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Förord 
Denna uppsats skrevs under våren 2018 och är det slutgiltiga arbetet under utbildningen Fysisk 
planering 180 HP på Blekinge tekniska högskola.  
 
Arbetet har varit mycket lärorikt och vi båda har utvecklat ett ökat intresse för trafikfrågor och 
sett vikten av att arbeta mot ett mer hållbart transportsystem. Vi vill tacka vår handledare Ulla 
Haglund för goda råd och motivation under arbetets gång. Vi vill även tacka alla som har hjälp 
till att korrekturläsa arbetet.  
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Sammanfattning  
I denna uppsats reflekteras och analyseras det kring hållbara transporter för att få en riktlinje 
för hur detta begrepp kan förtydligas, för att sedan kunna implementeras i en kommunal 
kontext. Begreppet är i dagsläget återkommande i kommunala dokument, men sällan 
konkretiserat vilket medför en otydlighet för både lekmän och kommunala medborgare. Ett 
förtydligande av hållbara är därmed av stor vikt för att skapa gemensamma riktlinjer för hur en 
framtida hållbar utveckling kan ske.  
 
Uppsatsen grundar sig i en analys av empiriska data som ligger till grund för en generell 
cykelstrategi. Cykelstrategin i denna kontext innebär ett vägledande verktyg för hur 
cykelplaneringen ska kunna genomföras. Denna kunskapsöversikt har lagt grunden för den 
cykelstrategi som framarbetats. För att undersöka strategins appliceringsförmåga kommer den 
att implementeras på två städerna: Luleå och Karlskrona. Därefter kommer det undersökas om 
kommunernas har olika förutsättningar för en ökad cykeltransport. De båda kommunerna har 
som mål att öka andelen cykeltransporter. För att dessa mål ska vara möjliga att uppnå krävs 
det ett ökat arbete med cykelfrågor i de båda kommunerna. 
 

Läsanvisning 
Uppsatsen börjar med att inleda med vad som ska undersökas genom att lyfta 
problemformuleringen och frågeställningar. Därefter förklaras det hur denna undersökning 
kommer att genomföras genom teorier och metoder. Uppsatsen behandlar sedan begreppet 
hållbar utveckling och hur det kan användas för att skapa en begreppsförståelse gällande 
uttrycket hållbara transporter, vilket ligger till grund för cykelstrategin som sedan utvecklas. 
Denna strategi kommer att implementeras på Luleå och Karlskrona för att undersöka om det är 
möjligt att ta fram en generell cykelstrategi. Resultatet kommer slutligen att analyseras och 
diskuteras.  
 
 Nyckelord 
Fysisk planering, Samhällsplanering, Hållbarhet, Hållbar utveckling, Infrastruktur, Hållbara 
transporter, Cykelplanering, Cykelvänlig, Cykelstrategi 
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01. Inledning  
 
 Bakgrund och problemformulering  
I den fysiska planeringen och planeringsdiskursen återkommer begreppet hållbar utveckling 
frekvent. Hållbar utveckling är ett begrepp som städer och företag ständigt uttrycker att de 
arbetar för, men som kan skapa en problematik då det ofta inte är definierat (De Roo & Porter 
2007:2). Då hållbar utveckling används i många olika sammanhang och inte definieras i 
tillräckligt stor grad väcker detta osäkerhet då begreppet ska appliceras och användas, eftersom 
det finns en stor variation i tolkning av dess innebörd (Hopwood 2005:38). Tillsammans med 
begreppet hållbar utveckling följer ofta begreppet hållbara transporter som även detta är svårt 
att definiera och applicera praktiskt i samhällsplaneringen. För att dessa begrepp ska uppnå sitt 
syfte är det viktigt att definitionen av hållbarhetsbegreppen konkretiseras och får en vedertagen 
betydelse. Därmed kommer uppsatsen att grunda sig i ett begreppsförtydligande för att få ett 
ramverk för den cykelstrategi som planeras att utvecklas. 
 
Cykelstrategi kommer lyfta åtgärder i planeringen på olika strategiska nivåer inom den fysiska 
planeringen. Därefter kommer det undersökas om denna cykelstrategi går att implementera på 
två jämnstora städer i Sverige, som har olika förutsättningar för att bli cykelvänligare. Slutligen 
kommer det undersökas om det går att skapa en sådan generell strategi eller om alla städer har 
olika förutsättningar för att detta ska vara genomförbart. 
 
 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förtydliga begreppet hållbara transporter med inriktning på 
cykeltrafik. Uppsatsen kommer att diskutera om det är möjligt att skapa en generell 
cykelstrategi eller om alla städer har sina egna förutsättningar och begränsningar för att detta 
ska vara möjligt.  
 
 Frågeställningar 

● Vad innebär begreppet hållbara transporter? 
● Vad är en god cykelplanering? 
● Vilka kriterier behövs för att skapa en generell cykelstrategi? 

  
Metod och tillvägagångssätt  

Uppsatsen kommer att följa en analytisk struktur som baseras på metoden grundad teori och 
strategin U-modellen. Dessa två angreppssätt utgör det främsta ramverket till hur 
datainsamlingen kommer att ske samt hur empirin kommer att behandlas i olika analyser. 
Uppsatsen använder sig även av ett induktivt förhållningssätt till den analyserade litteraturen.  
 

Tillvägagångssätt 
Forskningen kommer utgå från Scharmers U-modell (2007:38–39) som innebär att uppsatsen 
kommer delas upp i följande steg: 
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1. Problembehandling: Problemställningen formuleras och redovisas för att skapa en 
förståelse om varför forskningen genomförs.  

2. Syfte: Syftet presenteras för läsaren för att redogöra vad som kommer presenteras i 
uppsatsen.  

3. Disposition: Dispositionen presenterar hur uppsatsen kommer utvecklas för att svara 
på frågeställningen och vägleda läsaren genom texten.  

4. Metod: Metoden redogör för hur informationsinsamlingen kommer genomföras och hur 
detta kan tolkas i förhållande till frågeställningen.  

5. Teori: Teorin beskriver hur informationen behandlas utifrån tidigare forskning och 
detta kan användas för att utvecklas resultatet av undersökningen.  

6. Empiri/analys: Detta steg utgörs av en analys av den insamlade empirin och en tolkning 
av denna som besvarar frågeställningen genomförs. 

7. Slutsatser: Utifrån analysen dras slutsatser av det färdiga resultatet för att presentera 
forskningens resultat. 

8. Diskussion: Diskussionen beskriver och kritiserar resultatet av forskningen samt 
framför hur denna kan ligga till grund för framtida forskning.  

 
Denna modell används för att stegvis undersöka och reflektera kring de fenomen som uppstår, 
i detta fall inom fysisk planering. Strukturen skapar förutsättningar för att lyfta vad, hur och 
varför det finns en problematik och en analys kring detta. Modellen går sedan stegvis tillbaka 
till början av reflektionen för att återkomma till vad problematiken innebär (Scharmer 
2007:119). Denna modell följer en god analytisk struktur för problemformulering eftersom att 
den svarar på frågorna vad, hur och varför (Rienecker 2014:14). Detta är viktigt för att visa på 
att arbetet med denna uppsats inte är en linjär process utan att den återkommer till olika 
processmoment för att skapa en så bred förståelse av ämnet som möjligt.  
 
 

 
Illustrationen ovan visar U-modellen (bearbetad illustration från Scharmer 2007:139) 
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Grundad teori 

Detta kandidatarbete kommer följa den grundade teorin, som är en av de kvalitativa 
analysmetoderna. En kvalitativ metod utgår ifrån att undersöka samband och information från 
skriftliga källor (Alvehus 2013:20–23). Denna uppsats grundar sig i ett uppmärksammande av 
en återkommande problematik kring begreppet hållbar utveckling vilket kommer att 
analyseras. Analysen baseras på att forskarna systematiskt analyserar och undersöker den data 
som samlats in för att sedan resultera i att frågeställningarna kan besvaras (Frejes & Thornberg 
2015:34–36). 
 
Grundad teori baseras på att utveckla teorier och begrepp utifrån en befintlig empirisk 
information (Denscombe 2016:157–158). Metoden lämpar sig för en småskalig forskning och 
för den forskning som undersöker kvalitativa data som en grund för utveckling av 
begreppsförståelse. Det är därmed av strategiska skäl som denna forskningsmetod valts till 
denna uppsats (Denscombe 2016:173–174). I inledningsskedet av forskningen kommer den 
insamlade information att analyseras i en löpande process och därefter bearbetas. Under tiden 
datan samlas in och analyseras kommer det väcka nya idéer och tankar kring dess egenskaper, 
vilket kommer påverka behovet av empiriska data. Därmed kommer insamlingsskedet av 
information att ligga till grund för de senare val av empiri och således behöver 
forskningsprocessen förhålla sig flexibelt gällande metoder för datainsamling (Fejes & 
Thornberg 2015:46). Efter en bred analys av empirin som samlats in kommer faktan att 
jämföras mot varandra, för att vidare upptäcka gemensamma fenomen och/eller skildringar 
mellan kunskapen. Slutligen kommer fokuset att riktas mot begreppet hållbar transporter och 
vilka faktorer som kan förklara detta begrepp, för att skapa en förståelse för begreppet och 
möjliggöra en fortsatt forskning av en generell cykelstrategi (Denscombe 2016:166–167).   
 

Induktivt förhållningssätt 
Empirin som samlas in kommer att brytas ned vid analys för att upptäcka betydelsefulla fakta 
som är avgörande för att få svar på frågeställningarna (Frejes & Thornberg 2015:35–36). Detta 
kommer genomföras utifrån den induktiva metoden som innebär att datainsamlingen sker utan 
att det finns en färdig hypotes vid arbetets start. Istället finns det, som i detta fall, tre 
frågeställningar som ligger till grund för hur materialet analyseras och behandlas (Hartman 
2001:24–25).  
 
Den induktiva processen grundar sig i nedanstående moment: 

1. Frågeformulering, vilken/vilka fråga/frågor ska besvaras 
2. Datainsamling 
3. Analys 

(Hartman 2001:25–26) 
 
För att bryta ned den insamlade datan kommer tryckta källor, digitala källor och lagtexter som 
berör ämnet att analyseras. Dessa kommer sedan kvalitetsgranskas och analyseras för att kunna 
besvara frågeställningarna. Det kommer även genomföras observationer och analys av 
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kartmaterial för att få en bredare förståelse för geografiska sammanhang i Luleå och 
Karlskrona. 
 

Fallstudie 
Efter utarbetning av cykelstrategin kommer en fallstudie genomföras för att undersöka dess 
implementationsförmåga. Fallstudien innebär i det här fallet cykelstrategins möjlighet att 
appliceras på Luleå och Karlskrona. Det som utmärker en fallstudie är dess avgränsning inom 
ett mindre område med en specifik frågeställning, vilket kan ses som ett holistiskt angreppssätt 
(Denscombe 2016:91–93). Fallstudien grundar sig i den kvalitativa analysen som tas fram 
genom den grundade teorin med ett induktivt förhållningssätt. Denna metod är flexibel gällande 
datainsamlingsmetoder, och går därmed bra att använda parallellt med ovanstående metoder 
för att få en djupgående förståelse för fenomenet (Denscombe 2016:103–104). 
 

Metodkritik  
Valet av grundad teori som metod ger arbetet goda förutsättningar i att skapa en dynamisk 
analytisk process som är flexibel och öppen för undersökning av nya fenomen som uppkommer 
under analysens och datainsamlingens gång. Däremot kan valet av metod begränsa 
forskningens kvalitativa resultat, då metoden inte begränsar det empiriska materialet i 
forskningens startskede och därmed är det inte möjligt att veta när forskningen uppnår en så 
kallad “teoretisk mättnad” (Denscombe 2016:164–165). Arbetet kan även begränsas för att de 
fenomen som uppkommer i det empiriska material är fullständigt beroende av 
forskarens/forskarnas analytiska uppmärksammande och således kan fenomen som 
forskaren/forskarna inte uppmärksammat vara avgörande för forskningens framgång. Metoden 
grundad teori tar sin utgångspunkt i ett öppet förhållningssätt till de fenomen som forskningen 
ska undersöka och analysera, det förutsätter därmed att forskarna är öppna för nya tolkningar 
och perspektiv av det som ska undersökas (Denscombe 2016:175). Då författarna har tidigare 
kunskaper inom fysisk planering och har tidigare erfarenheter med de begrepp som undersöks 
kan det finnas begränsningar i huruvida dessa är öppensinnade för den nya forskningen, och 
därmed kan tidigare perspektiv och fördomar ha en betydande roll i forskningens resultat 
(Denscombe 2016:174, 176). 
 
  Metodanvändning  
Under arbetets gång har U-modellen använts för att implementera en cyklisk analytisk struktur. 
Detta har varit viktigt för att återkomma till problematiken och jämföra denna med resultatet. 
En linjär arbetsprocess är inte möjlig vid denna typen av arbete eftersom att uppsatsen förhåller 
sig induktivt och således kan inte en förutbestämd arbetsprocess appliceras. Genom att frekvent 
analysera och reflektera kring de fenomen som analysen frambringar kommer det att resultera 
i en bred förståelse av ämnet och uppsatsens problemformulering. Utifrån de resultat som 
framkommit i fallstudien har analysen av hållbarhetsbegreppen behövt utvecklas vilket visar 
på en cyklisk arbetsgång där uppsatsens alla delar återkommande reflekteras kring och 
bearbetas.  
 
Grundad teori har varit huvudmetoden för att undersöka och reflektera kring begreppet hållbar 
utveckling. Grundad teori är en kvalitativ analysmetod vilket innebär att uppsatsen grundar sig 
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i skriftlig empiri som använts för att undersöka hållbarhetsbegreppen. Metoden har fokuserat 
på att utarbeta och konkretisera hållbar utveckling och hållbara transporter för att sedan 
resultera i en cykelstrategi. Den skriftliga empirin som samlats in har ställts mot varandra och 
analyserats för att validiteten ska undersökas och begreppsförståelsen ska bli aktuell.  
 
 Avgränsning  
  Begreppsavgränsning 
Inom begreppet hållbar utveckling presenteras ofta tre olika delar som tillsammans utgör 
grunden för den hållbara utvecklingen. Dessa delar är social-, ekonomisk- och ekologisk 
utveckling (Ammenberg & Hjelm 2017:17).  
 
Den sociala delen innefattar människors förhållande till varandra i samhället gällande frågor 
som bland annat trygghet, jämlikhet och makt (Ammenberg & Hjelm 2017:18–19). Målet med 

detta är att alla ska erhålla en god livskvalitet 
(Boverket et. al. 2007:10). 
 
Den ekologiska delen är även kallad den 
miljömässiga delen och handlar om hur den 
utveckling som genomförs påverkar vår natur, våra 
djur och vårt landskap (Ammenberg & Hjelm 
2017:18). Det är utifrån ramarna för den ekologiska 
delen som den sociala och ekonomiska delen kan 
utvecklas eftersom att naturen sätter gränserna för vår 
utveckling (Boverket et. al. 2007:12) 
 
Den ekonomiska delen handlar om hur de 
ekonomiska resurserna används i samhället 

(Ammenberg & Hjelm 2017:18). Målet är att alla människor ska kunna ha ett tillräckligt 
ekonomiskt kapital för att kunna försörja sig eller att samhället erhåller detta (Boverket et. al. 
2007:10).  
 
Hållbarhet är enligt denna syn den delen av cirklarna som inkluderar alla de tre aspekterna 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  
 
Uppsatsen kommer att avgränsas till undersökningen inom den ekologiska och sociala 
hållbarheten under arbetet. Anledningen till denna avgränsning utgår från bedömningen att den 
sociala- och ekologiska hållbarheten är högre prioriterad än den ekonomiska för utvecklingen 
av cykelnätet. Detta beror på att naturen och ekosystemens återhämtningsförmåga sätter 
ramarna för i vilken utsträckning som utvecklingen kan ske, vilket innebär att det inte går 
förbruka och använda mer resurser än vad som finns tillgängligt för att naturens balans inte ska 
förstöras (Ammenberg & Hjelm 2017:18, World Commission on Environment and 
Development 1987:41). Den sociala hållbarheten är av stor vikt eftersom trygghet är en av de 
största grunderna till att människor väljer eller undviker gång- och cykelstråk (Trafikverket & 
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SKL 2010:20, 77). Analysen kommer att bortse från den ekonomiska hållbarheten eftersom de 
ekonomiska nackdelarna som kommer till följd av utveckling av gång och cykelstråk inte anses 
väga högre än de ekologiska och sociala faktorerna. 
 

