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Sammanfattning
I denna studie har det utretts hur Lund respektive Umeå kommun arbetar med cykelplanering utifrån 
sina kommunala styrdokument och övriga relevanta fakta de tillhandahåller som berör cykelplanering 
genom en komparativ fallstudie. De två kommunerna valdes ut med motiveringen att de demografiskt 
sett liknar varandra men geografiskt ligger i två olika delar av landet och således har olika geografiska 
och klimatmässiga förutsättningar. Den eventuella skillnaden mellan städernas arbete med cykelplanering 
med hänsyn till de geografiska och klimatmässiga förutsättningarna ansågs vara intressant att undersöka 
djupare genom en komparativ fallstudie. 

Båda kommuner har som mål att öka andelen cyklister och har tagit fram välarbetade program och 
strategier som ska uppnås genom både hårda och mjuka åtgärder. Strategierna och arbetet med  
cykelplanering i de båda städerna liknar varandra, även om Lund har en längre cykeltradition än Umeå 
och i vissa fall kommit längre i arbetsprocessen än Umeå har. En forsknings- och områdesöversikt har 
tagits fram utifrån olika myndigheters lagar och regler och fungerar som ett ramverk till fallstudien.  
I analysen vägs ramverket mot resultatet av fallstudierna och möjliggör för en god analys, slutsats och 
diskussion. 

Arbetet är skrivet gemensamt av författarna, Lundmark och Stenberg, där ingenting annat anges. 

Nyckelord: Fysisk planering, trafikplanering, cykelplanering, cykelstrategi, cykelprogram, trafikstrategi, 
översiktsplan, Lund, Umeå. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
 
Sedan mitten av 1900-talet har den svenska trafikplaneringen prioriterat bilen framför andra färdmedel 
vilket har lett till en utglesning av bostadsbebyggelsen och målpunkter samt längre avstånd till 
kollektivtrafikstråk. Denna typ av trafikplanering har lett till att bilen blivit det självklara valet för många att 
transportera sig mellan målpunkter under en längre period (Boverket 2013:14). Cykeln har under en 
lång tid varit ett underprioriterat transportmedel i Sverige och främst betraktats som ett 
trafiksäkerhetsproblem i planeringssammanhang. Under 1900-talets senare år har det skett en 
renässans kring cykelplaneringen i Sverige (Boverket 2013:41) där kommuner börjat prioritera cykeln 
istället för bilen i den kommunala planeringen för att skapa en mer hållbar trafikmiljö. 
 
Personbilen är idag det huvudsakliga transportmedlet för både kvinnor och män. Männen kör dock i 
regel mer bil än kvinnor som istället nyttjar gång-, cykel- och kollektivtrafik i högre grad (Trafikverket 
2013:4). Idag strävar man genom den fysiska planeringen att minska bilberoendet genom bland annat 
förbättrade möjligheter till cyklism vilket i sin tur bidrar till en ökad jämställdhet i samhället där fler kan 
ta sig fram på lika villkor. Att arbeta med förändringen från ett transportnät där bilen legat i fokus till att 
cykeln nu ska ta mer plats i samhället följer dels den nationella cykelstrategin regeringen tog fram 2017 
där syftet är att främja en ökad och säker cykling i Sverige (Regeringskansliet 2017b:3). Det följer även 
det transportpolitiska målet som innebär att: “säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet” (Regeringskansliet 2009:14). 
Att cykla för att ta sig mellan målpunkter är efter att promenera det billigaste sättet att transportera sig 
på. Förbättringsåtgärder för ett ökat cyklande leder till att fler kan transportera sig oberoende av privata 
ekonomiska resurser (Trafikverket 2012:1).  
 
