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SAMMANFATTNING

I denna uppsats utreds vilka metoder och åtgärder som bidrar till att en 
stad blir cykelvänlig. Syftet är att undersöka vilka åtgärder som bidrar till 
att fler väljer att cykla inom staden samt underlättar för de som cyklar. 
Målsättningen är att komma fram till vilka åtgärder och tillvägagångssätt 
som en kommun kan använda sig av för att bli mer cykelvänlig och där-
igenom underlätta för miljövänligt resande. 

Först läggs en kunskapsgrund vilken mynnar ut i en hypotes om vilka 
aspekter och områden som är viktiga för att underlätta för och skapa en 
stadsstruktur som är gynnsam för cyklister. Därefter genomförs en fall- 
studie av hur Helsingborgs stad, Lunds kommun och Malmö stad har 
arbetat med cykelplanering och cykelfrämjande åtgärder. Slutligen skapas 
utifrån hypotesen en bedömningsmall i resultatavsnittet mot vilken  
kommunernas arbete bedöms och utvärderas. Resultatet ligger till grund 
för en vidare analys och diskussion kring om en cykelvänlig stad är upp-
nåbar samt vad det kan bero på att kommuner fokuserar resurser och 
arbete på vissa aspekter av cykelplanering medan de inte arbetar med 
andra. 

Nyckelord: fysisk planering, stadsplanering, trafikplanering, cykel-
planering, Helsingborg, Lund, Malmö, hållbara transporter, miljövänligt 
resande, cykelvänlig stad
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01. INLEDNING
I detta kapitel läggs grunden för hur uppsatsen kommer att genomföras. 
Här redovisas för med vilken forskningsdesign och vilka metoder under-
sökningar kommer att genomföras. Syfte, målsättning och frågeställningar 
klargörs samt en avgränsning till vilka aspekter och fenomen fråge-
ställningarna begränsas upprättas. Initialt klargörs varför det är viktigt 
och intressant att undersöka frågeställningarna samt hur dessa knyts an 
till dagens stadsplanering.

Problemformulering

Bilen är och har under en lång tid varit styrande för samhälls-
planeringen, men genom den höjda miljömedvetenheten finns nu en 
önskan och ett driv inom många kommuner att vända trenden från 
bilism till mer miljövänliga transportsätt. Till dessa hör förutom 
kollektivtrafik även cykel och resor till fots. På grund av bilens stora 
plats i dagens stadsliv och stadsrum har länge utrymmet för cyklar och 
cyklister varit begränsat. Miljöer där bilen dominerar upplevs ofta som 
osäkra och otrygga av cyklister på grund av de stora hastighets-
skillnaderna och risken för olyckor (Johansson & Lagerkrantz 
2016:41,80). Detta kandidatarbete kommer att fokusera på hur staden 
kan utvecklas för att tillmötesgå de behov som cyklister har och på de 
åtgärder som behövs vidtas för att få fler att välja cykel istället för bil. 

Cykelfrämjandet gör varje år en mätning av hur cykelvänliga olika 
kommuner är. Mätningen utgår från olika parametrar så som befintlig 
cykelinfrastruktur, cykelpolitik, marknadsföring och underhåll. Malmö 
stad och Lunds kommun har under de senaste åren hamnat i topp i dessa 
mätningar. Detta är enligt Cykelfrämjandet en följd av de båda städernas 
långsiktiga och systematiska arbete kring alla områden som rör cykling 
(Cykelfrämjandet 2016:7). Genom att ha politiskt antagna strategier och 
planer samt en regelbunden uppföljning av arbetet med cykelfrämjande 
åtgärder kan städerna nå återkommande topplaceringar. Helsingborgs 

Bild 1.1
Cykelfrämjandets kommun-

velometer 2016
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stad å andra sidan fick en bottennotering 2015, med minst poäng av alla 
städer med mer än 100.000 invånare. Det skedde dock en förändring 
till mätningen 2016 och Helsingborg klättrade två placeringar till plats 
åtta av tio bland Sveriges storstäder (Cykelfrämjandet 2015; Cykelfräm-
jandet 2016:19,62). Eftersom alla tre städerna har liknande geografiska 
förutsättningar och tillhör samma region är det intressant att studera 
vad dessa skillnader i resultat beror på.

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka åtgärder som bidrar till 
att fler väljer att cykla inom staden samt underlättar för de som cyklar. 
Målsättningen är att komma fram till vilka åtgärder och tillvägagångssätt 
som en kommun kan använda sig av för att bli mer cykelvänlig och där-
igenom underlätta för miljövänligt resande.

Utifrån detta syfte och denna målsättning har två frågeställningar tagits 
fram:

1. Vilka åtgärder kan vidtas för att underlätta för cyklister?
2. Vilka verktyg och metoder, som kommuner kan använda sig av,  

bidrar till att göra staden mer cykelvänlig?

Avgränsning

• Undersökningen avgränsas till det arbete Malmö stad, Lunds 
       kommun och Helsingborg stad har genomfört gällande cykel-
       infrastruktur, cykelfrämjande åtgärder och trafikplanering. 

• Arbetet begränsas till resor som sker till och från målpunkter, alltså 
utesluts rekreationsresor.

• Arbetet är begränsat till resor som sker med cykel inom staden. 
Mellan städer  krävs andra åtgärder och metoder för att förbättra 
förutsättningarna för transporter med cykel och detta ryms inte 
inom detta kandidatarbete.

• Mycket forskning visar på att det finns stor potential att öka trans-
porter med cykel genom att kombinera cykling med kollektivtrafik. 
Detta ryms dock inte inom denna forskning och utesluts med 

       motiveringen att de städer som kommer att studeras är geografiskt      
       små nog att endast cykel utan att kombineras med buss eller tåg är  
       ett reellt alternativ till bilresor.

• Arbetet kommer varken att ta upp vilka verktyg och metoder  
som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv eller behandla andra  
ekonomiska aspekter av cykelplanering eftersom detta hamnar utan-
för frågeställningarna och syftet.

• Arbetet kommer inte att diskutera huruvida befolknings- 
sammansättningen, inkluderat fördelningen mellan kön, ålder,  
ekonomiska förutsättningar och tradition, har påverkat hur stor an-
del av resorna inom kommunerna som sker med cykel idag.  
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Uppsatsen fokuserar på åtgärder och strategier som kan öka  
cyklingen framöver och tiden för genomförandet av arbetet rymmer 
inte en diskussion kring vad som lett fram till den cykelsituation som 
finns i kommunerna idag, utöver vad planeringen bidragit med.

Forskningsupplägg

Forskningen som ska genomföras inom detta kandidatarbete kommer 
huvudsakligen att vara kvalitativ eftersom den utgår från en analys 
av icke-numerär data så som dokument och observationer (Seale 
2012:587). Kvalitativ forskning är tätt förknippat med ett induktivt 
arbetssätt och en induktiv inställning till relationen mellan teori och 
verklighet (Bryman 2012:36; Seale 2012:101). Induktiv forskning 
innebär att forskaren ämnar att gå från empiri till teori och baseras på 
att all teori ska vara grundad i verkligheten (Jacobsen 2017:19). 
Forskaren drar alltså generella slutsatser utifrån ett flertal enskilda 
fall (Fejes & Thornberg 2015:24). Målet är att formulera allmängiltiga 
påståenden, teorier, kring det fenomen som studeras, i detta fall åtgärder, 
som kommuner har genomfört och som underlättar för cyklister. In-
duktion och dess motsats deduktion är ytterligheter på en skala för hur 
kunskap skapas (Jacobsen 2017:26), det får dock ses som en intention 
och inte en absolut sanning att arbetet kommer att vara induktivt. Detta 
beror på att det inte helt går att bortse från forskarens erfarenheter och 
tankar, vilka kan komma att influera vilken empiri som samlas in och 
därmed påverka hur teorin skapas.

Kvalitativ forskning har en syn på den sociala verkligheten som en 
ständigt skiftande tillhörighet till individerna som existerar inom den 
(Bryman 2012:36). Därför ska ett bibehållet hermeneutiskt perspektiv 
prägla forskningen och kunskapsskapandet. Detta betyder att kunskap 
skapas genom tolkning och förståelse av både det analyserade 
materialet och den verkligheten som det analyserade materialet 
existerar inom (Fejes & Thornberg 2015:72-75). Genom att förstå hel-
heten, det vill säga verkligheten, skapas möjlighet att tolka materialet, 
delen, som möjliggör förståelsen av helheten.

Tre olika kommuners arbete studeras inom denna forskning. Detta ökar 
generaliserbarheten jämfört med om endast en kommuns arbete hade 
studerats. Dessutom kan skillnader mellan de olika kommunernas till-
vägagångssätt och resultat belysas och på så sätt går det att jämföra 
utfallet mellan olika åtgärder (Denscombe 2016:413). Genom att studera 
de dokument som kommunerna själva tagit fram går det att analysera 
och reflektera kring vilka åtgärder som planlades av vilka orsaker samt 
vilka planerade åtgärder som genomfördes och då vilket resultatet blev.

Teoretiskt perspektiv

Två teorier ligger till grund för detta kandidatarbete. Dels Ajzens (2011) 
teori om planerat beteende (theory of planned behaviour – TPB) och 
dels teorin kring hur den byggda miljön påverkar individens val av 
transportmedel (Lee, Nam & Lee 2014). 

Empiri

Hypotes

Teori

Bild 1.2
Diagram för att visa ett 

induktivt arbetssätt.
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Ajzens teori om planerat beteende används för att förklara och förutspå 
människors framtida beteende (Ajzen 2011:1113). Den grundar sig i 
tanken om att en människas tidigare handlande bäst förutspår hur 
framtida agerande kommer att ske hos människor och är grundad i en 
stor mängd empirisk forskning (Ajzen 2011:1120). En individs 
intentioner och beteenden formas av subjektiva normer och upplevd 
beteendekontroll, men även den allmänna attityden till olika beteenden 
(Ajzen 1991:179). Teorin går att applicera inom samhällsplaneringen 
och visar där på hur det finns en tröghet i förändring av beteenden, samt 
att det därför krävs riktade åtgärder för att få människor att ändra sina 
beteenden och val. 

Lee, Nam och Lee (2014) har studerat hur den fysiska miljön påverkar 
vilket transportmedel människor väljer för sina resor. De menar att den 
byggda miljön och individens val av transport är nära anknutet (Lee, 
Nam & Lee 2014:448). Den byggda miljöns attribut kan delas in i olika 
kategorier, vilka alla påverkar transportval: densitet, diversitet, design, 
tillgänglighet till målpunkter och avstånd (Lee, Nam & Lee 2014:449). 
Inom begreppet design ryms finmaskighet i vägnäten och mängden 
korsningspunkter (Lee, Nam & Lee 2014:449), vilka påverkar fram-
komligheten. Densitet är antalet människor som rör sig inom ett angivet 
område och diversitet är hur stor variationen är mellan användnings-
områdena av marken (Lee, Nam & Lee 2014:449), t ex butiker, bostäder, 
kontor eller parker. Gemensamt påverkar alla dessa attribut vilket färd-
medel en individ väljer för sin transport (Lee, Nam & Lee 2014:451). 
Genom att förändra till exempel diversiteten eller designen på gatu-
rummet kan transportarbetet förflyttas från bilen till cykeln. Väg-
dragning, korsningspunkter och lokalisering av nya bostäder samt 
målpunkter påverkar sammantaget hur stora avstånden blir och vilken 
tillgänglighet till målpunkter som skapas i staden. Korta avstånd gynnar 
cykeln som transportmedel.

Fallstudien kommer med grund i dessa teorier att fokusera både på de 
hårda och mjuka åtgärder kommunerna valt att genomföra. De hårda 
åtgärderna påverkar den byggda miljön och hur staden uppfattas som 
trafikant. De mjuka åtgärderna syftar till att ändra beteenden och 
inställningar. Gemensamt har dessa åtgärder möjlighet att flytta trafik-
arbetet från bilen till cykeln, vilket leder till ett mer hållbart resande. 
Både mjuka och hårda åtgärder behöver implementeras för att staden 
ska uppfattas som cykelvänlig.

Metod och tillvägagångssätt

Metoden för insamling av data inom denna undersökning kommer att 
vara en fallstudie av de tre valda kommunernas arbete kring cykling i 
staden. Fallstudie som insamlingsmetod valdes eftersom den fokuserar 
på ett fenomen inom ett fåtal fall, vilket inom detta arbete blir fenomenet 
cykel som transportmedel i staden inom fallen Helsingborg, Lund och 
Malmö. Genom att studera tre olika fall ges möjligheten att i analysen av 
resultatet jämföra utfallet mellan de åtgärder som de tre kommunerna 
implementerade och ställa dessa mot varandra. 

Utifrån vad Denscombe (2016:91-95) säger drar jag slutsatsen att fall-
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studie är en användbar metod för detta forskningsupplägg eftersom den 
tillåter att flera olika metoder används för att studera och undersöka de 
olika fallen. Inom arbetet kommer huvudsakligen dokument användas 
som data och dessa kommer behandlas genom dokumentgranskning 
och kvalitativ textanalys. Fallstudien kommer att vara utforskande och 
jämförande, detta innebär att de olika fallen kommer utforskas med 
samma villkor och parallellt kommer en jämförelse mellan de olika 
tillvägagångssätten och resultaten genomföras. Fallstudier anses av 
Flick (2014:123) vara en av de metoder som är lämplig att använda för 
datainsamling inom forskning med en hermeneutisk ansats.

Dokumentgranskning och kvalitativa textanalyser ska vara grunden för 
analys av det insamlade materialet. Enligt Denscombe (2016:319) 
innebär dokumentgranskning inte bara en granskning av vad 
dokumentet säger utan en djupare tolkning av innehållet. En kvalitativ 
textanalys genomförs, enligt Fejes och Thornberg (2015:176-185), i syfte 
att sätta en text i relation till verkligheten. Således kommer såväl texten 
som sammanhanget den producerades i och upphovsmannens 
intentioner att analyseras i detta arbete. Gemensamt skapar dessa två 
metoder förutsättningar för att besvara arbetets inledande fråge-
ställningar. 