Geografisk avgränsning 
För att undersöka om en sydlig och en nordlig stad i Sverige har olika förutsättningar för att 
skapa ett välutvecklat cykelnät kommer Karlskrona att jämföras med Luleå. Den sydliga staden 
utgörs av Karlskrona, medan Luleå representerar den nordliga. Dessa två städer har jämförts 
då de har ungefär lika stor befolkning och därmed har liknande förutsättningar. De båda 
städerna är lokaliserade vid kusten och utgörs av en struktur som delar upp olika områden 
mellan olika öar. De båda städerna innefattar även högskola och har en närliggande flygplats.  
 

 Karlskrona Luleå 

Invånare i kommunen 66 666 (SCB 2017) 77 470 (SCB 2017) 

Yta 
1042 km2 (Karlskrona 
kommun 2018) 

2110km2 (Luleå kommun 
2017a) 

Invånare tätort 35 500 (SKL 2017:23) 47 400 (SKL 2017:20) 
 
För avgränsningen av städernas möjlighet att implementeras av en generell cykelstrategi 
kommer avgränsningen vara 1 mil från de båda städernas tågstation. Denna avgränsning 
kommer genomföras eftersom att uppsatsen främst kommer att se till de stadsmässiga 
förutsättningar som kommer med en utvecklad cykelinfrastruktur. Medborgare använder i 
dagsläget cykeln som transportmedel vid transport inom en mils radie från startpunkten, därför 
är den geografiska avgränsningen en mil från stadskärnan i de två städerna (Trafikverket & 
SKL 2010a:10–11).  
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Kartan ovan visar den geografiska avgränsningen för Karlskrona  
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Kartorna ovan visar den geografiska avgränsningen för Luleå 

 
Litterär avgränsning 

Då metodansatsen grundad teori utgår ifrån ett induktivt förhållningssätt och således förhåller 
sig flexibel till val av data under datainsamlingsskedet kommer det inte att göras en specifik 
avgränsning för den litteratur som kommer analyseras i arbetet. Det anses inte önskvärt eller 
möjligt att välja en exakt litteraturavgränsning eftersom den dynamiska analysen av datan 
kommer påverka undersökningen och på så sätt skapa flera olika perspektiv på 
frågeställningarna (Denscombe 2014:159).  
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I fallstudien avgränsar sig uppsatsen till kommunala dokument och cykelkartor över befintligt 
vägnät. Därmed kommer befintliga kommunala cykelstrategier att bortses ifrån eftersom att 
syftet är att undersöka om uppsatsens cykelstrategi är möjlig att implementera på de utvalda 
städerna. 
 
 Teoretiskt perspektiv  
Vid undersökningen av denna uppsats har två planeringsteorier använts. Dessa är rationell 
planering och theory of planned behaviour.  

 
Den rationella planeringen är en top-down planering som utgår ifrån att politiker sätter mål 
och planerare ska arbeta utifrån dessa och skapa nya planer för att tillgodose allmänintresset. 
Enligt den rationella planeringen blir det då möjligt att ta fram en plan som uppnår alla 
politikers mål vilket är vad som eftersträvas (Khakee 2000:25–26, 45, 48). Inom teorin så antas 
det att planeraren besitter all relevant kunskap som krävs för projektet och denne kan därför 
ensam planera för utvecklingen av samhället. Detta medför att den mest optimerade planen 
alltid kommer att framtas (Strömgren 2007:29).  
 
Inom teorin finns det en vilja att hålla en så hög måluppfyllelse som möjligt samtidigt som 
resursutnyttjandet minimeras (Khakee 2000:36). Det finns dock en problematik kring vilka 
resurser och vilken kunskap planerarna besitter som gör att det är svårt att uppnå alla dessa mål 
i enbart en och samma plan (Khakee 2000:25–26, Faludi 2013:106). Ett ytterligare problem 
som den rationella planeringen medför är övertron på planerarens kunskap. Vanligen är det inte 
möjligt att en person ska/kan besitta kunskap om alla platser och effekterna som de nya 
planerna kan ge (Strömgren 2007:29). Precis som den rationella planeringen har detta 
examensarbete utgått från en problemformulering och en målformulering för att resultaten 
sedan ska kunna implementeras i ett lokalt perspektiv (Khakee 2000:48). Den rationella 
planeringen kan appliceras i en svensk kontext där folkvalda politiker bestämmer ramarna för 
planeringsmålen och planerare utvecklar samhället efter dessa.  
 
The theory of planned behavior (TPB) är en psykologisk teori som baseras på människans 
möjlighet att välja att styra sitt beteende. Denna teori är relevant vid undersökningen om 
människors resvanor och då framför allt benägenheten att cykla. När människan skapar ett 
beteende är det tre viktiga faktorer som spelar roll. Dessa är attityden, det sociala trycket och 
den upplevda kontrollen (Ajzen 1991:181–183).  
 
Attityden i den här kontexten innebär individernas attityd till att resa med hållbara 
transportmedel. Är medborgarna positiva eller negativa till att ta cykeln till jobbet, skolan eller 
fritidsaktiviteter? Attityden innefattar även individens tro om aktiviteten denne ska genomföra, 
här kan individen till exempel fråga sig om det är rimligt att ta cykeln till jobbet (Ajzen 
1991:181–183). 
 
Sociala trycket innebär omgivningens motivation till att välja cykel som färdmedel. Om 
individen har många vänner som cyklar till sin arbetsplats så ökar också chansen att den 
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enskilda individen ska göra detta. Den sociala gruppen bidrar till att en föreställning om hur 
aktivitetens genomförbarhet är vilket medför att individen även får samma attityd (Ajzen 
1991:181–183). 
 
Upplevda kontrollen innebär individens tro på att denne ska genomföra en viss aktivitet. Detta 
medför att individen på förhand bedömer hur lätt eller svår en aktivitet är (Ajzen 1991:181–
183). 
 

 
Illustrationen ovan visar the theory of planned behaviour (bearbetad illustration från Ajzen 1991:182) 

 
Den rationella planeringsteorin visar på kopplingen mellan mål och beslutsfattande som är en 
viktig del i utvecklingsprocessen av samhället. Denna tillsammans med The theory of planned 
behavior skapar en heltäckande bild av hur samhället utformas samt hur människans beteende 
spelar in i processen att få medborgare att välja mer energisnåla färdmedel.  
 
Det är dock viktigt att lyfta att teorier inte är en konkret vetenskap utan en eller flera personers 
synsätt på ett visst fenomen, ovanstående teorier kommer därmed att användas kritiskt för att 
behålla objektiviteten inom uppsatsen (Corvellec 2013:11). 
 
 Begreppslista 
Blandtrafik   De olika trafikslagen färdas på samma väg, exempelvis finns ingen  

skiljelinje mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik (Trafikverket  
2004:38).  

 
Compact city  Ett planeringsideal som innebär att staden ska förtätas för att skapa en  

funktionsblandning (Jenks et. al 1996:83). 
 
Cykelfält   Cyklisterna vistas på samma väg som biltrafiken men med skiljelinje  

som separerar de olika trafikslagen (Trafikverket 2004:38) 
 
Detaljplan  Reglering av mark- och vattenanvändningen i kommunen (Boverket  
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2014, PBL 2010:900 kap 2, 3). 
 
GC-bana   Cykeltrafiken separeras från biltrafiken med alternativt upphöjning, 
räcke  

eller större avgränsningsyta (Trafikverket 2004:38).  
 
GC-väg   Separat väg för cykeltrafiken, ligger ej parallellt med övrig vägtrafik  

(Trafikverket 2004:38). 
 
Genhetskvot  Cykelns verkliga väg dividerat med avståndet fågelvägen (Trafikverket 

& SKL 2010a:21).  
 
Jämlikt   Alla individers lika värde (Nationalencyklopedin u.å.a). 
 
Jämställt   Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för både män och  

kvinnor (Nationalencyklopedin u.å.b) 
 

PBL   Plan- och bygglagen som reglerar den fysiska planeringen och  
samhällsutvecklingen i Sverige (PBL 2010:900 kap 1) 

 
Restidskvot  Tiden det tar att cykla mellan A och B delat med tiden att köra mellan 

A och B (Trafikverket & SKL 2010a:21).   
 

Rörlighet  Möjligheten till förflyttning till befintliga målpunkter (Banverket &  
Vägverket 2009:14). 

 
Tillgänglighet  Möjligheten att nå önskade målpunkter (Banverket & Vägverket  

2009:14). 
 
Urban sprawl  Ett sätt att planera samhället som förespråkar en glesare  

stadsutveckling (Saaty & De Paola 2017:2) 
 
Översiktsplan  Kommunens vägledande dokument för en långsiktig övergripande  

planering (Boverket 2016, PBL 2020:900 kap 4). 
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02. Förutsättningar 
Samlat begrepp för hållbarhet 

Världskommissionen för miljö och utveckling försökte år 1987 att definiera begreppet hållbar 
utveckling, detta för att skapa en samlad syn och konsensus i begreppets betydelse för att kunna 
arbeta för förbättrade miljömässiga, ekonomiska och sociala förhållanden globalt (World 
Commission on Environment and Development 1987:57–58). Begreppet innefattar i dagsläget 
en bred tolkningsbarhet vilket medför att en generell strävan efter en bättre miljö blir svår 
(Trafikverket & SKL 2010b:9). Ett förtydligande av begreppet hållbar utveckling skulle kunna 
medföra att alla världens länder arbetade i samma riktning mot ett enat mål med förenliga 
åtgärder för att lösa de befintliga miljöproblemen som finns idag (World Commission on 
Environment and Development 1987:5).  
 
En del i denna uppsats syftar till att konkretisera begreppet hållbara transporter. Genom att 
möjliggöra för detta skapas en förståelse av begreppet hållbara transporter vilket krävs för att 
en definition av begreppet hållbar utveckling ska vara möjlig. För att komma vidare i 
undersökningen kommer studien behöva bryta ned begreppet hållbar utveckling och skapa en 
bredare förståelse för detta. Detta möjliggör en utveckling och konkretisering av begreppet 
hållbara transporter och skapa en generell cykelstrategi som kan implementeras i svenska 
städer.   
 
 Problematik med begreppet hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling används i flera olika sammanhang inom planeringen exempelvis 
inom detalj- och översiktsplanering. Däremot konkretiseras detta uttryck sällan, vilket skapar 
svårighet att använda begreppet i praktiken. Detta eftersom hållbar utveckling kan ha flera olika 
innebörder beroende på vilket ämne det används inom eller individ som tolkar detta (De Roo 
& Porter 2007:8, Hopwood 2005:38).  
 
Brundtlandsrapporten beskriver hållbar utveckling som: 

“att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov” (Brundtland report 1983:16). 

 
Begreppet är sedan vedertaget världen över och finns bland annat med i PBL (2010:900) 1 kap. 
1 §.  

“I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.” 

 
De Roo och Porter (2007:2–3) lyfter att hållbar utveckling är ett av de mest diffusa begrepp 
som används frekvent för att bidra till en positiv samhällsutveckling. De menar dock att 
begreppet inte är tillräckligt definierat för att detta ska fungera i praktiken. I dagsläget finns 
inga tydliga åtgärder som kan appliceras för att uppnå det mål som Brundtlandsrapporten har 
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kommit fram till. Problemet grundar sig i ett antagande att alla medborgare, politiker och 
planerare vet vad som menas med hållbar utveckling men i verkligheten har alla olika 
definitioner gällande dess egentliga innebörd. Uttrycket kan därmed bli till medborgarnas 
nackdel då det används som ett slagkraftigt uttryck som tolkas som positivt i sitt sammanhang.  
 
Begreppet hållbar utveckling används världen över och kan därmed ha förutsättningar att skapa 
en positiv global utveckling. Dock krävs det ett förtydligande kring begreppet för att 
användningen av uttrycket ska kunna möjliggöras (Hopwood 2005:38). Detta eftersom att 
begreppet inte är tillräckligt definierat för att skapa den allmänna förståelsen som eftersträvas 
(De Roo & Porter 2007:2). 
 
I denna uppsats har begreppet hållbarhet definieras som att de åtgärder som implementeras 
inom samhällsbyggnad ska ha en positiv inverkan på samhällsutvecklingen och den totala 
effekten ska anses vara bättre eller likvärdigt med nollalternativet. Detta gäller den ekologiska 
och sociala hållbarheten. Det går således att bedöma effekten av de sociala och ekologiska 
konsekvenserna som kommer med de planerade projekten och om dessa anses bidra till en 
positiv utveckling kan det även klassificeras som ett arbete för hållbar utveckling.  
 
 Hållbara transporter  
Ytterligare ett begrepp som ofta används i kommunala planeringssammanhang är hållbara 
transporter. Detta använder sig även den statliga myndigheten för trafikanalys av. De skriver i 
sina transportpolitiska mål att:  
 
“Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” 
(Trafikanalys u.å.). 
 
Både Karlskrona och Luleå uttrycker i sina översiktsplaner att de vill sträva efter hållbara 
transporter, dock är det ingen av dessa som preciserar begreppet och visar på hur de applicerar 
detta i sin planering (Luleå kommun 2013b:18, Karlskrona kommun 2010a:25). Det framgår 
således att Luleå och Karlskrona vill främja så kallade hållbara transporter men det som görs i 
dagens planering är inte tillräckligt för att dessa mål ska uppnås. Kommunerna har inte heller 
definierad begreppsanvändning för vad som innefattas av hållbara transporter. Dagens 
planering medför istället att det motoriserade infrastrukturnätet i Sverige blir längre vilket 
möjliggör för ett ökat flöde av motordrivna fordon (Trafikverket & SKL 2010a:5). 
 
I dagsläget kommer 40 % av koldioxidutsläppen från våra transporter (Trafikverket & SKL 
2010b:6). Inom kategorin transportutsläpp ingår utsläppen som kommer från: 

● Personbilar 
● Lätta och tunga lastbilar 
● Bussar 
● Mc och mopeder 
● Tåg samt inrikes flyg och sjöfart 
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Dessa är skrivna utan inbördes ordning (Naturvårdsverket 2017a). 
 
Dessa siffror visar på en nödvändighet och efterfrågan av förändring för att minska den stora 
procentenhet som transportsystemet står för, och då främst i städer. Lösningar som förändrar 
beteendemönster och ökar användningen av hållbara transportsätt sägs främjas i olika 
planeringsdokument (SKL & Trafikverket 2010a:7, SKL & Trafikverket 2010b:6). Det som 
inte lyfts fram i denna problematisering är att staden och dagens samhälle är byggt efter bilens 
förutsättningar vilket skapat en livsstil där bilen är i fokus, och därmed av stor vikt i 
samhällsplaneringen. Detta medför att parkeringsplatser, gatuutrymmen och trafiklösningar i 
många fall främst är anpassade efter biltrafiken (Ullstad 2008:37). Visionen om att minimera 
bilresor blir således inte alltid enkla att implementera i staden och samhället, då den befintliga 
infrastrukturen kan begränsa möjligheten för utveckling (Ullstad 2008:31). 
 
  Vad är en hållbar transport? 
Sveriges lagstiftning kring samhällsplanering uttrycker i PBL (2010:900) portalparagraf att: 
 

“I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.” 

 
Det går här att diskutera hur det går att uppnå en god samhällsutveckling och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för kommande generationer. Sedan Brundtland kom ut med sin 
definition av begreppet hållbar utveckling har de globala utsläppen ökat (The Economist 2017). 
Denna effekt kan tolkas stå i motsättning till Brundtlands definition av vad hållbar utveckling 
innebär och den målsättningen som rapporten önskade har uteblivit. En anledning till detta kan 
vara att hållbar utveckling inte är tillräckligt definierat och att begreppet därmed blir svårt att 
sträva efter.  
 
Nedanstående diagram visar hur många gram koldioxid per passagerarkilometer olika fordon 
släpper ut. Det är viktigt att poängtera att exempelvis ett flygplan med en enstaka passagerare 
aldrig enbart släpper ut nedanstående belopp eftersom att ett flygplan kan vara avsett för 50 till 
200 personer så tillkommer det alltid ett högre utsläpp än vad diagrammet nedan visar. 
Diagrammet visar även endast utsläppen de olika fordonen utgör under sin användning, 
produktionen är därmed inte inräknad.  
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Diagram 1 visar andelen koldioxidutsläpp per person för olika transportsätt (Europeiska miljöbyrån 2016) 

 
Det framgår i enlighet med diagrammet att endast gång- och cykeltrafiken är de färdmedel som 
släpper ut noll växthusgaser under sin användning. Detta beror på att dessa inte drivs av något 
drivmedel och därmed inte har några utsläpp. 
 

 
Diagram 2 redovisar det totala koldioxidutsläppet år 2016 från olika fordonsslag i Sverige (Naturvårdsverket 

2017a, 2017b, 2018a).  
 
