Totalt sett är bilen det mest använda färdmedlet och det är 
endast på resor under en kilometer som bilen får lämna företräde för annat alter-
nativ.39  

 

Diagram 2. Färdmedelsfördelning för olika typer av ärenden40 

 

 

Diagram 3. Färdmedelsval beroende på reslängd41 

 
 
Ytterligare en faktor som kan påverka antalet cyklister är brisen på vägunderhåll-
ning. En undersökning gjord i Umeå visade att singelolyckor var den vanligaste 
typen av olycka för cyklister (75 %) och att hälften av dessa olyckor berodde på 
dåligt underhåll av cykelnätet. Det visade sig att snö/is och lösgrus på vägbanan 
samt sprickor/hål, ojämn beläggning och kantsten var de största orsakerna till 

                                                 
39 Banverket, Trafik för en attraktiv stad, underlag, s. 182. 
40 Banverket, Trafik för en attraktiv stad, underlag, s.183 
41 Banverket, Trafik för en attraktiv stad, underlag, s.183 
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dessa olyckor. En annan undersökning gjord i Göteborg och Lund visade att sing-
elolyckorna låg på 40-50 procent och att hälften av dessa olyckor berodde på då-
ligt underhåll och brister i utformningen.42 Genom att sköta cykelnätet bättre vad 
gäller underhåll kan således en stor del av olyckorna elimineras.   

 

Enligt den tidigare nämnda undersökningen utförd av SIFO43 cyklar 38 % mer än 
vad de gjorde för fem år sedan, 17 % cyklar mindre och 43 % har inte ändrat cy-
kelvanorna nämndvärt, se Diagram 4. Av de som cyklar mer idag än för fem år 
sedan angav 19,3 % att de gör det för hälsan, 15,5 % för motion och 14,9 % för 
att det är det snabbaste sättet att ta sig till arbetet, se Diagram 5. 

 

Diagram 4. Cykelanvändandet idag jämfört med 5år sedan, i procent 

 
 

Diagram 5. Anledningar till ett ökat cykelanvändande, i procent 

 

                                                 
42 Svenska kommunförbundet, s. 21. 
43 SIFO, Svenskarnas cykelvanor 2012 
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Vid frågan om vilka faktorer som skulle få fler att använda cykeln angav 33 % att 
de skulle cykla mer om det fanns fler cykelbanor än det gör idag. Man skulle även 
cykla mer om cykelbanorna blev bredare och med mindre trängsel (19 %) och om 
säkerheten förbättrades (17 %), se Diagram 6.44 

 

Diagram 6. Faktorer som skulle få fler att cykla i vardagen, i procent 

 
 
  

                                                 
44 SIFO, Svenskarnas Cykelvanor 
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De regeländringar som flest personer eftersträvar gällande cykelanvändandet är en 
hastighetsgräns på max 30km/h för biltrafik i stadskärnor. Man önskar även att 
mopeder ej skulle få köra på cykelbanor, att cyklister skulle få tillåtas cykla mot 
enkelriktat samt att cyklister skulle få företräde vid överfarter, se Diagram 745 
 
 
 

Diagram 7.  Alternativa regeländringar för cykeltrafik, i procent

 
  

                                                 
45 SIFO, Svenskarnas Cykelvanor 
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För att jobba mot ett bättre cykelvägnät och bidra med ett nytänkande vad gäller 
cykelproblematiken har Vägverket publicerat en nationell strategi för ökad och 
säker cykeltrafik.46 I den nationella strategin är man tydlig med att cykeln är ett 
färdmedel man bör satsa på i framtiden och anger fem insatsområden som är extra 
viktiga för att skapa ett bättre cykelvägnät; Infrastruktur, Organisation, Kunskaps-
uppbyggnad, Kommunikation och Uppföljning. Målet är att bidra med informat-
ion och förslag på hur dessa fem insatsområden kan utföras för att skapa ett bättre 
cykelvägnät i Sverige, se Figur 4. 

 

 

 

 
Figur 4. Insatsområden och åtgärder, cykelstrategin.47 

 
 

  

                                                 
46 Vägverket 
47 Vägverket, s.25 
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3.1.2 Cykelorganisationers arbete 

Svenska Cykelsällskapets krav på cykelnätet 

Svenska Cykelsällskapet (SCS) är en av de två största organisationerna som jobbar 
med att öka cyklandet i Sverige. Deras arbete riktar sig till myndigheter och all-
mänheten både på riksnivå och lokalnivå. Organisationerna har tydliga rekom-
mendationer, krav och önskningar vad gäller utformning av det svenska cykelnä-
tet. Nedan följer ett utdrag av de punkter som är mest relevanta vad gäller ut-
formning av supercykelvägar.48   

 

Tätort och storstad 

• Orienterbarheten på cykelvägnätet bör vara bättre. Det kan exempelvis 
handla om att namnge cykelstråk, färglägga cykelbanan och sätta upp tyd-
liga skyltar.  

• Bygg bekvämare och bredare cykelvägar med en jämnare vägbana, färre ni-
våskillnader och smidigare avspärrningsanordningar. 

• Anordna säkrare cykelöverfarter där cykeln har prioritet över bilnätet och 
där korsningar är väl upplysta. 

• Separera cykelvägnätet från biltrafiken där hastigheten på vägnätet är över 
30km/tim. 

• Bättre underhåll av cykelvägnätet.  

• Planera för en kombination av cykel och kollektivtrafik. Det kan innebära 
att tillåta cyklar på kollektiva färdmedel samt att ordna bättre cykelparke-
ringar i viktiga målpunkter som anknyter till kollektivtrafiken.  

• Bygg större genomfartsstråk för den lite snabbare cykeltrafiken.  

 

Utöver kraven ovan har Svenska Cykelsällskapet även angett konkreta problem 
med lösningsförslag.49 De mest relevanta redovisas nedan.  
 

Ett problem många cyklister nämner är den dåliga utformningen av cykelöverfar-
ter. Här önskar man en tydligare markering i vägbanan. Den traditionella marke-
ringen, se Figur 5. bör bytas ut och istället föredras heltäckande färgade fält. Det 
är viktigt att färgens yta blir grov så att halka undviks. Ännu bättre är det om 
cykelöverfarterna inte bara är markerade med färg utan även att cykelbanan är 
upphöjd likt ett farthinder. Detta för att göra färdriktningen extra tydlig och mar-

                                                 
48 Svenska Cykelsällskapet, Förslag i tätort och på landsbygd 
49 Svenska Cykelsällskapet, SCS:s åsikter i några detaljfrågor 
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kerad. Förslagsvis bör färgerna gul eller ljusblå användas då de syns väl och har en 
bra kontrast mot asfalten. Om en stad använder sig utav heltäckande färgade fält 
bör samma utformning och samma färg gälla i hela staden.  

 

Figur 5. Exempel på dålig markering vid cykelöverfart.50 

 
Cyklisterna önskar sig inte bara en tydligare markering på cykelöverfarterna, även 
problem med ljussignaler är vanligt. I dagsläget är många cykelöverfarter utfor-
made så att cyklisten måste stanna och trycka på knappen för att vänta på grönt. 
Ett enkelt sätt att göra dessa moment smidigare för cyklisten är att använda sig 
utav stödräcken som innebär att cyklisten kan sitta kvar på cykeln i väntan på 
grönt ljus. En ännu bättre lösning, framför allt där cykeltrafiken är stor, är att an-
vända detektorslingor som känner av cyklister och automatiskt slår på grönt ljus. 
Detta innebär att cyklisten slipper stanna och kan fortsätta sin resa utan onödiga 
stopp och utan att tappa rörelseenergin.  

 

Det finns flera olika varianter av cykelvägar och den variant som föredras är den 
dubbelriktade cykelbanan. Den dubbelriktade cykelbanan är lätt att se efter, an-
lägga och skylta men den medför även risker. För att förhindra frontalkollisioner 
är det viktigt att tänka på hur cykelbanan utformas. Det bör finnas en tydlig gräns i 
mitten på cykelbanan som visar färdriktningen, exempelvis kan en målad mittlinje 
eller stenrad användas. Cykelbanan bör dimensioneras för en bredd av fyra cyklis-
ter plus vingelutrymme. I de fall cykelbanan ligger nära en livligt trafikerad gata 
bör minst en meter säkerhetszon skilja cykelvägen från bilvägen. Om man inte kan 
uppfylla dessa krav föredras enkelriktad cykelbana.  

 

Ett billigare alternativ till cykelbanan är cykelfältet. Cykelfältets enda egentliga för-
del framför cykelbanan är att de är enklare att hålla rena eftersom de ligger i nivå 
med biltrafiken. I tätorter kan busskörfält och cykelfält samsas om samma ut-

                                                 
50 Cykla i Malmö, http://cyklaimalmo.blogspot.se/2008/03/exempel-p-mindre-bra-
cykelverfart.html (hämtad 2013-01-15) 
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rymme. Väljer man att anlägga cykelfält bör man tänka på att dessa placeras till 
höger om biltrafiken samt även höger om parkerade bilrader. Vid busshållplatser 
bör cykelvägar anläggas bakom busskuren för att förhindra krock med avstigande- 
och påstigande. I dagsläget finns det många hållplatser där man har kombinerat en 
GC-bana framför hållplatsen vilket alltså inte är att föredra. Det är viktigt att cy-
kelfältet är tydligt markerat. Detta kan ske genom en cykelsymbol i fältet och en 
färgad linje som skiljer biltrafiken från cykeltrafiken. Ännu tydligare blir det om 
hela cykelfältet markeras med en färg. 

 
Oavsett om man väljer att anlägga cykelbanor eller cykelfält finns det många pro-
blem, både på och runt vägen, som påverkar hur mycket man väljer att cykla. Ett 
problem som cyklister har nämnt i många år men som fortfarande finns i cykelnä-
tet är kantsten. Kantstenen upplevs ofta som ett problem vid på- och avfarter av 
cykelvägar, dels för att de utgör en nivåskillnad men även för att stenen blir hal vid 
vissa väglag. I regn och snö kan kantstenen ställa till med många olyckor då cykel-
däcket glider iväg på den glatta ytan. Vid torrt väglag kan den tidigare nämnda ni-
våskillnaden innebära att cykeldäcket blir kantstött och vint. Många cyklister anser 
att det enda alternativet är att ta bort kantstenen helt vid på- och avfarter från cy-
kelvägar. 
 

Förutom kantsten anses avspärrningar i form av bommar vara ett stort problem. 
Avspärrningarna är oftast till för att hindra bilister från att gena eller på annat sätt 
köra olovligt på cykelvägen. Tanken är god och man anser att bommar fortfarande 
borde användas. Det som däremot anses vara problemet med bommar är att de 
placeras på ett sådant sätt att cyklister måste stanna för att kunna ta sig igenom 
avspärrningen, se Figur 6. För att lösa problemet kan man antingen välja att fort-
farande använda två bommar men att placera de med ett sådant avstånd att cyklis-
ter lättare kan ta sig förbi eller endast en bom på ena sidan av cykelvägen. 51 

 

 
Figur 6. Exempel på hur bommar hindrar cyklisters framfart52 
 

  

                                                 
51 Svenska Cykelsällskapet, SCS:s åsikter i några detaljfrågor 
52 V. Berg & A. Broberg Holm, s.30 
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Svenska Cykelsällskapet anser även att cykeln bör kunna tas med på allmänna 
färdmedel. Det ska finnas bättre och fler cykelparkeringar vid viktiga målpunkter 
och man ska ha möjlighet att ta med cykeln på båt, buss och tåg. Däremot anser 
de inte att det är viktigt i stadstrafik som exempelvis stadsbussar, spårvagnar och 
tunnelbana där många korta resor sker. I de centrala delarna av städer bör cykeln 
vara det attraktivaste valet av transportmedel och därför är möjligheten att ta med 
cykeln vid resande med dessa trafikslag av mindre intresse.  