Vid kvalitativ forskning kommer det ofta upp frågor kring generaliser-
barhet eftersom kvalitativ forskning utgår från ett eller ett fåtal fall 
(Bryman 2012:406). Min bedömning är att detta arbete kommer att 
vara generaliserbart till stor del inom Sverige eftersom alla kommuner 
arbetar inom samma lagar och förordningar. Ju fler likheter en kommun 
har med de studerade fallen, t ex gällande geografiskt läge och storlek, 
desto större kommer generaliserbarheten för resultaten att vara (Dens-
combe 2016:101-102). För att upprätthålla en trovärdighet och en 
validitet i forskningen är det viktigt att processen och analysen är trans-
parent samt att vald litteratur och valda dokument är autentiska och 
representativa (Denscombe 2016:326). Det är viktigt att som forskare 
vara medveten om att dokument kan bygga på dess upphovsmans 
tolkningar snarare än en objektiv bild av verkligheten (Denscombe 
2016:339). 

Disposition

Upplägget på arbetet är enligt följande:

Kapitel 2 tar upp förutsättningarna för en cykelvänlig stad. Här redogörs 
för resultatet av den forskning och den litteratur som finns i dagsläget. 
Därmed skapas en förståelsegrund för och en teoretisk bakgrund till 
fallstudierna i kapitel 3. Detta kapitel redovisar för den verklighet inom 
vilken cykelplaneringen existerar och verkar inom.

I kapitel 3 återfinns fallstudierna av de tre städerna. Kommunernas 
olika dokument om trafikplanering, infrastruktur och cykling att 
redovisas.  Här behandlas hur cykling hanteras i de olika kommunerna, 
vilka uttalade strategier och mål som finns samt hur kommunen arbetar 
mot dessa och vilka fysiska- och påverkansåtgärder som planerats och 
genomförts.
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I kapitel 4 sammanställs resultaten från fallstudierna.  De olika åtgärder-
na från kommunerna redovisas i en tabell och en diskussion av vad 
resultaten beror på genomförs.

Kapitel 5 innehåller en analys av resultaten beståendes av dels områden 
där cykelplaneringen behöver utvecklas och dels åtgärder och områden 
där alla de tre studerade kommunerna lyckats väl. 

I det avslutatnde kapitel 6 redovisas slutsatsen, innehållandes svaret på 
de inledande frågeställningarna samt en reflektion kring om en cykel-
vänlig stad är uppnåbar i dagens Sverige. Kapitlet innehåller också en 
diskussion där jag utifrån mina kunskaper inhämtade från kapitel två 
och tre diskuterar vad det kan bero på att kommunerna arbetar mindre 
med vissa områden och mer med andra inom cykelplaneringen. Ett 
kortare avsnitt om hur detta arbete kan vidareutvecklas och ligga till 
grund för fortsatta forskningsfrågor finns också redovisat.
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I detta kapitel redovisas kunskapsunderlaget till fallstudien och med grund 
i forskning och rapporter förklarar jag varför en cykelvänlig stad är efter-
strävansvärd samt varför det inte är helt enkelt att omforma de befintliga 
strukturer och system som staden består av idag. Kunskapen som redogörs 
för sammanfattas avslutningsvis för att tydliggöra vad forskningen säger 
lägger grunden för en cykelvänlig stad.

Varför ska staden vara cykelvänlig?

Miljö

I Sverige finns det 16 miljömål vilka är satta i strävan att kunna lämna 
över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljö-
problemen är lösta. En cykelvänlig stad kan vara ett steg i rätt riktning 
mot att uppnå tre av miljömålen: god bebyggd miljö, begränsad klimat-
påverkan samt frisk luft. Den bebyggda miljön påverkas till stor del av 
buller och utsläpp från bilar och färgas därmed i stor utsträckning av hur 
invånarna i staden väljer att genomföra sina transporter (Naturvårdsver-
ket 2016a:2,23). Till skillnad mot bilarna så orsakar cyklar varken buller 
eller utsläpp. Bilarna skapar utsläpp både genom emissioner i form av 
avgaser vid förbränning av bränsle och genom slitage på vägbanan vilket 
orsakar partikelutsläpp. Trots att tekniska framsteg görs ökar ständigt 
mängden bilar, vilket motverkar den minskning av utsläppen som den 
tekniska utvecklingen skapar. Föroreningar i luften påverkar människors 
hälsa negativt och kan leda till en förkortad livslängd. Dessutom orsakar 
föroreningarna skador på växtlighet och kulturellt viktiga föremål. En 
övergång från koldioxidbildande transporter till cykel bidrar både till 
målet om begränsad klimatpåverkan och frisk luft (Naturvårdsverket 
2016a:9-10; Naturvårdsverket 2016b). 

Trafiknätet och infrastrukturen för motorfordon bildar ofta barriärer i 
staden och skapar därigenom hinder för gående och cyklister att ta sig 

02. FÖRUTSÄTTNINGAR
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mellan målpunkter. Den stora närvaron av bilar, inklusive det buller och 
utsläpp de orsakar, leder även ofta till otrivsel hos såväl boende som 
besökare. Om städerna fortsatt vill växa och samtidigt vara attraktiva 
för människor, vilket innebär att erbjuda en god livsmiljö sett ur 
invånarnas synvinkel, krävs det att transporterna i staden inte skapar 
otrivsel (Boverket, Trafikverket & SKL 2015:132-138,145-146). Att 
minska såväl barriäreffekter som buller och hälsofarliga utsläpp skapar 
sammantaget en mer trivsam livsmiljö i staden. Detta kan uppnås genom 
att öka andelen resor som sker med cykel eftersom följden då blir att 
färre resor genomförs med bil.

Hälsa

En omprioritering i staden till en mer cykelvänlig struktur leder till 
hälsofördelar. Dessa är inte bara mätbara, likt de redan nämnda i form av 
hälsofarliga luftutsläpp från bilar och minskat buller, utan kan även inne-
fatta hälsofördelar i form av vardagsmotion och en tryggare stadsmiljö. 

Fysisk aktivitet motverkar sjukdomar och förbättrar människors allmän-
tillstånd. Såväl cykling som gång räknas som fysiska aktiviteter och har 
en visad effekt att kunna motverka för tidig dödlighet (Trafikverket 
2012:8-9). Gång och cykel är de viktigaste formerna av fysisk aktivitet. 
Stadens utformning skapar förutsättningar för invånarna att genomföra 
fysisk aktivitet och välja hälsofrämjande transportsätt framför andra 
som inte har denna inverkan. Studier har visat att människor är fysisk 
aktiva i större utsträckning i gångvänliga områden. En gångvänlig 
miljö innebär en miljö som är trygg, säker och bekväm för gående att 
röra sig i, dessutom ger den förutsättning för människor att förflytta sig 
mellan olika målpunkter inom rimlig tid (Boverket, Trafikverket & SKL 
2015:135,156-157). 

Utrymme

Cykeltrafiken tar betydligt mindre utrymme i anspråk än vad biltrafiken 
kräver. Detta illustreras tydligt i bilden till höger, vilken visar på hur stor 
plats det tar att transportera samma mängd människor när de använder 
antingen bil, buss eller cykel. En omprioritering från bilberoende till en 
struktur där fler väljer cykel skulle frigöra ytor som idag tas upp av 
bilarna både i drift och vid parkering (Aretun & Robertson 2013:9). 
I förhållande till hur mycket plats bilen tar i staden är utrymmet en 
cykel kräver bara 20%-25% av vad en bil behöver (Wang, Feng & Liang 
2008:1138).

Flexibilitet 

Staden är en mötesplats för människorna som bor, arbetar och 
vistas där. Därför blir det problematiskt när en stor del av person-
transporterna inom staden sker med privatbilar. I bilen är föraren 
isolerad från de andra trafikanterna i staden på ett helt annat sätt än de 
som cyklar eller går. Bilismen stör dessutom möjligheterna för möten 
och samvaro i anslutning till vägar och huvudleder med buller (Ståhle 
2016:64). 

Figur 2.1
Fotografier för att visa hur 
mycket utrymme samma antal 
människor kräver beroende på 
vilket trafikslag de reser med.
Upphovsman: Gävle kommun
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Eftersom dagens städer är formade utefter bilen och dess förut-
sättningar upplever många att bilen behövs för att kunna resa och 
transportera sig på ett flexibelt sätt. Denna allmänna uppfattning, att 
bilen behövs för att ha en valfrihet i sin vardag, skapar ett behov av att 
utveckla infrastrukturen för bilar och deras behov (Ståhle 2016:54). Men 
vilket trafikslag en människa väljer för sin transport kan inte bara förstås 
utifrån dennes fria val, utan det är en direkt följd av hur staden och 
infrastrukturen är planerad. Villkoren och förutsättningarna som finns 
för bilar och cyklar avgör vilket trafikslag som blir det dominerande 
(Emanuel 2012:25,329,355). 

Cykeln erbjuder ännu större flexibilitet än bilen för resor i stadstrafik, 
eftersom den kräver mindre utrymme och till skillnad mot bilen så går 
det i princip alltid att cykla från dörr till dörr. Men för att cykeln ska 
kunna nå sin fulla potential krävs det att stadsplaneringen ger 
cyklisterna möjligheter till gena och effektiva vägar mellan målpunkter 
(SKL 2008:25). Genom att skapa ett finmaskigt nät av cykelvägar och 
gator får cykeln ökade konkurrensmöjligheter med bilen (Spolander 
2006:13). 

Socio-ekonomiska fördelar 

En person väljer cykeln framför andra färdmedel först när kostnaden för 
att cykla understiger kostnaden för de andra trafikslagen. I kostnaden 
är det inte bara den rent ekonomiska belastningen som tas med i 
beräkningen, utan även aspekter så som obekvämhet, restid, an-
strängning och oro för såväl olyckor som stöld (Naturvårdsverket 
2005:50). Upprustning av cykelvägnätet i en stad kan bidra till både 
minskad restid och upplevd obekvämhet för potentiella cyklister, vilket 
kan innebära att kostnaden för att cykla blir lägre än den för andra färd-
medel. När fler personer väljer att cykla inom staden minskar 
kostnaderna för underhåll på grund av slitage från bilar för kommunen. 

Cykeln erbjuder den äldre delen av befolkningen en ökad mobilitet i 
staden och tillgängligheten till målpunkter för dem ökar. För att under-
lätta för dessa trafikanter krävs att interaktionen mellan oskyddade 
trafikanter och bilister blir bättre. Det upplevs av äldre cyklister som 
en säkerhetsrisk med en stor mängd bilister i nära anslutning till cykel-
banor och cykelvägar samt i korsningspunkter (Ryan, Svensson, Rosen-
kvist, Schmidt, Wretstrand 2016:38,45-46). Om mängden cyklister totalt 
sett ökar i staden, på bekostnad av en minskad mängd bilresor, blir det 
enklare och tryggare för äldre att börja och fortsätta cykla.

Den ökade biltrafiken har lett till en minskad mobilitet och frihet 
för barn i staden (Fyhri, Hjorthol, Mackett, Nordgaard Fotel & Kyttä 
2011:703). Detta leder i sin tur till att barnens fysiska aktivitet under 
dagen minskar. Den negativa utvecklingen mot mindre rörliga barn är 
delvis en följd av att fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan 
med bil, vilket orsakar en otrygg trafikmiljö för de barn som inte 
kommer till skolan med bil (Fyhri et. al. 2011:703,709). Genom att 
prioritera åtgärder för cykling i staden, vilka inkluderar säkrare 
korsningspunkter, en trygg trafikmiljö och enkla cykelvägar till skolor, 
erbjuds barnen en större mobilitet och rörelsemöjlighet i staden. Vad 
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samhällsplaneringen kan göra specifikt för barnens mobilitet är dock 
relativt begränsat till resor från och till skolan eftersom resten av 
barnens resor är beroende av hur familjens vardag ser ut samt hur 
föräldrarna tar sig från och till sina arbeten (Fyhri et. al. 2011:709). 
Allmänna åtgärder för att främja cykling, vilka innefattar både mjuka och 
hårda åtgärder, kan dock påverka även föräldrarnas resvanor och 
mönster vilket i sin tur medför ökade möjligheter för resor med cykel 
och till fots för barnen.

Utmaningar

Befintlig struktur 

Svårigheten med att förändra städerna och dess struktur har inte bara 
med materiella förutsättningar och tillgångar att göra. Även traditioner 
och begränsande synsätt kring vad trafiken i staden har för problem 
samt hur dessa kan lösas spelar en stor roll när staden ska bli mindre 
bilberoende. Det finns också en viss tröghet som kommer från att alla 
aktörer i samhället inte vill att denna förändring ska komma till stånd. 
(Emanuel 2012:355)

Interaktionen med och påverkan av biltrafiken påverkar i stor ut-
sträckning hur attraktivt det blir att cykla i en stad. Framförallt 
korsningar där bilister och cyklister möter varandra anses vara kritiska 
punkter i trafiknätet. Det krävs att bilisterna har en hastighet som gör 
situationen överskådlig för att en korsning mellan de två trafikslagen ska 
uppfattas som säker för cyklisterna (SKL 2008:24). Den upplevda olycks-
risken behöver vara liten och säkerheten stor för att gående och cyklister 
ska känna sig trygga på gatorna. Åtgärder som kan främja en upplevt 
minskad olycksrisk är minskade hastigheter, gott om utrymme samt 
uppdelade banor mellan gående och cyklister (Boverket, Trafikverket & 
SKL 2015:191,203).

De huvudsakliga anledningarna till att människor inte väljer att cykla 
är biltrafikens omfattning, hastighet och sammansättning (Spolander 
2006:13). Det blir lite av ett moment 22 eftersom biltrafikens omfattning 
inte minskar förrän fler bilister väljer alternativa färdmedel. Antalet 
cyklister som dör i trafiken har minskat de senaste åren, men andelen 
som skadar sig allvarlig i trafiken har ökat. Av de som skadar sig 
allvarligt i trafiken av cyklisterna så är hela 80% singelolyckor, detta 
beror ofta på dåligt väglag på grund av halka eller ojämnheter (Boverket, 
Trafikverket & SKL 2015:215-216). Ökat underhåll av cykelbanorna kan 
minska risken för dessa olyckor.