Sverige följer EU:s mål om ett fossilfritt samhälle 2050. För att uppnå målet krävs, utöver teknisk 
utveckling, en omfördelning av trafikanter från att prioritera privata bilar till att prioritera gång-, cykel- och 
kollektivtrafik vilket även följer de nationella miljömålen och leder till en positiv miljöpåverkan på 
samhället (Trafikverket 2012:7). I och med en ökad cyklism, på bekostnad av bilismen, följer positiva 
effekter på miljön och samhället. Några exempel är att bullernivåerna minskar och att det släpps ut 
mindre farliga utsläpp samt att den generella folkhälsan gynnas av ett transportsystem där fler har 
möjlighet att cykla mellan målpunkter i vardagen. Även fysisk inaktivitet är idag ett samhällsproblem som 
leder till ökad risk för sjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar vilket kostar 
samhället flera miljarder kronor per år (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:7). Forskning säger 
att med 30 minuters fysisk aktivitet per dag räcker för att uppfylla det dagliga behovet av motion vilket 
bidrar till att motverka dessa sjukdomar (Boverket 2013:14, Boverket 2014b, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2010:7). 
 
En del i arbetet med de transportpolitiska målen och ett ökat användande av cykeln är att förespråka 
nya transportmedel som exempelvis elcykeln, lådcyklar och lånecykelsystem i städerna som bidrar till 
fysisk aktivitet (Göteborgs stad, u.å., Miljöfordon 2017a, Regeringskansliet 2017a:6-7). De nya 
transportmedlen kan tillsammans med en god cykelinfrastruktur utgöra en konkurrenskraft mot bilen som 
huvudsakligt transportmedel i samhället (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010:7). 
 
Sammanfattningsvis ses cykeln idag inte längre som det trafiksäkerhetsproblem den ansågs vara under 
1900-talet, utan är idag en lösning för att uppnå en hållbar utveckling. De flesta kommunerna strävar 
efter att säkerställa en god gång- och cykelinfrastruktur i samhället vilket gynnar både hälsan och miljön. 
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1.2 Problemformulering
 
Planering för ett mer hållbart samhälle värderas högt hos svenska kommuner och myndigheter där 
cykelplaneringen är högt prioriterad med syftet att minska bilanvändningen och därmed bidra till en mer 
hållbar miljö. Genom god cykelplanering förväntas användandet av cykeln att öka vilket bidrar till att 
uppnå de nationella miljömålen för att lämna över en god miljö åt kommande generationer. Det bidrar 
även till en hållbar utveckling med samhällsvinster som exempelvis förbättrad folkhälsa, minskade farliga 
utsläpp, mindre buller samt en mer jämställd trafikmiljö (Regeringskansliet, u.å.).  
 
Sverige är ett land som sträcker sig cirka 1600 kilometer fågelvägen från norr till söder vilket innebär att 
Sveriges städer har olika geografiska och klimatmässiga förutsättningar beroende på var i landet staden 
är lokaliserad. I denna studie har Lund och Umeå valts ut då städerna ligger cirka 100 mil ifrån varandra 
och med tanke på avståndet kan även förutsättningarna för den kommunala cykelplaneringen skilja sig 
städerna emellan. Hur den kommunala planeringen arbetar mot en god cykelplanering i strävan för ett 
ökat användande av cykeln året runt i respektive stad är någonting vi anser intressant att undersöka.

1.3 Syfte
 
Syftet är att studera hur två jämnstora svenska städer med liknande demografi i olika delar av landet 
arbetar med cykelplanering utifrån respektive stads översiktsplan, cykelplan och övriga styrdokument.

1.4 Frågeställningar 
 
• Hur har de olika kommunerna valt att arbeta med främjandet av cykelplanering i sina respektive 
   styrdokument?

• Hur tar kommunerna hänsyn till olika hållbarhetsaspekter i förhållande till cykelplaneringen? 

• Vilken roll har klimatet i planeringen och användandet av cykeln? 

1.5 Avgränsning
 
Arbetet avgränsas till att undersöka hur två städer med liknande demografi, i detta fall Lund och Umeå, 
arbetar med tätortens cykelplanering utifrån respektive stads översiktsplan, cykelplan och andra 
relevanta kommunala dokument. Arbetet utgår från två separata fallstudier med samma avgränsning för 
att lyfta likheter och olikheter mellan respektive stad och dess arbete med cykelplanering. Fallstudien 
utförs genom en komparativ analys och kvalitativ textanalys av kommunala styrdokument samt andra 
relevanta dokument. Arbetet är begränsat till cykelresor som sker mellan målpunkter och utesluter 
därmed rekreationsresor då tidsramen inte möjliggör för vidare undersökning.  
 