 

Cykelfrämjandets krav på cykelnätet 

Cykelfrämjandet är den andra stora organisationen som jobbar med att öka 
cyklandet i Sverige. Liksom Svenska Cykelsällskapet riktar de sig till myndigheter 
och allmänheten både på riksnivå och lokalnivå. Cykelfrämjandet har gjort ett 11-
punktsprogram för ökad cykling.53  I punkterna anger man bland annat att cykel-
trafiken måste få större resurser för att kunna bli bättre, säkrare och mer finförde-
lad. Ett tryggt och säkert cykelvägnät ökar andelen cyklister, främst andelen barn 
och ovana cyklister. 

 

Cykelfrämjandet anser även att staten och kommunerna måste börja integrera cy-
keln i planeringen i mycket större utsträckning än vad de gör i dagsläget. Cykel-
vägnätet bör vid planering väga lika tungt som biltrafiknätet. Man måste börja se 
nyttan av ökad cykling – både vad gäller hälsonytta och miljönytta. En annan vik-
tig aspekt som lyfts fram i 11-punktsprogrammet är kombinationen av cykel och 
kollektivtrafik. För att cykeln som färdmedel ska få så stor genomslagskraft som 
möjligt bör man planera för cykeln på tåg och bussar. I många länder, som t.ex. 
Tyskland, Danmark, Frankrike, Italien och Grekland är detta redan möjligt, dock 
inte i Sverige. Här måste det ske en stor förändring om Sverige ska kunna bli en 
lika stor cykelnation som exempelvis Danmark. 

Nedan följer en sammanfattning av viktiga aspekter som cykelfrämjandet tar upp i 
punkten; Sammanhängande och säkra cykelvägar. 

 

Säkerhet 

• Gång- och cykeltrafiken bör separeras och gemensam vägbana bör endast 
finnas på glesbebyggda områden eller där avstånd mellan målpunkter är så 
stora att gående nästan är obefintliga.  

• Cykelvägnätet måste utformas säkrare och underhållas bättre. Kantstenar, 
dålig asfaltering och övriga hinder bör förebyggas i så stor utsträckning 
som möjligt. 

• Korsningar och överfarter där cyklister blandas med biltrafik bör utformas 
för att minska bilisternas hastighet. 

                                                 
53 Cykelfrämjandet, Cykeln är på väg tillbaka, 2011 
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• Mopeder bör inte köras på cykelbanor.  

• Cykelnätet bör vara väl upplyst för en tryggare resa. Det är extra viktigt i 
korsningar och överfarter där cyklister korsar bilnätet. 

 

Framkomlighet 

• Cykelnätet bör vara tydligt skyltat med vägvisning och avstånd till olika 
målpunkter. 

• Cykelnätet bör dimensioneras för högre hastigheter än dagens 15km/tim.  

• Huvudnätet bör dimensioneras för hastigheter på 30km/tim. 

• Cykelhuvudleder bör ha prioritet över bilvägar.  

 

Sammanhängande nät 

• Cykelvägnätet ska vara snabbt, lättillgängligt och utan onödiga omvägar. 

• Cykelvägnätet ska utformas så att man lätt tar sig till viktiga målpunkter så 
som skola, arbete, bostad, servicecentra och fritidsaktiviteter. 

• Cykelvägnätet ska vara sammanhängande och maskvidderna bör vara om-
kring femhundra meter i tätorter. 

 

3.1.3 Förbättringsmöjligheter 

För att fler ska välja cykeln framför bilen krävs det att cykelvägnätet och cykelns 
prioritet i trafikfrågor förändras och förbättras. Man har länge vetat att bilanvän-
dandet är skadligt för miljön och med en ökad cykelanvändning skulle koldioxid-
utsläppen minska och folkhälsan öka. Fler cyklister är alltså bättre både för hälsan 
och för miljön. 

 

För öka cykelanvändandet måste cykelvägnätet bli bättre än det är idag. Svenska 
kommunförbundet anger i Cykeltrafik i tätort att attraktiviteten, säkerheten och 
genheten måste öka och att det bland annat kan ske genom att separera cykelnätet 
från biltrafiken. Enligt en enkätundersökning som genomfördes i Norrköping 
1997 ansågs det viktigast att anlägga cykelbanor längs med trafikerade bilvägar 
samt att separera gångtrafik från cykeltrafik. Andra faktorer som påverkade cykel-
användandet och som skulle få fler att cykla var borttagning av kantsten och bättre 
utformade trafiksignaler vid korsning med biltrafik.54 Bristande kontinuitet och  

                                                 
54 Svenska kommunförbundet, Cykeltrafik i tätort – Kommunen planerar för ökad och säkrare cykel-
trafik, 1998. 
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dåligt underhållna cykelvägar ett stort problem i svenska städer. Dessa problem 
skulle enkelt kunna lösas genom att prioritera cykelvägnätet bättre och genom att 
planera för en separering mellan både cyklister och bilister och cyklister och gå-
ende.55 

 

En undersökning i syfte att studera cyklisters resevanor visade att 8% av de 
tillfrågade cyklade oftare på grund av de utförda förbättringarna på den studerade 
försökssträckan. De åldersgrupper som hade påverkats mest av förbättringen på 
försökssträckan var de mellan 25-44 och 45-64år.56 Enligt Tabell 1. finns det 
många faktorer som ger en tydlig besvisad effek för cykelanvändandet. I huvudsak 
är det de externa faktorerna som klimat, väder, tid och ärende. Även individernas 
vanemönster och de resespecifika faktorerna som avstånd, trygghet, restid samt 
drift och underhåll har en tydlig effekt på cykelanvändandet. Utifrån tabellen kan 
man tydligt se att kommuners planering är mycket viktigt för anvädandet av cykel. 
Det krävs att cykelvägnätet utformas för att avstånden mellan målpunkter, dit man 
har sitt ärende, är utformade med genhet och att restiden blir korstast möjliga. Det 
är även viktigt att sköta drift och underhåll på cykelvägnätet för att klimat och 
väderpåverkan ska minska tex. kan detta ske genom att tidigt ploga cykelvägarna 
vid snöfall. Ett väl underhållet cykelvägnät skapar även en känsla av en säkrare och 
tryggare resa. 

 
 

Tabell 1. Identifierade faktorer och deras effekt på cykelanvändandet57 

Faktor   Tydlig effekt Antal källor   Faktor   Tydlig effekt Antal källor 
INDIVIDUELLA FAKTORER     

 
RESSPESIFIKA FAKTORER     

Kön & socioekonomi NEJ 1 
 

Avstånd 
 

JA 2 
Ålder & funktionalitet NEJ 4 

 
Restid 

 
JA 3 

Attityder 
 

NEJ 5 
 

Estetik 
 

NEJ 0 
Vanor 

 
JA 3 

 
Fysisk struktur NEJ 5 

Motion 
 

NEJ 3 
 

Detaljutformning NEJ 7 
Miljömedvetenhet NEJ 1 

 
Trafiksäkerhet/Upplevd risk JA 7 

Påverkanskampanj NEJ 2 
 

Trygghet 
 

JA 5 
  

  
  

 
Destination 

 
NEJ 2 

EXTERNA FAKTORER     
 

Drift och underhåll JA 3 
(säsongs-)klimat JA 4 

 
  

  
  

Tillfälligt väder JA 2 
 

  
  

  
Tid på dygnet JA 1 

 
  

  
  

Ärende   JA 2           

 

 

  

                                                 
55 V. Berg & A. Broberg Holm 
56 A. Nilsson 
57 D. Lindelöw, s.33. 
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Enligt vägverket är transportsystemets viktigaste funktion att skapa tillgänglighet 
till olika målpunkter. En ökad satsning på cykeltrafiken kan förbättra tillgänglig-
heten för många olika samhällsgrupper. I citatet nedan visas hur Vägverket och 
Boverket definierar tillgängligheten på olika sätt: 

 

 

”Boverket: Fysisk tillgänglighet – att kunna ta sig fram i staden ”hela resan” 
från start till mål utan att hindras av fysiska hinder eller oklara anvisningar.  

Social tillgänglighet – att ha kontakt med människor och kunna träffa vänner, 
kunna delta i kulturliv, ha och nå ett arbete etc. 

Psykologisk tillgänglighet – att förstå, uppfatta och våga använda staden, dess 
miljö och kulturvärde, service och andra utbud. 

Organisatorisk tillgänglighet – att ha tillgång till resmöjligheter, 
informationskällor och servicefunktioner i tid och rum så att hon kan planera 
och utnyttja sin tid väl. 

Ekonomisk tillgänglighet – att ha råd att använda erforderliga offentliga eller 
individuella färdmedel. 

Vägverket: Tillgänglighet är den lätthet med vilken medborgare, näringsliv 
och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter i samhället 
som de har behov av.”58 

 

 

Vid planering av cykelvägnätet måste stor vikt läggas vid tillgängligheten, när till-
gängligheten är god innebär det att människor kan nå sina målpunkter utan större 
svårigheter. Målpunkter kan exempelvis vara bostäder, arbetsplatser, skolor, ser-
viceanläggningar, shopping och fritidsintressen. Vårt resande påverkas till stor del 
av hur målpunkter är placerade och valet av färdmedel avgörs av tillgängligheten 
till målpunkter.  Närhet, koncentration och genhet är några av de viktigaste fak-
torerna för tillgängligheten. Även på korta sträckor händer det att människor väljer 
bilen framför cykeln på grund av att cykelvägen innebär en omväg till målpunk-
ten.59 

 

 

                                                 
58 Vägverket, s. 53. 
59 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad 
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Det finns en stor koppling mellan antalet cyklister till olika målpunkter och 
utförandet av cykelparkeringar vid dessa.60 Enligt en studie utförd av 
Naturvårdsverket, 200561 ansåg 28 % av de svarande att de inte cyklade på grund 
av den stora stöldrisken. En bättre utformad cykelparkering som känns trygg och 
säker skulle innebära en ökning av andelen cyklister. Faktum är att 
cykelparkeringar har en väldigt stor betydelse för att människor ska välja cykeln 
som färdmedel. Enligt Ljungberg et al, 198762 värderas tiden det tar att gå från 
cykelparkering till målpunkt fem gånger mer än själva restiden på cykel.  

 

 

För att fler ska välja att ta cykeln till målpunkter krävs det att cykelparkeringen är 
väl utförd och ligger på lämpligt avstånd. Ju högre kvalitet på cykelparkeringar 
desto längre tenderar människor att åka för nå sin målpunkt. I Tabell 2. redovisas 
avstånd gällande cykelparkeringar enligt svenska TRAST.63 I tabellen kan man 
avläsa att cykelparkering skall ske inom ett avstånd på 50 meter från målpunkten, 
oavsett var parkeringen finns i cykelnätet. Enligt Danmarks 
Cykelparkeringshåndbog64 bör avståndet för nattparkering vara mellan 35-100 
meter och vid dagsparkering max 35 meter. I den norska Sykkelhådboka65 
rekommenderas däremot 25 meter som lämpligt avstånd. Ett tydligt tecken på 
dåligt utförd cykelparkering eller för långt avstånd mellan parkering och målpunkt 
är när människor börjar ställa cykeln där de själva anser det lämpligt, oftast 
närmare målpunkten.66 

 

Tabell 2. Kvalitét avseende cykelparkeringens tillgänglighet67 

 
                                                 
60 D. Lindelöw 
61 Naturvårdsverket, Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder, Rapport 5456, 2005, 
citerat i D. Lindelöw  
62 C. Ljungberg, K. Brundell-Freij, U. Persson & L. Wallin, Cykeltrafik. En kunskapsöversikt. BFR 
Rapport R78:1987, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1987, citerat i D. Lindelöw 
63 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
underlag 
64 Dansk Cyklist Forbund, Cykelparkeringshåndbog, 2007, citerat i Trafikverket, Cykelparkering vid 
resecentrum, 2010 
65 Statens vegvesen, Sykkelhåndboka. Utformning av sykkelanlegg, Håndbok 233, 2002, citerat i Tra-
fikverket 
66 Trafikverket, Cykelparkering vid resecentrum 
67 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
underlag, s.212. 
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Närmast målpunkten kan cykelparkeringarna vara av enklare karaktär medan de 
längre bort får högre standard med exempelvis skärmtak och ramlåsning. Vid 
större målpunkter som exempelvis resecentrum, stadscentrum, bibliotek och sjuk-
hus önskas även möjlighet till lättare service och reparation.  