Uppbyggnaden av våra städer har till stor del skett med bilen i fokus, 
detta har lett till att bostads- och arbetsområden kunnat vara de-
centraliserade (Emanuel 2012:18,22). Dessutom utarmas handeln i 
stadskärnan till förmån för externhandelscentra, vilka oftast endast är 
nåbara med bil (Forsberg, Hagson & Tornberg 1994:6). Denna befintliga 
struktur försvårar för cykeln att slå igenom som transportmedel. För att 
cykeln ska kunna konkurrera med bilen krävs det att målpunkter så som 
bostäder, arbetsplatser, handel och service finns på korta avstånd från 
varandra. Stadsplaneringen kan påverka detta i stor utsträckning genom 

Figur 2.2
Korsning där bilister har väl-
jningsplikt vid cykelöverfart i 
Malmö.
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olika prioriteringar. Ett fokus på att utveckla handeln i stadskärnan och 
i stadsdelscentrum underlättar för miljövänligt resande. Förtätning av 
den befintliga stadsstrukturen med bostäder och arbetsplatser minskar 
avstånden mellan dessa och de nuvarande målpunkterna (SKL 2008:25). 
Detta visar på att stadsplaneringen och trafikplaneringen måste samord-
nas och arbeta mot samma målbild.

Utbyggnad av cykelvägnätet bör, likt bilvägnätet, vara uppdelat i ett 
huvudnät och lokalnät. Huvudnätets trafikanter reser i regel längre än 
de som brukar lokalnätet och därför är kraven på standarden högre. 
Huvudnätet bör vara anpassat för hastigheter upp till 30 km/h, vilket 
innebär att separerade banor är det bästa alternativet (SKL & Trafikver-
ket 2010:20).

Bekvämlighet

För många erbjuder bilen en större bekvämlighet än andra färdmedel 
eftersom resan genomförs skyddad för väder och vind samt att ingen 
hänsyn behövs tas till tidtabeller. Men resor med bil är i regel också 
betydligt dyrare än andra färdmedel för transporter inom staden. 
Först när summan av tid, bekvämlighet och pengar väger över till 
cyklandets fördel väljer folk att byta från bilen till cykeln 
(Naturvårdsverket 2005:51). I valet mellan cykel och bil är det flera 
faktorer som påverkar, dessa kan delas upp i personliga faktorer och 
systemfaktorer. Inom de personliga faktorerna ryms aspekter så som 
motivation, behov av motion och ekonomi. Systemfaktorer å andra sidan 
är hur pass säker, framkomlig och bekväm cykelinfrastrukturen är (SKL 
2008:22-23). Vilka som är de största barriärerna för cykling beror till 
stort på den lokala kontexten (Eriksson 2009:13), väderleken är till 
exempel ett större problem i norr där skillnaderna mellan vinter och 
sommar är mycket större än i södra Sverige. I en undersökning visade 
det sig att resorna med cykel skulle kunna öka med 18% om 
kommunerna skötte plogningen av cykelvägar bättre (Naturvårdsverket 
2005:41). En del av barriärerna för att välja cykeln kan förbättras med 
hjälp av fysiska åtgärder som till exempel kvaliteten på infrastrukturen 
och trafiksäkerheten. Attityder och motivation till cykling kräver istället 
mjuka åtgärder och ett långsiktigt agerande från kommunens sida för att 
få invånarna att byta transportmedel. 

35% av bilresorna i Sverige idag är kortare än tre kilometer (SKL 
2008:8). Att cykla fem kilometer tar 15-20 minuter och kan därmed 
konkurrera med bilen i stor utsträckning i stadstrafik. Det är viktigt att 
även räkna in tiden för parkering samt sträckan från parkering till mål-
punkt när tidsåtgången mellan olika trafikslag ska jämföras. 

För att trafiksituationen ska bli så säker som möjligt krävs det att alla 
trafikslag håller sig till sin anvisade plats i gaturummet. Bekvämligheten 
under en cykelresa är beroende av väglagets jämnhet. Cyklister kommer 
därför att använda cykelbanan i större utsträckning än gångbanan eller 
bilvägen om den har jämnare beläggning än de andra (SKL & Trafikver-
ket 2010:11).
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Cykelns möjligheter

Nya möjligheter

Idag är utbudet av olika typer av cyklar betydligt större än det var för 
några år sedan. En av de nya cykeltyperna är elcykeln, vilken öppnar 
upp cykeln som transportform för nya målgrupper vilka innefattar äldre 
och människor med funktionsvariationer. Detta gör den eftersom den 
som cyklar inte behöver samma styrka för att kunna komma framåt tack 
vare motorn på cykeln (Koucky & Ljungblad 2012:3). Elcykeln möjliggör 
också för pendling längre sträckor då räckvidden blir längre eftersom 
cyklistens krafter räcker längre när cykeln gör en del av det framåt-
drivande arbetet. Elcykelns motor gör att påverkan av topografi och 
väderlek, framförallt vinden, blir mindre påtaglig för cyklisten eftersom 
cykeln skjuter på i uppförsbackar och i motvind (Koucky & Ljungblad 
2012:14). Detta leder till att det inte blir lika ansträngande att cykla som 
på en konventionell cykel. Elcykeln kan också få människor att om-
värdera vilka rutter mellan målpunkter som är mest attraktiva. Gena 
vägar är av högsta prioritet för cyklister, men kan väljas bort till förmån 
för andra rutter om den gena vägen är väldigt kuperad. Elcykeln sänker 
tröskeln för cykling i backar, vilket leder till att den genaste, men 
kuperade, vägen kan bli vältrafikerad av cyklister. (Koucky & Ljungblad 
2012:16)

Såväl konventionella cyklar som elcyklar går att kombinera med en vagn 
som hängs på bakom cykeln (Koucky & Ljungblad 2012:15). Detta inne-
bär att cykeln kan fungera även vid inköp av varor och andra 
transporter, vilket ytterligare stärker cykelns konkurrensmöjligheter 
med bilen. Det finns även lådcyklar som kan användas till detta ändamål. 
Såväl lådcyklar som cykel med vagn fungerar även när föräldrar vill 
transportera sina barn innan barnen är stora nog att cykla själva i 
trafiken.

Lånecykelsystem är ett växande fenomen i Sverige och innebär att det 
finns stationer runt om i en stad där besökare eller andra kan låna en 
cykel på en plats och lämna tillbaka den i ett ställ vid sin målpunkt. 
Lånecyklar fungerar huvudsakligen som ett komplement till stadens 
övriga transportmedel (Mátrai & Tóth 2016:2346).

Förändrade krav

Med nya möjligheter kommer också nya krav. Elcykeln är till exempel 
betydligt dyrare än en vanlig cykel, vilket gör att dess ägare ofta kräver 
säkrare möjligheter för parkering (Koucky & Ljungblad 2012:13). 
Dessutom är elcyklar tyngre (Koucky & Ljungblad 2012:12), vilket sätter 
krav på en stadsmiljö där en inte behöver lyfta sin cykel över ojämnheter 
eller kanter.

Kombinationen elcykel och cykelvagn eller lådcykel med elmotor spås 
slå igenom (Koucky & Ljungblad 2012:15) och då krävs bredare cykel-
banor. Elcyklar med lastmöjligheter kan också komma att ställa krav 
på goda cykelmöjligheter till målpunkter som idag endast kan nås med 
bil, så som externa köpcenter och stormarknader (Koucky & Ljungblad 

Figur 2.3
Lånecykelsystem i Lund

Figur 2.4
Särskilda parkeringar för 
lådcyklar i Malmö
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2012:15). 

Sammanfattning

Följande åtgärder och arbetsområden bidrar till att en kommun blir 
cykelvänlig och det är gentemot dessa som kommunernas arbete som 
redogörs för i fallstudien i nästa kapitel ska jämföras. Hypotesen är att i 
ju högre utsträckning kommunerna arbetar med följande, desto större är 
sannolikheten att de anses vara en cykelvänlig kommun:

• Att skapa ett cykelvägnät som är gent, finmaskigt, tryggt, säkert, väl 
underhållet och sammanhängande

• Skadeförebyggande åtgärder 
• Barriärminskande åtgärder
• Goda och säkra parkeringar vid målpunkter
• Ett trafiksystem som inkluderar alla medborgare och ämnar att ge 

lika förutsättningar till rörelse och mobilitet
• Tydlighet i gaturummet kring vilka trafikslag som rör sig var och hur 

möten mellan dessa ska gå till
• Mobility management genom påverkansåtgärder och informations-

spridning
• Utvärdering och uppföljning av strategier och åtgärder
• Korrelerande mål inom planeringen

Källkritik

Källorna använda i avsnittet om förutsättningar kan delas in i två 
kategorier. Dels finns det källhänvisningar till sidor och publikationer 
från myndigheter så som Trafikverket, Boverket och Naturvårdsverket 
och dels är information hämtad från forskningen. 

Eftersom samhället är i en ständig utveckling och cykeln som ett trans-
portmedel i staden har vuxit väldigt mycket på senare tid är det viktigt 
att källor som används är relevanta och producerade i den verklighet vi 
lever i idag. Därför är, med få undantag, ingen information om cykeln, 
samhället och kombinationen av dessa två äldre än 15 år.

Forskning som källa kan både hämtas från artiklar i tidskrifter, från 
avhandlingar och i form av rapporter. När det gäller rapporter är det av 
vikt att såväl beställaren som rapportören är trovärdiga. Trovärdighet 
skapas genom att ingen av parterna har ett särintresse som kan skapa 
frågor om viktning av resultatet. I valet av vilka tidskrifter som 
publicerar forskning av hög kvalitet har jag utgått från tidskrifter som 
granskar forskningen innan den publiceras, då har tidningen gjort en 
analys att forskningens förfarande, syfte och resultat är korrekta innan 
publikation. Avhandlingar anses vara vetenskapliga eftersom de arbetas 
fram under anställning vid en högskola och universitet med handledning 
och granskning.

De övriga källorna, i form av myndigheter, besitter inte alltid en lika stor 
vetenskaplighet som forskningskällorna. Myndigheternas dokument kan 
ibland baseras på forskning medan de ibland är rekommendationer eller 
redovisar något som är önskvärt från myndighetens sida. Men myn-
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digheterna kan tillföra något annat än forskningen, deras publikationer 
är alltid med Sverige som utgångspunkt och har ofta ett brett fokus med 
förslag på åtgärder eller information om den svenska kontexten. Råden 
från myndigheterna används ofta av kommuner och städer vilket 
innebär att de till stor del är med och formar det samhälle som vi 
verkar inom.
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I detta kapitel kommer fallstudien att redovisas. Kommunala planer och 
dokument som behandlar cyklande granskas och analyseras för respektive 
kommun. Detta kapitel inleds med en motivering av varför de valda 
kommunerna kommer att studeras.

Motiv till valda fall

De tre valda fallen för denna studie är Helsingborgs stad, Lunds kommun 
och Malmö stad. Alla tre kommunerna ligger i Skåne län och har fler än 
100.000 invånare var. Detta innebär att de har stora likheter vad gäller 
klimat, kollektivtrafiksförsörjning och storlek. I Cykelfrämjandets årliga 
granskning av svenska kommuners arbete med cykling hamnar Malmö 
och Lund återkommande på topplaceringar medan Helsingborg ligger i 
bottenskiktet av kommuner med fler än 100.000 invånare (Cykelfräm-
jandet 2016:19). Dessa resultat, som skiljer sig mycket åt trots att 
kommunerna initialt verkar ha liknande förutsättningar, kommer ligga 
till grund för jämförelser och analyser av respektive kommuns arbete 
med cykling för att kunna undersöka varför det skiljer sig åt mellan 
kommunerna och vad det är som skiljer dem åt. Enligt SKL och Trafik-
verket (2010:10) sker cirka 10 procent av alla resor nationellt med 
cykel och andelen resor med cykel i tätbebyggt område är ännu större. 
I Malmö sker 22% av resorna inom staden med cykel (Malmö stad 
2016:11), i Lund är motsvarande siffra 43% (Lunds kommun 2013:6) 
och i Helsingborg genomförs 9% av  resorna med cykel (Helsingborgs 
stad 2007:6). Detta innebär att såväl Malmö som Lund ligger över riks-
snittet, medan Helsingborg ligger precis under rikssnittet för den 
totala andelen resor som genomförs med cykel. Detta bekräftar 
resultaten kommunerna har fått i Cykelfrämjandets undersökningar och 
tyder på att Malmö och Lund i dagsläget är bättre cykelstäder än vad 
Helsingborg är. 

03. FALLSTUDIE
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Helsingborgs stad

Fallstudien av Helsingborgs stads arbete med cykelplanering utgår från 
tre dokument. Det första är översiktsplanen från 2010, vilken 
redovisar de övergripande strategierna som ska prägla planeringen i 
staden. Det andra dokumentet är kommunens trafikprogram som antogs 
2014. Trafikprogrammet syftar till att sammanställa de strategier staden 
valt att använda för att utveckla trafiksystemet. Det sista studerade 
dokumentet är cykelplanen från 2007 . Den är en del av kommunens 
arbete för att uppnå en långsiktigt hållbar trafikstruktur. Eftersom cykel-
planen är tio år gammal och trafikprogrammet, vilken cykelplanen 
baserats på har uppdaterats sedan dess, kan det finnas motsägelser 
mellan de olika dokumenten.

Strategier och mål

Helsingborgs stads översiktsplan utgår från tre profilområden: 
mötesplatser, boendemiljöer och logistik, vilka konkretiseras i fyra 
utvecklingsprinciper som ska styra hur staden byggs. Utvecklings-
principerna är: stads- och landsbygdsutveckling, natur- och landskaps-
utveckling, transportutveckling och verksamhetsutveckling. Kommunen 
anger att en av de stora utmaningarna framöver är att utveckla 
infrastrukturen för att möjliggöra för ett mer hållbart resande. I de 
centrala delarna av staden kommer det innebära ett ökat fokus på 
transporter till fots, med cykel och med kollektivtrafik (Helsingborgs 
stad 2010:13). Samtidigt måste bilarnas framkomlighet i staden vägas 
mot de negativa effekter så som utsläpp, buller och försämrad luft-
kvalitet de medför (Helsingborgs stad 2010:37). Tanken är att planera 
stadsstrukturen så att den underlättar för invånarna att välja hållbara 
resesätt (Helsingborgs stad 2010:48)

Målsättningen är att utveckla stadskärnan på de gåendes villkor och 
vid utveckling av bostadsområden prioritera lätthet att nå dem med 
kollektivtrafik och trygga cykel- och gångvägar (Helsingborgs stad 
2010:21,26). Kommunen anger att markanvändningen och trafik-
systemet i stor utsträckning påverkar vilket trafikslag människor väljer 
för sina transporter. Genom att anlägga goda förbindelser med cykel 
mellan olika målpunkter så som arbetsplatser, boende och centrum är 
kommunens förhoppning att göra cykeln som transportsätt attraktivare. 
För att uppnå denna förändring ämnar kommunen att använda sig av 
såväl hårda som mjuka åtgärder. (Helsingborgs stad 2010:37-38). 
Utvecklingen av mötesplatser, vilket främjar stadslivet, ska ske i sam-
verkan med utvecklingen av gång- och cykeltrafiken och infrastrukturen 
(Helsingborgs stad 2010: 49). 