Hälso- och miljöperspektiven är viktiga argument för ett ökat användande av cykeln då den bidrar till en 
förbättrad folkhälsa och en bättre miljö. Vi har därmed valt att fokusera på enbart cykelplanering. Övriga 
transportmedel som gång- och kollektivtrafik samt biltrafik har prioriterats bort, men de kan komma att 
nämnas i kontext med cykelplaneringen i studien.
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1.6 Disposition
 
Kapitel 1 beskriver studiens huvudsakliga syfte, mål och bakgrund.  

Kapitel 2 beskriver de olika metoderna och teorierna studien tar sin utgångspunkt i samt vilken typ av 
empiriskt material som används i studien.
 
Kapitel 3 beskriver den forsknings- och områdesöversikt som anses vara relevant till ämnet. 
Här beskrivs bland annat cykelns fördelar, risker och utmaningar. 
 
Kapitel 4 inleds med statistik och generella fakta om respektive fall samt en motivering till varför dessa 
valts ut för denna studie. Efter inledningen beskrivs i varsin fallstudie hur respektive kommun hanterar 
den kommunala cykelplaneringen utifrån de metoder och dokument som valts ut.

Kapitel 5 jämför de respektive fallen utifrån de likheter och olikheter som återfinns mellan de olika 
städerna. 

Kapitel 6 tar upp resultatet av studien i en slutsats där det även förs en diskussion över resultatet. 
Det tas även upp kopplingar till metoder och teorier samt de begränsningar som uppkommit under 
studiens gång.  
  

1.7 Begreppsförklaring
Attraktiv: Är ett begrepp som används frekvent i forsknings- och områdes översikten och syftar på en 
plats, färdmedel eller något övrigt som folk finner tilltalande.

Cykelstrategi/cykelprogram: I Sverige finns det en nationell cykelstrategi med syftet att säkerställa en 
ökad och säker cykling i hela landet (Regeringskansliet 2017b). Det är vanligt att kommunerna sedan 
arbetar fram en kommunal cykelstrategi anpassad utifrån kommunens förutsättningar och mål för att 
säkerställa en ökad och säker cykling. 

Hållbar utveckling: utgår ifrån den nationella cykelstrategin med målet att säkerställa en ökad och säker 
cykling i hela landet (Regeringskansliet 2017b:3). I begreppet hållbar utveckling behandlas samspelet 
mellan ekologiska-, sociala- och ekonomiska aspekter (Boverket 2017a).

Hårda åtgärder: Innebär anläggagandet och skötsel av fysisk infrastruktur.

Isrivning: innebär att en vägbana är ojämn, spårig och isig och måste hyvlas ned med hjälp av ett tandat 
rivstål som skapar en jämn vägbana och möjliggör för god framkomlighet (Skogskunskap 2016). 

Mjuka åtgärder: Innebär åtgärder för att skapa attitydförändringar hos befolkningen.
 
Trumla: Är en metod för att formatera sten och grus.
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2. Metod och teoretiska perspektiv

2.1 Fallstudie 
Martyn Denscombe (2016:91–92,103) beskriver en fallstudie som en empirisk undersökning med ett 
eller flera fall där en djupdykande undersökning görs av ett specifikt och tydligt avgränsat fall. Syftet med 
en fallstudie är att förklara det generella genom att undersöka det specifika. Genom att enbart undersöka 
en eller ett fåtal undersökningsenheter skapas möjlighet att i detalj beskriva och undersöka 
forskningsfrågorna i det specifika fallet. Fallstudien ger möjlighet att reda ut komplexa frågor för att skapa 
förståelse om dessa. Vid en fallstudie väljs fördelaktligen fall med bestämda attribut ut, i denna studie är 
dessa: städer i en svensk kontext med liknande demografi i olika delar av landet. Fallstudier anses vara 
relevanta när frågor som hur ställs (Denscombe 2016:91–92,103), exempelvis hur kommuner planerar 
för cyklister. I denna studie kommer en flerfallsdesign att användas; detta innebär att fler än ett fall 
kommer att undersökas vilket kan anses göra fallstudien mer relevant och lättare att generalisera utifrån. 
När en jämförelse sedan görs mellan de olika fallen blir studien komparativ (Yin 2007:37, Bjereld 2009, 
89).
 