 

 

Enligt en undersökning vid Uppsala resecentrum år 2006 angav 73 % att de skulle 
använda möjligheten till service och reparation om det fanns på resecentrumet. En 
liknande undersökning utfördes i Stockholm år 2007, där undersöktes service-
behovet vid cykelgarage. 10 % angav att de inte skulle utnyttja möjligheten till ser-
vice, 30 % svarade att de inte visste och 60 % skulle använda möjligheten till ser-
vice. 

 

 

Utformningen av cykelparkeringar kan se olika ut beroende på behovet för den 
specifika platsen. I dagsläget finns det, förutom cykelgarage, även cykelboxar och 
cykelförråd vid cykelparkeringar. En cykelbox är ett större skåp där man kan låsa 
in sin cykel för skydd mot väder och stöld, se Figur 7.  

 

 

 

 
 Figur 7. Exempel på lås- och hyrbara cykelboxar.68  

 

 

  

                                                 
68 Trafikverket, Cykelparkering vid resecentrum, s.25 
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Den vanligaste cykelparkeringen är dock fortfarande markparkering som används i 
de flesta städer. Vid markparkering är hjulhållande cykelställ den vanligaste varian-
ten, se Figur 8 Enligt en undersökning i Stockholm69 anser man dock att ramlåsta 
cykelställ, se Figur 9, är att föredra. De är utformade så att man kan låsa fast cy-
keln i ramen och därmed minskar stöldrisken jämfört med det hjulhållande cykel-
stället. 

 
 

 
 Figur 8. En vanlig variant på hjulhållande cykelställ.70 

 
 
 

 

 Figur 9. Ramlåst cykelställ.71   

                                                 
69 E. Ericson, Att cykla i Stockholms innerstad, Stockholms gatu- och fastighetskontor, 2004, citerat i 
Trafikverket, Cykelparkering vid resecentrum 
70 Trafikverket, Cykelparkering vid resecentrum, s.34 
71 Trafikverket, Cykelparkering vid resecentrum, s.36 
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3.1.4 Framtidens supercykelvägar 

Vid utformning av cykelnätet bör man planera för tre olika nivåer. Den första ni-
vån, lokal nivå, förbinder lokala målpunkter som busshållplatser, skolor och buti-
ker. Den andra nivån, huvudnivån, förbinder stadsdelarna i staden. Den tredje 
nivån förbinder förorter och omkringliggande kommuner med den befintliga sta-
den, för långväga cyklister. På den tredje nivån eftersträvas ett cykelvägnät som 
tillåter högre hastigheter.72. Huvudnätet bör utformas för hastigheter på 30km/h 
och enligt det Danska Vägverkets idébok, Vejdirektortatet, 2000 bör maskvidden 
inte vara större än 500 meter. Lokalnätet bör utformas för hastigheter på 15km/h 
och ha betydligt mindre maskvidd. 73 En tydlig funktionsindelning av cykelnätet 
kan avläsas i Tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Funktionsindelning av cykelnätet74 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
72 Svenska kommunförbundet, s. 60. 
73 Trivector, Sammanhängande cykelvägnät, Rapport 2000:47, 2000, citerat i Banverket, Boverket, 
Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafik för en attraktiv stad, underlag, s.211 
74 Banverket, Boverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad, 
underlag, s.208. 
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Beroende på hur staden är uppbyggd kan cykelvägnätet se ut på olika sätt vilket 
exemplen med städerna Uppsala och Delft visar, se Figur 10. och Figur 11 . Båda 
alternativen har sina fördelar respektive nackdelar och måste analyseras utefter den 
stad man planerar sitt cykelvägnät. En kombination av de båda, beroende på 
stadsplanen, kan vara en lösning. Det viktigaste är att cykelnätet utformas för att 
skapa korta avstånd mellan målpunkter. 

 

Figur 10. Centrumorienterat   Figur 11.  Rutnätsformat cykelvägnät, 
cykelvägnät, Uppsala.75 Delft, Holland.76 

 

 

För att alla typer av trafikslag ska kunna samverka med varandra krävs det insatser 
i den fysiska planeringen. Hur trafiksystemet utformas beror på varje enskild stad 
och dess förutsättningar. En linjär stad har störst förutsättningar för kollektivtrafik 
medan en cirkulär stad gynnar cykeltrafik. I många städer krävs det i allmänhet en 
större satsning på gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik för att bilresor ska 
ersättas med miljövänligare alternativ. Trafiksystemets grundläggande uppgift är 
alltså att skapa god tillgänglighet för alla, oavsett val av färdmedel.  

  

                                                 
75 Svenska kommunförbundet, s.61. 
76 Svenska kommunförbundet, s.61. 
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På en övergripande nivå handlar tillgängligheten om det fysiska avståndet från 
start- till målpunkt, att lokalisera större verksamheter samt att skapa goda förut-
sättningar för cykeltrafik. Den idealiska staden, sett ur cykelperspektiv, är cirkulär 
och har en radie på 5-6 kilometer vilket innebär att en cyklist når centrum på 20-
25 minuter (15km/h). Den har en god genhet med cykelvägar som endast är 25 % 
längre än fågelvägen.77 I allmänhet är det en god idé att planera för förtätning av 
en stad istället för att låta den växa utåt.  

 

Ett bra exempel på en stad som har planerats utifrån cykeltrafiken i första hand är 
Houten i Nederländerna, se Figur 12. Houten byggdes helt från grunden på 1970-
talet och hade ungefär 30 000 invånare.  I mitten av stadens centrum ligger järn-
vägsstationen som har en central roll i stadens utformning. Staden är oval och har 
endast 2-4 kilometer i diameter vilket innebär ett avstånd på ca 1,5 kilometer till 
stationen, oavsett vart i staden man bor. Från järnvägsstationen går det centrala 
cykelstråket som har placerats i ett grönområde med kanaler och dammar. Inom 
varje stadsområde finns ett väl utvecklat cykelvägnät och man tar sig smidigt runt i 
stadens olika zoner. Här får cyklisterna både en attraktiv och trevlig miljö att fär-
das i samtidigt som målpunkterna ligger inom korta, gena vägar. Biltrafiken som är 
underprioriterad i staden har förflyttats ut ur stadens centrum för att hålla den 
bilfri. På platser där bil- och cykelnäten korsas har cykelnätet företräde. Genom en 
ringväg runt staden kan biltrafiken färdas från område till område. Mellan stadens 
områden finns inga bilvägar utan all biltrafik sker via ringvägen. Den här typen av 
stadsplanering gynnar cykeltrafiken och genom att biltrafiken underordnas väljer 
fler invånare att använda cykeln. Hela 90 % av invånarna cyklar eller går till järn-
vägsstationen.78 

 

 
Figur 12. Houten, Nederländerna. Huvudcykelstråk (svart linje), ringväg för bil med anslu-
tande regionala vägar (grå linje) samt järnväg (streckprickad linje) med station (S).79 

                                                 
77 Banverket, Trafik för en attraktiv stad, underlag, s.68.  
78 Vägverket, s. 63. 
79 Vägverket, s.63. 
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I Sverige har Trafikverket låtit utföra en förstudie över en eventuell supercykelväg 
mellan Malmö och Lund. I studien analyserades olika sträckdragningar samt förde-
lar och nackdelar som kunde vara av betydande faktor för att fortsätta arbetet med 
den eventuella supercykelvägen. I rapporten som publicerades 201280 anger man 
att målet är att en supercykelväg ska öka cyklandet på avstånd mellan 5-15 kilome-
ter. På grund av att supercykelvägar är ett relativt nytt uttryck finns det i dagsläget 
ingen standard för hur de bör utformas. I rapporten föreslår man dock att super-
cykelvägar bör ha en bredd på 3-5 meter och att vägbanan ska vara utförd för 
största möjliga komfort för cyklisterna. Man anser även att cykelvägen bör upp-
fylla vissa kvaliteter för att få kallas supercykelväg. De kvaliteter en supercykelväg 
bör ha enligt rapporten redovisas nedan. 

 

• Supercykelvägar ska förbinda målpunkter såsom bostadsområden arbets- 
och utbildningsplatser samt ansluta till knutpunkter för kollektivtrafik. 

• Supercykelvägar skall vara lätta att hitta för cykelpendlaren. 
• Supercykelvägar ska ge cykelpendlarna den snabbaste vägen mellan mål-

punkter utmed sträckan. 
• Snabb och ihållande cykling ska möjliggöras genom hög standard på ut-

formning och drift. 
• Supercykelvägar skall vara så direkta och med så få hinder och stopp som 

möjligt. 
• Det ska finnas utrymme för cyklisten att hålla sitt eget tempo. 
• Supercykelvägar ska utformas för att minimera antalet olyckor. 
• Cykelpendlarna ska känna sig trygga på sträckor utanför tätortsbebyggelse 

och ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
• Cyklisten ska känna sig prioriterad exempelvis genom hög standard och 

konsekvent skyltning. 
• Supercykelvägar ska bidra till att cykelturen till och från arbete eller studier 

uppfattas som en behaglig upplevelse av pendlaren. 
  

                                                 
80 J. Chan, R. Larsson, J. Sheik-Khalil, K. Lilja, J. Hällstorp, Supercykelväg, Malmö-Lund, Trafikver-
ket, 2012 
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3.2 Fallstudie 
I fallstudien har Karlstads tätort studerats med avseende på cykeltrafik. Nedan 
redovisas information om Karlstads satsningar på cykeltrafiken i dagsläget samt 
några resultat det har inneburit.  

 

3.2.1 Karlstads cykeltrafik 

Karlstad är Värmlands största kommun med en befolkningsmängd på ca 86 000 
invånare.81  Tätorten Karlstad är beläget vid Klarälvens utmynning i Vänern och 
har ett invånarantal på 61 700. Kommunen har under en längre tid satsat på att 
bygga ut sitt cykelvägnät för att öka antalet cyklister i staden. Man jobbar i första 
hand med att öka andelen gång- och cykelresor samt kollektivtrafik så att dessa 
mer miljövänliga trafikslag ska få en större genomslagskraft och en balans med 
biltrafiken ska infinna sig. För att lyckas med att öka andelen cyklister har kom-
munen valt att lägga stor vikt vid att studera strukturbildade lösningar inom sta-
den. Man har studerat människors olika val av färdmedel samt deras olika rörel-
semönster. 82 
 
 
Karlstad kommun har en vision om att växa till en stad med 100 000 invånare 
(Livskvalitet Karlstad 100 000) och det är av stor vikt att utveckla gång- och cy-
kelvägar samt kollektivtrafik för att kunna tillgodose en ökad befolkningstillväxt. 
Arbetet med cykelvägar har hittills inneburit bland annat att separerade gång- och 
cykelstråk finns i de flesta områden i staden och att dessa stråk är sammanhäng-
ande även på längre sträckor. Arbetet har även inneburit en ombyggnad av cent-
rum för att minska konflikter mellan bilister och cyklister.83 Kommunen har ut-
vecklat fem olika huvudcykelstråk som tillsammans binder ihop stadens olika de-
lar, se Figur 13. Varje stråk har fått en egen färg (blå, brun, gul, grön och röd) 
som gör det enkelt att orientera sig. I dagsläget bildar huvudstråken, tillsammans 
med övrigt cykelvägnät, en total sträcka på 25mil.84 

 

                                                 
81 Karlstad kommun, Hur många bor det i Karlstad?, 2012  
82 Karlstad kommun, Trafikplan Karlstad, 2012 
83 Karlstad kommun, Trafikplan Karlstad, 2012 
84 Karlstad kommun, Cykelvägar, 2013 
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Knivsta 507 32%
Malmö 451 25%
Karlstad 380 55%

Kristinehamn 305 21%
Österåker 278 0%
Luleå 265 55%
Järfälla 261 57%
Lund 248 33%
Nynäshamn 242 5%
Varberg 225 12%
Växjö 217 0%
Karlshamn 209 58%
Huddinge 190 0,27%
Linköping 190 50%
Motala 179 54%
Eskilstuna 168 10%

Helsingborg 163 38%
Ludvika 159 15%
Gävle 157 70%
Borås 156 34%
Göteborg 139 33%
Västerås 133 17%
Lidingö 115 27%
Mölndal 114 14%
Jönköping 109 29%
Falkenberg 108 4%
Botkyrka 108 55%
Ronneby 107 17%
Norrköping 103 19%

Östersund 103 41%
Borlänge 90 48%
Enköping 90 17%
Skövde 86 32%

Kommun
% Drift och 

underhåll

2011-2012 

[kr/inv.]