En ytterligare vision i den framtida trafikplaneringen är att möjlig-
göra för trygg och säker parkering i anslutning till stationerna och 
kollektivtrafiklägen (Helsingborgs stad 2010:58,62). Dessutom ska en 
finmaskighet skapas i cykelvägnätet för att öka dess konkurrenskraft 
gentemot bilen (Helsingborgs stad 2010:61). Kommunen redovisar dock 
inte några konkreta åtgärdsförslag eller planer för hur dessa två visioner 
ska förverkligas.

Figur 3.1
Cykelväg anlagd på enkel-
riktad gata i Helsingborg så 
det går att cykla i båda
riktningarna.
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Trafikprogrammet, vilket antogs 2014 och bygger på översiktsplanen, 
innefattar nio strategier varav två huvudsakligen fokuserar på cykeln 
och Helsingborgs möjligheter att bli en cykelvänlig stad. Dessa två strat-
egier är ”bra förhållande för cyklar” och ”sunda resvanor” (Helsingborgs 
stad 2014:5). Trafikprogrammet grundar sig i en vision viken målar en 
bild över hur trafiksituationen är i Helsingborg år 2035. Målsättningen 
är att fler helsingborgare ska välja cykel och gång som transportmedel 
i staden samt att det finns goda möjligheter att parkera sin cykel nära 
målpunkter. Bilen har i visionen en naturlig plats i transportsystemet 
och kommunen tycker det är lika viktigt att kunna parkera bilen nära 
butiker i centrum som det är att kunna parkera cykeln där (Helsingborgs 
stad 2014:6-7). Kommunen redovisar visioner, men missar att i 
dokumentet redovisa någon plan för hur visionerna ska förverkligas. 
Detta blir väldigt uppenbart eftersom cykelplanen är från 20071, och 
åtgärdsförslagen där inte stämmer överens med visionerna i trafik-
programmet i någon större utsträckning.

Mycket av det som tas upp i trafikprogrammet har även redovisats i 
översiktsplanen, t ex vikten av att kombinera cykelparkering vid 
kollektivtrafiklägen för enkla byten, avvägningen mellan olika trafikslag 
i centrum och satsningar på attraktivisering av cykelvägnätet genom 
underhåll och upprustning (Helsingborgs stad 2014:14,17,20). Trafik-
programmet har ett avsnitt som fokuserar på för- och nackdelarna med 
de framtagna strategierna. Fördelarna med strategin för att skapa bra 
förhållanden för cyklar är att en säkrare trafikmiljö skapas, investerings-
kostnaderna är låga, luftföroreningarna minskar och förutsättningar för 
ett mer jämställt samhälle skapas eftersom cykel, gång och kollektiv-
trafik kan användas av alla stadens invånare. (Helsingborgs stad 2014: 
36). Nackdelarna är främst att kostnaderna för kommunen blir större 
eftersom det krävs ökade resurser till underhåll och upprustning av 
cykelinfrastrukturen samt att ökad cykling ställer större krav på 
parkering, vilket är ytkrävande (Helsingborgs stad 2014:36).

Fysiska åtgärder och påverkansåtgärder

I trafikplanen anger kommunen ett antal metoder för att utöka sam-
verkan och kommunikationen gällande trafikplaneringen. Kommunen 
ämnar att samverka i större utsträckning, både inom kommunens verk-
samheter och med arbetsgivare och kollektivtrafiken. Samverkan ska ske 
i syfte att påverka vilka trafiksätt invånarna väljer för sina transporter. 
Kommunen vill även arbeta med utbildning och undervisning, både 
genom informationsmaterial och riktade insatser mot förskola och skola, 
i förhoppning att barnen ska ta med vad de lärt sig och informera resten 
av familjen. (Helsingborgs stad 2014:34-35)

Kommunens cykelplan är framtagen i syfte att vara ett underlag för 
beslutsfattande och prioritering mellan olika alternativ. Dessutom så ska 
den öka förståelsen för de satsningar som görs på cykeltrafiken (Hels-
ingborgs stad 2007:5). Planen innehåller en lista över vad som är bra 

Figur 3.2
Bild för att illustrera att det 

fattas länkar i utbyggnaden av 
cykelvägnätet i Helsingborg.

Cykelvägen tar slut precis 
innan en korsning.

1 Helsingborgs stad har antagit en ny cykelplan i slutet av mars 2017, vilken 
pubilcerades på hemsidan i början av maj, vilket var för sent för att den skulle hinna 
bearbetas i detta kandidatarbete
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och dåligt med dagens  cykelinfrastruktur i Helsingborg. Cykelnätet har 
byggts ut i stor utsträckning de senaste åren, men det fattas fortfarande 
flera länkar för att göra det komplett dessutom är standarden mycket 
skiftande både gällande framkomlighet, säkerhet och komfort (Helsing-
borgs stad 2007:7). Vägvisningen längs cykelvägarna behöver förbättras 
och säkerheten vid cykelparkeringar behöver ökas, dessutom är signal-
regleringen vid korsningar främst anpassad för bilar (Helsingborgs stad 
2007:8). 

Kommunen ämnar att framöver stärka cykelns roll inom fyra olika om-
råden: planeringsskedet, byggskedet, förvaltningsskedet och i dialogen. 
Detta ska ske med fokus på följande sex ledord: kontinuitet, direkthet, 
trafiksäkerhet, komfort, trygghet och attraktivitet (Helsingborgs stad 
2007:10). Det är positivt att kommunen är tydliga med vad som gjorts 
inom cykelplaneringen och var bristerna fortfarande finns. Dokumentet 
saknar dock en åtgärdsplan som täcker in alla de brister som identifier-
ats.

Både trafikplanen och cykelplanen visar på att det finns en potential i 
att öka andelen resor som genomförs med cykel i Helsingborg. 2007 var 
43% av bilresorna kortare än 5 km och 2014 genomfördes 28% av resor 
kortare än 1km med bil (Helsingborgs stad 2007:10; Helsingborgs stad 
2014:18). Detta innebär att andelen resor som genomförs med cykel har 
möjlighet att öka på bekostnad av resor genomförda med bil.

Åtgärderna som kommunen redovisar i cykelplanen består bland annat 
av att förändra det som angavs vara dåligt i dagens cykelinfrastruktur, 
men även att förbättra underhållet av cykelbanorna, ta fram en plan 
för kommunikation och utveckla rutinerna i planarbetet för att säker-
ställa att cykelfrågorna får utrymme i planeringen (Helsingborgs stad 
2007:23).

Lunds kommun

Lund håller just nu på att ta fram sin nya översiktsplan, vilket innebär 
att fallstudien kommer att baseras på den nu gällande översiktsplanen 
från 2010. I denna redovisas kommunens mål och strategier för fort-
satt utveckling inom alla områden, inte bara trafikplanering. 2013 tog 
kommunen fram den tredje upplagan av sin strategi för ett hållbart 
transportsystem i Lunds kommun, den så kallade LundaMaTs III. Denna 
strategi syftar till att skapa en inriktning för hur transportsystemet ska 
utvecklas och bidra till livskvalitet för boende och besökare i Lund under 
de kommande åren. Utöver dessa två huvudsakligen strategiska doku-
ment har kommunen även en cykelstrategi för 2013-2017, vilken redo-
visar sju olika fokusområden för cykelfrämjande åtgärder och förslag i 
kommunen. Eftersom strategin sträcker sig till i år, 2017, bör det mesta 
vara genomfört och implementerat idag. 

Översiktsplanen och LundaMaTs III målar med bredare penslar än 
cykelstrategin och visar på de övergripande strategier och mål som Lund 
arbetar utefter. I cykelstrategin redovisas mer konkreta förslag och åt-
gärder vilka ska främja cyklandet i staden.

Figur 3.3
Skyltning för cyklister i 
Helsingborg



22

Strategier och mål

Visionen som ligger till grund för Lunds kommuns översiktsplan är en 
långsiktigt hållbar utveckling som säkerställer att kommande genera-
tioner får samma möjligheter att tillgodose sina behov som vi har idag. 
En del i detta arbete är att göra en omprioritering mellan trafikslag och 
främja möjligheterna till att genomföra transporter med cykel, till fots 
och kollektivt (Lunds kommun 2010:14,18). Ett steg i att främja håll-
bara transporter är, enligt kommunen, att lokalisera nya bostads- och 
verksamhetsområden så att avstånden till andra målpunkter så som 
centrum och Ideon understiger 5 km. På så sätt underlättar kommunen 
för invånarna att välja cykeln som transportmedel (Lunds kommun 
2010:15,17,19). När nya bostadsområden anläggs finns det en vision 
från kommunens sida att området redan från start ska vara kollektiv-
trafikförsörjt och ha färdiga cykelbanor (Lunds kommun 2010:15). Detta 
medför att de boende från inflytt kan skapa sig goda resvanor i linje med 
kommunens visioner. Ett ytterligare steg i riktningen mot ett mer cykel-
främjande stadsbyggande är kommunens tankar om att försöka ha ett så 
komplett utbud av dagligvaruhandel och service inom stadsdelar för att 
möjliggöra för korta effektiva resor med cykel och att minska på resor 
mellan olika delar av staden, vilka oftare genomförs med bil (Lunds kom-
mun 2010:24).

Lunds kommun har arbetat med cykelplanering sedan 90-talet (Lunds 
kommun 2005:10), detta har medfört att trafikmiljön i de centrala 
delarna av staden domineras av gående, cyklister och bussar. För att 
fortsätta denna utveckling anger kommunen att de även fortsättningsvis 
vill anlägga och rusta upp cykelleder längs med huvudvägnätet (Lunds 
kommun 2010:19). Kommunen ställer krav på tillgänglighet på cykel-
leder och gångstråk. En anpassning av systemet till de som har sämst 
förutsättningar kommer alla invånare kunna nyttja infrastrukturen på 
ett säkert och tryggt sätt (Lunds kommun 2010:56). Utformningen av 
gatunätet påverkar hur trafiksäker gatan kommer att vara, därför vill 
kommunen lägga resurser på att hitta trafiksäkra lösningar (Lunds 
kommun 2010:59).

Antalet resor i Lund har ökat under de senaste decennierna, men 
kommunens arbete att främja hållbara transporter har resulterat i att 
resorna inte har ökat i samma utsträckning som i andra kommuner. För 
att kunna fortsätta i denna linje kommer kommunen inte bara att 
prioritera fysiska åtgärder utan även arbeta med påverkansåtgärder för 
att få invånarna att ändra sina vanor (Lunds kommun 2010:45).

LundaMaTs III är den tredje upplagan av Lunds strategi för ett hållbart 
transportsystem. Grundtanken är att skapa och bibehålla ett transport-
system där människan är i fokus. Transportsystemet ska bidra till en god 
miljö gällande bullernivåer och luftkvalitet, men även bidra till fysisk 
hälsa, trygghet och rörelse hos de boende och besökare. Tillgänglighet 
ska skapas för alla invånare genom minskat bilanvändande till förmån 
för mer hållbara resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Genom att 
ha fokus på hela resan, från dörr till dörr, och se till så att den är genom-
förbar oavsett vilka förutsättningar den resande har är kommunens mål 
att skapa ett attraktivt trafiksystem. (Lunds kommun 2013:6-7)

Figur 3.4
Cykelbarometer i Lund för att 

kunna mäta hur många som 
cyklar. Fungerar även som en 

påverkansåtgärd att få fler att 
cykla.
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Idag genomförs 43% av resorna i Lund med cykel (Lunds kommun 
2013:6). Ett av målen i LundaMaTs är att öka cykeltrafiken med 1% per 
invånare och att sammanlagt 70% av resorna inom kommunens gräns-
er ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång år 2020 och 75% år 2030 
(Lunds kommun 2013:11). Inom tätorten Lund är målet om 75% resor 
med andra färdmedel än bil redan uppnått, men andelen hållbara resor 
måste öka även här för att kommunen i stort ska ha möjlighet att nå 
målet. 

Fysiska åtgärder och påverkansåtgärder

LundaMaTs III ger några exempel på hur kommunen konkret kan 
arbeta med planering för att nå de mål som satts upp. Dels vill de för-
bättra cykelparkeringarna och dels erbjuda cykelservice så som lagning 
av punkteringar, försäljning av sadelskydd och liknande i staden. 
Dessutom så finns det en tanke om att omvandla smala bilgator till gator 
endast för cyklar och på så sätt ge bättre möjligheter för en trygg och 
effektiv cykelresa. Målet är att åtgärder likt dessa ska göra stadskärnan 
mer attraktiv för cyklister. (Lunds kommun 2013:18-19)

Majoriteten av åtgärderna som kommunen föreslår går att finna i cykel-
strategin för 2013-2017. Åtgärderna där är indelade i sju olika fokus-
områden (Tyréns 2013:8-9):
• Dialog, påverkan och kommunikation
• Service för ökat cyklande
• Drift och underhåll av cykelsystemet
• Utveckling av dagens cykelsystem – infrastruktur
• Utveckling av den kommunala planeringen för cykel
• Dokument, policy och strategier
• Utvärdering och uppföljning 

Fokusområdet för dialog, påverkan och kommunikation syftar till att 
förbättra dialogen med medborgarna och få en större förståelse för vad 
som efterfrågas inom cykelplaneringen. Kommunen vill också nå ut 
bättre med vad de planerar och vilka visioner de har för framtidens 
cykling i Lund. Förutom tidigare former av kontakt där invånarna kan 
ringa, besöka eller skriva till kommunen vill kommunen nu stärka sin 
närvaro på nätet och i sociala medier (Tyréns 2013:10). Därigenom 
öppnas det upp för en två-vägs kommunikation där inte bara 
medborgarna kan kontakta kommunen utan kommunen även kan nå ut 
till invånarna i de medier de befinner sig. 