Diagrammet ovan visar Sveriges utsläpp baserat på olika fordonstyper. Det framgår även i detta 
diagram att gång- och cykeltrafiken inte medför någon typ av koldioxidutsläpp vid användning 
medan biltrafiken står för majoriteten av koldioxidutsläppen. Denna mängd hade kunnat 
minskas om de korta resorna, under 5 km, hade bytts ut mot andra färdsätt som exempel gång- 
och cykeltrafik (Ullstad 2008:38).  
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Med denna information går det att ifrågasätta om strävan efter hållbara transporter i enlighet 
med Brundtlandsrapporten går hand i hand med utvecklingen av biltrafiken. Då trafiken ökar 
så ökar även utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Detta medför att den globala 
uppvärmningen ökar och att jorden snart kommer vara två grader varmare vilket skapar 
problem för ekosystemet i världen (Naturvårdsverket 2008:6). Utifrån denna problematik går 
det att reflektera över om Sverige i dagsläget följer lagstiftningen i PBL och om resterande 
länder världen över strävar efter Världskommissionen för miljö och utvecklings målsättning, 
att inte “äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. Om 
mänsklighetens sätt att leva i dagsläget medför så pass stora klimatförändringar så att en 
temperaturökning sker, så finns inte den balans mellan människor och ekosystemet som krävs 
för att naturen ska kunna återhämta sig (Ammenberg J., Hjelm O. 2017:16). Det går då att 
ifrågasätta om människans levnadssätt sker i enlighet med hållbarhetsprincipen som 
förespråkas.  
 
I enlighet med diagram 1 och 2 ovan så framgår det att gång- och cykeltrafik är de mest hållbara 
transportsätten och för att främja dessa så måste det planeras för en bilsnål samhällsutveckling. 
Denna uppsats kommer främst se till cykeltrafiken eftersom att planering av detta trafikslag 
ofta medför en större tillgänglighet även för gångtrafikanter. Cykeln är även det färdmedel som 
kan komplettera bilen på kortare sträckor upp till fem kilometer (Trafikverket & SKL 2010a:7, 
10, Region Skåne 2015:11). Cykeltrafiken är ansedd att vara ett hållbart transportmedel och 
det finns därför goda skäl att undersöka detta vidare för att utveckla en ökad användning av 
hållbara transportsätt i Sverige (Koglin 2015:55). 
 

Miljömål 
För en mer hållbar samhällsutveckling har 16 miljömål antagits av riksdagen. Dessa 
miljökvalitetsmål syftar till att ge en vägledning och grund i arbetet mot en hållbar utveckling 
och är ett aktivt arbetssätt som används för den nationella miljöpolitiken. De 16 målen 
diskuterar och beskriver en långsiktig utveckling för olika miljöområden för att vägleda 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner och övriga aktörer i arbetet för en hållbar utveckling 
(Naturvårdsverket 2017c). De miljökvalitetsmål som enligt uppsatsen främst berör transporter 
och därmed även hållbara transporter är följande:  
 

● Begränsad klimatpåverkan,  
Utsläppen måste minska för att den globala uppvärmningen inte ska bli ett större hot för 
ekosystemet. Detta är exempelvis viktigt för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras 
och för att livsmedelsproduktionen ska kunna säkerställas (Naturvårdsverket 2018b:44) 
 

● Frisk luft  
Luftföroreningarna ska minska för att en god luft ska finnas tillgänglig för människor, djur och 
växter. Detta mål ska uppnås inom en generation (Naturvårdsverket 2018b:81).  
 

● Bara naturlig försurning  
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Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar ska minska för att underskrida gränsen för vad 
naturen tål. Detta innebär att ingen kemisk förorening ska påverka miljön (Naturvårdsverket 
2018b:93). 
 

● Ingen övergödning  
Gödande ämnen som har en effekt på mark och vatten ska inte negativt påverka människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten (Naturvårdsverket 2018b:165). 
 

● Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska ha en ekologisk status och ska bevara en livsmiljö med mångfald. Den 
naturliga produktionsförmågan, biologiska mångfalden och det kulturella värdet samt det 
omkringliggande landskapets ekologi och vattenförsörjande funktion ska bevaras. Detta ska 
ske i samband med att vidmakthålla förutsättningar för friluftslivet (Naturvårdsverket 
2018b:181). 
 

● Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Kringliggande hav och sjöar ska bibehålla en hållbar produktionsförmåga på ett sätt som 
medför att den biologiska mångfalden bevaras. Naturen och miljön kring kuster ska bevara sin 
biologiska mångfald för att förbättrad naturmiljö ska uppnås. Bevarandevärda områden ska 
skyddas som ingrepp för att bibehålla sin befintliga karaktär (Naturvårdsverket 2018b:203). 
 

● Levande skogar  
Den biologiska produktionen på skogsmark ska skyddas i samband med att den biologiska 
mångfalden bevaras. Kulturella och sociala värden ska även värnas (Naturvårdsverket 
2018b:236). 
 

● Giftfri miljö  
Utsläppen ska reduceras för att farliga ämnen inte ska släppas ut i miljön och riskera att hota 
den biologiska mångfalden eller människors hälsa (Naturvårdsverket 2018b:102). 
 

● God bebyggd miljö 
Den bebyggda miljön ska skapa goda förutsättningar för den ekologiska mångfalden för att 
främja en god hushållning av mark- och vattenområden (Naturvårdsverket 2018b:279). 
 
Genom att i större utsträckning använda hållbara transportmedel skulle mängden växthusgaser 
reduceras globalt. Transporterna står för 40% av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige 
idag och för att de ska reduceras krävs det en förändring av levnadssätt hos jordens befolkning 
(Trafikverket & SKL 2010b:6). Det är inte möjligt att uppnå de befintliga klimatmålen utan att 
ändra vanemönster, utan det krävs en nedskärning av bekväma transportsätt och 
överkonsumtion av dessa.  
 



 
Ebba Östman & Ellen Bengtsson  
 

25 

Hållbar cykelplanering 
En god cykelplanering innebär att majoriteten av vardagens resor genomförs med cykeltrafik. 
Detta är endast möjligt om trafikanterna känner sig trygga i trafiken samt om många av 
målpunkterna finns inom cykelavstånd (Region Skåne 2015:10). Det finns olika perspektiv och 
arbetsmetoder för hur man kan skapa en hållbar cykelutveckling, nedan presenteras ett urval 
av de förhållningssätt som kommer att användas i denna uppsats.  
 

Compact city 
Genom att skapa möjligheter för att ersätta bilresorna med cykeltrafik så minskas utsläppen av 
växthusgaser vilket enligt tidigare resonemang är ett hållbart transportsätt. Det gäller främst att 
byta de korta bilresorna till cykeltrafik. I dagsläget är 35 % av resorna med bil kortare än 3 km 
(Trafikverket & SKL 2010a:7, Region Skåne 2015:11).  
 
En av förutsättningar för en ökad cykeltrafik är att planera efter konceptet den kompakta staden 
eller compact city (Jenks et. al. 1996:11). Detta koncept innebär att staden förtätas och byggs 
tätt vilket medför att viktiga servicefunktioner ofta uppförs inom ett nära avstånd från hemmet. 
Om medborgaren finner service som matbutiker, vårdcentral och skola inom gångavstånd från 
sin bostad så minskar behovet av biltransporter och dessa resor kan ersättas av gång- och 
cykeltrafik (Schiller et. al. 2010:16). Det går att omvandla städer med högre densitet genom att 
förtäta redan befintliga områden (Jenks et. al 1996:83). Den kompakta staden ställer sig i 
motsats till konceptet urban sprawl vilket istället är en modell för en glesare stad. Denna typen 
av utveckling medför istället att avstånden ökar mellan viktiga funktioner vilket kan vara en 
stor orsak till ökade koldioxidutsläpp och en mindre användning av cykeln som transportmedel 
(Saaty & De Paola 2017:2, Neuman 2005:14–15).  
 
Den kompakta staden medför istället ett minskat avstånd mellan viktiga funktioner i staden då 
staden förtätas och funktionsblandads, vilket möjliggör för ett stadsrum som kan vara befolkat 
under flera timmar under dygnet. Ett ökat gatuliv medför att tryggheten i det offentliga rummet 
kommer att förbättras eftersom att tryggheten kan vara beroende av ett socialt nätverk. Således 
kan planeringsidealet den kompakta staden skapa ett tryggare offentligt liv (Hydén 2008:81).  
 
Genom att bygga tätt ges förutsättningar till att utveckla en cykelinfrastruktur där service, 
handel och bostad går att finna på nära avstånd. Detta medför att bilresorna kan ersättas av 
cykelresor och därmed kan cykeln bli det primära transportmedlet. Den kompakta staden blir 
därmed ett planeringsideal för hållbara transportmedel (De Roo & Porter 2007:6–7).  
 

Tillgänglighet och rörlighet  
En god cykelplanering innebär att staden medför den största möjliga tillgängligheten per 
rörlighet. I detta fall innebär tillgängligheten är möjligheten att nå önskade målpunkter och 
rörligheten är möjligheten för förflyttning till dessa. Ett kort avstånd till exempelvis arbetet 
eller skolan innebär att tillgängligheten är hög och rörligheten är låg, den arbetande behöver 
exempelvis inte transportera sig en lång sträcka för att nå sin arbetsplats (Banverket & 
Vägverket 2009:14).  
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Det är inte möjligt att inom staden ha både en hög rörlighet och tillgänglighet eftersom att dessa 
ställer sig i motsats till varandra. Om en viktig målpunkt finns i närheten blir tillgängligheten 
hög, vilket innebär att det är lätt att ta sig till målpunkten. Rörligheten blir då per automatik 
låg, vilket innebär att resan till målpunkten blir kort. Inom samhällsplaneringen är 
tillgängligheten till olika platser det som eftersträvas då det effektiviserar resandet 
(Trafikverket & SKL 2010b:7, 19–10). 
 
En god tillgänglighet och låg rörlighet går hand i hand med den kompakta staden. Den 
kompakta staden innebär att staden förtätas så att handel, service och målpunkter blir jämnt 
fördelade inom staden. Detta medför att tillgängligheten till exempelvis skola blir högre 
eftersom att densiteten i staden ökar, och därmed kommer rörligheten bli låg (Trafikverket & 
SKL 2010b:8).  
 

Jämlikt 
Det finns ytterligare fördelar med att utveckla gång- och cykeltrafiken framför biltrafiken. En 
av fördelarna med förbättrade cykelmöjligheter är att det ökar jämlikheten i samhället eftersom 
att fler individer har ekonomiska möjligheter att gå eller cykla istället för att ta bilen. Generellt 
sett är bostäderna nära centrumkärnan dyrare än de som ligger i förorterna. Detta innebär att 
de med mindre ekonomiska förutsättningar tvingas resa en längre sträcka för att nå stadens 
arbeten och service (Schiller P.L et. al. 2010:16, 18). Att bygga staden utifrån konceptet 
compact city medför därmed att många viktiga målpunkter blir jämnt fördelade över staden, 
det bidrar även till att öka möjligheten för att använda billigare samt mindre miljöförstörande 
transportmedel som exempelvis cykel och staden blir därmed tillgänglig för alla. 
 
  Jämställt  
Cykeltrafiken bör även utformas efter ett jämställt perspektiv. I dagsläget använder kvinnor i 
större utsträckning än män cykeltrafiken, medan män står för en större del av biltransporterna 
i staden. Denna skillnad måste utjämnas och för att de mjuka transporterna ska öka så måste 
främst fler män använda sig av gång- och cykeltrafiken (Larsson & Jalakas 2014:120). 
 
Det finns studier som tyder på att kvinnor i högre utsträckning känner sig otrygga i staden än 
män (Larsson & Jalakas 2014:124). Detta är något som bör ändras eftersom att både kvinnor 
och män ska kunna känna sig lika trygga i sin närmiljö. Kvinnor känner sig främst otrygga på 
platser som är obefolkade och avskilda, speciellt nattetid (Malmö Högskola 2010:25). För att 
cykelnätet ska vara tillgängligt för alla medborgare oavsett kön är det viktigt att öka tryggheten. 
 

Sammanfattning  
Begreppet hållbar utveckling är svårt att definiera eftersom att det har en så vid definition 
(Föreningen för samhällsplanering 2016:12). Detta medför att den tolkning som har gjorts i 
denna uppsats kan anses vara varierande beroende på vem läsaren är (Hopwood 2005:38). I 
denna kontext ligger fokuset på hållbara transporter, vars definition i denna uppsats innebär en 
bilsnål samhällsplanering och är det som bör strävas efter vid utveckling av hållbara 
transportsätt (Koglin 2015:55, Region Skåne 2015:11).  
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Det finns flera planeringsideal och metoder som kan användas och implementeras för att bidra 
till en hållbar cykelplanering. Några av dessa är compact city och jämlikhet. Compact city är 
ett planeringsideal som främjar en energieffektiv infrastruktur och bidra till utveckling av 
blandstaden (Jenks et. al 1996:11, Schiller et. al 2010:16). Detta ideal möjliggör för en ökad 
tillgänglighet samtidigt som rörligheten minskar. Ett minskat behov av långa resor medför att 
alternativa färdmedel som gång- och cykeltrafik kommer kunna används i högre grad 
(Banverket & Vägverket 2009:14). För att möjliggöra en ökning av cyklingen i samhället har 
även tryggheten och jämlikheten i trafiken studerats. Beroende på hur tryggheten i trafiken 
upplevs kommer det påverka individens val om framtida cykelresor som kommer genomföras 
eller inte (Boverket 2007:7). Det är därmed av stor vikt att vägnätet upplevs tryggt och säkert 
för att möjliggöra för fler resor med hållbara transportsätt. Att främja jämlikheten i de mjuka 
transporterna är även viktigt för att det dels skapar nya mötesplatser för människor och skapar 
möjlighet för alla människor oavsett förutsättningar att ta del av stadens utbud (Schiller P.L et. 
al. 2010:16, 18).  
 

Källkritik 
Denna uppsats är ett resultat av undersökning av kvalitativa data vilket innebär att 
informationen är hämtad från skriftliga källor (Denscombe 2016:383). För att samla in en så 
trovärdig information som möjligt är nämnd information i första hand inhämtad från 
primärkällor (Denscombe 2016:319). Detta är för att det primära synsättet på forskningen ska 
uppmärksammas och för att det bearbetade materialet som kan ha givits en tolkning och 
reflektion ska bortses från.  
 
För att få en hög validitet i det inhämtade materialet är denna uppsats främst baserad på tryckta 
eller webbaserade artiklar, tidskrifter och böcker samt statistik och lagtexter. Dessa källor har 
undersökts och kan motiveras som säkra källor då materialet är hämtat från kända författare, 
teoretiker samt från svenska myndigheter (Denscombe 2016:326–328). Validiteten grundar sig 
i nedanstående kriterier: 

● Autencitet, som innebär om att dokumentet kommer från en primärkälla eller om 
informationen inte är bearbetad eller förfalskad. 

● Representativitet, innebär att informationen ska vara sanningsenlig och överensstämma 
med övrig forskning inom ämnet.  

● Innebörd, innebär att texten ska vara tydlig och strukturerad för att budskapet ska vara 
lätt att tolka. 

● Trovärdighet, innebär textens sanningsenlighet. Här är det viktigt att kritisera 
skribentens intresse med framtagandet av texten. 

(Denscombe 2016:326).   
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03. Cykelstrategi  
Denna cykelstrategi har tagits fram för att öka medvetenheten kring hållbara transporter. 
Många kommuner har i dagsläget ingen övergripande plan för hur de mjuka transportmedlen 
ska utvecklas (Trafikverket & SKL 2010b:5). Detta innebär att problematiken med våra utsläpp 
kvarstår. 
 
Följande cykelstrategi kan användas för att skapa styrmedel för den framtida hållbara 
utvecklingen av transporter. Strategin har utformats genom att först ta fram ett antal mål för 
utvecklingen som uppfyller de krav som ställs på cykelinfrastrukturen. Strategin kan användas 
på två sätt: 

1. Genom att kommunen redan är medveten om sina brister i infrastrukturnätet och 
därmed kan utläsa vilken utvecklingsfaktor de kan förbättra och även hur detta ska ske. 

2. Genom att använda nedanstående tabell som en checklista för utvecklingen av ny 
infrastruktur alternativt förbättring av befintlig.  

Många av de mål och åtgärder som beskrivs i strategin kan även med fördel implementeras i 
stadsutvecklingen för att främja en hållbar utveckling.  
 
Strategin börjar med en förklaring av olika problem som kan finnas inom cykelnätet och 
övergår sedan till en checklista för hur de olika problemområdena kan lösas. 
 