 
Figur 13. Karta över Karlstads olika cykelstråk.85  

Tabell 4. Medelinvestering 2011-
2012 och andel satsad på drift och un-
derhåll86 

Enligt Cykelfrämjandets Kommunvelometer, 201287 
har arbetet med cykelfrågor lett till att Karlstad 
i dagsläget är Sveriges fjärde bästa cykelstad. I 
undersökningen, som behandlar cykelfrågor ur 
många olika perspektiv, har Karlstad kommun 
hamnat i topp vad gäller satsad investering. 
Under 2011/2012 satsade kommunen i snitt 
380kr/invånare och år på infrastruktur och 
underhåll, se Tabell 4. Av de 380 kr/invånare 
lade kommunen 55 % till drift och underhåll.88 
Det innebär att 209kr/invånare gick direkt till 
att underhålla och förbättra cykelvägnätet. 
Jämför man med snittet för alla deltagande 
kommuner, 58kr/invånare, är det inte svårt att 
förstå varför Karlstad kommun hamnade i 
topp i undersökningen. Kommunen fick dess-
utom full poäng i kategorin Cykelpolitik och 
handlingsplaner, se Diagram 8.  

 

  

                                                 
85Karlstad kommun, cykelstråk 
86 Koucky & Partners AB, s.16 
87 Koucky & Partners AB, Cykelfrämjandets Kommunvelometer, Cykelfrämjandet, 2012  
88 Koucky & Partners AB, s.16 
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Diagram 8. Sammanställning av resultaten inom cykelpolitik89 

 

 

 
Den goda statistiken och en fjärdeplats i Cykelfrämjandets undersökning innebär 
att staden är på rätt väg med sin satsning på cykelfrågor men det finns fortfarande 
möjlighet att göra stora insatser för att öka cyklandet i Karlstad. Bland annat före-
slås att en tidig satsning inom samhällsplanering bör ske för att bättre kunna till-
godose tillgängligheten för cyklister. Man anser även att satsningar på cykelparke-
ringar måste ske för att förbättra och ändra standarden på hela cykelvägnätet. 
Även satsningar på att bygga bort olycksdrabbade korsningar, skapa en säkrare 
färd till/från hållplatser samt att öka säkerheten och tryggheten i allmänhet är frå-
gor som nämns i Trafikplanen.90   

 

I Karlstads strategiska plan91 anges bland annat tre mål gällande trafiksystemet. 
Dessa mål är: 

- ”Utveckla attraktiva gång- och cykelförbindelser inom och mellan tätor-
ter/stasdelar. 

- Andelen resor med gång- respektive cykel ska öka från 30 % (RVU 2004) 
till 35 % år 2015 och 40 % år 2020 

- Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstad som geogra-
fiskt område ska minska med 25 % mellan år 2008 och 2020.”92  

                                                 
89 Koucky & Partners AB, s.12. 
90 Karlstad kommun, Trafikplan Karlstad, 2012  
91 Karlstad kommun, Strategisk plan 2012-2014, 2012  
92 Karlstad kommun, Trafikplan Karlstad, 2012, s. 5. 
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I arbetet mot målen har kommunen föreslagit att cykelnätet delas in i tre katego-
rier: Stomnät, huvudnät samt lokalnät där vardera kategorin har egna kvalitets- 
och utformningskrav. I Figur 14. nedan visas ett förslag på ett övergripande stom-
linjenät. Stomlinjenätets syfte är främst att tillgodose resor mellan olika stadsdelar, 
ett så kallat ”tvärresande”. 93 

 

 

 
Figur 14. Föreslaget stomlinjenät för cykeltrafiken med komplettering i form av framtida bro-
förbindelse mellan Råtorp-Färjestad samt bro över Västra älvgrenen.94 

 

 

För att ytterligare komplettera kommunens arbete kan supercykelvägar anläggas 
som ett övergripande nät. Tanken med supercykelvägen är att den ska vara ännu 
mer övergripande och ha samma funktion som bilmotorvägar har för bilnätet. För 
att studera hur en supercykelväg skulle kunna anläggas i staden fortsätter arbetet 
med ett skissförslag. 

  

                                                 
93 Karlstad kommun, Trafikplan Karlstad, 2012 
94 Karlstad kommun, Trafikplan Karlstad, s.18. 
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3.3 Skissarbete 
Utifrån litteraturstudien och fallstudien av det befintliga området har ett skissar-
bete utförts. Skissarbetet syftar till att analysera olika typer av sträckdragningar för 
supercykelvägar på en övergripande nivå i Karlstad samt visa på olika problem 
med lösningsförslag. 

3.3.1 Målpunkter 

För att utreda var en supercykelväg kan anläggas i Karlstad skedde först en sam-
manställning av viktiga målpunkter.  Målpunkterna som studerades är sådana som 
har nämnts i litteraturstudien: skolor, arbetsplatser, idrotts- och motionsanlägg-
ningar, serviceanläggningar samt handelsplatser. Nedan precenteras varje mål-
punkt mer specifikt och anges på en karta över Karlstad. 
 

Skolor och universitet 

De skolor som studerades närmare i arbetet var gymnasieskolor och universitet. An-
ledningen till att grundskolor inte togs med i arbetet var pga. att det är skolor som 
ofta finns i varje område och därmed sker inte resor på längre sträckor på samma 
sätt som när man reser till gymnasieskolor och universitet. Det befintliga cykelnä-
tet bör kunna bidra med god framkomlighet till grundskolorna. 

 
I tätorten finns det tio olika gymnasieskolor, många av dessa ligger väldigt centralt 
och nära bra bussförbindelser. Karlstads universitet ligger däremot inte lika nära 
centrum. Karlstads gymnasieskolor samt universitetet är utmarkerade i Figur 15. 
Många studenter väljer att åka kollektivt eller cykla på grund av att de antingen 
inte har tillgång till bil eller för att det är för dyrt. Skapar man en bättre cykelför-
bindelse till universitetet kan det öka andelen cykelresor markant.  
 

 
Figur 15. Gymnasieskolor skolor och universitet i Karlstad. Grundkarta från Eniro.95 

                                                 
95 Eniro, Kartor, www.kartor.eniro.se (hämtad 2012-10-11) 
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Större arbets- och handelsplatser 

I Figur 16. redovisas de större arbets- och handelsplatserna i Karlstad. Av de ar-
betsplatser som är utmärkta på kartan är Karolinen (som är en större anläggning 
med olika affärsverksamheter) den enda faktiska byggnaden. De övriga markering-
arna är industriområden. De industriområden som markerats ut på kartan är Våx-
näs, Lamberget och Örsholmen.  

 
Större handelsplatser som har markerats ut är Bergvik köpcentrum, området vid Bil-
tema, centrum med dess köpcentrum Mitt i City, Duvan huset och 15-huset, samt det 
relativt nya området Välsviken.  
 

 

 
Figur 16. Större arbets- och handelsplatser i Karlstad. Grundkarta från Eniro.96 

 
 

 

  

                                                 
96 Eniro, Kartor, www.kartor.eniro.se (hämtad 2012-10-11)  
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Idrotts- och motionsanläggningar 
 
I Fel! Hittar inte referenskälla.. redovisas de större idrotts- och motionsanlägg-
ningarna i Karlstad. Små lokala gym redovisas inte. Från vänster är följande ut-
markerat: 

 

Skutberget som har flera motionsspår, fotbollsplaner, frisbeegolf, badmöjligheter 
samt gym. Skutberget är även en campingplats som lockar mycket folk under 
sommaren.  

 

Våxnäshallen är en idrottsanläggning med friidrottsbanor och inomhusplan för 
fotboll. Hallen är utgångspunkten för bland annat friidrottsgymnasiet, men även 
gymnastik samsas om platsen i hallen. Runt hallen finns flera fotbollsplaner och 
många motionsspår. I närheten av Våxnäshallen ligger även ett gym som ofta an-
vänds i samband med Våxnäshallen. 
 

Precis väster om E18 lig-
ger tre större hallar, Ting-
vallahallarna, (de är hop-
slagna till en markering på 
kartan). Hallarna rymmer 
bland annat lokaler för 
innebandy, badminton, 
squash, tennis, klätterväg-
gar, skatebordramper osv. 
I anslutning till hallarna 
finns även en stor isrink 
för bandyträning.  

Figur 17. Idrotts- och motionsanläggningar i Karlstad. 
Grundkarta från Eniro.97 

 

Öster om E18 ligger Tingvallastadion som är en friidrottsanläggning utomhus. På 
stadion tränas även fotboll och amerikansk fotboll.  

 

Vid området Färjestad är två idrotts- och motionsanläggningar utmarkerade. Den 
ena är Löfbergs Lila Arena (LLA) som är stadens hockeyarena. I anslutning till are-
nan finns ett större gym och motionsanläggning. Den andra anläggningen som är 
utmarkerad är stadens travbana.  

 

                                                 
97 Eniro, Kartor, www.kartor.eniro.se (hämtad 2012-10-11) 
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De övriga tre markeringarna är Mariebergsskogen med sina motionsspår och bad-
möjligheter, Sundsta Bad- och Idrottshus som rymmer både äventyrsbad, vanliga sim-
bassänger samt planer för innebandy eller liknande samt Örsholmens idrottsområde 
med sina fotbollsplaner. 

Serviceanläggningar 

Varje typ av serviceanläggning har fått en egen färg för att förtydliga olikheterna, 
se Figur 18. Följande anläggningar är utmarkerade: 

 

- Karlstads bibliotek 

- Resecentrum för busstrafik 

- Sjukhuset 

- Tågstationen 

- Vårdcentraler 

- Värmlands museum 

 

 

 
Figur 18. Serviceanläggningar i Karlstad (röd=centralsjukhuset, grön=resecentrum, 
orange=tågstationen, lila=bibliotek & museum, brun=vårdcentraler, stjärna=centrum) 
Grundkarta från Eniro.98 

  

                                                 
98 Eniro, Kartor, www.kartor.eniro.se (hämtad 2012-10-11) 
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Sammanställning av målpunkter 

Slutligen sammanställdes alla målpunkterna på en karta, se Figur 19., för att skapa 
en tydlig bild av området och för att lättare kunna undersöka lämpliga sträckdrag-
ningar för supercykelvägar.  