Kommunen har en målsättning att ta fram en mobilapplikation för att 
underlätta för cyklister, denna ska innehålla en kartfunktion som visar 
snabbaste, enklaste och tryggaste vägen från nuvarande plats till mål-
punkten. Tanken är även att det ska gå att hitta närmsta cykelpump och 
andra servicestationer. Antalet cykelpumpar ska öka under strategins 
genomförandetid, med minst en pump om året. De fysiska cykelkartorna 
kommer fortsatt finnas kvar och vägvisningarna från centrum längs med 
huvudlederna ska utvecklas så att de blir ännu lättare att följa. (Tyréns 
2013:12-15)

Figur 3.6
Cykelkarta över Lund 
utplacerad i cykelvägnätet.

Figur 3.7
Skyltning för cyklister i Lund

Figur 3.5
Cykelbox för en trafiksäker 
korsningssituation för 
cyklister.
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Inom drift och underhåll vill kommunen aktivt förbättra förut-
sättningarna för cykeln som transportmedel. Detta ämnas göras genom 
förbättrad vinterväghållning samt underhåll av det befintliga cykelnätet 
för att minska ojämnheter och hål (Tyréns 2013:16-17). Utvecklingen av 
dagens cykelsystem går i samma linje som målsättningen med drift och 
underhåll, att underlätta för cyklister och minska tröskeln för att få 
människor att börja cykla. Kommunen vill bygga ut cykelvägnätet för 
att knyta samman det och skapa de länkar som saknas i dagens system 
(Tyréns 2013:19). Målsättningen är också att uppdatera huvud-
cykelstråken som anlades för cirka 15 år sedan, samt erbjuda goda 
parkeringsmöjligheter i anslutning till kollektivtrafiken. Olika typer av 
cykelparkering anses lämplig på olika platser i staden, vid kollektiv-
trafiknoder behövs säkrare långtidsparkering vid pendling medan det i 
centrum är viktigare med lättillgänlig cykelparkering nära alla mål-
punkter. (Tyréns 2013:18,20,22-23).

Det femte fokusområdet handlar om att kommunen vill utveckla den 
kommunala planeringen för cykeln. Detta innebär att arbeta upp-
märksammande inom hela planeringen så att cykeln som transport-
medel och dess förutsättningar inte bortses från på någon nivå av 
planeringen. Genom att arbeta på detta sätt vill kommunen säkerställa 
att cyklingen fortsatt är en profilfråga för staden och genomsyrar alla 
beslut. Kommunen vill också förändra bygglovshanteringen så att kraven 
för bilparkering även gäller för cykelplanering (Tyréns 2013:24-27). 
Fokusområdet för dokument, policy och strategier handlar om att 
kommunen vill säkerställa att dessa är uppdaterade och aktuella så att 
de kan fungera väl som riktlinjer och underlag för cykelplaneringen samt 
går att hänvisa till vid beslutsfattande (Tyréns 2013:29).

Utvärderingen och uppföljningen syftar till att göra en återkoppling för 
att kunna dra lärdomar om vilka åtgärder som fallit väl ut och vilka som 
varit mindre lyckade. Detta vill kommunen göra genom att följa upp mål 
och indikatorer samt de åtgärder som föreslås i cykelstrategin (Tyréns 
2013:30). 

Malmö stad

Malmö stad antog 2016 en trafik- och mobilitetsplan i syfte att redovisa 
kommunens vision för hur trafiken i framtidens Malmö ska se ut (Malmö 
stad 2016:5). Gatukontoret har också tagit fram ett visionsdokument 
med fokus på cykling: Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019. Detta 
dokument har som syfte att ta ett helhetsgrepp på cykelplaneringen i 
staden samt få en tydlig struktur och plan för framtida satsningar i rik-
tning mot att stärka Malmös profil som cykelstad (Malmö stad 2012:3). 
Sedan har kommunen även en översiktsplan, antagen 2014, som också 
redovisar riktlinjerna för stadens framtida utveckling. Dessa tre 
dokument kommer utgöra grunden för granskningen av Malmö stads 
arbete med cykel-, trafik- och stadsplanering.

I Malmös översiktsplan samt i trafik- och mobilitetsplanen redovisas 
strategier och mål för utvecklingen av Malmö. Dessa har gemensamt 
att de är övergripande och fokuserar på att måla upp en framtidsvision 
snarare än att ge förslag på konkreta åtgärder för hur strategierna kan 
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fullföljas eller hur målen kan uppnås. I cykelprogrammet 2012-2019 
som gatukontoret i Malmö stad har tagits fram ligger fokus i större ut-
sträckning på konkreta åtgärdsförslag inom både infrastrukturen, drift- 
säkerheten och stärka Malmös profil som cykelstad.

Strategier och mål

I översiktsplanen klargör kommunen tidigt (Malmö stad 2014:13) att 
ett av framtidsmålen för staden är att vara en världsberömd cykelstad. 
Detta ska uppnås genom att skapa ett transportsystem som bidrar till att 
fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt än idag (Malmö stad 2014:42). 
Tanken är att ett trafiksystem som bidrar till hållbart resande skapas 
genom en förtätning av staden. Genom att ha fler målpunkter inom 
kortare avstånd minskas restiden för invånarna i staden och detta bidrar 
till att andra alternativ än bilen ses som attraktiva och möjliga (Malmö 
2014:19). 

Översiktsplanen baseras på en stadsbyggnadsvision för år 2032. Med 
siktet inställt på denna vision har kommunen tagit fram 30 strategier 
som delvis överlappar varandra och alla har målsättningen att uppfylla 
visionen till 2032. Ett flertal av de 30 strategierna berör cyklandet och 
cykelplaneringen, som till exempel ”Tätare stad och mer funktions-
blandning”, ”Cykelstaden” och ”Trafikmiljö och prioriteringar mellan 
trafikslag” (Malmö stad 2014:4,9-14). Planeringen av den funktions-
blandade staden införlivar cyklingen genom en strävan efter att bygga 
samman och länka ihop olika delar av staden och på så sätt förenkla 
rörelsemönster (Malmö stad 2014:30). Meningen är att cykelvägnätet år 
2032 ska ha kompletterats dels med ett gent huvudvägnät och dels blivit 
betydligt mer finmaskigt (Malmö stad 2014:44). Ett finmaskigare cykel-
vägnät täcker in fler potentiella målpunkter och kan därmed underlätta 
för cyklisterna. Kommunen uppger (Malmö stad 2014:44) att de förutom 
fysiska åtgärder även kommer arbeta med beteendepåverkan för att öka 
andelen resor som genomförs med cykel.

Kommunen har också tagit fasta på hur gång- och cykeltrafik främjar 
folkhälsan samt bidrar till minskade utsläpp, vilket de använder för att 
motivera en förskjutning från biltrafik till andra transportsätt (Malmö 
stad 2014:40). Barnens möjligheter att röra sig i och upptäcka staden 
kan förbättras genom ett ökat fokus på trafiksäkerhetsåtgärder och 
åtgärder för att lugna trafiken i staden. Malmö stad (2014:41) vill med 
trafikplaneringen se till att alltid prioritera barnens möjligheter till 
transporter och vända utvecklingen från dagens läge där föräldrar och 
andra vuxna i stor utsträckning skjutsar barnen till och från deras mål-
punkter och därmed bidrar till den otrygga trafikmiljön. 

Tillväxten i Malmö har lett till en stor befolkningsökning. Kommunens 
vision om att växa inåt och på så sätt spara på jordbruksmarken har 
lett till att det nu är fler människor som samsas på stadens gator. En av 
strategierna i översiktsplanen har tagit fasta på detta problem och visar 
på att trafikytor måste användas mer effektivt och ytsnålt än vad de gör 
idag (Malmö stad 2014:42). Detta ämnar kommunen att uppnå dels gen-
om fysiska åtgärder som prioriterar om gaturummet mellan trafikslagen 
och dels genom mobility management (Malmö stad 2014:42), vilket är 

Figur 3.8 
Malmö stads diagram för att 
visa kommunens målsättning 
för fördelning av resor inom 
staden mellan olika trafik-
slag till 2030 (Malmö stad 
2016:11)
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ett samlingsnamn för mjuka åtgärder. Framtagandet av trafik- och 
mobilitetsplanen var ett steg i riktning mot att uppfylla denna strategi.

Trafik- och mobilitetsplanen går under slogan: ”För ett mer hållbart 
och tillgängligt Malmö”. Tillgänglighetsaspekten ska komma genom att 
kommunen skapar ett trafiksystem som är till för alla människor och är 
anpassat för såväl barn och unga som äldre samt människor med fysiska 
eller psykiska funktionsvariationer (Malmö stad 2016:19). Tanken om 
hållbarhet, inom så väl sociala, ekonomiska som ekologiska aspekter, 
präglar dokumentet och visionen är att en bättre hållbarhet ska uppnås 
genom förändrade färdmedelsvanor för både malmöbornas resor inom 
staden, inpendlingen och godstrafiken (Malmö stad 2016:10). Trafik- och 
mobilitetsplanen är tänkt att fungera som ett tillägg till översiktsplanen 
och uppdateras vid behov i samband med aktualitetsprövningen av 
översiktsplanen.

Den övergripande visionen i trafik- och mobilitetsplanen är att cykel, 
gång och kollektivtrafik ska vara de självklara transportsätten för 
människor i Malmö (Malmö stad 2016:10). Detta innebär att andelen 
resor som sker med cykel behöver öka, på bekostnad av biltrafiken. 
Malmö stad (2016:12-13) lyfter fram vissa utmaningar som är centrala 
för trafikplaneringen i staden. Dels är det faktorer så som bullernivåer 
och luftkvalitet och dels är det de barriärer som trafikapparaturen 
skapar i staden. Barriärer kan vara både synliga och osynliga och framför 
allt kan de uppfattas olika för olika människor och hindra till exempel 
äldre, unga och människor med funktionsvariationer i olika utsträckning 
(Malmö stad 2016:13). Den i översiktsplanen framtagna visionen om 
en tät och funktionsblandad stad kan underlätta för minskningen av 
barriärer eftersom reslängden som behövs per person blir mindre och 
då gynnas färdmedel så som cykel, gång och kollektivtrafik (Malmö 
stad 2016:46). Detta medför att resorna med bil minskar vilket också 
minskar barriäreffekterna, eftersom biltrafiken med buller och utsläpp 
upplevs som barriärsskapande (Malmö stad 2016:12).

Figur 3.9 
Malmö stads illustration För 

att visa olika transportmedels 
kapacitet och utrymmeskrav.

(Malmö stad 2016:28)
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Kommunen (Malmö stad 2016:19-20) har undersökt hur resvanorna och 
resmönstren skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Det kan vara 
grupper som till exempel skiljer sig åt beroende på socioekonomiska 
förutsättningar, ålder eller kön. Trafiken påverkar människors upplevda 
trygghet och de negativa effekterna från trafiken inverkar i högre grad på 
barn och äldres mående (Malmö stad 2016:19). Undersökningen 
kommunen har gjort visar på att ju högre inkomst ett hushåll har, desto 
fler resor totalt genomförs och desto fler av dessa resor genomförs med 
bil. Cykeln och kollektivtrafiken innebär lägre trösklar och det krävs 
inte lika stora ekonomiska tillgångar för att kunna ta del av stadens liv 
när kommunen prioriterar cykeltrafik och kollektivtrafik (Malmö stad 
2016:19), detta leder till jämlikare transportmöjligheter. Fler män än 
kvinnor reser med bil, andelen som reser med cykel är ungefär den-
samma oberoende av kön (Malmö stad 2016:20). Eftersom inte kvinnor 
har tillgång till bil i samma utsträckning som män blir transportmö-
jligheterna mer jämlika när investeringar går till cykel- och gångtrafik 
samt kollektivtrafiken, båda könen har samma förutsättningar att kunna 
använda dessa transportsätt. 

Om trafikens tempo i staden minskade skulle gatorna vara lugnare att 
vistas på och trafikmiljön lättare att hantera för alla människor, vilket 
i sin tur leder till en minskad risk för olyckor (Malmö stad 2016:24). I 
en undersökning, genomförd av Malmö stad (2016:22), fick malmöbor 

Figur 3.10
Malmö stads illustration över 
vad som hör hemma var i 
gaturummet i en stadsgata.
(Malmö stad 2016:53)
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svara på frågor om vilken trafikmiljö de önskade i staden. 47% svarade 
att de önskar ”en innerstad med mer gatuutrymme för gång, cykel och 
kollektivtrafik”, 34% svarade att de önskar ”ett lugnare trafiktempo i 
innerstaden” och 18% ville ha ”bättre framkomlighet och mer gatu-
utrymme åt bilarna i innerstaden”. Alltså ställer sig 80% av invånarna i 
staden som besvarade enkäten positiva till den linje av stads- och trafik-
planering Malmö stad ägnar sig åt. Kommunen (Malmö stad 2016:34) 
är införstådda med att satsningar krävs på att inspirera, involvera och 
informera malmöborna för att lyckas med målet att förändra resmönster 
i staden. Deras målsättning är att genom mjuka åtgärder skapa en ökad 
efterfrågan av hållbara resmöjligheter.

Sammanfattningsvis så går det att konstatera att Malmö har tydliga mål 
och strategier med sin trafikplanering. Det finns en korrelation mellan 
målen i översiktsplanen och trafik- och mobilitetsplanen och det blir 
därför tydligt att kommunen har en genomgående tanke bakom vad de 
vill genomföra.