2.1.1 Fallstudiens begränsningar
Svagheter med fallstudier är huruvida de generaliseringar som görs utifrån resultaten man får fram 
genom att studera ett eller ett fåtal specifika fall är trovärdiga eller ej. Risken är att resultatet inte blir 
trovärdigt (Denscombe 2016:104). I denna uppsats undersöks två fall och resultaten kommer noga 
redovisas för hur de respektive fallen skiljer sig eller liknar varandra. En generalisering är mer trovärdig 
om två fall har undersökts istället för enbart ett i en så kallad flerfallsstudie (Yin 2007:37). Det är dock 
möjligt att det givna resultatet av uppsatsen ej kan anses vara allmänt då olika platser har olika 
förutsättningar och ett unikt klimat. För att förhindra ett misstänkliggörande av fallstudiens slutsatser bör 
studien redogöra för hur de undersökta fallen kan eller inte kan generaliseras och jämföras med andra 
fall av liknande typ (Denscombe 2016:101). Enligt Cronbach (1975, se Fejes och Thornberg 2015:271) 
är sociala fenomen alldeles för föränderliga och kontextbundna för att kunna generaliseras. Vid en 
specifik tidpunkt och plats kan ett resultat fås medan det inte behöver vara fallet om kontexten senare 
ändras något. Uttrycket transferabilitet kan vid social och kvalitativ forskning anses mer lämpligt än 
generaliserbarhet. Detta innebär att man istället för att generalisera överför kunskap från en studie till en 
ny situation i en annan kontext (Fejes och Thornberg 2015:270-273). 

2.2 Metod
Utifrån forskningsstrategin fallstudie har metoden kvalitativ textanalys valts ut som huvudsaklig 
metodansats där syftet är att genom en komparativ analys jämföra två separata fall, i detta fall Lund och 
Umeå, utifrån samma grunder och liknande dokument för att redogöra vad fallen har gemensamt eller 
hur de skiljer sig åt (Flick 2014:6). Det är även intressant att undersöka och se vad orsakerna till 
liknelserna eller skillnaderna är vilket görs utifrån att kategorisera och tolka den insamlade datan (Fejes 
och Thornberg 2015:34–35, 37, Flick 2014:6) från i huvudsak kommunala styrdokument, 
kommunernas hemsidor och även andra relevanta dokument som är kopplade till cykelplanering. Det är 
kvaliteten av den insamlade datan som är intressant att undersöka för att få en djupare förståelse av de 
separata fallen (Bjereld 2009:118). 
 
Datan kommer att tolkas utifrån de två utvalda teorierna i punkt 2.3 samt utifrån författarnas egen 
kunskap och erfarenheter inom ämnet utifrån syftet (Fejes och Thornberg 2015:28, 36). Studien 
granskar i huvudsak politiska dokument som rör kommunal cykelplanering genom att tillämpa 
komparativ analys och kvalitativ textanalys. I kapitel 3, Forsknings- och områdesöversikt, kommer 
framförallt nationella styrdokument från myndigheter gällande cykelplanering att undersökas utifrån
samma metoder. 
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2.2.1 Komparativ och kvalitativ textanalys
 
I denna studie syftar vi till att utreda huruvida cykelplanering hanteras i två separata städer utifrån 
respektive stads relevanta styrdokument. Studien utgår från en kvalitativ textanalys som med hjälp av 
komparativa faktorer skapar en djupare förståelse av de två fallens relevanta dokument och deras 
koppling till verkligheten genom att ställa frågor om sammanhanget utanför texten (Hellspong 2006:78-
79, Fejes och Thornberg 2015:179-180, 184). Studien kan genom att tillämpa en kvalitativ textanalys i 
kombination med komparativ analys granska relevanta dokument och lyfta fram de likheter och 
skillnader mellan fallen (Hellspong 2006:80). Syftet med att granska dokumenten är att skapa en 
djupare förståelse och lyfta (Ritchie och Lewis 2003:35) de frågor som berör cykelplanering i de 
granskade dokumenten. Den komparativa analysen kommer i huvudsak fokusera på dokumentets 
innehållsliga faktorer för att se hur väl de olika kommunerna lyfter fram och arbetar med 
cykelplaneringen i respektive fall (Hellspong 2006:80). 