 

 

 
Figur 19. Sammanställning av målpunkter. Grundkarta från Eniro.99 

 

 

3.3.2 Sträckdragningar 

Sträckdragningen för supercykelvägar bör innebära att så många som möjligt når 
så många målpunkter som möjligt på så kort resesträcka som möjligt. Utifrån detta 
och med den tidigare samanställda kartan med målpunkter studerades möjligheten 
till supercykelvägar utifrån tre olika sträckdragningsalternativ: 

 

• Supercykelväg längs med järnvägen 

• Centrumorienterad sträckdragning 

• Cirkulär sträckdragning 
  

                                                 
99 Eniro, Kartor, www.kartor.eniro.se (hämtad 2012-10-11) 
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Supercykelväg längs med järnvägen 

En av fördelarna med en supercykelväg längs med järnvägen är framkomligheten 
det innebär. Järnvägen är utformad med största prioritet och att låta en supercy-
kelväg löpa längs med järnvägen skulle innebära att supercykelvägen får samma 
prioritet och framkomlighet. I Figur 20. visas järnvägen i Karlstad och en eventu-
ell sträckdragning längs med den.  

 

I Karlstad är järnvägen dock upphöjd på ett flertal broar och detta innebär att su-
percykelvägen skulle få många av- och påfarter i backar, något som bör undvikas. 
Ett annat problem är sträckdragningen öster om centrum. Här löper inte järnvä-
gen längs med några målpunkter vilket innebär att en supercykelväg skulle tappa 
sin funktion. På sträckan mellan Våxnäs och Råtorp går järnvägen inne i ett stort 
skogsparti utan närhet till bostäder eller liknande. En supercykelväg längs denna 
sträcka skulle kunna kännas alldeles för osäker och därför inte utnyttjas på det sätt 
som det är tänkt. 

 
 

 
Figur 20. Förslag på sträckdragning längs med järnvägen i förhållande till målpunkter (Svart-
streckad linje = järnväg, röd linje = supercykelväg). Grundkarta från Eniro.100 

  

                                                 
100 Eniro, Kartor, www.kartor.eniro.se (hämtad 2012-10-11) 
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Centrumorienterad sträckdragning  

Med centrumorienterad sträckdragning menas i detta fall en streckdragning in mot 
centrum, likt ett spindelnät. Med denna typ av sträckdragning förs supercykelvä-
gen in till centrumskärnan vilket innebär att man når många målpunkter utifrån en 
snabb och lättframkomlig cykelväg som löper tvärs igenom centrum. I Figur 21. 
redovisas tre olika möjligheter för sträckdragning in mot centrum. Den svarta lin-
jen löper från stadens västra delar, genom centrum och upp till universitetet. Den 
röda linjen löper från Färjestad längs med älven och vidare in till centrum för att 
sedan fortsätta söderut. Den blå linjen redovisar möjlig sträckdragning för att 
koppla ihop supercykelvägen med Hammarö kommun som ligger söder om Karl-
stad. Hammarö centrum ligger ungefär en mil utanför Karlstad och många pendlar 
mellan dessa kommuner. Av den anledningen kan man med fördel koppla ihop 
både den röda och blå linjen med Hammarös cykelvägnät. 

 
 

 
Figur 21. Förslag på centrumorienterad supercykelväg i förhållande till målpunkter. Tre linje-
dragningar: svart, röd och blå, visar möjliga varianter. Grundkarta från Eniro.101 
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Cirkulär sträckdragning  

Med cirkulär sträckdragning menas i detta fall en sträckdragning som löper runt 
centrum. Taken med detta är att den cirkulära sträckdragningen möjliggör ett lät-
tare och snabbare sätt att ta sig från område till område via resor ”på tvären”. Från 
supercykelvägen sträcker sig stomnätet åt båda riktningar, såväl in till centrum som 
bort från centrum till omkringliggande områden. Tanken med denna sträckdrag-
ning är att till större del möjligöra tvärresor eftersom det redan idag finns många 
bra förbindelser in mot själva centrum. På det viset kan en cyklist, som ska från ett 
ytterområde till ett annat, undvika centrum och ta en väg som kanske är både 
snabbare och säkrare.  I Figur 22. redovisas ett förslag till cirkulär sträckdragning i 
Karlstad. I förslaget med den vita sträckdragningen är avståndet från supercykel-
vägen till centrum aldrig mer än 4 kilometer medan den gröna linjedragningen 
innebär ett maxavstånd på 3 kilometer. 

 

 
Figur 22. Förslag på cirkulär supercykelväg i förhållande till målpunkter. Två linjedragning-
ar: vit och grön visar möjliga varianter. Grundkarta från Eniro.102 
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Sammanställning av sträckdragningar 
För Karlstad är den sträckdragningsvariant som skulle innebära att så många som 
möjligt når så många målpunkter som möjligt på så kort resestrecka som möjligt 
en kombination av centrumorienterad och cirkulär sträckdragning. I denna variant 
leder supercykelvägen inte bara in mot centrum utan möjliggör även en smidigare 
resa mellan omkringliggande områden. I Figur 23. redovisas ett förslag med både 
cirkulär och centrumorienterad sträckdragning. I figuren kan man se att supercy-
kelvägen har dragits en bit från stadens centrum och på så vis undviks konflikter 
med de gående som befinner sig på stadens gågator. Förslagsvis kan en knutpunkt 
för supercykelvägen istället vara vid muséet/biblioteket och därifrån kan cyklister 
ta sig den 500 meter långa vägen in till centrum via den redan befintliga cykelvä-
gen. Genom att anlägga supercykelvägens knutpunkt en bit från stadens centrum 
kan cyklister få ut det bästa möjliga av supercykelvägen oavsett om man ska in till 
centrum eller om man ska ta sig till ett område bortanför centrum.  
 
 
Figur 23. visar även hur supercykelvägen skulle kunna förlängas ut till områden 
längre bort från centrum. Dels kan en förlängning göras åt väster ut mot Skutber-
get samt åt norr förbi Råtorp och ut mot Skåre. Åt öster kan supercykelvägen för-
längas ut mot Alster och Skattkärr och åt söder kan den förlängas med två sträck-
dragningar ut mot Hammarö kommun. 

  

 

 

Figur 23. Förslag på en kombination av centrumorienterad och cirkulär sträckdragning i för-
hållande till målpunkter. Grundkarta från Eniro.103 
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3.3.3 Granskade punkter 

Utifrån den kombinerade sträckdragningen på supercykelnätet genomfördes en 
studie på utvalda punkter i nätet, se Figur 24. Varje plats utvärderades och däref-
ter genomfördes förslag på hur supercykelvägen skulle kunna anläggas på just den 
platsen. 
 
 
 

 

Figur 24. Punkter i supercykelnätet som har granskats närmare. Grundkarta från Eniro.104 
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Korsning vid Lamberget  

Korsningen vid Lamberget är en mycket trafikerad korsning med tung trafik som 
färdas in till industriområdet på Lamberget. Korsningen är i dagsläget bra utfor-
mad med stoppljus och en bred gc-väg som fortsätter ut mot Örsholmen via en 
bro. Övergången mellan gc-vägen och bron är jämn utan kanter eller nivåskillna-
der.  

 

För att skapa en supercykelväg längs denna sträcka bör korsningen förbättras på 
flera olika sätt. Först och främst måste cykelbanan separeras från gångbanan ge-
nom tydliga markeringar på marken. I Figur 25. föreslås att supercykelvägen må-
las ljusblå för att skapa en extra tydlighet. Det krävs även att supercykelvägen 
breddas till 4 meter och därför måste bron bli bredare för att göra plats för den 
nya gångbanan (gråmarkerad i figuren). 

 

För att bilister ska uppmärksamma korsningen med en supercykelväg bör överfar-
ten vara upphöjd och på så vis blir den ett farthinder för biltrafiken. Det stopljus 
som finns i dagsläget bör kompletteras med en detektorslinga för att cyklisterna på 
supercykelvägen automatiskt ska få företräde i korsningen och på så vis slippa 
stanna. 

 

 

 
Figur 25. Korsning vid Lamberget med lösningsförslag. 
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Grönområde vid Kroppkärr 

Vid grönområdet i Kroppkärr finns det en gc-väg som löper till höger om bilvä-
gen och längs med strandkanten vid kroppkärrssjön. Det är en del av cykelnätet 
med gott om utrymme för gående och cyklister.  

 

För att skapa en supercykelväg bör man separera det gående från cyklisterna, se 
Figur 26. Lämpligtvis bör man behålla den befintliga gc-vägen och använda den 
som en gångväg (gråmarkerad i figuren) för att sedan anlägga supercykelvägen 
bredvid. Det finns gott om utrymme mellan den befintliga gc-vägen och strand-
kanten och detta kan man utnyttja genom att separera gångbanan med supercykel-
vägen med någon meter mellan de två vägarna. Detta skapar en tydligare marke-
ring och separering mellan de olika trafikslagen och metoden bör användas på alla 
de platser där det finns utrymme för detta.  

 

 

 
Figur 26. Grönområde vid Kroppkärr med lösningsförslag. 
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Borgmästarbron 

Borgmästarbron är en del av motorvägen E18 som löper genom Karlstad. Själva 
bron förbinder stadens västra och östra delar med varandra. I dagsläget är bron 
utformad med en gc-väg på ena sidan av motorvägen. De gående tar sig upp till 
bron genom trappan som syns i Figur 27. medan cyklisterna får åka i en lång upp-
försbacke som försvinner ut i bildens vänstra kant. Det innebär en onödig lutning 
och en för lång omväg för att vara godkänt som supercykelväg. 

 

För att skapa en supercykelväg ges förslaget att bygga en ny, lägre bro som endast 
rymmer supercykelvägen och är omkring 4 meter bred. En ny bro skulle innebära 
att man separerade de gående och cyklisterna, inte bara genom en vägmarkering 
utan även genom nivåskillnader. Som figuren visar bör supercykelvägen löpa till 
höger om gångvägen för att smidigt kunna vika av över älven och samtidigt behål-
ler de gående sin koppling till den redan befintliga trappan. Här finns det två fak-
torer som är viktiga att fundera över, dels är det viktigt att undersöka hur låg su-
percykelbron kan vara för att inte störa eventuell båttrafik på älven. En så låg bro 
som möjligt är absolut bäst eftersom det innebär en mindre lutning för cyklisterna. 
Den andra faktorn som är viktig att tänka på är skyltning och tydlighet för de som 
fortsätter rakt fram, förbi bron. Eftersom supercykelvägen svänger bör det tydligt 
markeras att banan bortanför supercykelvägen är en vanlig gc-bana och ingår i 
standardnätet. I figuren ges ett exempel på hur man tydligt kan ange av- och påfar-
ter till supercykelvägen genom rutor som blir mindre och mindre medan de löper 
från supercykelvägen och in på den gemensamma gc-vägen.  

 

 

 
Figur 27. Borgmästarbron med lösningsförslag. 
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Korsning vid Våxnäsgatan 

Korsningen vid Våxnäsgatan är i dagsläget en korsning mellan en infart i bilvägnä-
tet och en gc-väg med markeringar enligt vänstra bilden i Figur 28. För att an-
passa platsen efter en supercykelväg bör korsningen lämpligtvis höjas upp för att 
skapa ett farthinder för bilister och på så vis väcka deras uppmärksamhet på den 
korsande supercykelvägen. Hela den befintliga gc-vägen bör breddas så att cyklis-
ter och gående kan skiljas åt genom den tydliga färgen på supercykelvägen.  För att 
skapa ytterligare framkomlighet och prioritet bör korsningen utformas med stopp-
ljus och detektorslinga så att cyklisterna automatiskt får grönt ljus och slipper 
stanna.  

 

 

 
Figur 28. Korsning vid Våxnäsgatan med lösningsförslag. 
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Korsning med Karl IX:s gata 

Karl IX:s gata är en av stadens mest trafikerade gator och den löper från Våxnäs, 
över älven och förbi järnvägsstationen. Karl IX:s gata är utformad med tre filer i 
båda färdriktningarna och vid brosluten korsas gatan av andra stora gator. Det 
innebär att det vid brosluten finns stora fyrvägskorsningar med mycket biltrafik 
som inte lämpar sig för cykeltrafik. I dagsläget har man låtit en gc-väg löpa under 
denna gata, precis vid broslutet.  