Hur uppnås en god cykelplanering? 
Gång- och cykeltrafiken är en viktig del av det kommunala infrastrukturnätets funktion och 
stadens utveckling. Ett arbete med utvecklingen av dessa är därför viktigt att integrera tidigt i 
planeringen och bör därmed finnas med redan vid kommunal översiktsplanering (Hydén 
2008:229).  
 

Sammanhängande cykelnät 
Trafikverket och SKL (2010a:10–11) har tillsammans kommit fram till att cyklandet som 
transportmedel ofta avtar efter 5 km. I storstadsregioner cyklas det ofta upp till 9 km eftersom 
att de negativa effekterna av bilåkandet som bidrar till tidsödande köer medför att 
cykeltransporter är ett mer effektivt transportmedel. För att öka cyklandet krävs också ett 
sammanhängande cykelnät där nivåskillnaderna är små, att cyklisten inte tvingas ta onödiga 
omvägar och stanna regelbundet. Det är även viktigt att det finns många cykelförbindelser till 
stora målpunkter eftersom att dessa oftare besöks. För att öka användningen av dessa cykelstråk 
är det även viktigt att olika målpunkter är sammankopplade, vilket innefattar bland annat 
vardagliga funktioner som hem, förskola, matbutik och arbete (Region Skåne 2015:26). 
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Illustrationen ovan visar olika typer av cykelnät (bearbetad illustration från United Nations Climate Change 

2017) 
 
Precis som bilden ovan visar finns det olika typer av cykelinfrastruktur. Den vänstra strukturen 
visar ett svårframkomligt vägnät eftersom att cyklisten alltid måste ta sig till den centrala 
noden. Detta medför att genheten i nätet försämras. Den högra figuren visar ett cykelnät som 
är gent och möjliggör för flera olika vägval till samma målpunkt. Då det generellt förespråkas 
en hög genhetskvot för att öka andelen cyklister, bör cykelnät utformas i enlighet med figuren 
till höger (Trafikverket & SKL 2010a:21). Trafiknätet kan utformas med ett huvudnät och ett 
lokalnät, detta innebär att snabba längre förflyttningar kan ske med huvudnätet och kortare 
transporter mellan viktiga målpunkter sker med lokalnätet. För att cykelnätet ska vara 
fungerande krävs det att alla start- och målpunkter går att nå med cykelnätet (Hydén 2008:230).  
 
En av anledningarna som försvårar framkomligheten för gång- och cykeltrafikanterna är större 
bilvägar och järnvägar. För att minska effekten av dessa barriäreffekter och bibehålla 
cykelnätets genhet finns det flera åtgärder som kan användas: 

● Mittrefuger 
● Trafiksignaler 
● Upphöjda övergångsställen 

(Hydén 2008:206). 
 

Förändring av beteende 
Enligt the theory of planned behaviour så påverkar människors beteende av användandet av 
cykel som färdmedel. Om individen exempelvis har cyklat till sin arbetsplats en gång finns det 
högre sannolikhet att denna aktivitet genomförs igen. Detta beror på att den personliga attityden 
och den upplevda kontrollen inte medför samma sorts begränsningar vilket grundar sig i 
personens kunskap om att den kan cykla till sin arbetsplats samt att personen är medveten om 
hur enkel/svår denna aktivitet är. Upprepade beteenden är alltså enklare att utföra än nya (Aarts 
1998:1357). Enligt denna teori skulle regelbundna kommunala cykelkampanjer kunna bidra till 
ökade cykeltransporter eftersom att en sådan förändring av attityder på lång sikt kan påverka 
människors val av färdmedel (Ullstad 2008:39). 
 

Tydligt och informativt  
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Cykel som transportsätt uppfattas ofta som ett effektivt färdmedel om det är lätta att orientera 
sig i cykelnätet, detta kan förbättras genom att god skyltning och kartor placeras i anslutning 
till cykelstråket. Även utan skyltning ska det vara lätt att hitta och ta sig fram mellan viktiga 
målpunkter. Att nätet har en genhet är även en positiv faktor i beslutet att ta cykeln till den 
önskvärda platsen eftersom cyklister är känsliga för omvägar. Dessa faktorer bidrar till att 
cykeln upplevs som ett mer tidseffektivt och bekvämt transportmedel (Region Skåne 2015:27). 
Det är fördelaktigt om genhetskvoten i cykelnätet inte upplevs överstiga 25 % i förhållande till 
samma resa med bil. Som cyklist ska man kunna lita på att vägnätet kan transportera en från 
punkt A till punkt B utan avbrott (Hydén 2008:230–231). 
 
För att öka tydligheten i cykelnätet kan med fördel följande kriterier användas för att förtydliga 
cykeltrafikens leder: 

● Skylta mot större målpunkter 
● Ange avstånd till större målpunkter 
● Ha god skyltning vid varje korsning 

(SKL 2012:56). 
 

Ökat utrymme i staden 
Inom trafikplaneringen finns det som tidigare nämnt en vision om att öka gång- och 
cykeltrafiken. Många kommuner vill främja dessa transportmedel men i praktiken så främjas 
istället bilen (Trafikverket & SKL 2010a:5). I arbetet för hållbara transporter bör de hållbara 
transportmedlen, som gång-, cykel- och kollektivtrafik, få ett ökat utrymme i staden 
(Trafikverket & SKL 2010b:11). Ett viktigt styrmedel för detta är detaljplanerna som styr 
markanvändningen i Sverige. Det är detaljplanerna som styr utformningen av gång- och 
cykelstråk och därmed säkerställer att dessa stråk utformas. Eftersom att dessa endast täcker 
ett mindre område finns det en stor chans att dessa planer inte sammanfogas, det är därför 
viktigt att planerarna ser till att cykelnätet blir heltäckande så att det kan användas för transport 
mellan punkt A och B (Trafikverket & SKL 2010a:16).  
 
I Trafik för en attraktiv stad (2007:37) lyfter trafikverket fram att försvåra framkomligheten 
och viljan att använda bilen är ett sätt att främja hållbara transportalternativ. Därmed skulle ett 
sätt att öka användningen av cykeltrafik skulle kunna vara att prioritera detta transportsätt vid 
utformning av nya vägsträckor till målpunkter. Detta kan i sin tur medföra att tiden det tar att 
ta bilen blir densamma, alternativt längre, än samma resa med cykel och cykeln skulle därmed 
kunna få ett större genomslag för användningen.  
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Ovanstående bild visar två olika trafiksituationer där man till vänster ger bilisterna stort utrymme och god 

framkomst i staden och till höger prioriteras kollektivtrafiken och bilisterna får därför minskad rörelsefrihet. 
 
 

Cykeln som deltransport 
Det är viktigt att se cykeln som en del av hela resan, exempelvis kan cykelresorna till och från 
lokal tågstation var en viktig del för att öka resandet av kollektiva färdmedel. 40% av Sveriges 
befolkning bor inom 2 km från en järnvägsstation (Region Skåne 2015:17, 26).  För att det ska 
vara möjligt att använda cykel som komplimenterande färdmedel är det viktigt att 
stationsområdet är utformat med: 

● Bra cykelparkeringar, med god belysning där cyklisterna känner sig trygga och 
uppfattar risken för stöld som låg (Hydén 2008:235).  

● Belysta cykelbanor till och från stationsområdet (Boverket et. al. 2004:187). 
 
Det finns även andra fördelar som kommer med att använda cykeln som transportmedel till och 
från arbetet samt för nöjesresor. Precis som bilden nedan visar så tar cykeln betydligt mindre 
plats i stadsrummet än bilen. Bussen är det transportmedel som tar minst mark i anspråk. Om 
bilanvändandet hade minskat hade det funnits betydligt mer ytor i staden som hade kunnat 
användas för rekreation, bostäder och andra funktioner. 
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Bilden visar utrymmet i staden som behöver tas i anspråk för att 50 trafikanter ska kunna arbetspendla, bilden 

visar därmed inte nöjesresor (bearbetar information från Region Skåne 2015:13) (Information för biltrafik 
Vägverket 2006:35) 

 
Trygghet 

Trygghet definieras som högst individuellt baserad och beroende på individens tidigare 
erfarenheter och upplevelser. Känslan är en konsekvens av upplevelsen av sårbarhet, fysiska 
förutsättning och rädslan av något som kan upplevas som hotande (Hydén 2008:73–75). Att 
uppleva trygghet är ett av de basala behoven alla individer har för att kunna känna sig fria och 
säkra i sin vardag och det är därmed av stor vikt att denna faktor är av god standard för att öka 
befolkningens välmående (Maslow 1987:18–19).  Det bör därmed nämnas att trygghet är svårt 
att mäta eftersom att trygghet är en subjektiv aspekt, vilket innebär att en trafiksituation eller 
en miljö som upplevs otrygg av en person inte nödvändigtvis upplevs på samma sätt av en 
annan person (Hydén 2008:78). 
 
För att öka andelen cykelresor, och därmed kunna ersätta biltrafiken, behöver cykelnätet 
upplevas tryggt och säkert för att anses vara ett mer fördelaktigt transportsätt. Dessa typer av 
trygghet kan delas upp i två kategorier, subjektiv trygghet och fysisk trygghet. Den subjektiva 
tryggheten innebär upplevelsen som en konsekvens av att individen exempelvis kan uppleva 
risk för olycka eller känna sig osäker vid platsen. Den fysiska tryggheten är den känsla 
individen upplever från trafikmiljön och dess utformning, exempelvis mörk och skymmande 
(Hydén 2008:80). Det är viktigt att infrastrukturnätet ger känslan av att vara tryggt och säkert 
för alla medborgare eftersom att effekterna av upplevd och fysisk otrygghet är att människor 
väljer alternativa, ibland mindre miljövänliga, färdmedel (Hydén 2008:76).  
 

Subjektiv trygghet 
Buskage, skymd sikt eller den subjektiva upplevelsen kan bidra till att platsen anses otrygg och 
därmed kommer människor att undvika att vistas på platsen (Lunds kommun 2005:59). 
Utformningen av cykelförbindelser kan därmed vara avgörande om en resa med ett mer hållbart 
alternativ än bilen kommer att genomföras. Det är således av stor vikt att cykelnätet är 
strategiskt utformat så det upplevs tryggt och säkert (Boverket 2007:7). Den upplevda 
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tryggheten som individen upplever vid vistelse i ett vägnät beror dels på den subjektiva 
upplevelsen, och dels på den fysiska upplevelsen av platsen. Då tryggheten är beroende av 
dessa komponenter medför detta svårigheter i arbetet med att skapa trygghet, då den upplevda 
tryggheten är beroende av individen och därmed kan inte känslan av trygghet konkretiseras 
(Hydén 2008:78). 
 

Fysisk trygghet 
Den fysiska tryggheten är den risk i trafiken som finns för att en individ ska råka ut för en 
olycka och skadas fysiskt i trafiken. Det finns olika åtgärder som kan påverka den fysiska 
tryggheten i trafiken. Exempelvis bör cykelnätet utformas så att det skapar en överskådlighet, 
är separerat från övriga trafikanter, finns säkra korsningar med hastighetsreducering, finns god 
belysning samt bör vara befolkat majoriteten av dygnets alla timmar (Trafikverket & SKL 
2010a:10, 55). De oskyddade trafikanterna ska synas tydligt i alla trafikpassager och inte 
uppleva att de har en stor företrädeskänsla gentemot biltrafiken (Hydén 2008:132). Planskilda 
korsningar är ett annat sätt att öka den fysiska tryggheten bland cyklisterna. Detta medför att 
bilister och cyklister inte möts i trafiken vilket minskar risken för olyckor. (Hydén 2008:239). 
Dock kan dessa typer av passager upplevas som subjektivt otrygga och det är därför viktigt att 
dessa passager har god belysning (Trafikverket & SKL 2010a:134, 136).  
 

 
Bilden visar två olika trafiklösningar där den till höger visar en trafikpassage där bilen tvingas att sakta ned 

hastigheten. 
 
Falsk trygghet är då trafikanten upplever en trafiksituation som trygg och därmed väljer att 
exempelvis snedda över en bilväg. Det är därför viktigt att behålla en mindre osäkerhetskänsla 
i trafiken eftersom att detta medför att trafikanten fortsätter att vara uppmärksam på 
omgivningen (Hydén 2008:77, 132). 
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Cykelstrategi  

CYKELSTRATEGI 

 Sammanhängande cykelnät 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Lägga grunden för ett sammanhängande cykelnät  
Förtäta  
Funktionsblandning 
Skapa fler vägar till samma målpunkt  
Utforma ett huvudnät och ett lokalnät 

Åtgärder i detaljplanering Skapa ett gent cykelnät  
Minska barriäreffekter i vägnätet 

  

 Förändring av beteende 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Förändra P-normen till ett lägre tal 
Genomföra cykelkampanjer  
Sänka hastigheten för biltrafiken  
Utveckla snabbcykelvägar 

Åtgärder i detaljplanering Bra cykelparkeringar och förråd 

  

 Tydligt och informativt 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Information längs med cykelnätet t.ex. skyltar  
Utforma ett pålitligt cykelnät 

Åtgärder i detaljplanering God överskådlighet 

  

 Öka framkomligheten 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Prioritera cykeltrafiken  
Bra restidskvot för cyklisterna  
Utforma fler bussfiler 

Åtgärder i detaljplanering Anlägga farthinder för biltrafiken 

  

 Cykeln som deltransport 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Utveckla resecentrum där cykeln kan användas som en del av 
transporten 

Åtgärder i detaljplanering Ge utrymme för stationsnära cykelparkeringar  
Hög genhetskvot med god anslutning till närliggande målpunkter 
God belysning till och från stationsområdet  
Uppföra stöldsäkra cykelparkeringar vid del- och målpunkter 
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 Subjektiv trygghet 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  
Skapa en belysningsstrategi  
Planera för GC-vägar i bebyggelsenära områden 

Åtgärder i detaljplanering God överskådlighet vid och omkring GC-områden 

  

 Fysisk trygghet 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  
Sänk bilhastigheten 

Åtgärder i detaljplanering Bredda gång- och cykelstråk  
Stråken bör vara avskilda från biltrafiken  
God belysning  
Skapa trygga passager  
God överskådlighet 
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04. Utformning av cykelförbindelser 
En cykelförbindelse kan ha olika utformning beroende på hur kringliggande trafiksituation ser 
ut. Nedanstående bild visar sju olika typer av utformningar för cykeltrafik. 

(Bearbetad illustration Trafikverket 2004:38) 
 

Blandtrafik 
Blandtrafik definiera som en yta där olika trafikslag färdas på samma utrymme, men utan 
skiljelinjer. Därmed färdas cyklister, bilister och mopedister på samma väg, i samspel med 
varandra. Denna typen av väglösning kan vara lämplig för att höja tryggheten för cyklister i 
vissa fall då trafiklösningen kan höja medvetandet hos bilisterna som då sänker sin hastighet. 
Det kan dock upplevas som mycket otryggt då biltrafiken ofta har en hög hastighet. Blandtrafik 
bör inte tillåtas där hastigheten för biltrafiken överstiger 30 km/h för att bevara en trygg 
upplevelse för alla trafikanter. Generellt bör det planeras för andra gång- och cykellösningar 
än blandtrafik, då dessa trafikanter upplever en större trygghet då de är separerade från 
biltrafiken (Trafikverket & SKL 2010a:85).  
 

 
(Bearbetad illustration Trafikverket 2004)   

Cykelfält 
Cykelfält definieras som ett körfält som separeras från biltrafiken av olika skiljelinjer, och som 
endast är menade för cyklisterna. Således hänvisas gående till andra ytor för att öka 
tillgängligheten och framkomligheten för cyklisterna. Denna typ av väglösning förekommer 
ofta i huvudvägnätet för att skapa en effektiv cykelinfrastruktur för längre färdsträckor. 
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Cykelfält lokaliseras parallellt med biltrafikens vägsträckning och är alltid enkelriktade för att 
möjliggöra en högre hastighet för cykeltrafiken (Trafikverket & SKL 2010a:54, 80–81).  
 