 
2.2.2 Triangulering och validitet
 
Studien utgår från två olika metoder, komparativ textanalys och kvalitativ textanalys, för att tillsammans 
uppnå syftet. Syftet med att använda olika metoder genom triangulering är att de tillsammans kan 
balansera den andra metodens felkällor genom att tolka källorna och därmed öka källornas validitet 
(Svensson och Starrin 1996:218-219, Denscombe 2016: 221,411). I denna studie används en 
metodologisk triangulering vilket innebär att de utvalda metoderna är markant lika varandra och används 
för att belysa samma fenomen på olika sätt (Svensson och Starrin 1996:218). De olika metodansatserna 
kommer förmodligen att nå samma resultat eftersom de är relativt lika varandra vilket ytterligare stärker 
studiens validitet (Denscombe 2016:222).

2.2.3 Metodernas begränsningar
 
2.2.3.1 Kvalitativa analysers begränsningar 
Fördelarna med att använda en kvalitativ analys som metod är att studien är väl avgränsad men kan 
samtidigt ge upphov till olika resultat beroende på vem som utför studien då forskare har olika 
tolkningsförmågor. En faktor i detta är även att en kvalitativ analys återspeglar den verklighet som 
studeras (Denscombe 2016:416–417). Detta gör att studien kan utföras på samma område av andra 
forskare i framtiden men att resultatet kan vara förändrat på grund av platsens nya förutsättningar samt 
forskarens egna kunskaper inom ämnet.  
 
En nackdel med kvalitativa analyser är att det kan anses vara svårt att generalisera studien om den är 
avgränsad till endast två fall (Denscombe 2016:417). Inom den kvalitativa forskningen kan en analytisk 
generalisering tillämpas. Det innebär att det görs en bedömning av analysen som avgör huruvida 
resultatet går att använda som vägledning vid andra liknande fall (Denscombe 2016:413, Fejes och 
Thornberg 2015:272). I studien analyseras en stor mängd data från olika källor vilket kan göra det svårt 
för forskarna att skapa en mening ur det insamlade materialet (Fejes och Thornberg 2015:35) och kan 
försvåra överförbarheten av studien till liknande fall om inte relevant information gällande vad som 
använts som grund i studien står med (Denscombe 2016:417). 
 
2.2.3.2 Granskning av dokument
Att granska dokument som material är fördelaktigt då det är lätt att samla in data då de flesta 
dokumenten finns tillgängliga på internet, via ett bibliotek eller att hämta hos kommunen (Denscombe 
2016:338, Ritchie and Lewis 2003:35). Att granska dokument är därmed ett billigt insamlingsalternativ av 
data då det ofta inte innebär någon kostnad, alternativt tar myndigheten/kommunen ut en lägre kostnad 
för sina dokument (Denscombe 2016:338). Att granska dokument är en typ av kvalitativ metod (Ritchie 
och Lewis, 2003:3-4) och passar därmed bra till denna studie.  
 
Nackdelarna med att granska dokument är att forskaren på egen hand måste avgöra huruvida 
dokumentet är trovärdigt utifrån den information dokumentet ger samt var dokumentet är hämtat. Det är 
viktigt att kolla hur källorna är använda i de dokument som ska granskas eftersom de flesta dokument 
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som finns bygger på sekundära källor. Det är därmed extra viktigt att kolla hur de används och var 
källorna kommer ifrån för att kunna avgöra dokumentets trovärdighet (Denscombe 2016:339). 