Fysiska åtgärder och påverkansåtgärder

I trafik och mobilitetsplanen går det att läsa om hur omvandlingen av 
Malmös huvudgator till stadshuvudgator ska vara en fysisk åtgärd i linje 
med stadens trafikstrategier. En stadshuvudgata (se figur 3.10 s.27) 
definieras av Malmö stad (2016:48-52) med de sex följande kvaliteterna:
• Plats för alla människor
• Lugnt tempo
• Tätt mellan korsningspunkter
• Definierat gaturum – vikten av närzon och fasader
• Träd och planteringar
• Tydlig användning

Plats för alla människor innebär att stadens alla invånare ska kunna röra 
sig i gaturummet utan begränsningar samt att det sker en prioritering 
till förmån för cyklar, gående och kollektivtrafik. Ett lugnt tempo och tätt 
mellan korsningspunkter går i samma linje, dessa båda förutsättningar 
underlättar för alla att känna trygghet i gaturummet och enkelt kunna ta 
sig till sina målpunkter. Det definierade gaturummet utgörs dels av 
fasaderna på byggnaderna invid och dels av träd annan växtlighet. 
Genom att ha en variation i fasaderna skapas en större orienterbarhet 
och staden blir mer upplevelserik. En tydlig användning innebär att 
det är klart vem som rör sig var och under vilka förutsättningar. Detta 
skapar, enligt Malmö stad (2016:51), stadsmässighet och minskar de 
barriäreffekter som finns i dagens stadsrum.

Syftet med cykelprogrammet från 2012 är att redovisa och samla alla 
de cykelsatsningar som kommunen ämnar att genomföra fram till 2019. 
Därigenom skapas ett underlag för verksamheten och en budget kan 
fastställas (Malmö stad 2012:9). Åtgärderna delas in i fem olika 
områden: 
• Åtgärder som stärker Malmös profil som cykelstad
• Driftåtgärder för trygghet och komfort
• Övergripande infrastrukturåtgärder
• Mindre infrastrukturåtgärder
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• Åtgärder för förbättrad parkering

För att kunna stärka sin profil som cykelstad redovisar Malmö stad 
(2012:12-14) en mängd olika åtgärder inom mobility management, 
alltså mjuka åtgärder. Dels handlar åtgärderna om att samverka med 
andra städer och dels om attitydundersökningar och kampanjer. En hel 
del av åtgärderna är återanvändning av tidigare lyckade försök medan 
andra åtgärder har tillkommit för att anpassa kommunens arbete till 
dagens samhälle, till exempel genom att göra mer reklam för cykling 
på sociala medier. Kommunen vill fortsätta använda sig av sin kampanj 
”inga löjliga bilresor” och återkommande erbjuda malmöbor möjligheter 
att få prova på att resa hållbart med cykel och kollektivtrafik under 
kampanjperioder (2012:13). 

Driftåtgärderna syftar till att göra vägen för cyklisterna så behaglig som 
möjligt och åtgärderna som föreslås i programmet sträcker sig från att 
ha tydliga rutiner för hur cykeltrafiken ska hanteras vid vägarbeten till 
bättre vinterväglagsröjning och bättre belysning (Malmö stad 2012:15-
17). Målsättningen är att alla cykelbanor ska vara belysta vid projekt-
periodens slut och kommunen (2012:17) tittar på om det är en möjlighet 
att ha rörelseaktiverade lampor längs med cykelvägarna i ytterområdena 
av staden. Kommunen (2012:18) ämnar också att förbättra beläggningen 
på alla cykelvägar och asfaltera de som ännu inte är det.

De övergripande infrastrukturåtgärderna innebär ett flertal 
utredningar om nya cykelvägar, kapacitetsproblem i det nuvarande 
nätet och var trafikolyckor med cyklar inblandade sker (Malmö stad 
2012:21,24). Kommunen har tagit fram kartor var de önskar att uppföra 
nya cykelvägar för att knyta samman både det befintliga nätet med sig 
självt och med områden som inte är bra försörjda med cykelvägar. 

Små infrastrukturförändringar gynnar de som redan cyklar och sänker 
tröskeln för de som inte cyklar att uppskatta det när de börjar (Malmö 
stad 2012:27). De åtgärder som redovisas i programmet är bland
 annat att uppföra fler cykelräcken (se bild 3.11), förbättra cykel-
barometrarna (se bild 3.13), förlänga tiden det är grönt ljus när flera 
cyklister ska passera och placera ut fler cykelpumpar (Malmö stad 
2012:27-28). Åtgärderna för förbättrad parkering är viktiga eftersom 
varje cykelresa börjar och slutar med en parkerad cykel. Malmö stad 
(2012:30-31) vill under cykelprogrammets genomförandetid dels 
förtydliga regler för hur och var cyklar får parkeras, men även öka 
antalet cykelparkeringar och då främst prioritera att placera ut cykel-
parkeringar där cyklar kan låsas fast i ramen. Kommunen ämnar också 
att utreda om det finns behov av särskilda parkeringar för elcyklar vid 
laddstationer (2012:31).

Figur 3.11: Överst
Cykelräcken vid korsning, för att cyklister ska 

slippa hoppa av cykeln vid rödljus.
Figur 3.12: Mitten

Cykelpump utplacerad längs med cykelvägnätet 
som service till cyklisterna.

Figur 3.13: Nederst
Cykelbarometer för att mäta antalet cyklister 

som passerar.
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I detta avsnitt redogörs för resultatet av fallstudien. Kommunernas arbete 
bedöms mot den punktlista som kapitel två utmynnade i, alltså de faktorer 
som påverkar huruvida en stad är cykelvänlig eller inte. Resultatet ligger 
till grund för den analys som kommer i nästa kapitel.

Bedömningsgrunder

Här förtydligas vad de olika punkterna i resultattabellen innebär för att 
underlätta läsarens förståelse av på vilka grunder kommunernas 
arbete blivit bedömt. Punkterna har alla sin grund i och är min 
tolkning av kunskaps- och forskningsöversikten som redovisas i ”Kapitel 
2: Förutsättningar”.

Ett cykelvägnät som är:
•	 Gent: Ett gent cykelnät innebär att cykelvägarna inte medför några 

större omvägar jämfört med färdvägarna för andra trafikslag. Detta 
ökar konkurrenskraften för cykeln gentemot bilen.

•	 Finmaskigt: Ett finmaskigt cykelnät innebär att det finns många 
alternativ att byta riktning under transporten. På så sätt underlättar 
ett finmaskigt nät av cykelvägar för invånarna att kunna ta sig mellan 
många olika målpunkter. 

•	 Tryggt: Ett tryggt cykelnät innebär att de som cyklar inte känner sig 
rädda. Tryggheten kan öka genom att låta cykelnätet gå genom  
befolkade områden, ha gott om belysning, undvika mörka tunnlar och 
att skapa andra otrygga platser.

•	 Säkert: Ett säkert cykelnät innebär att risken för att råka ut för en 
olycka är liten. Risken för olyckor där andra trafikslag är inblandade 
minskar vid separation mellan trafikslagen när hastighets- 
skillnaderna är stora. Risken för singelolyckor minskar genom  
underhållsåtgärder.

•	 Väl underhållet: Ett väl underhållet cykelnät erbjuder en skön resa 
för cyklisten. För att nätet ska vara väl underhållet krävs det att det 

04. RESULTAT
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röjs från snö och grus samt att ojämnheter och hål lagas.
•	 Sammanhängande: Ett sammanhängande cykelnät saknar inga 

avsnitt. Detta innebär att cyklisten kan ta sig mellan målpunkter utan 
att vid något tillfälle hamna i en situation där cykelvägen tar slut.

Skadeförebyggande åtgärder: Skadeförebyggande åtgärder innefattar 
de åtgärder kommunen vidtar för att minska skaderisken. Detta kan vara 
hårda åtgärder så som separering av olika trafikslag och uppförandet av 
planskilda korsningar. Eller kan det vara mjuka åtgärder där kommunen 
informerar om ett säkert beteende i trafiken och vikten av att använda 
lyse, hjälm och ringklocka.

Barriärminskande åtgärder: Barriärminskande åtgärder syftar till att 
minska upplevda barriärer i staden, detta kan till exempel vara stora 
infartsleder för bilar, vägar som är tungt trafikerade eller vägavsnitt med 
väldigt få korsningspunkter. 

Goda och säkra parkeringar vid målpunkter: En cykelresa börjas och 
avslutas med en parkerad cykel och därför är det viktigt att det finns 
goda parkeringsmöjligheter för cyklar i anslutning till målpunkter så 
som bytespunkter för kollektivtrafik, skolor, butiker och arbetsplatser. 
En säker parkering innebär att den som lämnar sin cykel där kan vara 
trygg med att cykeln står kvar när det är dags att cykla vidare. 
Parkeringar där det finns möjlighet att låsa fast cykelns ram är säkrare 
än de där endast hjulet kan fästas.

Ett	trafiksystem	som	inkluderar	alla	medborgare	och	ämnar	att	ge	
lika förutsättningar till rörelse och mobilitet: När ett trafiksystem 
planeras med utgångspunkt i de medborgare som har störst hinder för 
att röra sig i trafiken, t ex barn, äldre och människor med funktions-
variationer, skapas ett trafiksystem där alla har möjlighet att röra sig. 
Detta innebär att trafiksystemet och gaturummet måste vara tydligt, 
säkert och ha få höjdskillnader.

Tydlighet	i	gaturummet	kring	vilka	trafikslag	som	rör	sig	var	och	
hur möten mellan dessa ska gå till: Genom att öka tydligheten i 
gaturummet ökar trafiksäkerheten och gatan blir mer inkluderande. 
Tydligheten kan ökas t ex genom trädplanteringar mellan bilväg och 
cykelbana, olika markbeläggningar på gång- och cykelbana och god 
skyltning. Tydlighet i mötena mellan olika trafikslag skapas genom 
övergångsställen, trafikljus och skyltar. 

Mobility management genom:
•	 Påverkansåtgärder: Påverkansåtgärder bör kommunerna  

använda för att få medborgarna att ändra sina resvanor och  
beteenden i trafiken. Det kan till exempel innebära olika regleringar 
av parkeringskostnader för bilar, hastighet och prioritering mellan 
trafikslag vid korsningar. Påverkansåtgärder innefattar även  
kampanjer där kommunen delar ut busskort/cykelhjälm för att få fler 
att ställa bilen. Detta kan också genomföras som samarbeten mellan 
kommunen och arbetsplatser.

•	 Informationsspridning: Informationsspridning bör användas för att 
informera medborgarna dels om vad som händer inom trafik- 
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planeringen och dels för att informera om fördelar med olika trafik-
slag och vad som finns att vinna med att inte genomföra alla resor 
med bilen.

Utvärdering och uppföljning av strategier och åtgärder: Genom att 
arbeta med utvärdering och uppföljning av strategier och åtgärder visar 
kommunen att de vill fortsätta utvecklas i sitt arbete och lära av lyckade 
och mindre lyckade åtgärder. När en plan finns för hur detta arbete ska 
gå till är sannolikheten större att kommunen faktiskt genomför arbetet 
med utvärdering och uppföljning.

Korrelerande mål inom planeringen: Korrelerande mål innebär att 
målen stämmer överens mellan de olika nivåerna i planeringen. Alltså 
att strategierna i översiktsplanen är de samma som de i trafikplanen och 
sedan att åtgärderna i cykelplanen syftar till att uppfylla strategierna i de 
mer översiktliga dokumenten.

Bedömningen av kommunernas arbete sker genom en gradering 1-3 för 
att visa i hur stor utsträckning kommunen har arbetat med punkten i 
fråga.

1 = bristfälligt behandlat: Detta innebär att kommunen har omnämnt 
punkten, men inte beskrivit i vilken utsträckning det är ett problem eller 
hur kommunen ska arbeta för att förbättra situationen och lösa  
problemet.
2 = behandlat: Detta innebär att kommunen har tagit upp punkten i 
fråga och visar på en ansats till hur den kan behandlas/förbättras.
3 = behandlat i stor utsträckning: Detta innebär att kommunen tagit 
upp punkten i fråga, ger en bakgrund till situationen och att en tydlig 
strategi eller ett åtgärdspaket presenteras för att förbättra situationen 
eller lösa problemet.
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Resultattabell



34

Diskussion av resultat

På föregående sida finns resultattabellen där kommunernas arbete har 
bedömts och poängsatts beroende på i hur stor utsträckning de har 
arbetat med de specifika temana av cykelplanering. Här nedan följer en 
kort diskussion av respektive kommuns resultat. I nästa kapitel sker en 
djupare analys och jämförelse av kommunernas arbete.

Helsingborgs stad

Helsingborg har behandlat alla punkter och detta har främst gjorts i 
cykelplanen. Där har de beskrivit sitt arbete fram tills nu och vad de vill 
fortsätta arbeta med. Punkterna som berör hur cykelvägnätet ska vara 
i kommunen är överlag bristfälligt behandlade. Kommunen redovisar 
var det nuvarande cykelnätet har sina brister, men problematiserar inte 
kring vad detta kan medföra, hur situationen kan förändras eller hur 
problemen kan lösas. Ansatsen kring att skapa ett cykelvägnät som är 
finmaskigt är väldigt god och målar upp en positiv cykelstad, men saknar 
lösningar till hur arbetet ska genomföras. 

Korrelationen mellan målen i Helsingborgs planering är inte fullständig. 
Detta beror på att kommunens cykelplan är från 20072 och de hunnit 
uppdatera de båda andra dokumenten sedan dess. I uppdateringen av 
översiktsplanen och trafikplanen har nya målbilder uppkommit vilket 
innebär att åtgärdsförslagen i cykelplanen dels inte stämmer överens 
med nuläget och dels fattas åtgärder för att kunna uppnå de mer ny-
tillkomna strategierna eller målen.

Lunds kommun

Lund är den enda av de tre studerade kommunerna som inte behandlat 
två punkter överhuvudtaget. När det gäller att arbeta för ett samman-
hängande cykelvägnät har Lund däremot presterat bättre än de båda 
andra kommunerna. Detta gör de dels genom att ha skapat en åtgärds-
lista för saknade länkar i cykelvägnätet, vilket är ett enkelt och väldigt 
tydligt sätt att visa var insatser kommer att prioriteras. Dels ämnar 
de också att arbeta med att skapa kopplingar mellan cykelnätet och 
kollektivtrafiken, vilket innebär att de tar begreppet sammanhängande 
ett steg vidare eftersom de gör två olika trafikslag sammanhängande.

Korrelationen mellan målen i Lunds kommun är väldigt god, jag fick 
under fallstudien intrycket av att den goda korrelationen beror på lång-
siktigheten i kommunens planering och uppföljningen. Kommunen 
arbetar med uppföljning på flera olika plan, både av de satta målen och 
indikatorerna, kommunens arbete med att genomföra åtgärder och hur 
väl själva planeringsprocessen fungerar.