 

Att låta gc- vägen löpa under bilvägen är en mycket bra lösning då gående och 
cyklister slipper den tunga trafik och den risk det skulle medföra att färdas tvärs 
över Karl IX:s gata. För att den befintliga gc-banan ska uppfylla önskade funkt-
ionskrav för en supercykelväg krävs det att vägen breddas och att man separerar 
gående och cyklister, se Figur 29. En breddning av supercykelvägen innebär att 
gångbanan förskjuts ut mot älven. Liksom i de tidigare fallen bör supercykelvägen 
markeras med en tydlig färg.  

 

 

 
Figur 29. Korsning vid Karl IX:s gata med lösningsförslag. 
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Våxnäsgatan, del 1 

Mellan korsningen med Karl IX:s gata och centrum finns en befintlig gc-bana med 
Klarälven på den dess högra sida. Gc-banan är placerad nära bilvägen och en stor 
grönyta är frigjord mellan gc-banan och älven.  Den befintliga gc-banan fungerar 
bra i dagsläget men för att bli en supercykelväg krävs det att banan breddas till 
cirka 4 meter och lämpligtvis bör en ny gångväg anläggas mellan supercykelvägen 
och älven, se Figur 30. Alternativt kan de gående hänvisas till andra sidan bilvä-
gen där det i dagsläget finns en trottoar, dock vore det synd att inte utnyttja det 
vattennära läget. 

 

 
Figur 30. Våxnäsgatan, del 1 med lösningsförslag. 

 

Våxnäsgatan, del 2 

Närmare centrum blir utrymmet mellan bilvägen och älven (som nämns i Våxnäs-
gatan, del 1) betydligt smalare.  Här finns det ingen möjlighet att lämna mellanrum 
mellan bil- och supercykelväg eller mellan gång- och supercykelväg. Fortfarande 
placeras supercykelvägen närmast bilvägen och den befintliga gc-vägen breddas 
för att skapa nödvändigt utrymme. För att tydligt visa gränsen mellan gående och 
cyklister bör supercykelvägen vara grönmarkerad och för att skydda cyklisterna 
bör ett räcke placeras mellan supercykelvägen och bilvägen, se Figur 31. 

 

 
Figur 31. Våxnäsgatan del 2 med lösningsförslag. 
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Överfart vid teatern 

I dagsläget kommer gc-banan, som nämns i Våxnäsgatan del 1 och del 2, upp från 
vänster i bild och löper över bron varifrån kortet är taget, se Figur 32. Den befint-
liga gc-banan består av kullersten ända fram till det att bron börjar och vid början 
av bron delas gående och cyklister upp med en skiljelinje. De gående hänvisas till 
banan längs med broräcket och cyklisterna hänvisas till den delen av banan som 
ligger närmast bilvägen.  

 

Sträckdagningen för supercykelvägen löper från den befintliga gc-vägen och tvärs 
över bilvägen för att sedan fortsätta bort mot muséet och biblioteket. Eftersom 
det i dagsläget inte finns någon överfart för gående och cyklister här krävs det att 
man skapar en helt ny korsning. Likt tidigare korsningslösningar krävs det att su-
percykelvägen är tillräckligt bred och att cyklisterna får företräde med hjälp av de-
tektorslingor och stoppljus. Överfarten bör höjas upp så att det blir ett farthinder 
för bilisterna. Kullerestenen bör tas bort och ersättas av asfalt för att cyklisteran 
ska få ett jämnt och säkert underlag För att ta sig in mot centrum krävs det att 
man tar sig över bron och där bör utformningen förbli som i dagsläget. I Figur 
32. och Figur 33. visas förslaget på hur korsningen skulle kunna utformas och 
samtidigt visas hur gång-och cykelbanan över bron är separerad i dagsläget och 
som den borde se ut fortsättningsvis.  

 

 
Figur 32. Överfart vid teatern med lösningsförslag. 
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Figur 33. Separering mellan supercykelväg och gc-nät. Foto från Eniro.105 

 
 

Bro över till Muséet och Biblioteket  
I slutet av kapitel 3.3.2 Sträckdragningar nämns det att supercykelvägen bör dras en 
bit från stadens centrum för att på så vis undvika trängsel med människor som 
vistas på stadens gågator. I Figur 34. visas hur en ny bro för supercykelvägen 
skulle kunna möjligöra en smidig och gen sträckdragning för cyklisterna Den 
svarta ringen i figuren visar vart korsningen som diskuterades i Överfart vid teatern är 
placerad och hur supercykelvägen är tänkt att fortsätta bort till muséet och biblio-
teket. Den nya bron skulle med fördel kunna utformas för att göra plats åt de gå-
ende och på så vis skapa en genare väg även för dem. Liksom vid lösningsförslaget 
för Borgmästarbron är det även här viktigt att se över hur låg bron kan vara för att 
inte störa eventuell båttrafik, för cyklister är det bäst att ha en så låg bro som möj-
ligt.  
 
 

 

Figur 34. Bro över till Muséet och Biblioteket. Foto från Eniro.106 

 

 

                                                 
105 www.kartor.eniro.se 
106 www.kartor.eniro.se 
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4 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet på frågeställningarna som är baserade på genomfö-
randekapitlet. 

 

4.1 Vilka viktiga målpunkter finns det i svenska st äder 
och hur görs de mer attraktiva för cyklister? 
 

4.1.1 Viktiga målpunkter 

En målpunkt är den plats man är på väg till när man startar sin resa, med andra 
ord är målpunkten destinationen för resan. 

Nedan presenteras vanliga målpunkter i städer i alfabetisk ordning: 

• Affärer och shopping 

• Arbetsplatser 

• Bostäder 

• Busstationer 

• Frilufsliv. Ex. badplatser, parker etc. 

• Idrotts- och fritidsanläggningar 

• Knutpunkter för anslutning med kollektivtrafik 

• Nöje och kultur. Ex. bibliotek, bio, museum etc. 

• Sjukhus och vårdcentraler 

• Skolor 

• Tågstationer 

 

4.1.2 Attraktivare målpunkter 

För att målpunkter ska bli mer attraktiva för cyklister krävs det goda cykelparke-
ringsmöjligheter i anslutning till dessa. Cykelparkeringen skall placeras inom 50 
meter från målpunkten och kännas som en trygg och säker plats för att lämna sin 
cykel. En väl utformad cykelparkering innebär att folk är villiga att cykla längre 
sträckor för att ta sig till målpunkten. Med väl utformad cykelparkering menas en 
parkering där det alltid finns platser lediga, där cykeln kan placeras i skydd från 
väder och vind, exempelvis under skärmtak, samt där ramlåsta cykelställ används. 
Vid större målpunkter som exempelvis buss- och tågstationerna bör det även fin-
nas tillgång till lättare service och reparation.  
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Cykelvägen till målpunkten påverkar också attraktiviteten. Det krävs att cykelvä-
garna är utformade med kontinuitet och genhet mellan målpunkterna för att öka 
attraktionen till målpunkterna. Även faktorer som hela och säkra cykelbanor samt 
ett ordentligt underhåll, framförallt vintertid, påverkar målpunkterna. 

 

4.2 Vilka faktorer är viktiga vid utformning av sup er-
cykelvägar? 
Supercykelvägen bör ha den högsta nivån i cykelnätet varvid stomnät, huvudnät 
och lokalnät följer i turordning. Tanken med en supercykelväg är att den skall vara 
snabb, smidig och lättframkomlig samt utformas för hastigheter på minst 30km/h. 
Viktiga faktorer gällande supercykelvägar är insamlade i litteraturstudien och redo-
visas i listan nedan för att sedan presenteras och analyseras mer ingående under 
respektive rubrik. 

 

• Framkomlighet 

• Säkerhet 

• Underhåll 

• Orienterbarhet 

• Korsningar och överfarter 

 

4.2.1 Framkomlighet 

I dagsläget är arbetsplatsen den främsta målpunkten för cyklister tätt följt av in-
köps- och fritidsaktiviteter. Det är därför viktigt att planera supercykelvägar efter 
dessa målpunkters placering. Ord som närhet och koncentration bör vara ledord 
vid planeringen av supercykelvägar. I dagsläget används cykeln vanligtvis på resor 
upp till omkring 5 kilometer. För utformning av supercykelvägar bör man planera 
för avstånd upp mot 0,5-1,5 mil, eftersom supercykelvägens framkomlighet i nätet 
är både snabbare och smidigare än i övriga cykelnätet. 

 

Cyklisterna eftersträvar korta avstånd mellan målpunkter, gena cykelvägar, korta 
restider samt breda, dubbelriktade cykelbanor med tydlig mittgräns. Supercykelvä-
gen bör ha en bredd på 3-5 meter.  
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4.2.2 Säkerhet 

Vid utformning av supercykelvägar är det extra viktigt att tänka på säkerheten för 
trafikanterna eftersom cyklisterna på supercykelvägen har högre hastighet än i öv-
riga nätet. Det absolut viktigaste är att separera cykeltrafik från biltrafik i så stor 
utsträckning som möjligt och på så sätt undvika konfliktpunkter. Det innebär t.ex. 
att utforma supercykelnätet med ett minimum av antalet korsningar med gatunät 
och gångvägsnät. Det är även viktigt att cykelbanan inte innehåller nivåskillnader 
som exempelvis branta backar eller djupa tunnlar under vägbanor, att den är väl 
upplyst och att det inte finns några hinder i vägbanan, exempelvis bommar.  Kant-
sten bör absolut inte förekomma på supercykelvägar. 

 

4.2.3 Underhåll 

För att supercykelvägen ska kunna användas på det sätt som det är tänkt krävs det 
att vägarna underhålls med noggrannhet. Sprickor, hål, gropar eller annan ojämn 
beläggning bör åtgärdas så snabbt som möjligt.  

 

På vintern är det viktigt att snöröjning prioriteras på supercykelvägar och att salt-
ning/sandning förekommer med lämpliga intervall.  

 

4.2.4 Orienterbarhet 

Det är viktigt att orienterbarheten är tydlig och enkel att förstå. Avfarter från su-
percykelvägar bör skyltas tydligt med avstånd och målpunkter för att cyklisterna 
lätt ska hitta i vägnätet. Man kan även välja att namnge de olika cykelstråken för 
att ytterligare öka orienterbarheten. Ett kontinuerligt cykelvägnät är också mycket 
viktigt. Inga cykelvägar bör sluta tvärt utan anvisningar om vart de återupptas.  

 

En färgad vägbana gör supercykelvägen extra tydlig och lätt att följa. Färgade 
korsningar och överfarter ökar också tydligheten och möjligheten att orientera sig 
i trafiken. En färgad vägbana underlättar även tydigheten på platser där supercy-
kelvägar övergår till övrigt cykelvägnät. 
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4.2.5 Korsningar och överfarter 

Vid utformning av korsningar och överfarter är det viktigt att tänka på att platsen 
är säker ur trafiksynpunkt. Det gäller att trafiksignaler och markeringar är tydliga 
för att både cyklister och bilister ska känna sig säkra med vad som gäller. Vid 
korsningar med biltrafik bör supercykelvägar alltid ha företräde över biltrafiken. 
Med detta menas att en cyklist som färdas på en supercykelväg inte ska behöva 
stanna för att vänta på grönt vid överfarter. För att tydligöra cyklisternas prioritet 
är det lämpligt att cykelbanan vid överfarter även fungerar som ett farthinder vil-
ket tvingar bilisterna att sänka hastigheten. Det är dock viktigt att betona att cy-
kelbanan behåller samma nivå hela tiden och att farthindret endast påverkar bilis-
terna.  

 

I alla korsningar mellan supercykelvägar och bilvägar bör ljussignaler användas. 
Med ljussignaler blir prioriteringen i nätet tydligare för både bilist och cyklist. För 
att cyklister som färdas på supercykelvägar ska undvika onödiga stopp och stör-
ningar är det lämpligt att använda detektorslingor i samband med ljussignaler. 
Denna metod innebär, att en cyklist som kör över en detektorslinga automatiskt 
får grönt vid korsningen och slipper stanna.  