2.2.3.3 Triangulering och validitet 
En begränsning med triangulering är att ingenting kan tas i bokstavlig bemärkelse. Allting måste 
undersökas och jämföras noga för att stärka dokumentets validitet och ge en tydligare bild av det 
område som undersöks (Denscombe 2016:223, 230). Genom att använda sig utav olika metoder 
genom triangulering kan metoderna väga upp varandras svaga och starka sidor vilket också stärker 
källornas validitet (Denscombe 2016:230, Svensson och Starrin 1996:218). Forskarna Fielding och 
Fielding menar dock att även om de utvalda metoderna i triangulering ger en djupare förståelse inom ett 
ämne ger det ingen “objektiv sanning”, därför är det viktigt att antyda att detta inte är målet med 
metodansatsen, utan att syftet istället är att visa att resultatet av arbetet är trovärdigt (Fielding och Fielding 
1986, se Svensson och Starrin 1996:219). En annan begränsning med triangulering är att forskaren 
måste läsa på och lära sig om olika metoder vilket är en tidskrävande process samt att det finns en risk 
att forskaren missar det viktiga i de olika metoderna (Denscombe 2016:230). 

2.3 Teoretiska perspektiv
Nedan beskrivs två olika teorier, “Teorin om planerat beteende” och “Tidsgeografi”, som kommer att 
tillämpas i denna studie.  
 

2.3.1 Teorin om planerat beteende
 
Icek Ajzen (1991:181–185) menar att en utgångspunkt i sin teori om planerat beteende (“The theory of 
planned behaviour”) är huruvida man kan förutspå samt förklara människors beteenden i olika 
situationer. Ajzen (1991:179, 185, 188) menar att en människas beteende varierar beroende på tidigare 
erfarenheter samt hur den personens inställning till attityd, normer och kontroll till ett önskat beteende ter 
sig. Teorin kan appliceras i denna studie om cykelplanering då studien syftar till att granska hur väl den 
kommunala cykelplaneringen fungerar och hur man med hjälp av den kan ändra människors inställning 
mot cykeln till någonting positivt.  
 

2.3.2 Tidsgeografi
Torsten Hägerstrand, skaparen av tidsgeografi, menar på ett samband mellan tid och rörelse som han 
kallar rumtid. Detta begrepp används för att förklara att mänskliga förflyttningar är 
begränsade och att en avvägning alltid måste ske mellan rum och tid (Ellegård och Svedin 2012:11). 
När nya transportmöjligheter introduceras och människor får möjligheten att transportera sig samma 
sträcka på mindre tid knyts två punkter närmare varandra. Människor blir då mer motiverade att 
nyttja den nya transportmöjligheten om den anses vara mer effektiv än det tidigare alternativet 
(Shih-Lung Shaw 2006:237). Teorin kan appliceras på denna studie då en god cykelplanering anses 
vara effektiv och ett hållbart alternativ och därmed konkurrera ut andra transportmedel.   
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2.4 Empiriskt material
För att uppnå studiens syfte utifrån de metoder som valts ut kommer respektive kommuns 
översiktsplaner, cykelplaner och övriga relevanta dokument som tillhandahålls via respektive kommuns 
hemsida att användas i forskningssyfte (Denscombe 2016:320, 323). Utöver kommunernas relevanta 
styrdokument används även nationella styrdokument om cykling från regeringen och myndigheter som 
exempelvis Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Statliga och kommunala dokument kan 
anses vara objektiva och faktabaserade då de har producerats av oberoende tjänstemän på 
myndigheter med stora resurser. Detta har lett till att denna sorts dokument idag är en viktig källa för 
samhällsvetare vid dokumentär forskning över hela västvärlden (Denscombe 2016:320).  
 
Som stöd till metoderna och teorierna används artiklar ur vetenskapliga tidskrifter samt böcker. 
Kommersiella bokförlag har låtit experter granska texterna innan de getts ut i tryck vilket ger en viss 
försäkran i kvaliteten av vad som skrivits. Flera av dessa tidskrifter har funnits en längre tid vilket är 
ytterligare en indikator på att vad som skrivs i artiklarna är av vetenskaplig kvalitet (Denscombe 
2016:326–327). För att ytterligare stärka källornas validitet bör man undersöka författarens bakgrund och 
koppling till ämnet. Texten bör ha referenser till andra källor för att vara vetenskaplig och därmed 
trovärdig samt ha ett tydligt upplägg med metod, teori, analys, diskussion etc. Böckerna har getts ut av 
erkända förlag i flera utgåvor; detta betyder att det funnits en efterfrågan som motiverat tryckandet av 
nya böcker vilket kan ses som en kvalitetsindikator (Denscombe 2016:326–327). Vid användning av 
hemsidor och internetkällor måste en utvärdering göras för att bedöma huruvida hemsidan är trovärdig 
eller inte. Denna bedömning kan göras utifrån webbplatsens generella trovärdighet, uppdateringsfrekvens 
och popularitet (Denscombe 2016:328).  