 

 
(Bearbetade illustrationer Trafikverket 2004)   

 
GC-bana 

En gång- och cykelbana ligger vanligtvis längs med en närliggande väg men kan även ligga 
separerad från biltrafiken. Det som skiljer ett cykelfält från en GC-bana är att dessa är avskilda 
från vägbanan med ett mindre hinder som exempelvis en kantsten eller med ett vägräcke. 
Denna väglösning kan förekomma på flera olika sträckningar inom ett gång- och cykelnät, 
därmed används denna vägtyp dels i det lokala nätet och dels i huvudvägnätet. GC-banor 
utformas så att gående och cyklister skiljs åt på en dubbelriktad yta. Den totala gång- och 
cykelbanan bredd kan variera mycket i bredd, beroende på lokalisering och tidigare 
trafiklösningar, och således finns det ingen generell standard för utformningen av GC-banor 
(Trafikverket & SKL 2010a:54, 68, 71).  
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(Bearbetade illustrationer Trafikverket 2004)  

 
Friliggande GC-väg 

En friliggande GC-väg avskiljs från övriga vägar med en bred skiljeremsa. Denna separering 
och avskiljning från övriga vägslag har en betydelse för gåendes och cyklisters säkerhet- och 
trygghetsupplevelse. Däremot kan tydligheten och överskådligheten av cykelnätet försämras 
då gaturummet kan bli svårtydligt av den friliggande GC-vägen. En friliggande GC-väg 
lokaliseras ofta i huvudvägnätet för att skapa en trivsam transport vid vistelse i vägnätet 
(Trafikverket & SKL 2010a:53, 76).  

 

 
(Bearbetade illustrationer Trafikverket 2004)  
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05. Fallstudie 
Fallstudien innebär att tidigare nämnda strategi kommer att appliceras på Luleå och Karlskrona. 
Studien bortser från befintliga cykelstrategier som finns i städerna och utgår istället från dagens 
utformning av cykelnätet samt av översiktsplanernas direktiv i de båda städerna. Således 
kommer fallstudien utgå från kartmaterial och empiri för att objektivt undersöka strategins 
implementationförmåga, och därmed kommer subjektiva erfarenheter att bortses från i största 
möjliga mån. 
 

Luleå 
Luleå är lokaliserat i nordöstra Sverige i Norrbotten län vid östkusten. I kommunen bor det ca 
77 500 invånare i kommunen, varav ca 47 000 bor i tätorten (SCB 2017, SKL 2017:20). Staden 
innefattar flera stora målpunkter som högskola, sjukhus, handelscentrum och industriområde. 
Den centrala delen av Luleå har en havsnära stadskärna där många funktioner finns samlade. 
År 1649 flyttade Luleås stadskärna på grund av landhöjningen som gjorde att staden inte 
lämpade sig lika på den dåvarande platsen, även kallad, Gammelstaden. Den gamla stadskärnan 
är nu utsedd till världsarvsstad. Luleå är en residensstad som ligger vid Bottenviken 
(Nationalencyklopedin u.å.d).  
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Topografi 

 
Kartan ovan visar Luleås topografi 

 
Bilden ovan visar Luleås höjdkurvor vilka är en viktig del för framfarten vid cykeltrafik 
eftersom att cyklisterna är känsliga mot höjdkurvor då de drivs av muskelkraft 
(Trafikverket & SKL 2010a:22). Som kartan visar utgörs Luleå tätort av en relativt plan yta 
vilket medför att framkomligheten som kommer av ansträngande backar inte är ett stort 
problem i staden.  
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Befintligt cykelnät 

 
(Luleå kommun 2018) 

 
Luleå har en väldigt stor utbredning på sitt cykelnät inom tätorten, de har även utformat ett 
antal större stråk som de har namngivit vilket enligt SKL (2012:55) är ett bra sätt att få 
cykelnätet att framstå som lika viktigt som vägnätet. Dessa större cykelleder går mellan olika 
stadsdelar och målpunkter för att knyta samman staden vilket kompletteras med mindre stråk 
utan namngivning. Cykelbanorna som är utmärkta med en heldragen linje i kartan ovan är 
avskilda från biltrafik medan linjerna som är streckade visar på att cykelleden går igenom 
blandtrafik.  
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Markanvändning 

 
Kartan visar markanvändningen i Luleå kommun 

 
Utvecklingsförslag 
Implementering av cykelstrategi 

Information har sökts hos kommunen men har inte erhållits, därför kommer nulägesanalysen 
inte inkludera:  
 

● Bra cykelparkeringar och förråd 
● Information längs med cykelnätet, till exempel vägskyltar 
● God överskådlighet 
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● Utforma fler bussfiler  
● Anlägga farthinder för biltrafiken  
● God belysning till och från stationsområdet  
● Skapa en belysningsstrategi  
● God överskådlighet vid och omkring gc-områden 
● God belysning  
● Skapa trygga passager  

 
Sammanhängande cykelnät 

 Sammanhängande cykelnät Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Lägga grunden för ett sammanhängande cykelnät  
Förtäta  
Funktionsblandning 
Skapa fler vägar till samma målpunkt  
Utforma ett huvudnät och ett lokalnät 

Bra 
Utveckla 
Utveckla 
Bra 
Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering 

Skapa ett gent cykelnät  
Minska barriäreffekter i vägnätet 

Bra 
Utveckla 

 
Lägga grunden för ett sammanhängande cykelnät 

Luleå har en bra grund för cykelnätet där de större GC-vägarna leds över hela staden. Det finns 
dock brister i cykelnätet i bostadsområdena samt i centrum (Luleå kommun 2013b:11). Det 
befintliga huvudnätet består även av brister i sammanlänkningen då cykelstråken ofta övergår 
till cykelleder i blandtrafik, detta kan försämra den fysiska tryggheten för trafikanterna vilket 
kan vara en negativ effekt. Där cykellederna inte är kompletta eller medför en hög skaderisk är 
det viktigt att förbättra åtgärderna (Luleå kommun 2013e:11). 
 

Förtäta 
För att öka tillgängligheten för medborgare att bosätta sig närmare staden och därmed 
vardagliga funktioner är en förtätning av centrumkärnan viktig. Luleå kommun har 
landområden att ta i anspråk som gör att ny utveckling kan prioriteras inom en radie av 5 km 
från centrum (Luleå kommun 2013d:21).  
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Kartan ovan redovisar olika förtätningsområden (Luleå kommun 2013g) 

 
Funktionsblandning 

En vision om förtätning och funktionsblandning finns inom Luleås kommun. Flera områden i 
centrala delar av Luleå är angivna som potentiella förtätningsområden (Luleå kommun 
2013c:32). För att öka andelen cyklister är det av stor vikt att utveckla ett cykelnät som är 
anpassat för att tillgodose flera olika målpunkter inom en nära radie (Luleå kommun 2013d:20).  
Luleå är i dagsläget mindre funktionsblandat och utgörs av en stadsstruktur som med fördel 
kan förtätas och utveckla en diversifierad service och handelsutbud i samband med förtätning 
(Luleå kommun 2013f). En förtätning av olika funktioner i staden anser Luleå som önskvärt, 
och vidare föreslår kommunen att exploatering inte bör ta grönområden i anspråk utan övriga 
markslag i första hand (Luleå kommun 2013e:9).  
 

Skapa fler vägar till samma målpunkt  
Luleå stad har i dagsläget ett utbrett huvudnät för cykeltrafiken, det lokala nätet hade dock 
kunnat förbättras och detta hade medfört att större målpunkter fått en högre tillgänglighet. 
Alternativa transportvägar är viktigt för att målpunkterna och huvudstråken ska kunna länkas 
samman och avstånden ska minskas (Luleå kommun 2013d:20, 24). Nya gång- och 
cykelförbindelser hade därför varit ett gott komplement till befintligt cykelnät. 
 

Utforma ett huvudnät och ett lokalnät 
Huvudnätet i Luleå innefattar idag större cykelvägar som förgrenar sig över staden. Dessa har 
dock plötsliga avbrott för att övergå till cykelleder i blandtrafik vilken kan öka risken för 
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trafikolyckor. Huvudnätet bör därmed utvecklas för att öka genheten i nätet, detta bör även 
kompletteras med ett utvecklat lokalnät för att länka samman olika stadsdelar med varandra 
(Luleå kommun 2013d:24). 
 

Skapa ett gent cykelnät  
Luleås kommun har en bra genhet i sitt huvudnät som kan koppla samman olika områden med 
varandra (Luleå kommun 2013d:24). Detta behöver dock kompletteras med lokalnät för att öka 
möjligheten för invånarna att transportera sig från sin bostad till exempelvis arbete, handel och 
skola. 
 

Minska barriäreffekter i vägnätet  
Luleå stad har en stadsstruktur som begränsas av havet, detta medför att övriga infrastrukturella 
delar som bil- och järnväg har en begränsad yta att använda. Följden av detta blir att det bildas 
barriäreffekter för de mjuka trafikanterna som är svåra att ta sig förbi (Trafikverket & SKL 
2010a:7). Även Luleälven medför en barriär i staden (Luleå kommun 2013e:61). 
 

Förändring av beteende 
 

Förändring av beteende 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Förändra P-normen till ett lägre tal 
Genomföra cykelkampanjer  
Sänka hastigheten för biltrafiken  
Utveckla snabbcykelvägar 

Utveckla 
Utveckla 
Utveckla 
Bra 

Åtgärder i 
detaljplanering Bra cykelparkeringar och förråd Utveckla 

 
Förändra P-normen till ett lägre tal 

I Luleå kommun finns i dagsläget en antagen parkeringsnorm. Parkeringsnormen anger 
parkeringsantalet som beroende av stadsdel och bebyggelsetyp. Denna parkeringsnorm antogs 
1993 och kan idag anses vara hög. Då flertalet resor sker med bil i Luleå kan det vara av stor 
vikt att reglera möjligheterna till framtida parkeringsmöjlighet, för att minska bilanvändningen 
(Luleå kommun 2013d:10, 27). Således bör den rådande parkeringsnormen sänkas.   
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Bilden visar Luleå kommuns parkeringsnorm (Luleå kommun 2013d:27) 

 
Genomföra cykelkampanjer  

I Luleå genomfördes år 2017 en cykelkampanj för att öka intresset för cykelpendling. Denna 
cykelkampanj var en cykeltävling som engagerade 52 olika städer i Europa, däribland Luleå 
(Luleå kommun 2017b). För att fortsätta med att öka andelen cyklister bör denna typen av 
arbete fortgå.  
 

Sänka hastigheten för biltrafiken  
Luleå kommun har ett hastighetsspann som rör sig mellan 30, 50 och 70 km/h (Trafikverket 
2016). Luleå kommun har själva möjlighet att välja hastighet i staden och därmed med fördel 
för tryggheten för gångtrafikanterna välja att reglera hastigheten till 20, 40 och 60 km/h 
(Vägverket & SKL 2008:13). 
 

Utveckla snabbcykelvägar 
Luleås huvudnät för cykelinfrastrukturen är utvecklat och till stor del har den en hög 
genhetskvot. Däremot övergår flera av vägarna i huvudnätet för cykel till blandtrafik tidvis. 
För att öka tillgängligheten och framkomligheten på dessa vägar bör det anläggas separerade 
vägar avsedda cykeltrafik (Luleå kommun 2018). 
 

Tydligt och informativt 
 

Tydligt och informativt 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Information längs med cykelnätet t.ex.  skyltar  
Utforma ett pålitligt cykelnät 

     -  
Bra  

Åtgärder i 
detaljplanering God överskådlighet      - 
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Utforma ett pålitligt cykelnät 

Luleå utgörs idag av en utvecklad cykelinfrastruktur. I och med att cykelnätet har en god 
utveckling av huvudnätet och delar av lokalnätet, anses cykelnätet vara pålitligt (Luleå 
kommun 2018).  
 

Öka framkomligheten 
 

Öka framkomligheten 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Prioritera cykeltrafiken  
Bra restidskvot för cyklisterna  
Utforma fler bussfiler 

Utveckla 
Bra 
     - 

Åtgärder i 
detaljplanering Anlägga farthinder för biltrafiken      - 

 
Prioritera cykeltrafiken  

I Luleå förekommer cykeltrafiken i vissa fall i blandtrafik, dessa tillfällen är ofta lokaliserade 
vid mindre sträckor mellan två cykelstråk (Luleå kommun 2018). Då cyklister vistas i 
blandtrafik löper de större risker för olyckor och upplevelsen av otrygghet kan vara ett faktum 
för cyklisterna, trots bilisternas låga hastigheter. För att öka säkerheten och upplevelsen av 
trygghet i gång- och cykelnätet bör de plötsliga vägsträckorna där cyklisterna vistas i 
blandtrafik minimeras (Trafikverket & SKL 2010b:11).   
 

Bra restidskvot för cyklisterna  
I dagsläget har Luleå ett välutbrett huvudnät för cykeltrafiken, och ett utvecklat lokalnät. 
Genom att det finns en stor möjlighet till olika vägval för cyklisterna i kommunen anses 
restidskvoten vara av kvalitativ sort.  
 

Cykeln som deltransport 
 

Cykeln som deltransport 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Utveckla resecentrum där cykeln kan användas som 
en del av transporten Bra 

Åtgärder i 
detaljplanering 

Ge utrymme för stationsnära cykelparkeringar  
Hög genhetskvot med god anslutning till 
närliggande målpunkter                                       
God belysning till och från stationsområdet  
Uppföra stöldsäkra cykelparkeringar vid del - och 
målpunkter 

Utveckla 
 
Utveckla 
     - 
 
Utveckla 
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Utveckla resecentrum där cykeln kan användas som en del av transporten  
I dagsläget är gång- och cykelförbindelserna goda till och från resecentrum då dels huvudstråk 
är lokaliserade i anknytning till stationen, och dels delar av lokalnätet (Norrbotniabanan 
2006:38–39).  
 

Ge utrymme för stationsnära cykelparkeringar  
Vid analys av antalet cykelparkeringar i Luleå har det varit svårigheter att hitta kartor som visar 
lokalisering av dessa. Därmed utgår analysen av stationsnära cykelparkeringar endast från den 
vision Luleå kommun har angående detta.  
 
För att möjliggöra en ökning av cykeltransporter är det av stor vikt att cykelparkeringar anläggs 
i anknytning till viktiga målpunkter, såsom resecentrum, arbete och skola. Luleå kommun har 
en önskan om att öka andelen cykelparkeringar i och med en utbyggnad av järnvägsstationen, 
för att möjliggöra för fler cykeltransporter (Norrbotniabanan 2006:39).   
 

Uppföra stöldsäkra cykelparkeringar vid del- och målpunkter  
Vid analys av antalet cykelparkeringar i Luleå har det varit svårigheter att hitta kartor som visar 
lokalisering av dessa. Därmed utgår analysen av cykelparkeringar endast från den vision Luleå 
kommun har angående detta.  
 
Målsättningen för cykelparkeringar är att öka dessa vid lokaliseringar där större målpunkter 
kan identifieras, exempelvis busshållplatser (Luleå kommun 2013e:11). Vidare finns det en 
målsättning om att anlägga stöldsäkra förvaringsmöjligheter i stationsnära lägen då dessa är 
stora målpunkter som ofta har ett behov av detta (Norrbotniabanan 2006:39) 
 

Subjektiv trygghet 
Den subjektiva faktorn är svår att undersöka objektivt i denna analys då vi bortser från tidigare 
erfarenheter av platsen och inte genomför en fältstudie. Därmed kommer analysen förhålla sig 
till Luleås översiktsplans ställningstaganden gällande befintlig trygghet i området samt visionär 
trygghet.  
 

Subjektiv trygghet 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplaner
ing 

Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  
Skapa en belysningsstrategi  
Planera för GC-vägar i bebyggelsenära områden 

Utveckla 
     - 
Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering God överskådlighet vid och omkring GC-områden      - 

 
Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  

Luleå kommun beskriver en vision om att öka tryggheten i kommunen för att skapa möjlighet 
till en kvalitativ vardag för dess befolkning. Trygga miljöer anses vara av stor betydelse för 
människor och som även skapar möjligheter till en vardag där människor kan transportera sig 
via olika hållbara färdmedel för att nå sina målpunkter under dygnets alla timmar. Luleå 
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beskriver vidare om en önskan om att utveckla befintliga och nya gång- och cykelstråk med 
hög trygghet (Luleå kommun 2013d:30).  
 

Planera för GC-vägar i bebyggelsenära områden 
I dagsläget finns det en viss möjlighet till val av olika vägar i cykelnätet till samma målpunkter. 
Cykelstråk har även i viss mån lokaliserats i bebyggelse nära områden, blandat med mer 
naturnära och perifera lägen. Det är främst i de centrala lägena som cykelnätet har lokaliserats 
intill bebyggelse, vilket medför höga sociala värden (2013e:14). Det är däremot viktigt att 
framtida cykelstråk lokaliseras intill bebyggelse för att öka tryggheten i cykelnätet.  
 