 

Vid korsningar där detektorslingor av någon anledning inte kan eller bör användas 
är det lämpligt att sätta upp stödräcken i samband med ljussignaler. Ett stödräcke 
vid överfarter innebär att cyklisten kan sitta kvar på cykeln och stödja sig på räcket 
i väntan på grönt ljus. Vid grönt ljus kommer cyklisten igång snabbare än utan 
stödräcke.  

 

Alla korsningar och överfarter bör även vara väl upplysta för att öka säkerheten 
för alla trafikanter.  
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4.3 Hur kan man anlägga en supercykelväg i en me-
delstor svensk stad? 
En supercykelväg bör ge så många som möjligt en så kort resesträcka som möjligt 
till så många målpunkter som möjligt. Det är viktigt att supercykelvägen tillför en 
genhet för cyklister, oavsett om de ska färdas in till centrum, ut till omkringlig-
gande områden eller runt staden. För att få bästa möjliga genomslagskraft av en 
supercykelväg i en medelstor svensk stad kan en kombination av centrumoriente-
rad och cirkulär sträckdragning vara den bästa lösningen. På så vis kan man färdas 
snabbt och smidigt med högsta prioritet i hela staden. Utanför stadskärnan kan 
supercykelvägar lämpligtvis löpa längs med järn- eller bilvägar då det ofta innebär 
en gen och kort resesträcka mellan områden. Hur sträckdragningen och 
förhållandet till de gående lämpligast bör lösas är olika från stad till stad och man 
bör anpassa detta till just den stadens struktur. Det är dock tydligt att man alltid 
ska satsa på att separera cyklister från både bilister och gående. 

 

En stor del av den föreslagna sträckdragningen för supercykelvägar i Karlstad, se 
Figur 35., är dragen på platser där det i dagsläget finns befintliga gc-vägar. De 
granskade punkterna på sträckdragningen har därför varit av liknande karaktär och 
det har framgått att en av de viktigaste åtgärderna är att tydligt separera gående 
och cyklister från varandra samt att skapa företräde för cyklister. Det gäller att ge 
supercykelvägen en så god framkomlighten och genhet som möjligt utan att för 
den skull försämra förutsättningarna för de gående. Eftersom Karlstad till stor del 
är präglat av älven och den nära kopplingen till vatten kan anläggnig av nya broar 
skapa ett genare och mer lätttillgängligt cykelvägnät. 
 

 
Figur 35. Förslag på en kombination av centrumorienterad och cirkulär sträckdragning i för-
hållande till målpunkter. Grundkarta från Eniro.107 

                                                 
107 Eniro, Kartor, www.kartor.eniro.se (hämtad 2012-10-11) 
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Den föreslagna sträckdragningen, som både är centrumorienterad och cirkulär, 
bidrar till att uppfylla Karlstad kommuns ena mål som nämns i den strategiska 
planen: 
 
 

”Utveckla attraktiva gång- och cykelförbindelser inom och mellan tätorter/stadsdelar” 108 
 

 
Från fallstudien kan man tydligt se att Karlstads satsningar på cykelfrågor har gett 
goda resultat och att man är bland de bästa städerna i landet inom detta område. 
Trots det goda resultatet visar skissarbetet på många förbättringsmöjligheter i det 
befintliga cykelvägnätet. Fallstudien visade även att Karlstad lägger mer än tre 
gånger så mycket på cykelvägnätet än genomsnittsstaden (209kr/inv. jämfört med 
58kr/inv.). Utifrån detta kan man anta att många svenska städer skulle kunna ut-
föra många supercykelvägar genom att höja kapitalet för just cykeltrafik. 
 
 
Generellt sett för alla städer i Sverige gäller det att lägga ner mer kapital och priori-
tet på stadens cykelvägnät. Man måste lösa problemen med delade gång- och cy-
kelbanor och studera trafikstrukturen för att lösa prioriteringen gentemot biltrafi-
ken. En relativt enkel lösning för att införa supercykelvägar i städer är att utnyttja 
de befintliga cykelvägarna och förändra/förbättra dessa till en högre standard, ex-
empelvis genom att bredda cykelbanan. Man kan med fördel börja med de sträck-
or där det redan färdas många cyklister och allteftersom komplettera med nya 
tvärbindande sträckdragningar för att ytterligare förbättra cykelnätet.

                                                 
108 Karlstad kommun, Trafikplan Karlstad, 2012, s. 5. 
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5 Diskussion 
Syftet med examensarbetet har varit att öka cykelns attraktivitet som färdmedel. 
Målet med examensarbetet har varit att belysa viktiga faktorer vid utformningen 
av supercykelvägar samt visa på olika sträckdragningsmöjligheter för supercykel-
vägar i svenska städer utifrån målpunkter. Nedan följer en resultatdiskussion och 
en metoddiskussion grundad på arbetet.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
Här diskuteras resultatet utifrån författarens egna tankar och åsikter. Diskussionen 
är disponerad med rubriker enligt frågeställningarna. 

5.1.1 Vilka viktiga målpunkter finns det och hur gö rs de mer attraktiva 
för cyklister? 

Det resultat som framkom av litteraturstudierna var ungefär vad författaren för-
väntade sig i början av arbetet. De målpunkter som framkom i arbetet är sådana 
som folk använder sig av dagligen och därför bör man lägga stor vikt vid att göra 
dessa ännu mer attraktiva och lättillgängliga än i dagsläget. De brister som har 
framkommit bland annat från litteraturstudien är problem som cyklister ofta stöter 
på i vardagen. Exempelvis att det saknas cykelparkeringar i anslutning till mål-
punkten eller att resan till målpunkten känns alldeles för lång och omständig för 
att man ska välja cykeln. Resultatet var ej oväntat och det stämmer väl överens 
med författarens egna upplevelser som cyklist. Författaren anser att det absolut 
viktigaste för att göra målpunkterna mer tillgängliga är att skapa korta resesträckor 
mellan dem samt att underhålla vägbanan för att hålla en god standard på cykel-
vägnätet. Utan detta spelar det ingen roll hur bra cykelparkeringen vid målpunkten 
faktiskt är, ingen kommer välja att ta cykeln dit, om vägen är undermålig och osä-
ker.  
 
Resultatet av frågeställningen visar tydligt hur man kan förbättra målpunkters at-
traktivitet och på så vis öka attraktiviteten på cykelvägnätet vilket är syftet med 
arbetet.  
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5.1.2 Vilka faktorer är viktiga vid utformning av s upercykelvägar? 

Resultatet som framkom visar att supercykelvägar kräver ungefär samma typ av 
utformning som övrigt cykelvägnät, dock med extra hög standard gällande ut-
formning och underhåll.  

 

Författaren anser att kraven från olika föreningar, som redovisas i litteraturstudien, 
är rimliga och att det i vissa fall är ganska självklara krav. Många av de efterfrågade 
förbättringarna av cykelvägnätet har funnits länge och problemet ligger inte i att 
öka medvetenheten om dessa, utan att få myndigheter att agera för att utföra för-
bättringarna. I dagens samhälle prioriteras biltrafiken över cykeltrafiken och därför 
går mer pengar till att förbättra bilvägnätet än cykelvägnätet. Författaren anser att 
det är där det största problemet ligger, att myndigheter är medvetna om problem 
och brister men på ett eller annat sätt misslyckas med/prioriterar bort möjliga lös-
ningar. 

 

Ett stort problem är att det i dagsläget inte finns någon vedertagen svensk stan-
dard för hur man bör utforma supercykelvägar. Intresset för den här typen av cy-
kelvägar är relativt nytt i Sverige och förhoppningsvis kommer det komma någon 
form av standard allt eftersom medvetenheten ökar i landet. Författaren anser att 
en standard för utformning av supercykelvägar skulle vara ett stort hjälpmedel för 
kommuner och myndigheter och på så vis skulle även planeringen och anläggan-
det av sådana cykelvägar öka. I dagsläget, när det ej finns någon standard, kan det 
vara svårt för kommuner att ta tag i problemet och själva skapa någon slags super-
cykelväg genom att utgå från egna synpunkter och erfarenheter. Författaren anser 
att de viktigaste, mest grundläggande, faktorerna vid utformning av supercykelvä-
gar är att nätet ska skapa genhet i staden, det ska ha en slät och fin vägbana, vara 
kontinuerligt utan plötsliga slut, samt skapa företräde i vägnätet. 

 

Resultatet på frågeställningen visar flera viktiga faktorer att tänka på vid utform-
ning av supercykelvägar och därmed har målet och vägen mot syftet visats.  
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5.1.3 Hur kan man anlägga en supercykelväg i en med elstor svensk 
stad? 

Resultatet som framkom av fallstudien och skissarbetet visade, att en supercykel-
väg med fördel borde utformas som en kombination av cirkulär och centrumori-
enterad sträckdragning.  

 

Författaren anser att det absolut viktigaste vid utformning av supercykelvägar är 
att de större målpunkterna som exempelvis busstation, tågstation, centrum och 
universitet nås på ett smidigt sätt och ligger på lagom avstånd från supercykel-
vägsnätet. Samtidigt bör det vara lika viktigt att på ett smidigt sätt kunna färdas 
mellan områden utan att behöva ta sig in i centrumområdet. En möjlighet till 
”tvärresande” bör betraktas som ett stort plus i cykelvägnätet. 

 

Vid anläggning av supercykelvägar i städer kan man med fördel utnyttja redan be-
fintliga gång- och cykelbanor och förbättra dessa för att uppnå en god standard 
som supercykelväg. Det är viktigt att anpassa den nya supercykelvägen efter sta-
dens befintliga struktur och att inte låta den nya cykelvägen försämra förhållandet 
för de gående. I städer där cykelvägnätet inte är lika väl utvecklat och prioriterad 
som i Karlstad, skulle en supercykelväg förmodligen ha större genomslagskraft 
eftersom det tillför en helt ny nivå på cykelvägnätet.  

 

Författaren tror och hoppas att supercykelvägar, om några år, kommer vara en 
självklar och naturlig del i trafikfrågor och planeringsprocesser. Möjligheterna för 
att utveckla dessa typer av cykelvägar är väldigt stora och ju fler städer som tar till 
sig supercykelvägar, desto fortare kommer det spridas och accepteras. Om dessa 
cykelvägar utförs på rätt sätt och därmed tillåter resande i/mellan städer och tätor-
ter kommer människor börja ändra sina resevanor och vanliga resesträckor. Män-
niskan är i sin natur lat och bekväm, men om man lyckas skapa en supercykelväg 
där det faktiskt är bekvämt att resa, exempelvis genom att man ej behöver stanna 
för rött ljus vid varje korsning med biltrafik, så kommer det bli lika självklart som 
att ta bilen eller bussen dit man ska. Författaren tror garanterat att det kommer 
finnas supercykelvägar inom något/några år, speciellt i de städer som satsar lite 
extra på sin cykeltrafik. Några städer där chansen är stor att man tidigt inför och 
testar supercykelvägar är de städer som hamnade i topp fem i Cykelfrämjandets 
Kommunvelometer: Göteborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, och Västerås.109 

 

Genom att visa möjliga sträckdragningar på övergripande nivå för Karlstad, som 
är en typisk medelstor svensk stad, har målet på frågeställningen nåtts och på så 
vis har även vägen mot syftet visats. 

  

                                                 
109 Koucky & Partners AB  
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5.2 Metoddiskussion 
Metoderna som har använts är litteraturstudie, fallstudie samt skissarbete. I arbetet 
har litteraturstudien legat i fokus och ett flertal olika utredningar och rapporter har 
behandlats. För att få en bättre bild av allmänhetens åsikter om cykelvägsproble-
matik behandlades även material som inte var av vetenskaplig karaktär. Den om-
fattande litteraturstudien med både vetenskapliga- och icke vetenskapliga texter 
gav ett entydligt svar på första frågeställningen. 