2 I slutet av mars 2017 antog Helsingborgs stad en ny cykelplan, denna publicerades 
på hemsidan först i början av maj vilket innebär att jag inte hann ta med den i detta 
kandidatarbete.
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Malmö stad

Malmö stads arbete med cykelplanering fick högst antal poäng av de tre 
kommunerna som undersöktes inom fallstudien. Kommunens arbete var 
systematiskt och det fanns en tydlig plan för varför de fokuserade på de 
valda åtgärder eller teman och hur arbetet skulle genomföras för att 
uppnå de satta målen. Denna tydlighet i dokumenten underlättar inte 
bara styrningen av arbetet för tjänstemän och politiker i kommunen 
utan möjliggör även för medborgarna att ta del av kommunens visioner.

Att arbeta fram ett gent och sammanhängande cykelnät angav Malmö 
stad som eftersträvansvärt, men det fanns inga strategier eller åtgärds-
förslag på hur ett sådant cykelnät skulle skapas. Detta motiverar de låga 
poäng kommunen fick inom dessa två frågor.

Arbetet Malmö stad beskriver gällande att skapa ett trafiksystem som 
inkluderar alla medborgare är föredömligt. Det finns tydliga förslag, 
så som att förlänga gröntiden så alla hinner över och sänka tempot i 
trafiken genom trafiklugnande åtgärder. Att skapa ett trafiksystem som 
är anpassat för barn är ytterligare ett steg i riktning mot ett trafiksystem 
som möjliggör för rörelse hos alla medborgare.
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I detta kapitel redovisas åtgärder som fallit väl ut i de olika städerna samt 
områden inom vilka cykelplaneringen fortfarande kan och behöver 
utvecklas.

Lyckade åtgärder

Alla tre kommunerna har arbetat väldigt bra med frågor kring under-
håll av cykelvägnätet. Hur väl underhållen en cykelväg är påverkar i stor 
utsträckning hur resan upplevs av cyklisten och därmed hur attraktiv 
cykeln är som färdmedel på en viss sträcka. Därför är kommunernas 
arbete med underhåll viktigt för att visa att de prioriterar cyklister 
och väldigt märkbart för stadens cyklister. Väl underhållna cykelvägar 
innebär att inga gropar och ojämnheter stör resan eller riskerar att 
orsaka skador på varken cykel eller cyklist. Underhåll innefattar också 
snöröjning och borttagning av grus, vilket dessutom ökar säkerheten för 
cyklisterna.

Överlag har kommunerna arbetat i stor utsträckning med att inkludera 
parkeringen av cykeln i cykelplaneringen. Det finns en förståelse om att 
olika typer av parkeringslösningar efterfrågas beroende på såväl typ av 
cykel som varaktighet på parkeringen. Kring både Lund och Helsing-
borgs centralstationer finns det möjlighet att parkera sin cykel under 
tak. Dessutom så finns det parkeringsplatser utomhus där ramlåsning 
är ett alternativ. Malmö har tagit parkeringen av cyklar ett steg längre, 
vilket de har haft möjlighet till i och med den omfattande ombyggnaden 
av centralstationen som skedde för några år sedan. Där finns parkering 
under tak i markplan, parkering med ramlåsning, parkering i garage 
under mark med service och bevakning, parkering i låst garage med 
kontroll vid inpassering och särskilda parkeringar för lådcyklar. I 
centrum är det ofta svårt att hitta lediga parkeringsplatser för bilar, 
genom att skapa goda, säkra och tillgängliga parkeringar för cyklar i 
anslutning till målpunkter attraktiviserar kommunen cykeln och dess 
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Figur 5.1
Parkeringslösning under tak i 
två plan vid centralstationen i 
Helsingborg.

Figur 5.2
Parkering utomhus i närheten 
av centralstationen i Lund.

Figur 5.3
Parkeringsgarage under mark 
i anslutning till Malmö 
centralstation
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möjligheter.

En positiv åtgärd inom ramen för tydlighet i trafiken och gaturummet 
som alla tre städer har arbetat med är skyltning. Detta har genomförts 
på olika sätt i de olika städerna. I Helsingborg finns det skyltar med olika 
färg, vilka ska visa de olika huvudstråken som finns i staden. Lund har 
ett liknande system med olika färger. Malmö å andra sidan har valt att 
inte använda någon färgkodning på sina skyltar utan istället skylta till 
många fler olika platser i staden. Dessutom har de nyligen satt upp 
destinationsskyltar längs med cykelvägnätet som visar när man kommit 
fram till ett visst område eller en stadsdel. Detta gynnar främst cyklister 
som ska till ett nytt område i staden. 

Fördelarna med ett färgkodat system är att det är enkelt att hålla rätt 
på skyltarna och cyklisten behöver inte läsa vad som står på dem när 
den väl hittat den första skylten. Nackdelen är att skyltningen bara sker 
utefter vissa speciella stråk och det därmed krävs en större förståelse för 
stadens uppbyggnad och olika destinationers förhållande till varandra 
om en cyklist ska ta sig till ett område som inte ligger i direkt anslutning 
till stråket. Fördelen med Malmös skyltning är att det skyltas till en up-
psjö av platser i staden, vilket innebär att det blir lätt att hitta vägen till 

Figur 5.4 Överst till vänster:
Cykelskyltning i Lund

Figur 5.5 Överst till höger:
Cykelskyltning i Helsingborg

Figur 5.6 Nederst till vänster:
Destinationsskylt i Malmö

Figur 5.7 Nederst till höger:
Cykelskyltning i Malmö
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sin destination. Nackdelen är cyklisten måste vara på alerten hela tiden 
eftersom varje skylt visar på många olika stadsdelar och platser och det 
gäller att vara uppmärksam så man inte missar en sväng. Överlag är det 
viktigaste att skyltningen är konsekvent och tillräckligt återkommande 
så att cyklisten kan följa skyltningen utan att köra fel.

Utvecklingsområden

Punkterna där kommunerna överlag presterat sämst är dels inom 
barriärminskande åtgärder, där endast Malmö stad kommer med 
lösningsförslag till hur barriärerna inom staden kan minskas. Det finns 
också svaga insatser när det kommer till att redovisa åtgärder och 
lösningar till hur kommunen kan skapa ett finmaskigt, gent och tryggt 
cykelvägnät. Dessa tre ord blir nästan floskler och kommunerna 
använder dem i regel utan att definiera vad de innebär eller hur de ska 
uppnås och varför det är viktigt att ha ett cykelvägnät som är finmaskigt, 
gent och tryggt. Barriärminskande åtgärder strävar till att knyta 
samman staden och minska på den negativa inverkan som barriärer i 
form av infartsleder, trafikplatser, stora cirkulationsplatser och vältrafi-
kerade huvudleder har på stadslivet och mobiliteten samt trafiktempot i 
staden. Detta är något som fallstudien visar på att kommunerna behöver 
arbeta vidare med. 

Trygghetsskapande åtgärder i cykelvägnätet är svåra att definiera och 
fullt ut implementera eftersom trygghet är något som uppfattas olika av 
olika människor. Det kan därför vara en möjlighet för kommunerna att 
arbeta med trygghetsskapande åtgärder även genom mjuka åtgärder så 
som trygghetsvandringar eller undersökningar av vad olika medborgar-
grupper och invånare önskar ska förändras för att cykelvägnätet ska bli 
tryggare.

Både Lund och Helsingborg behöver utveckla sitt arbete med att skapa 
en tydlighet i trafiken och gaturummet kring vem som rör sig var och hur 
möten mellan olika trafikslag ska gå till. Det fanns inte några tydliga rikt- 
linjer, strategier eller åtgärder för hur detta ska uppnås i de studerade 
dokumenten. Malmös arbete var däremot föredömligt inom detta om-
råde, så både Lund och Helsingborg kan hämta inspiration från när-
området. Helsingborgs kommun anger själva att det finns en 
problematik med otydlighet i gaturummet, främst mellan gående och 
cyklister eftersom de använder varandras utrymme. Det finns olika 
lösningar för att råda bot på detta, vilket visas på bilderna här invid.  

Figur 5.8 Överst: 
Uppdelning av gående och cyklister genom olika markbeläggning.

Figur 5.9 Näst överst: 
Uppdelning av gående och cyklister genom olika markbeläggning samt en zon 

med kullersten för att uppmärksamma cyklister när de byter område.
Figur 5.10 Näst nederst:

Uppdelening av gående och cyklister med en zon av trädplantering.
Figur 5.11 Nederst: 

Uppdelning av gående och cyklister med olika markbeläggning samt en höjdskill-
nad med kant.
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06. AVSLUTNING
I detta kapitel kommer arbetet att knytas samman. Slutsatsen samman-
fattar resultatet av fallstudien och analysen. Diskussionen tar upp vilka 
aspekter slutsatsen kan bero på samt vad som kan ha påverkat resultatet. 
Vidareutvecklingen tar kort upp hur situationen kan förändras framöver 
och öppnar därmed upp för vidare studier inom ämnet.

Slutsats

Malmö och Lund har kommit längre än Helsingborg i sin strävan efter 
att premiera och fokusera på hållbara transporter med cykel. De båda 
kommunerna påbörjade sitt arbete för många år sedan och har därmed 
kunnat utveckla och utvärdera strategier och åtgärder på ett annat 
sätt än vad Helsingborg har haft möjlighet till. Helsingborgs planer och 
dokument visar på samma intentioner som Lund och Malmö har, att bli 
en stad där en ökad andel av trafikarbetet genomförs med cykel, men 
genomförandet har inte kommit lika långt som i Lund och Malmö. 

Ansatsen från början var att Malmö och Lund båda är goda cykelstäder, 
eftersom Cykelfrämjandets undersökningar återkommande visar på 
detta. Fallstudien jag genomfört inom detta arbete och resultatet som 
framkom av denna visar på att Malmös cykelfrämjande arbete är 
bättre och tydligare än det Lund visar i sina dokument och strategier. 
Den bekräftar även den inledande ansatsen eftersom Helsingborg får 
minst antal poäng. Det är viktigt att observera att min studie helt och 
hållet är baserad på vad kommunerna visar och skriver i sina dokument 
och att inga undersökningar av trafikflöden eller fysiska förhållanden 
i staden har genomförts. Intervjuer med planerare, medborgare och 
cyklister har inte heller genomförts.

Utifrån de tre studerade kommunernas arbete står det klart att en cykel-
vänlig stad är inom räckhåll. För att fullt ut ge cyklisterna bästa möjliga 
förutsättningar för sina transporter och möjliggöra för alla medborgare 
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att ta del av detta mer hållbara transportsätt krävs det dock att 
kommunerna gör ännu tydligare ställningstaganden för cykeln. Som 
det är idag har bilen fortfarande en stor plats i såväl staden som 
planeringen av framtidens stad. För att skapa ett trivsammare gaturum 
och en lugnare trafikmiljö behöver bilarna i staden minska. Mindre 
utrymme för bilar leder automatiskt till mer utrymme till cyklister, 
gående och kollektivtrafik, vilka alla är trafikslag som är mycket mer 
yteffektiva än bilen. Följaktligen innebär en minskad bilism att fler 
människor får plats på samma gatuutrymme. 

Om kommunerna fortsätter arbeta i den riktning de är på väg i och 
fortsätter ta fram strategier för att öka andelen hållbara resor, om-
prioritera gaturummet till fördel för de oskyddade trafikanterna och 
arbetar med påverkans- och informationsåtgärder för att sprida 
kunskapen om vad den enskilde personens färdmedelsval för varje resa 
har för inverkan på gaturummet och staden ser utsikterna för att få 
cykelstäder väldigt goda ut.

Målsättningen med detta arbete var att komma fram till vilka åtgärder 
och tillvägagångssätt som en kommun kan använda sig av för att bli mer 
cykelvänlig och därigenom underlätta för miljövänligt resande. Jag anser 
att denna målsättning blivit uppfylld och hypotesen i slutet av ”Kapitel 2: 
Förutsättningar”, stämde väl överens med vad fallstudien och analysen 
av resultatet sedan visade. Genom arbetet har en tydlig checklista, med 
tillhörande definitioner och gradering, arbetats fram. Denna kan kom-
muner använda för att utvärdera sitt arbete kring cykelplanering och se 
inom vilka områden de kan utvecklas mer inom samt var de redan har 
gjort goda insatser. Frågeställningarna som inledde arbetet besvarades 
dels genom fallstudien, men framförallt genom resultattabellen, diskus-
sionen av resultatet och den avslutande analysen.

Diskussion

En anledning till att Malmö och Lund får bättre resultat än Helsingborg 
kan vara att deras planer är nyare än de som är aktuella för Helsingborg. 
Det blir svårare att följa Helsingborgs stads intentioner när cykelplanen, 
vilken rymmer åtgärdsförslagen, är tio år gammal. Detta kan inne-
bära att resultatet kanske inte uppvisat samma skillnader mellan 
kommunerna om denna jämförelse hade gjorts efter Helsingborgs nya 
cykelplan hade släppts.

Alla kommunerna visade dåliga resultat inom barriärminskande 
åtgärder. En tänkbar anledning till att kommunerna inte behandlat 
denna fråga i någon större utsträckning kan vara att det inte finns någon 
enkel lösning att presentera. Biltrafiken och godstransporter, inkluderat 
varuleveranser, är mycket barriärskapande och problemet är att staden 
och dess invånare är beroende av en viss del av dessa transporter. 
Kommunerna skulle dock kunna arbeta med att minimera de resor som 
genomförs med bil som inte är absolut nödvändiga, leda om trafiken så 
att endast resor med målpunkter i staden görs inom staden och vara 
selektiva på vilka gator och vägar som vilka trafikslag är välkomna på. 
Men att genomföra dessa eller liknande åtgärder kräver ett tydligt 
ställningstagande för cyklister, gående och kollektivtrafik och mot 
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persontransporter med bil. Detta kan vara svårt för en kommun att göra 
eftersom många medborgare ser bilen som en väldigt viktig del i 
att få sin vardag att fungera. En ytterligare problematik med barriär-
minskande åtgärder är att de ofta kräver större ingrepp i gaturummet 
än t ex att sätta upp tydligare skyltning eller fler parkeringar. Men för att 
kommunerna ska kunna bli cykelstäder och nå ännu längre i sin strävan 
efter att premiera miljövänliga, ytsnåla och hållbara trafikslag krävs det 
att dessa ställningstaganden görs. Jag tror att om en omprioritering av 
gaturummet i syfte att minska barriärerna inom staden, med fokus på 
gående, cyklister och kollektivtrafik, görs och kommunen inför, under 
och efter detta arbete även arbetar med mobility management i syfte att 
påverka och engagera medborgarna blir de negativa reaktionerna färre.