Fysisk trygghet 
 

Fysisk trygghet 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  
Sänk bilhastigheten 

Utveckla  
Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering 

Bredda gång- och cykelstråk  
Stråken bör vara avskilda från biltrafiken  
God belysning  
Skapa trygga passager  
God överskådlighet 

Utveckla  
Utveckla 
     - 
     - 
     -  

 
Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  

Luleå kommun skriver i sin vision 2050 att de vill öka den fysiska tryggheten (2013d:16). De 
beskriver dock inga praktiska åtgärder som kommunen ska implementera för att öka den 
fysiska tryggheten.  
 

Sänk bilhastigheten 
Hastigheten på majoriteten av Luleås gator är 30–50 km/h (Trafikverket 2016). För att öka den 
fysiska tryggheten är en viktig implementering att sänka hastigheten för biltrafiken. Detta 
skulle minska andelen olyckor som cyklisterna skadas i (Luleå kommun 2013d:31). 
 

Bredda gång- och cykelstråken  
För att skapa en god framkomlighet, samt öka säkerheten vid gång- och cykelstråken behöver 
dessa vägar vara breda såväl på landsbygden som i stadskärnan. Om Luleå breddar vägarna 
inom gång- och cykelnätet skulle det möjliggöra en större attraktionskraft för att välja cykel 
som färdmedel. En ökad tillgänglighet och framkomlighet benämner även kommunen som en 
vision för cykelinfrastrukturen (Luleå kommun 2013d:18).  
 

Stråken bör vara avskilda från biltrafiken  
Luleå har både separerade cykelstråk och stråk som leds i blandtrafik. De större lederna som 
går finns i huvudnätet är till stor del separerat från kringliggande trafik men det finns även delar 
av nätet där cykeltrafiken måste dela utrymme med bilisterna. För att minska risken för olyckor 
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är en bra lösning att ändra stråkens dragning för att få separerade utrymmen, ett annat sätt att 
öka tryggheten är att reglera hastigheten för biltrafiken (Luleå kommun 2013d:30). 
 

Väghållning 
För att kunna bibehålla en aktiv cykeltrafik året om är det viktigt att cykelbanor underhålls. 
Luleå är en stad i norra Sverige där nederbörden under vinterhalvåret är stor och kommunen 
får därför stora mängder snö att ta hand om. Som cyklist kan det vara svårt att veta vem som 
ska ta emot synpunkter på befintliga cykelförbindelser eftersom att alla gator och leder inte är 
kommunala. Det är därför viktigt att kommunen håller god kommunikation med markägare 
och har en överenskommelse om vem som exempelvis plogar vilka gator (SKL 2012:68). Luleå 
kommun skriver i sin översiktsplan att målet är att gång- och cykelbanor ska prioriteras vid 
snöröjning (Luleå kommun 2013d:30). 
 

Utformningsförslag 
Information har sökts hos kommunen men har inte erhållits, därför har utvecklingsförslaget 
inte inkluderat:  
 

● Bra cykelparkeringar och förråd 
● Information längs med cykelnätet, till exempel vägskyltar 
● God överskådlighet 
● Utforma fler bussfiler  
● Anlägga farthinder för biltrafiken  
● God belysning till och från stationsområdet  
● Skapa en belysningsstrategi  
● God överskådlighet vid och omkring gc-områden 
● God belysning  
● Skapa trygga passager  

 
För att öka möjligheten till ett hållbart transportsätt bör Luleås cykelnät utvecklas, detta gäller 
främst det lokala nätet inom mindre bostadsområden men det är även viktigt att huvudnätet 
knyts samman så att biltrafiken inte blir en förhöjd risk då nätet övergår i blandtrafik. Ett 
utvecklat lokalnät medför även en bättre möjlighet för cyklisterna att transportera sig till samma 
målpunkt. För att de mjuka trafikanterna inte ska behöva transportera sig långa sträckor är detta 
utökade nätet ett viktigt tillskott (Hydén 2008:230, Trafikverket & SKL 2010a:21).  
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Ett sätt att arbeta för ökade cykeltransporter är att förtäta staden. En sådan förtätning medför 
att transporterna inom staden minskar eftersom att tillgången till lokalhandel, service och 
arbeten ökar (Schiller et. al. 2010:16). Förtätning medför även att funktionsblandningen inom 
staden får en större utbredning. Bostäder, skola, arbeten och handel hamnar då inom ett minskat 
avstånd vilket medför att medborgarnas transportbehov minskar och de mjuka transportslagen 
kan användas i större utsträckning (Schiller et. al. 2010:16). I Luleå kommun finns det flera 
centrala områden med god potential till förtätning, de områden som anses vara i behov att 
förtätas visas på kartan nedan. 
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Luleå har flera barriärer i staden dessa utgörs främst av omkringliggande hav, Svartövägen, 
Bodenvägen och järnvägen. För att cykeltrafiken ska få en god framkomlighet finns det flera 
punkter i cykelnätet där framkomligheten skulle kunna ökas med enkla medel. Dessa är 
exempelvis flera bevakade övergångsställen och järnvägspassager samt minskad hastighet för 
de fordon som leds på dessa barriärvägar. Kartan nedan visar förslag på nya passager 
för cyklister som skulle kunna skapas för att öka framkomligheten. 
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Kartan ovan visar dels befintliga cykelövergångar, dels förslag på nya sådana. 

 
Den parkeringsnorm som är antagen i Luleå kommun är idag hög, vilket medför att kommunen 
generellt accepterar en hög biltäthet (Luleå kommun 2013d:10, 27). För att öka 
framkomligheten för cyklister och arbeta för en ökad attraktion av cykeln som färdmedel 
behöver p-normen sänkas. P-normen föreslås förändras till 0,5 för nya lägenheter i 
bebyggelsetäta områden, samt i centrum. För att försvåra framkomligheten för biltrafiken 
ytterligare föreslås en hastighetsminskning. Denna minskning ska ske på de större stråken 
Svartövägen och Bodövägen, samt i centrum där det anses mer önskvärt med lägre hastigheter 
då cykling sker i biltrafik. Hastighetsgränsen för Svartövägen och Bodövägen föreslås vara 60 
km/h, och hastighetsbegränsningen i centrala Luleå föreslås till 20 km/h.  
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Tidigare har Luleå genomfört en cykelkampanj för att öka intresset för cykel som 
transportmedel. För att fortsatt öka intresset för cykling bör denna typen av engagemang 
fortsätta. Det är av stor vikt att nå ut till en stor del av en befolkning med mångfald för att skapa 
goda förutsättningar för ett fortsatt cykelbeteende. Exempel på kampanjer som kan genomföras 
i kommunen är, cykelhjälmskampanj, arbetscyklingskampanj och cykeltävlingar.  
 
I strävan efter att cykeln ska bli det primära färdmedlet i staden är framkomligheten viktig. I 
dagsläget är majoriteten av alla städer är planerade för bilens framfart, detta tankesätt behöver 
tänkas om och cykeln måste stå i centrum för planeringen. Istället för att göra gena bilvägar 
bör cykelstråken placeras med hög genhet för att förbättra genhetskvoten (Trafikverket & SKL 
2010a:21). Det finns främst två sätt att tänka gällande planeringen för en förbättrad cykeltrafik. 
Antingen kan det planeras för cykeltrafikens förbättring, men detta går även hand i hand med 
att reglera bilens framfart (Hydén 2008:206, Trafikverket & SKL 2010a:22). Fler bussfiler, 
bevakade övergångsställen och fler farthinder minskar framkomligheten i staden vilket medför 
att de motoriserade transporterna minskar.  
 
För att skapa goda möjligheter att kombinera cykelresor med kollektiva färdmedel är det av 
stor vikt att möjliggöra för cykelförbindelser till och från kollektiva målpunkter samt angöra 
cykelparkeringar i stationsnära lägen. I dagsläget finns det en önskan om att öka andelen 
cykelparkeringar vid olika målpunkter. 
 
Den subjektiva tryggheten kan vara svår att undersöka inom kommunen då det är en personlig 
känsla som individen upplever av en plats. Det finns dock ett antal åtgärder som kan 
implementeras trots detta. Den första grundstenen som Luleå kan använda för att öka den 
upplevda tryggheten inom kommunen är att sätta upp mål för hur de vill att denna ska 
förbättras. Några konkreta åtgärder som kan implementeras i den fysiska miljön som ofta 
beskrivs som trygghetsförhöjande är att utveckla belysningen på och omkring cykelstråken, 
detta kan vara en bidragande faktor till att överskådligheten ökar i cykelnätet under kvällstid 
(Boverket et. al. 2004:187). Luleås cykelnät är i dagsläget främst anlagt i bebyggelsenära lägen 
vilket är bra för den subjektiva tryggheten. Dock finns det fortfarande att antal stråk som ligger 
i naturmiljö som kan upplevas som otrygga. Den vidare utvecklingen av cykelstråken bör 
därmed främst ske i bebyggelsenära områden.  
 
Den fysiska tryggheten inom kommuner är något som ständigt kan förbättras inom 
infrastrukturnätet. För att denna ska öka finns det flera faktorer och åtgärder som kan 
implementeras i trafiken, dessa sammanställs bäst genom att ta fram mål för hur den 
kommunala tryggheten ska utvecklas. Exempel på åtgärder som kan användas är sänkt 
hastighet för biltrafiken men främst utveckla majoriteten av cykelstråken så att de är avskilda 
från övrig trafik (Trafikverket & SKL 2010a:10, 55). Breda cykelstråk är även en bra åtgärd 
som kan användas för att öka den fysiska tryggheten för cyklister eftersom att detta minskar 
risken för kollision (Hydén 2008:226). 
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Karlskrona 
Karlskrona är lokaliserat i sydöstra Sverige i Blekinge län vid kusten. I kommunen bor det ca 
67 000 invånare, varav ca 35 500 bor i tätorten (SCB 2017, SKL 2017:23). Staden innefattar 
flera stora målpunkter som högskola, sjukhus, handelscentrum och militär verksamhet. Den 
centrala delen av Karlskrona heter Trossö, vilket är den största ön i kommunen, och är en 
havsnära stadskärna där många funktioner finns samlade. Karlskrona är en örlogsstad som 
ligger vid Östersjön, vilket medför att stadens tillväxt har begränsats av geografin vilket har 
medfört att staden främst har kunnat växa norrut. År 1998 utsågs Karlskrona till en 
världsarvsstad (Nationalencyklopedin u.å.c).  
 

Topografi 

 
Bilden visar Karlskronas topologi 
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Ovanstående bild visar Karlskronas topologi. Eftersom att staden ligger vid kusten är topologin 
plan vid kusten men blir högre inåt land. Nivåskillnaderna är relativt små, med några större 
stigningar inom tätorten vilket förenklar framkomsten för cyklister (Trafikverket & SKL 
2010a:22). 
 
  



 
Ebba Östman & Ellen Bengtsson  
 

60 

Befintligt cykelnät 

 
(Karlskrona kommun 2017a) 

 



 
Ebba Östman & Ellen Bengtsson  
 

61 

Karlskronas cykelnät har ett cykelnät som når större målpunkter, nätet är dock inte utformat 
med lokala anknytningar vilket medför att cyklister till stor del cyklar i blandtrafik när de ska 
transportera sig till lokala målpunkter. 
 

Markanvändning 

 
 

Implementering av cykelstrategi 
Information har sökts hos kommunen men har inte erhållits, därför kommer nulägesanalysen 
inte att inkludera:  
 

● Utforma fler bussfiler  
● Anlägga farthinder för biltrafiken  



 
Ebba Östman & Ellen Bengtsson  
 

62 

● Skapa en belysningsstrategi  
● God överskådlighet vid och omkring cykelbanan  
● God belysning  
● Skapa trygga passager  

 
Sammanhängande cykelnät 

 Sammanhängande cykelnät Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Lägga grunden för ett sammanhängande cykelnät  
Förtäta  
Funktionsblandning 
Skapa fler vägar till samma målpunkt  
Utforma ett huvudnät och ett lokalnät 

Utveckla 
Utveckla 
Utveckla 
Utveckla 
Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering 

Skapa ett gent cykelnät  
Minska barriäreffekter i vägnätet 

Utveckla 
Utveckla 

 
Lägga grunden för ett sammanhängande cykelnät 

Karlskrona kommun har i dagsläget ett cykelnät som till större delen är sammanhängande, 
däremot har ett mindre antal återvändsgränder i cykelnätet identifierats. Några exempel på detta 
kan ses på Trossö, Saltö samt vid Amiralens köpcentrum. Dessa områden är stora målpunkter 
i kommunen då de innefattar handel, service, bostäder och rekreationsområden. Denna 
problematik har även Karlskrona kommun uppmärksammat i deras översiktsplan 2030, som 
beskriver ett behov av att sammanknyta det stora cykelnätet med ett mer finmaskigt 
(Karlskrona kommun 2010a:50).  
 
En konsekvens av att cykelnätet inte är sammanhängande blir att cyklisterna enbart kan ta sig 
till målpunkter men inte vidare förbi dom. Det medför även att cykeltrafikanterna inte får en 
stor vägvalsmöjlighet och att de därmed tvingas använda stråk som inte är lika gena som de 
hade kunnat vara. Detta kan medföra att många kommuninvånare väljer alternativa och mindre 
miljövänliga färdmedel istället för cykeln eftersom att cykeln inte blir lika konkurrenskraftig 
som bilen (Trafikverket & SKL 2010a:20).  
 

Förtäta 
Karlskrona ligger i skärgården och präglas av en ö-struktur, detta medför att det finns begränsat 
utrymme för staden att växa och utvecklingen har därmed skett norrut. Det finns dock många 
platser kvar att bebygga för att skapa en mer kompakt stad (Karlskrona kommun 2010a:28). 
Några exempel på detta är Saltö, Hattholmen, Nättraby och Marieberg. En gles stad skapar 
längre transportsträckor och högre krav på rörligheten och därmed transporter (Hydén 
2008:230).  
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Kartan ovan visar föreslagna bebyggelseområden som är grundade på idealet förtätning (Karlskrona kommun 

2010a:29). 
Funktionsblanda 

Karlskrona stad utgörs av flera handelscentrum till exempel Trossö, Amiralen och 
stadsträdgården. Utöver dessa finns det flera platser för lokal handel och mindre service. Skolor 
och förskolor är spridda över hela staden och likaså vårdcentraler. Lokalhandeln är viktig för 
den dagliga aktiviteten eftersom att den förenklar de vardagliga aktiviteterna (Karlskrona 
kommun 2010a:102). Att ha bostäder, arbeten, handel och service utspritt över staden minskar 
inte enbart behovet av transporter utan ökar även rörelsen i staden under majoriteten av dygnet, 
en funktionsblandad stad förespråkas därför (Ullstad 2008:41). 
 

Skapa fler vägar till samma målpunkt  
Karlskrona har flera större målpunkter som exempelvis Trossö centrum, Högskolan och 
Sjukhuset. Alla dessa tre målpunkter ligger lokaliserade så att de enbart går att cykla till/från 
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via en väg förutom Trossö som har två cykelstråk som leder in i staden. Högskolan går enbart 
att nå via cykeltrafik från sydöst och sjukhuset från väst. Detta beror på målpunkternas 
lokalisering samt terrängen i omgivningen som medför den problematiska tillgången till dessa. 
Även Karlskrona kommun (2010:67) skriver i sin översiktsplan att många vägar till samma 
målpunkt är viktigt för tillgängligheten i staden.  
 

Utforma ett huvudnät och ett lokalnät 
Vid analysering av Karlskronas cykelkarta framgår det att staden har ett välutbrett huvudnät 
för cyklister. Dock är lokalnäten mindre utformade i staden. Ett utvecklat lokalnät ökar 
tillgängligheten till flera funktioner vilket medför att genhetskvoten kan förbättras och 
upplevas som ett konkurrenskraftigt färdmedel mot bilen (Trafikverket & SKL 2010a:21).  
 

Skapa ett gent cykelnät  
Då Karlskrona har ett välutvecklat huvudvägnät för cykeltrafiken medför det en effektiv 
transport till huvudmålpunkter. Däremot påverkas tillgängligheten till huvudvägnätet och 
användningen av det bristfälliga lokala vägnätet. För att erhålla en genhet, och därmed en hög 
genhetskvot, behöver detta utvecklas och komplettera huvudvägnätet. Ett lokalt vägnät skulle 
komplettera huvudvägnätet så att omvägar, onödiga stopp och osäkerheten minskas, denna 
faktor framför även Karlskrona kommun är en viktig aspekt för att öka andelen cyklister i 
staden (Karlskrona kommun 2010a:108–109).  
 