 

För att besvara andra och tredje frågeställningen genomfördes en fallstudie av 
Karlstad kommun. Fallstudien behandlar arbetet med cykelfrågorna, främst utifrån 
Karlstads Trafikplan. Utifrån denna information tillsammans med litteraturstudien 
genomfördes sedan ett skissarbete. Denna utfördes på en övergripande nivå och 
gav goda resultat och olika alternativ för sträckdragningar, vilka kunde vägas för 
och emot varandra utifrån målpunkter. De punkter i sträckdragningen som 
granskades närmare visade tydligt vilka problem som kan uppstå vid anläggning av 
supercykelvägar i städer och hur de kan lösas på lämpligt sätt. 

 

Då alla tre frågeställningarna har besvarats med hjälp av valda metoder anses me-
todvalen vara väld valda.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med examensarbetet har varit att öka cykelns attraktivitet som färdmedel. 
Målet har varit att belysa viktiga faktorer vid utformningen av supercykelvägar 
samt visa på olika sträckdragningsmöjligheter för supercykelvägar i svenska städer 
utifrån målpunkter. För att nå målet och syftet har författaren studerat litteratur 
med krav och önskemål på förbättringar/förändringar från både myndigheter och 
organisationer. Som komplement till litteraturstudien studerades Karlstad kom-
mun närmare genom en fallstudie och sedan ett skissarbete.  

 

Resultatet visar att målpunkters attraktivitet till stor del beror på hur väl utformat 
cykelvägnätet är i helhet och hur bra utformade cykelparkeringar är i närheten av 
målpunkter. Då arbetsplatser är den största målpunkten, tätt följt av inköps- och 
fritidsaktiviteter, är det extra viktigt att fokusera på denna typ av målpunkt. Vägen 
till målpunkten är minst lika viktig som själva målpunkten och dess parkerings-
möjligheter. När det gäller supercykelvägar eftersträvas en högre standard och 
bättre utformat cykelvägnät. Några av de viktigaste faktorerna är framkomlighet, 
säkerhet, orienterbarhet samt underhåll. En supercykelväg bör ha en bredd på 3-
5m och kan med fördel ha en färgad vägbana för att öka tydligheten. Separering 
med biltrafik och gående är en viktig del i utformningen eftersom supercykelvägen 
ska tillåta hastigheter på över 30km/h. För att supercykelvägen ska kunna utnyttjas 
på bästa sätt bör korsningar med bilvägnätet utformas med stopsignaler och de-
tektorslingor. 

 

Hur supercykelvägar bör utformas i stadsnätet varierar från stad till stad och är 
beroende på stadens befintliga struktur och vägsystem. Syftet med en supercykel-
väg är dock alltid att skapa genhet för cyklister. För att få bästa möjliga genom-
slagskraft och tillföra en genhet bör supercykelvägar genomföras med en kombi-
nation av centrumorienterad och cirkulär sträckdragning. På så vis kan cyklisterna 
färdas snabbt och smidigt in till stadens centrum, medan de även har möjlighet att 
färdas runt staden mellan olika stadsdelar/orter. Utanför stadskärnan kan supercy-
kelvägar lämpligtvis löpa längs med järn- eller bilvägar då det ofta innebär en gen 
och kort resesträcka mellan områden. För städer som planerar att påbörja anlägg-
ningar av supercykelvägar kan man lämpligtvis börja med att utnyttja de befintliga 
gc-vägarna och förbättra dessa genom breddning och separering av gående och 
cyklister.  

 

För att vidareutveckla arbetet med supercykelvägar kan man med fördel studera 
exempel från några cykelländer som exempelvis Danmark eller Holland. Man kan 
även fördjupa sig mer i detaljerade lösningar av trafikelement, exempelvis hur man 
kan utforma olika varianter på korsningar. 
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7.2 Bildreferenser 
 

Diagram 1. Andelen (%) som använder cykeln beroende på årstid och aktivitet. (Diagramet 
är gjort av författaren) 

 

Diagram 2. Färdmedelsfördelning för olika typer av ärenden. (Källa: Banverket, Bover-
ket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad, un-
derlag, upplaga 2, 2007, s. 183.) 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/56342/trast_underlag_utgava_2_webversio
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ket, Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad, underlag, upplaga 
2, 2007, s. 183.) 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/56342/trast_underlag_utgava_2_webversio
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Diagram 4. Cykelanvändandet idag jämfört med 5år sedan, i procent. (Diagramet är gjort 
av författaren) 

 

Diagram 5. Anledningar till ett ökat cykelanvändande, i procent. (Diagramet är gjort av 
författaren) 

 

Diagram 6. Faktorer som skulle få fler att cykla i vardagen, i procent. (Diagramet är gjort 
av författaren) 

 

Diagram 7. Alternativa regeländringar för cykeltrafik, i procent. (Diagramet är gjort av 
författaren) 

 

Diagram 8. Sammanställning av resultaten inom cykelpolitik. (Källa: Koucky & Partners 
AB, Cykelfrämjandets Kommunvelometer, Cykelfrämjandet, 2012, s. 12.) 
http://www.cykelframjandet.nu/wp-content/uploads/2012/05/Slutrapport-
Cykelfra ̈mjandets-Kommunvelometer-2012-LowRes.pdf 

 

Figur 1. Illustration över en linjär stad (orange) och en cirkulär stad (grön). (Figuren är 
gjord av författaren) 

 

Figur 2. Illustration över cykelnätet och dess olika nivåer.( Figuren är gjord av författa-
ren) 
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Figur 3. Illustration över start- och målpunkt med resesträcka.  (Figuren är gjord av för-
fattaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/  

 

Figur 4. Insatsområden och åtgärder, cykelstrategin (Källa: Vägverket, Nationell strategi för 
ökad och säker cykeltrafik, Enheten för planering av vägtransportsystemet, 2000, 
s.25.) 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1994/2000_8_nationell_strategi_for_o
kad_och_saker_cykeltrafik.pdf  

 
Figur 5. Exempel på dålig markering vid cykelöverfart. (Källa: cykla i Malmö, blogg, 
2008) 
http://cyklaimalmo.blogspot.se/2008/03/exempel-p-mindre-bra-
cykelverfart.html  

 
Figur 6. Exempel på hur bommar hindrar cyklisters framfart. (Källa: Berg Viktor & 
Broberg Holm Anton, Cykelvägsproblematik med lösningar, Högskolan i Jönköping, 
Tekniska högskolan i Jönköping, Byggnadsteknik, 2011, s.30.) 
http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:448261 

 
Figur 7. Exempel på lås- och hyrbara cykelboxar som står under väderskydd i Nederländer-
na. (Foto: Petra Halvarsson). (Källa: Trafikverket, Cykelparkering vid resecentrum, 2010. 
s. 25.) 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6109/2010_090_cykelparkering_vid%
20resecentrum.pdf 
 
 
Figur 8. En vanlig variant på hjulhållande cykelställ. (Foto: Petra Halvarsson) (Källa: Tra-
fikverket, Cykelparkering vid resecentrum, 2010, s. 34.) 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6109/2010_090_cykelparkering_vid%
20resecentrum.pdf 
 
 
Figur 9. Ramlåst cykelställ. (Källa: Trafikverket, Cykelparkering vid resecentrum, 2010, 
s. 36.) 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6109/2010_090_cykelparkering_vid%
20resecentrum.pdf 
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Figur 10. Centrumorienterat cykelvägnät, Uppsala. (Källa: Svenska kommunförbundet, 
Cykeltrafik i tätort – Kommunen planerar för ökad och säkrare cykeltrafik, 1998, s. 61.) 
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc21695_1.pdf 
 
 
Figur 11. Rutnätsformaterat cykelvägnät, Delft, Holland. (Källa: Svenska kommunför-
bundet, Cykeltrafik i tätort – Kommunen planerar för ökad och säkrare cykeltrafik, 1998, 
s. 61.) 
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc21695_1.pdf 
 
Figur 12. Houten, Nederländerna. (Källa: Vägverket, Nationell strategi för ökad och säker 
cykeltrafik, Enheten för planering av vägtransportsystemet, 2000, s.63.) 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1994/2000_8_nationell_strategi_for_o
kad_och_saker_cykeltrafik.pdf 
 
 
Figur 13. Karta över Karlstads olika cykelstråk. Karlstad kommun, cykelstråk  
http://karlstad.se/filer/Trafik/Trafik_och_gator/Cykelkarta2/oversiktskarta_we
bb.pdf 
 
 
Figur 14. Föreslaget stomlinjenät för cykeltrafiken med komplettering i form av framtida bro-
förbindelse mellan Råtorp-Färjestad samt bro över Västra älvgrenen. (Källa: Karlstad kom-
mun, Trafikplan Karlstad, 2012, s. 18.) 
http://karlstad.se/filer/Bygga/Samhallsutveckling_planering/Trafikplan_Karlstad
_utkast_120618_2.pdf?si=7051C61CBB1B30CECEF6AFD4FA4EB67F&rid=11
05629391&sn=beta.karlstad.se 

 

Figur 15. Gymnasieskolor skolor och universitet i Karlstad (Figuren är gjord av författa-
ren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/  

 

Figur 16. Större arbets- och handelsplatser i Karlstad (Figuren är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 17. Idrotts- och motionsanläggningar i Karlstad (Figuren är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 18. Serviceanläggningar i Karlstad (Figuren är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 19. Sammanställning av målpunkter (Figuren är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 
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Figur 20. Förslag på sträckdragning längs med järnvägen i förhållande till målpunkter (Figu-
ren är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 21. Förslag på centrumorienterad supercykelväg i förhållande till målpunkter (Figuren 
är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 22. Förslag på cirkulär supercykelväg i förhållande till målpunkter (Figuren är gjord 
av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 23. Förslag på en kombination av centrumorienterad och cirkulär sträckdragning i för-
hållande till målpunkter (Figuren är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 24. Punkter i supercykelnätet som har granskats närmare (Figuren är gjord av för-
fattaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 

 

Figur 25. Korsning vid Lamberget med lösningsförslag (Figuren är gjord av författaren) 

 
Figur 26. Grönområde vid Kroppkärr med lösningsförslag (Figuren är gjord av författa-
ren) 

 
Figur 27. Borgmästarbron med lösningsförslag (Figuren är gjord av författaren) 

 
Figur 28. Korsning vid Våxnäsgatan med lösningsförslag (Figuren är gjord av författa-
ren) 

 
Figur 29. Korsning vid Karl IX:s gata med lösningsförslag (Figuren är gjord av författa-
ren) 

 
Figur 30. Våxnäsgatan, del 1 med lösningsförslag (Figuren är gjord av författaren) 

 
Figur 31. Våxnäsgatan, del 2 med lösningsförslag (Figuren är gjord av författaren) 

 
Figur 32. Överfart vid teatern med lösningsförslag (Figuren är gjord av författaren) 
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Figur 33. Separering mellan supercykelväg och gc-nät. (Figuren är gjord av författaren) 

 
Figur 34. Bro över till Muséet / Biblioteket (Figuren är gjord av författaren) 

 

Figur 35. Förslag på en kombination av centrumorienterad och cirkulär sträckdragning i för-
hållande till målpunkter (Figuren är gjord av författaren) 
Grundkarta från: http://kartor.eniro.se/ 
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Tabell 3. Funktionsindelning av cykelnätet. (Källa: Boverket, Banverket, Vägverket, 
Sveriges kommuner och landsting, Trafik för en attraktiv stad, underlag, upplaga 2, 
2007, s. 208.) 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/56342/trast_underlag_utgava_2_webversio
n.pdf 
 
 
Tabell 4. Medelinvestering 2011-2012 och andel satsad på drift och underhåll (Källa: 
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