Inom underhåll av cykelvägnätet presterade alla tre kommuner väldigt 
bra. Jag tror detta huvudsakligen beror på att underhållsåtgärder är 
enkla att planera och genomföra, men även är väldigt synliga. Genom att 
prioritera dessa åtgärder och erbjuda cyklisterna hela, släta och väl-
sopade cykelbanor kan kommunerna enkelt sända ut och visa cyklister-
na att de är prioriterade. Det är väldigt viktigt att kommunerna arbetar 
med detta, men det räcker inte för att bli cykelvänliga. 

Den utvärdering och uppföljning kommunerna planerat och ämnar att 
genomföra var väldigt tydlig i alla tre kommunernas dokument. Det
är dock viktigt att vara medveten om att min bedömning av deras in-
satser endast är baserat på vad kommunerna säger och skriver i sina 
dokument att de ska göra och hur detta ska genomföras. Jag har alltså 
inte vidare undersökt om kommunerna faktiskt genomför allt vad de 
skriver att de ska göra och hur väl de sedan tar med sig uppföljningen 
och utvärderingen in i nya projekt. Jag tror att resultaten hos de olika 
kommunerna kanske inte varit riktigt lika bra om det baserat på arbetet 
som faktiskt genomförs snarare än intentionerna som redovisas. Det är 
enklare att komma på bra sätt att utvärdera och följa upp samt skapa 
planer för hur detta ska göras än att faktiskt genomföra utvärderingen 
och uppföljningen.

Vidareutveckling

Genomgående i fallstudien märkte jag att alla kommunerna arbetar 
med att flytta transporter mellan olika trafikslag, det finns alltså en viss 
mängd resor som kommer att genomföras och det är genom kommunens 
olika åtgärder som de kan påverka vilket transportsätt medborgarna 
väljer till sina resor. I Lund, där nästan hälften av alla resor inom staden 
sker med cykel idag, har en spårvägsutbyggnad påbörjats. Detta innebär 
att kommunen erbjuder ytterligare ett transportsätt vilket kan komma 
att påverka andelen resor som sker med cykel i framtidens Lund. Frågan 
är om detta är något kommunen tagit med i sina beräkningar och hur 
andelen cykelresor kommer att påverkas i framtiden.
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Bilaga 1
Tabellerna i denna bilaga redovisar vilka åtgärder och strategier som bedömts höra till vilken 
bedömningspunkt i resultattabellen för att öka transparensen i forskningen. Resultattabellen samt 
definitionen av de olika bedömningspunkterna finns i kapitel fyra: resultat.

I vänster spalt står vilken bedömningspunkt raden berör. I den mittersta spalten har jag sammanställt 
vad kommunen i fråga tar upp inom temat i de studerade dokument. I den högra spalten redovisas i 
vilket dokument och på vilken sida informationen i mittenspalten är hämtad ifrån. 

Röd färg (1 p) = bristfälligt behandlat: Detta innebär att kommunen har omnämnt punkten men inte 
beskrivit i vilken utsträckning det är ett problem eller hur kommunen ska arbeta för att förbättra 
situationen och lösa problemet.
Gul färg (2 p) = behandlat: Detta innebära tt kommunen har tagit upp punkten i fråga och visar på en 
ansats till hur den kan behandlas/förbättras.
Grön färg (3 p) = behandlat i stor utsträckning: Detta innebär att kommunen tagit upp punkten i fråga, 
ger en bakgrund till situationen och att en tydlig strategi eller ett åtgärdspaket presenteras för att för-
bättra situationen eller lösa problemet.

Helsingborgs stad Källa
Gent Huvudcykelnätet ska ha samma dignitet 

som bilvägnätet – cyklar på huvudled ska 
ha företräde mot bilar på lokalgata

Helsingborgs kommun 
2014:20

Finmaskigt Högst 500 meter i maskvidd.
Cykelvägnätet ska vara finmaskigare än 
bilvägnätet.
Huvudvägnät och lokalvägnät ska binda 
samman staden.

Helsingborgs kommun 
2007:7
Helsingborgs kommun 
2010:60
Helsingborgs kommun 
2014:20

Tryggt Cykelvägarna är på många ställen för 
smala.
Risken för överfall ska minskas.
Skapa trygghet genom tydliga 
trafiklösningar av god arkitektonisk 
kvalitet.
Förbättra belysning

Helsingborgs kommun 
2007:7,10,14
Helsingborgs kommun 
2010:60

Säkert Otydlighet mellan cyklar och bilar
Stora hastighetsskillnader
Genom att fler går och cyklar blir det 
säkrare eftersom fler då kör bil.

Helsingborgs kommun 
2007:4
Helsingborgs kommun 
2014:19

Väl underhållet Beläggningen ska förbättras
Vinterväghållningen ska förbättras 
genom rutiner.
Beskärning av växtlighet ska förbättras.
Ojämnheter ska fyllas i.

Helsingborgs kommun 
2007:7-8,14
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Helsingborgs stad Källa
Sammanhängande Nya stadsdelar ska anslutas till cykel-

vägnätet.
Felande länkar i cykelvägnätet ska byggas 
samman.
Särskilda stråk ska ha hög prioritet.
Kontinuitet i vägnätet är viktigt.

Helsingborgs kommun 
2007:7,10-11,14
Helsingborgs kommun 
2014:17

Skadeförebyggande åtgärder Förbättra snöröjningen
Förbättra beläggningen

Helsingborgs kommun 
2007:4,11

Barriärminskande åtgärder Motorfordon skapar barriärer och dessa 
blir färre om cyklister prioriteras i sta-
den.

Helsingborgs kommun 
2014:13

Goda och säkra parkeringar vid 
målpunkter

Cykelparkering ska utvecklas vid håll-
platser.
Finns behov av fler cykelparkeringar.
Yteffektiv parkering ska uppföras vid 
stationslägen.

Helsingborgs kommun 
2007:8
Helsingborgs kommun 
2010:62

Ett trafiksystem som inkluder-
ar alla medborgare och ämnar 
att ge lika förutsättningar till 
rörelse och mobilitet

Prioritera cyklar och gående framför 
bilar.
Bristande skyltning.
Prioritering av bilar i korsningar.
Säkra korsningspunkter för äldre och 
barn

Helsingborgs kommun 
2007:7-8,14
Helsingborgs kommun 
2014:19

Tydlighet i gaturummet kring 
vilka trafikslag som rör sig var 
och hur möten mellan dessa ska 
gå till.

Bristande tydlighet
Bristande samspel mellan gående och 
cyklister eftersom de använder varandras 
utrymme

Helsingborgs kommun 
2007:7,9

Påverkansåtgärder Ta fram plan för beteendepåverkan och 
kommunikation.
Påverkan genom information om var 
cykelvägnätet finns.
Samarbete med arbetsgivare

Helsingborgs kommun 
2007:14
Helsingborgs kommun 
2014:34

Informationsspridning Dialog och informationsspridning inom 
kommunen
Ta fram en cykelkarta
Skapa förståelse för kommunens arbete 
med cykelplanering.
Undervisa medborgarna i hållbart trafik-
beteende

Helsingborgs kommun 
2007:11,14
Helsingborgs kommun 
2014:15,34

Utvärdering och uppföljning av 
strategier och åtgärder

Systematiska årliga mätningar
Uppföljning av kvalitet på cykelvägnätet
Sammanställa ett cykelbokslut

Helsingborgs kommun 
2007:21

Korrelerande mål inom planer-
ingen

Delvis, men det är inte helt korrelerande 
eftersom cykelplanen med åtgärder är 
från 2007 och därmed är äldre än rest-
erande planer. Trafikprogrammet redo-
visar strategier/överskådligt om åtgärder 
som inte nämns i cykelplanen.
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Lunds kommun Källa
Gent Effektiv struktur 

Utveckla snabba och effektiva stråk
Lunds kommun 
2010:17,19

Finmaskigt Behandlas inte
Tryggt Omnämns i cykelstrategin att ett tryggt 

cykelnät är eftersträvansvärt
Säkert Åtgärdslista för behov av planskilda 

korsningar
Tyrens 2013:19

Väl underhållet Halkfria cykelvägar
God framkomlighets- och jämnhets-
standard
Asfaltera om ojämna sträckor
Laga hål och ojämnheter

Tyrens 2013:16-17

Sammanhängande Åtgärdslista för saknade länkar
Utveckling av huvudcykelstråk
Kopplingar mellan cykelnät och kollek-
tivtrafik
Effektiva stråk

Tyrens 2013:19-20,23
Lunds kommun 
2010:19

Skadeförebyggande åtgärder Installera fler luftpumpar
Erbjuda cykelservice
God framkomlighets- och jämnhets-
standard

Tyrens 2013:10,15-17
Lunds kommun 
2013:19

Barriärminskande åtgärder Behandlas inte
Goda och säkra parkeringar vid 
målpunkter

Parkeringar vid hållplatser
Varierat utbud (korttid & långtid)
Plan för vidare utveckling
Nya innovationer (inspiration från andra 
städer/länder)

Tyréns 2013:18,22-23

Ett trafiksystem som inkluder-
ar alla medborgare och ämnar 
att ge lika förutsättningar till 
rörelse och mobilitet

Ombyggnad av korsningar för bättre 
framkomlighet
Omvandla smala bilgator till cykelgator
Prioritering av cyklar framför bilar
Tillgänglighet för alla 
(Många strategier, men bristande förklar-
ing av varför och hur, ställningstagande i 
cykelstrategin att planeringen inte ämnar 
att tillfredställa behoven hos barn och 
unga)

Tyréns 2013:6,20
Lunds kommun 
2013:26
Lunds kommun 
2010:45

Tydlighet i gaturummet kring 
vilka trafikslag som rör sig var 
och hur möten mellan dessa ska 
gå till.

Vägvisning med olika färger Tyréns 2013:14
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Lunds kommun Källa
Påverkansåtgärder Cykelapp för att underlätta

Idéverkstad
Ta fram nya verktyg för påverkan
Medvetenhet om vikten av att 
komplettera fysiska åtgärder med 
påverkansåtgärder för att nå bästa utfall

Tyréns 2013:12,23
Lunds kommun 
2013:26
Lunds kommun 
2010:45

Informationsspridning Sociala medier
Dialog
Informera om hur/varför kommunen 
arbetar med cykelplanering
Kommunikationsplan

Tyréns 2013:10

Utvärdering och uppföljning av 
strategier och åtgärder

Uppföljning av mål och indikatorer
Uppföljning av arbetet med åtgärder
Uppföljning av planeringsprocessen

Tyréns 2013:30

Korrelerande mål inom planer-
ingen

Ja, tack vare god uppföljning och lång-
siktig planering

Malmö stad Källa
Gent Cykelvägar längs med huvudgator Malmö stad 

2012:21,37
Finmaskigt Anlägga nya banor

Tätare maskvidd än bilvägnätet
Malmö stad 2012:21
Malmö stad 2014:44

Tryggt Belysning på alla vägar och i tunnlar
Separering av gående och cyklar

Malmö stad 2012:16-
17

Säkert Beskära växlighet (siktlinjer)
Beläggning (jämn, analysera olyckor, 
asfaltera)
Mopedförbud
Cykelboxar vid trafikljus
Trafiksäkerhetsprogram

Malmö stad 2012:17-
18,27

Väl underhållet Plan för vintervägundehåll (prioritering, 
metod, tydliga mål)
Jämnhetsmätningar

Malmö stad 2012:15-
16,18,27

Sammanhängande Anlägga nya banor Malmö stad 2012:21
Skadeförebyggande åtgärder Tydlighet vid vägarbeten (hänvisningar, 

ha med cykeln vid planläggning av ar-
beten)
Vinterväghållning
Jämnhetsmätningar
Förbättra framkomlighet
Utreda kapaciteten i cykelvägnätet
Cykelpumpar

Malmö stad 
2012:15,18,24,27
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Malmö stad Källa
Barriärminskande åtgärder Omprioritering till cyklar för att minska 

bilar (omnämns som strategi, men inte 
hur det ska uppnås)
Omvandla infartsleder
Förenkla rörelsemönster
Stärka stråk

Malmö stad 2016:12
Malmö stad 2014:30

Goda och säkra parkeringar vid 
målpunkter

Rutiner för felparkering
Metoder för att minska risken för fel-
parkering
Service
Parkeringshus
Fler parkeringar med ramlåsning
Laddparkering för elcykel
Extra ställ vid evenemang

Malmö stad 2012:30-
31

Ett trafiksystem som inkluder-
ar alla medborgare och ämnar 
att ge lika förutsättningar till 
rörelse och mobilitet

Cykelräcken
Förlängd gröntid vid ljussignaler
Tillgodose barns behov
Stadshuvudgator
Utforma stadsmiljön för alla
Lugnare trafiktempo
Mätbara mål och indikatorer

Malmö stad 2012:27
Malmö stad 
2016:12,20-21,24,48

Tydlighet i gaturummet kring 
vilka trafikslag som rör sig var 
och hur möten mellan dessa ska 
gå till.

Cykelsymboler på marken
Olika material på olika vägbanor
Separering mellan trafikslag
Vägvisning
Namngivning av cykelvägar
Cykelräcken
Orienterbarhet i gaturummet
Stadshuvudgator
Definierat gaturum

Malmö stad 
2012:18,26-27,34
Malmö stad 2016:48-
49,51

Påverkansåtgärder Inga löjliga bilresor 
Samverkan med företag
Säkra skolvägar
Resvanepåverkan
Har gett ut en bok

Malmö stad 2012:12-
14

Informationsspridning Kommunikationsplan
Sociala medier
Vett & etikett – kampanj

Malmö stad 2012:12-
14

Utvärdering och uppföljning av 
strategier och åtgärder

Mätbara mål och indikationer
Årlig uppföljning
Tydlig plan

Malmö stad 2016:61

Korrelerande mål inom planer-
ingen

Ja, målen i planerna är överensstäm-
mande och på olika detaljnivå.
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