Minska barriäreffekter i vägnätet  
Eftersom att Karlskrona centrum ligger på en ö så minskar detta möjligheten för transporter till 
och från staden. Sammankopplingen mellan fastlandet och Trossö sker i nord-sydlig riktning 
och är en viktig infart för bil- och tågtransporter till och från staden. Detta medför dock att det 
bildas en bred barriär för gång- och cykeltrafikanterna då järnvägen och Österleden är 
lokaliserade så att dessa minskar framkomsten för de mjuka trafikanter. Karlskrona kommun 
(2010:43) har i sin översiktsplan lyft vikten av att minska barriäreffekten av Österleden och 
järnvägen, de beskriver dock inte hur denna trafiklösning ska se ut. 
 

Förändring av beteende 
 

Förändring av beteende 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Förändra P-normen till ett lägre tal 
Genomföra cykelkampanjer  
Sänka hastigheten för biltrafiken  
Utveckla snabbcykelvägar 

Bra 
Utveckla 
Utveckla 
Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering Bra cykelparkeringar och förråd Utveckla 
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Förändra P-normen till ett lägre tal 
Det finns i dagsläget inte en generell parkeringsnorm inom Karlskrona kommun. Däremot finns 
det en parkeringsnorm som är beroende av en zonindelning där zon A har den mest strikta 
regleringen och zon D en mer accepterande reglering av antalet bilparkeringar (Karlskrona 
kommun 2017c:30). Då regleringen av parkeringsnorm i Karlskrona kommun anses vara bra, 
kommer ingen vidare utveckling av denna ske i och med cykelstrategin.  
 

 
Tabellen ovan redovisar Karlskronas antagna parkeringsnorm (Karlskrona kommun 2017:30) 
 
Genomföra cykelkampanjer  

Under 2017 anslöt sig Karlskrona kommun till cykelkampanjen ‘Vi är cyklist. När blir du?’. 
Denna kampanj syftar till att öka andelen hållbara transporter och färdsätt genom 
synergieffekter (Karlskrona kommun 2017b). För att fortsatt skapa en synergieffekt och öka 
andelen cyklister bör genomförandet av olika cykelkampanjer fortgå.  
 
  



 
Ebba Östman & Ellen Bengtsson  
 

66 

Sänka hastigheten för biltrafiken  
Enligt trafikverkets nationella vägdatabas (2016) varierar den högst tillåtna hastigheten främst 
mellan 30 km/h och 50 km/h i Karlskrona. Det förekommer även högre hastigheter på större 
inmatningsgator, såsom Österleden, där det tillåts en hastighet upp till 90 km/h. För att skapa 
en trivsel och trygghet för cyklisterna bör högsta tillåtna hastighet på vissa sträckor sänkas. 
Detta skulle dels kunna medföra att framkomligheten för bil minskar och således blir cykeln 
ett mer attraktivt färdmedel, och dels att tryggheten stärks för cykeltrafikanterna (Boverket et 
al. 2007:37).  
 

Utveckla snabbcykelvägar 
I dagsläget har Karlskrona ingen snabbcykelväg, däremot ett välbyggt huvudvägnät. För att 
öka tillgängligheten och minska rörligheten och skapa ett effektivt cykelnät bör en 
snabbcykelväg anläggas i Karlskrona (Trafikverket & SKL 2010b:7, 19–10).  
 

Bra cykelparkeringar och förråd 
I de centrala delarna av Karlskrona kommun finns det goda möjligheter till cykelparkering, 
likaså finns det möjlighet till parkering av cykeln i Karlskrona stads nordligaste del. Det är 
dock bristfälligt med parkeringar i övriga delar av Karlskrona (Karlskrona kommun u.å.). Detta 
underskott av parkeringsmöjligheter uttrycker även Karlskrona kommun som en viktig faktor 
att åtgärda för att öka andelen cyklister i kommunen (Karlskrona kommun 2017:6). För att 
skapa möjlighet till fler cykelfärder i Karlskrona kommun behöver fler möjligheter till att 
parkera cykeln uppföras.  
 

Tydligt och informativt 
 

Tydligt och informativt 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Information längs med cykelnätet t.ex. skyltar  
Utforma ett pålitligt cykelnät 

Utveckla 
Utveckla  

Åtgärder i 
detaljplanering God överskådlighet Utveckla 

 

Information längs med cykelnätet t.ex. skyltar  
Nedanstående karta visar var befintlig skyltning finns (Karlskrona kommun 2010b). 
Skyltningen för cykeltrafiken är i dagsläget behov av utveckling. Skyltning finns men det kan 
skapa en problematik i cykelvägnätet då alla vägskäl inte alltid har en vägvisning (Trafikverket 
& SKL 2010a:138).  
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Kartan ovan visar befintlig skyltning i vägnätet (Karlskrona kommun 2010b) 

 
Utforma ett pålitligt cykelnät 

Dagens cykelnät har en god utbredning, dock finns det vissa brister som innebär nätet på vissa 
platser plötsligt tar slut. För att öka andelen cyklister inom kommunen är det viktigt att alla 
cykelstråk finns i ett sammanhängande nät som gör att trafikanterna kan hålla sig till cykelleden 
i hela vägnätet (Hydén 2008:230). 
 

God överskådlighet 
Befintlig skyltning finns i cykelnätet, dock finns det inte någon mer övergripande information, 
exempelvis en övergripande karta, att uppmärksamma vid cykelbanorna i dagsläget 
(Karlskrona kommun 2010b). 
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Öka framkomligheten 
 

Öka framkomligheten 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Prioritera cykeltrafiken  
Bra restidskvot för cyklisterna  
Utforma fler bussfiler 

Utveckla 
Utveckla 
Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering Anlägga farthinder för biltrafiken      - 

 
Prioritera cykeltrafiken  

På många vägar i Karlskrona förekommer det cykling i blandtrafik enligt kommunen, detta 
eftersom det inte anses tillräckligt motiverat att anlägga en separat cykelväg (Karlskrona 
2010:32). Genom att cykeln vistas i blandtrafik kan det skapa en mer levande stadsmiljö och 
sänka tillgängligheten för biltrafiken. Kommunen vill fortsatt uppmärksamma vikten av att 
prioritera cykeltrafiken vid planering och öka dessa trafikanters tillgänglighet i stadsrummet 
(Karlskrona kommun 2010a:44). För att öka cykeltrafikanternas säkerhet och 
trygghetsupplevelse och samtidigt bli prioriterade i stadstrafiken bör cykelstråk angöras. Detta 
för att separera cyklisterna från biltrafiken och öka cyklisters trygghet och tillgänglighet vid 
vistelse i stadsrummet (Trafikverket & SKL 2010b:11).  
 

Bra restidskvot för cyklisterna  
I det befintliga cykelnätet är främst huvudnätet utbyggt, och därmed saknas det lokala nätet. 
Vid huvudstråken kan en god restidskvot uppnås, däremot blir det svårt att uppnå en god kvot 
om cyklisterna behöver färdas en längre sträcka till dessa. Därmed kan den befintliga 
restidskvoten inte anses kvalitativ. För att möjliggöra en kvalitativ restidskvot behöver således 
ett sammanhängande lokalvägnätet utvecklas (Karlskrona kommun 2010a:108–109).   
 

Cykeln som deltransport 
 

Cykeln som deltransport 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Utveckla resecentrum där cykeln kan användas som 
en del av transporten Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering 

Ge utrymme för stationsnära cykelparkeringar  
Hög genhetskvot med god anslutning till 
närliggande målpunkter                                         
God belysning till och från stationsområdet  
Uppföra stöldsäkra cykelparkeringar vid del - och 
målpunkter 

Utveckla 
 
Utveckla 
     - 
 
Utveckla 

 
Utveckla resecentrum där cykeln kan användas som en del av transporten  

Karlskrona kommun har nyligen förändrat sitt resecentrum på Trossö vilket ledde till att 
tågstationen fick en utbyggnad av tågspår samt att resecentrumet utvecklades. På grund utav 
Karlskrona centrums utformning finns det inga möjligheter att parkera bilen vid dagens 
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resecentrum, detta medför att användningen av cykeln som färdmedel till och från stationen 
potentiellt kan tänkas öka (Blekingetrafiken 2017, Karlskrona kommun u.å.). 
 

Ge utrymme för stationsnära cykelparkeringar  
I skrivande stund finns det ett flertal väderskyddade parkeringar för cyklister vid stationen, 
dock hade dessa parkeringsmöjligheter kunnat ökas för att få en ökad möjlighet att använda 
cykeln som färdmedel till och från stationen (Blekingetrafiken 2017).  
 

Uppföra stöldsäkra cykelparkeringar vid del- och målpunkter  
Befintliga cykelparkeringar i stationsnära läge ligger skymda från kringliggande vägar med 
buskage och väderskydd. Detta medför att stöldrisken potentiellt kan öka eftersom att 
allmänheten har dålig insyn på dessa platser (Karlskrona u.å.). 
 

Subjektiv trygghet 
Den subjektiva faktorn är svår att undersöka objektivt i denna analys då vi bortser från tidigare 
erfarenheter av platsen och inte genomför en fältstudie. Därmed kommer analysen förhålla sig 
till Karlskronas översiktsplans uttalanden gällande befintlig trygghet i området samt visionär 
trygghet.  
 
 

Subjektiv trygghet 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplaner
ing 

Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  
Skapa en belysningsstrategi  
Planera för GC-vägar i bebyggelsenära områden 

Utveckla 
     - 
Utveckla  

Åtgärder i 
detaljplanering God överskådlighet vid och omkring GC-områden      - 

 
Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  

Karlskrona kommun (2010a:108) skriver i sin översiktsplan att de vill ha ett tryggt cykelnät 
som ska vara användbart oavsett tid på dygnet. Detta är viktigt för att öka cykeltrafiken under 
dygnets alla timmar. Den subjektiva tryggheten är en personlig känsla, därför är det svårt att 
undersöka denna utan att genomföra en större undersökning. Det framgår dock i 
översiktsplanen att tryggheten är något som behöver förbättras i vägnätet (Karlskrona kommun 
2010a:50). 
 

Planera för GC-vägar i bebyggelsenära områden 
Karlskrona stad har en smal struktur i nord-sydlig riktning vilket beror på stadens läge och 
Östersjön som begränsar staden från att växa i andra riktningar. Detta medför att det befintliga 
cykelstråket finns i närhet av all bebyggelse inom avgränsning området. Dock skulle lokalnätet 
behöva utvecklas för att kunna länka samman huvudnätet med befintliga bostadsområden 
(Karlskrona kommun u.å.). 
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Fysisk trygghet 
 

Fysisk trygghet 
Identifierade 
utvecklingsområden 

Åtgärder i 
översiktsplanering 

Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  
Sänk bilhastigheten 

Utveckla  
Utveckla 

Åtgärder i 
detaljplanering 

Bredda gång- och cykelstråk  
Stråken bör vara avskilda från biltrafiken  
God belysning  
Skapa trygga passager  
God överskådlighet 

Utveckla  
Utveckla 
     - 
     - 
     -  

 
Sätt upp mål för hur tryggheten ska förbättras  

För att kommunen ska kunna öka den fysiska tryggheten är det bra att uppmärksamma specifika 
platser där risken för olyckor finns. Karlskrona kommun har i dagsläget inga direktiv som avser 
en förbättrad trygghet, däremot finns det en målsättning om att öka tryggheten i trafiknätet 
(Karlskrona kommun 2010:50).  
 

Sänk bilhastigheten 
Trafikverkets nationella vägdatabas (2016) anger att de främsta hastigheterna i Karlskrona 
kommun varierar mellan 30 km/h och 50 km/h. På större infartsleder, såsom Österleden, 
förekommer det hastigheter upp till 90 km/h. Då mycket av cykeltrafiken i Karlskrona vistas i 
blandtrafik med bilar i hastigheterna 30 km/ och 50 km/h kan det finnas skäl att minska 
hastigheterna vid dessa områden för att öka den fysiska tryggheten (Boverket et al. 2007:37).  
 

Bredda gång- och cykelstråk  
För att gång- och cykeltrafikanter ska få ökat utrymme i trafiken är en breddning av dessa stråk 
ett positivt tillskott i infrastrukturnätet. I Karlskrona idag varierar bredden på cykelstråken men 
för att minska kollisionsrisken mellan gång- och cykeltrafikanter samt mellan cyklister hade 
en breddning av dessa stråk varit positivt (Karlskrona kommun 2017a, Hydén 2008:226). 
 

Stråken bör vara avskilda från biltrafiken  
I dagsläget är majoriteten av cykelnätet avskilt från biltrafiken. Dock finns det många gator där 
cykeltrafiken inte är utvecklad samt där cykeltrafikanterna förväntas dela utrymmet med 
bilisterna (Karlskrona kommun u.å., Karlskrona kommun 2010a:109). 
 

Utformningsförslag  
Information har sökts hos kommunen men har inte erhållits, därför har utvecklingsförslaget 
inte inkluderat:  

● Utforma fler bussfiler  
● Anlägga farthinder för biltrafiken  
● Skapa en belysningsstrategi  
● God överskådlighet vid och omkring cykelbanan  
● God belysning  
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● Skapa trygga passager  
 
Utifrån ovanstående analys av cykelstrategin går det främst att utläsa ett antal aspekter som 
behöver förbättras för att cykelnätet i Karlskrona ska öka sin användning. Karlskrona skriver i 
Riktlinjer för parkering - cykel och bil att de vill att cykeltrafiken ska öka från dagens 8% till 
30%  år 2030 (Karlskrona kommun 2017c:13). För att detta ska vara genomförbart krävs det 
att biltrafiken minskar till fördel för cykeltrafiken.  
 
Karlskrona kommun har en bra grund för sitt cykelnät, detta består främst utav ett huvudnät 
som når mellan större målpunkter. Nätet skulle dock behöva förbättras med ett utökat lokalnät, 
detta skulle innebära att medborgarna inom kommunen skulle få bättre möjligheter att ta sig 
från exempelvis sin bostad till de större målpunkterna och vidare ut i huvudnätet. Cykelnätet 
skulle även få en bättre genhet och medborgarna en högre tillgänglighet till staden 
(Trafikverket & SKL 2010a:21). 
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Kartan redovisar befintligt cykelvägnät, samt förslag på kompletterande länkar. 
 
För att skapa ett större utnyttjande av befintligt infrastrukturnät är förtätning ett planeringsideal 
som förespråkas i enlighet med cykelstrategin. Detta medför även att behovet av transporter 
minskar och att möjligheten att använda gång- och cykeltrafik som transportmedel ökar 
eftersom att även utbudet av handel och service växer vid en befolkningsökning (Hydén 
2008:230). Att anlägga mindre handel och serviceanläggningar på olika platser i staden har 
även andra fördelar då det medför att rörelsen i staden ökar under flertalet av dygnets timmar 
vilket kan vara en bidragande faktor till förbättrad subjektiv trygghet (Ullstad 2008:41). 
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Karlskrona stad utgörs av flera olika barriärer som begränsar cykeltrafikens framkomst i 
vägnätet. Dessa är främst Östersjön, Österleden och järnvägen. Bilvägen och järnvägen är de 
barriärer som delar upp Karlskronas vägnät i två delar, den västliga delen och den östliga. 
Passagerna över dessa barriärer är få i närheten av staden. En förbättringsåtgärd för detta skulle 
kunna vara att sänka hastigheten på Österleden och utveckla flera cykelpassager över vägen. 
Detta skulle inte enbart kunna minska barriäreffekten utan även verka för att minska biltrafiken 
då väntetiderna för dessa skulle öka vid infart till och från Karlskrona centrum (Hydén 
2008:206). Att göra bilen till ett långsammare färdmedel innebär ofta att viljan att använda 
detta för transport reduceras. En ytterligare faktor för att minska biltrafiken är att minska 
tillgången av parkeringsplatser och/eller höja kostnaden för dessa. Då bilens kostnader ökar så 
minskar även viljan att använda denna (Trafikverket & SKL 2010b:30). Karlskrona skulle även 
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kunna införa trängselskatt på infartsleden som en extra åtgärd för att minska biltrafiken, i 
dagsläget är köerna för in- och utfart vid rusningstrafik långa och detta hade kunnat minimeras 
om en avgift togs ut vid in- och utpassage (Karlskrona kommun 2010a:108, Trafikverket & 
SKL 2010b:30–31). 
 
För att cykeltrafiken ska kunna öka så krävs det även att biltrafiken reduceras (Lund kommun 
2005:34). Detta är en fråga om individernas beteenden vilket är något som kan vara svårt att 
reglera. Studier visar att cykelkampanjer är ett bra sätt att minska biltransporter till fördel för 
cykeltrafiken (Trafikverket & SKL 2010b:15–16). Detta går även i enhet med the theory of 
planned behavior som innebär att människan är benägen att ändra på ett beteende eller skapa 
ett beteende utifrån olika faktorer. Cykelkampanjer kan i detta fall påverka attityden hos 
individer, vilket också är en av de tre faktorerna som är en av grundpelarna i ett beteende enligt 
teorin. Genom att en cykelkampanj genomförs kan den negativa inställningen till hållbara 
transporter vändas till positiva, och som en effekt av detta kan nya resor med mer hållbara 
färdmedel komma att genomföras (Ajzen 1991:181–183).  
 
Ett annat sätt att öka de mjuka transporterna är att förbättra möjligheten att ta sig från punkt A 
till punkt B på en kort tid inom cykelnätet. För att detta ska vara möjligt ska genheten vara stor 
och restidskvoter låg. Ett bra sätt att implementera detta i planeringen är att utforma, så kallade, 
snabbcykelvägar. Dessa innebär att raka cykelvägar med få stopp utformas där cyklisterna inte 
behöver beakta kringliggande trafik (Trafikverket & SKL 2010a:21). Det är även viktigt att 
staden utformar bra cykelparkeringar i närheten av större målpunkter för att tillgodose 
befolkningens behov i vardagen, och därmed underlätta för cyklisters vardag och val av 
färdmedel (SKL 2012:58–59). 
 
För att det ska var lätt att ta sig från A till B utan hinder på vägen är en bra skyltning viktigt, 
detta medför att desorientationen minskar i nätet. Därmed bör befintligt cykelnät utvecklas 
genom att förbättra dagens skyltning. Alla korsningar i nätet som möjliggör för en ändrad 
färdriktning bör därmed uppdateras med skyltning (Hydén 2008:234) 
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Den subjektiva tryggheten är svår att undersöka eftersom att denna grundar sig i individers 
känsla och uppfattning av en plats (Hydén 2008:78). Det finns specifika åtgärder som kan 
vidtas för att öka den subjektiva tryggheten inom staden. Några sätt att öka denna är att ha en 
god belysning på alla cykelstråk i staden, planera för cykelstråk i närheten av annan 
infrastruktur och/eller bebyggelse samt att cyklisterna ska ha god översikt över cykelbanans 
närliggande områden (Larsson A. & Jalakas A. 2014:126–127, Trafikverket & SKL 2010a:10). 
Detta innebär att större buskage, murar och skymmande objekt inte bör vara en del av 
kringliggande områden (Trafikverket & SKL 2010a:43). Ett bra sätt att arbeta för detta är att 
kommunen utformar en vision för tryggheten i kommunen. Denna kan baseras på 
undersökningar av cykelnätet, intervjuer och enkätundersökningar för att kommunen ska kunna 
lokalisera eventuella platser i vägnätet där tryggheten brister.  Dessa undersökningar kan även 
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göras för att undersöka den fysiska tryggheten inom kommunen. Genom att lokalisera 
olycksdrabbade platser kan kommunen reglera och utveckla befintliga trafiklösningar så att de 
blir bättre anpassade till kringliggande trafikslag (Larsson A. & Jalakas A. 2014:87–90).  
 
Kommunen har en hastighet som går i intervallet 30, 50, 70 och 90 km/h (Trafikverket 2016). 
Eftersom att en stor del av cykeltrafiken leds i blandtrafik hade en bra åtgärd varit att minska 
dagens hastigheter till ett intervall mellan 20, 40, 60 och 80 km/h. Då bilisterna tvingas minska 
sin hastighet så minskar inte enbart risken för fysiska olyckor. Bilen blir inte heller lika högt 
värderad som transportmedel och fler kan komma att välja cykeln (Trafikverket & SKL 
2010a:9, 14, Trafikverket & SKL 2010b:30). 
 
För att öka framkomligheten för gång och cykeltrafiken är breda cykelstråk viktigt. I dagsläget 
varierar bredden på GC-banorna och på vissa ställen är en breddning av dessa viktig för att 
cyklisterna ska kunna mötas utan att sakta ned hastigheten (Trafikverket & SKL 2010a:70). 
Den fysiska tryggheten för mjuka trafikanter ökar även om dessa är avskilda från biltrafiken. 
Cykelnätet i Karlskrona har stor utvecklingspotential att utveckla detta i sitt cykelnät. Främst i 
lokalnätet kan detta utvecklas.  
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06. Resultat  
Resultatet i den analys och arbete som genomförts kommer presenteras nedan för att besvara 
uppsatsens frågeställningar.   

 
Vad innebär begreppet hållbara transporter? 

För att analysera begreppet hållbara transporter behövdes i detta fall en definition av begreppet 
hållbar utveckling. Detta beror på att dessa uttryck ofta används tillsamman och är en viktig 
del i arbetet för en positiv utveckling av staden. Miljön idag klarar inte av de utsläpp och den 
konsumtion som sker globalt och overshoot day infaller tidigare varje år (WWF 2018). För att 
minska utsläppen krävs därför en stor förändring i samhällsmedborgares levnadsvanor. 
 
Utifrån tidigare undersökning och analys av tryckta källor har undersökningen kommit fram 
till att en stad har ett hållbart transportbeteende om majoriteten av alla resor som är mindre än 
5 km sker med gång- eller cykeltrafik (Trafikverket & SKL 2010a:10–11). Detta beror på att 
transporterna idag står för 40% av utsläppen i Sverige och 35 % av alla bilresor kortare än 3 
km genomförs med bil i dagsläget (Trafikverket & SKL 2010a:7, Trafikverket & SKL 
2010b:6). För att samhället ska kunna klara de uppsatta hållbarhetsmålen krävs det en 
reducering av utsläppen. En god start till detta skulle kunna vara att ersätta biltrafiken med 
utsläppsfria alternativ, då är cykeltransporter väl lämpad för längre sträckor. 
 
Hållbara transporter avser i denna mening transportalternativ där utsläppen under resandet är 
ekvivalent eller nära noll. Den enda trafikslag som vid undersökningen nådde upp till det 
resultaten var gång- och cykeltrafik och därför har vidare studier gjorts för att öka dessa. 
 

Vad är en god cykelplanering? 
Arbetet har begränsat sig till den ekologiska och sociala hållbarheten eftersom att dessa faktorer 
anses vara högre prioriterade än den ekonomiska hållbarheten. Detta beror på att de negativa 
ekonomiska konsekvenserna inte anses väga högre än de negativa ekologiska och sociala 
konsekvenserna.  
 
Vid analys av tryckta källor har uppsatsen kommit fram till ett flertal olika 
implementeringsförslag som bidrar till en förbättrad ekologisk- och socialt hållbar 
cykelplanering. Dessa innebär främst att cykeltrafikanter ska prioriteras i stadsrummet så att 
denne kan känna sig subjektivt trygg och fysiskt säker under dygnets alla timmar. Ett cykelnät 
där cyklisten känner sig önskvärd och prioriterad främjar användningen av cykel som 
transportmedel. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att den kommunala planeringen 
samordnar och utvecklar en god grund för ett välutvecklat cykelnät. 
 

Vilka kriterier behövs för att skapa en generell cykelstrategi? 
Under analysen av de skriftliga källorna framkom det flera olika aspekter som är viktiga för en 
god cykelplanering, dessa har sedan legat till grund för den cykelstrategi som har utformats. 
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Nedanstående punkter har uppmärksammats som viktiga för utvecklingen av cykelnätet och 
dessa har sedan använts för att skapa cykelstrategin i uppsatsen: 

● Sammanhängande cykelnät 
● Förändring av beteende 
● Tydligt och informativt 
● Ökat utrymme i staden 
● Cykeln som deltransport 
● Trygghet 
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07. Avslutning 
Analys 

Fallstudie  
I dagsläget cyklar 8 % av invånarna som gör sina dagliga resor med cykel i Karlskrona, detta 
skiljer sig från Luleå kommun där 14 % av resorna sker med cykeltrafik (Karlskrona kommun 
2017c:13, Luleå kommun 2016:4). Dessa skillnader i resor gäller trots att Luleå under en stor 
del av året är snöbelagt och kallt till skillnad från Karlskrona där klimatet är mildare.  
 
Vid implementation av den framarbetade cykelstrategin blev resultatet att de båda kommunerna 
har bristande länkar i sina cykelnät. Luleå kommun arbetar aktivt med cykelfrågan vilket syns 
i det kommunala dokumentet rörande cykeltrafik. Det aktiva arbetet kan även vara anledningen 
till den högre andelen cykeltrafikanter. I Karlskrona behandlar kommunen inte cykelfrågan lika 
frekvent i sina dokument, vilket kan vara anledningen till den något lägre andelen cyklister i 
kommunen.  
 
De båda kommunerna har en relativt lik stadsstruktur med skärgårdsnära läge, detta innebär att 
havet och den geografiska utbredningen medför begränsningar för hur vägnätet kan komma att 
utvecklas. Dagens samhällsstruktur har ett stort fokus på bilen och cykeltrafiken hamnar 
därmed längre ner i prioriteringsordningen vilket syns vid analys av de båda städernas cykelnät.  
 
De båda städerna visar på brister i hanteringen av cykelinfrastrukturen gällande: 

● Sammanhängande cykelnät 
● Förändring av beteende 
● Tydligt och informativt 
● Ökat utrymme i staden 
● Cykeln som deltransport 
● Trygghet 

 
Detta kan bero på att de båda städerna i dagsläget prioriterar en framkomst för biltrafiken. En 
ytterligare faktor till att de båda städerna har flera förbättringsförslag är att dagens cyklister 
står för en allt för liten del av de vardagliga transporterna. Kommunerna behöver aktivt arbeta 
för en minskning av bilresorna under 5 km genom att arbeta för ett hållbart transportsystem. 
 
Den framtagna cykelstrategin har applicerats objektivt på de båda städerna. Detta innebär att 
implementationen av strategin innefattar en fallstudie, och de subjektiva bedömningarna har 
bortsetts från i största möjliga mån. Detta är positivt eftersom att personliga åsikter inte har 
påverkat det slutgiltiga resultatet. Samtidigt kan detta vara negativt eftersom en objektiv 
bedömning kan visa sig vara felaktig, då platsens faktiska utformning inte går att utläsa på 
kartan. Det är möjligt att subjektiva åsikter kan räknats in i analysen av Karlskronas cykelnät 
eftersom att det är en stad som vi båda frekvent cyklar i. Däremot har ingen av oss erfarenhet 
av cykelnätets utformning i Luleå och studien kan därmed ha varit mer objektiv i analysen av 
Luleå kommun.  
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En ytterligare faktor till att fallstudien har nått det önskade resultatet kan vara att storleken på 
de båda städerna har varit relativt små. Från en mils radie från tågstationen når man i både 
Luleå och Karlskrona hela städerna. Detta innebär att cykelmöjligheterna för 
vardagstransporter är stora och cykelleden har möjlighet att fungera som viktiga 
transportförsörjare i hela städerna. Den framtagna strategin har framtagits för att vara generell 
så att den ska kunna vara implementerbar på flera platser i landet. Detta medför att mer alltför 
detaljerad nivå på de fysiska förbättringarna och kompletteringarna inte har inkluderats. 
Strategin anses kunna vara implementerbar i flera kommuner i Sverige, den kan användas som 
ett grundläggande processmoment vid planering. Dock krävs det en fördjupad undersökning 
av nulägesanalysen för att ett heltäckande resultat ska uppnås.  
 

Teorianalys 
Den framtagna cykelstrategin som har använts under denna forskning har grundat sig i ett 
informationssamlande från tryckta källor. Det är viktigt att poängtera att det kan finnas brister 
i det analyserade materialet vilket har legat till grund för att ovanstående cykelstrategi också 
kan ha flertalet brister. Inom den rationella planeringsteorin som använts som teori i detta 
arbete finns det en tro att planeraren ska kunna vara allvetande inom ämnet. Om detta antagande 
stämmer finns det möjlighet att den framtagna cykelstrategin ska kunna vara applicerbar på 
alla befintliga städers cykelplaner. Kritiken till den rationella planeringsmodellen innebär dock 
att planeraren inte har kunskap om allt som finns att veta inom ämnet och cykelstrategin 
kommer därmed att ha brister, trots den aktiva sökningen efter material som skulle göra 
strategin optimal (Strömgren 2007:29). 
 
I the theory of planned behaviour framgår det att människan väljer att styra sitt beteende genom 
tre olika faktorer, attityd, sociala trycket och den upplevda kontrollen (Ajzen 1991:181–183). 
Således är det genom dessa tre faktorer som man kan påverka människors attityd och 
benägenhet att välja cykeln som transportmedel istället för bilen. Det går dock att ifrågasätta 
om teorin medför en förändring i människors beteenden med de enkla styrmedel som den 
föreslår. Är det verkligen så att individen blir en frekvent cyklist bara för att denna har cyklat 
en gång utan problem? 
 

Diskussion 
I enlighet med den grundade teorin har en stor mängd av tryckta källor analyseras och tolkas 
för att på ett så objektivt sätt som möjligt komma fram till ett resultat med hög validitet 
(Denscombe 2016:175). Den empiriska datan har bearbetats löpande för att få en bred analys 
och förståelse för de frågeställningar som behandlats i uppsatsen (Fejes & Thornberg 2015:46). 
Ämnet som har behandlats är debatterat och omskrivet i flera olika sammanhang och det finns 
många idéer, åsikter och information om frågan. Det är viktigt att lyfta att slutsatsen är en 
sammanvägning av flera olika tolkningar och att resultatet därmed endast inkluderar en del av 
all den information som finns inom ämnet. 
 
Under arbetets gång har målet varit att definiera ett samlat begrepp för hållbara transportmedel. 
Utifrån uppsatsens information har vi kommit fram till att en hållbar transport är ett fordon som 
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inte belastar miljön för att i enlighet med Brundtlandsrapporten och PBL inte medföra några 
negativa konsekvenser till kommande generationer samtidigt som vi kan tillgodose dagens 
behov. I enlighet med det sättet vi lever idag sker den globala ekologiska skuldens dag, även 
kallat overshoot day, tidigare och tidigare varje år. Detta innebär att jordens andel för 
förbrukning av naturresurser är slut för året. År 2017 skedde denna dagen 2: a augusti vilket 
innebär att vi från detta datum levde på lånade resurser (WWF 2018). Enligt den ovanstående 
informationen är det tydligt att vi människor lever över våra resurser vilket långsiktigt inte är 
ett hållbart beteende. För att minska en negativ påverkan på ekologin skulle ett alternativ vara 
att ersätta de kortare resorna med cykeltransporter istället för bilresor.  
 
Transporterna står för 40 % av utsläppen i Sverige och 35 % av dessa bilresor är mindre än 3 
km långa (Trafikverket & SKL 2010b:6, Trafikverket & SKL 2010a:7, Region Skåne 2015:11). 
Ett sätt att minska utsläppen och bevara de globala resurserna är att minska på biltransporterna. 
Vi har i denna uppsats argumenterat för en ökad cykeltrafik som är en viktig del i arbetet för 
den ekologiska hållbarheten och därför har vår cykelstrategi tagits fram. Denna har sedan 
implementerats på Luleå och Karlskrona för att undersöka om det är möjligt att ta fram en 
generell strategi som kan öka cyklandet. Enligt ovanstående undersökning kom vi fram till att 
strategin är en bra grund för utveckling av befintligt cykelnät men att den kan behöva 
kompletteras för att anpassas till specifika fall. Det är viktigt att lyfta att alla städer har sina 
specifika förutsättningar för att lyckas bli mer cykelvänliga och att en strategi som fungerar på 
en plats inte nödvändigtvis fungerar på en annan (Handy et. al 2013:11).  
 
Då fallstudien grundades i en objektiv analys av empiriska data där viss information inte fanns 
tillgång till, har det påverkat möjligheten till att framarbeta ett så trovärdigt utvecklingsförslag 
för de båda kommunerna som möjligt. Empiri såsom belysningsplaner, skyltplaner och 
gatubredder har varit svåra att få tag på och informationen för vissa delar i cykelstrategin har 
därmed inte funnits. Således kan resultatet av cykelstrategin diskuteras huruvida dess 
implementationsförmåga är god eller inte, då vi inte kunnat pröva dess applicerbarhet fullt ut 
eftersom informationen till olika delar i strategins tabell inte funnits. Däremot anser vi att det 
funnits mycket underlag att tillgå och därmed har cykelstrategin prövats i tillräcklig grad för 
att anse att cykelstrategin i sin nuvarande form fungerar. Däremot kan strategin med fördel 
vidareutvecklas så den möter varje kommuns specifika förutsättningar och ramverk bättre.  
 
  
Arbetet har varit mycket lärorikt och gett oss en ökad förståelse för komplexiteten i 
infrastrukturella frågor gällande cykelplanering. Arbetsprocessen har mött både med- och 
motgångar och vi är tacksamma för all den hjälp och det stöd vi fått.  
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