2.5 Författarnas begränsningar 
Författarna, Lundmark och Stenberg, läser båda tredje året på kandidatprogrammet inom Fysisk 
Planering på Blekinge Tekniska högskola. Författarna har alltså en liknande utbildningsmässig bakgrund 
vilket kan leda till att gruppen blir ineffektiv då de ser problem på liknande sätt. En för homogen grupp 
kan riskera att bli enkelspårig och fastna i samma synsätt (Tonnquist 2009:109). Den kunskap förfat-
tarna fått under utbildningens gång anses dock vara viktig att ta med i kvalitativ forskning (Denscombe 
2016:415) och kan därmed påverka hur forskarna tolkar den insamlade datan som berör cykelplanering 
och stadsplanering samt hur analysen utförs.  
 
Stenberg är uppvuxen i Umeå och har vana att cykla mellan olika målpunkter inom staden under 
olika årstider men ingen av författarna har personlig erfarenhet av att cykla i Lund vilket kan leda till en 
begränsad bild av hur det upplevs att cykla i den staden. Syftet med studien är dock att undersöka de 
respektive fallen huvudsakligen utifrån kommunala styrdokument och det anses således inte nödvändigt 
att ha upplevt städerna som cyklist.  
 
En av studiens huvudsakliga begränsningar är tidsaspekten. Ett mer djupgående arbete hade krävt mer 
tid och resurser än vad som är möjligt för en kandidatuppsats. Ytterligare en begränsning kan vara 
tillgången på vetenskapligt material (Yin 2007:112). Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek erbjuder 
dock goda möjligheter att söka information inom stora databaser och författarna är sen tidigare tränade i 
källkritik. En sista nackdel kan vara att författarna är omedvetna om sina egna fördomar (Yin 2007:112). 
Exempel på detta kan vara att författarna anser det är svårt att cykla i den norrländska kylan eller att det 
alltid är praktiskt att cykla i Lund, här gäller det som författare att vara medveten om risken att inte låta 
fördomar påverka arbetet. Analys av kvalitativa data kräver att man har ett öppet sinne för att ej anklagas 
för bristande objektivitet. En författare kan dock aldrig helt eliminera sin identitet, värderingar och 
fördomar vid kvalitativ forskning (Denscombe 2016:414–415).
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3. Forsknings- och områdesöversikt

I detta kapitel har vi valt att blanda relevant forsknings- och områdesöversikt för att tillsammans lyfta 
fram viktiga aspekter inom området för svensk cykelplanering. Kapitlet bygger på både vetenskapliga 
artiklar och forskning samt kommunala, regionala och statliga dokument. Upplägget skapar ett brett 
perspektiv och en förståelse för hur både den akademiska världen samt olika myndigheter ser på 
forskning gällande användandet av cykeln.  

3.1 Cykeln i planeringen
3.1.1 Översiktsplan
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun i Sverige ha en översiktsplan som är 
vägledande för en långsiktigt god utveckling av kommunens mark- och vattenanvändning samt för 
kommande bebyggelse. Översiktsplanen är ett politiskt beslutat dokument. Den är inte juridiskt bindande 
(SFS PBL 2010:900) men det är ett vägledande dokument vid framtagning av detaljplaner, 
bygglovshandlingar, planbesked och andra tillståndsprövningar. Det är viktigt att översiktsplanen är 
överskådlig och enkel att förstå för befolkningen (Boverket 2016). 

3.1.2 Transportpolitik
Den svenska transportpolitiken har ett huvudsakligt mål som innebär att “säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i 
hela landet” (Regeringskansliet 2009:14). Den fysiska planeringen spelar stor roll i utvecklingen av 
infrastrukturen och bör säkerställa goda förutsättningar för alla trafikanters framkomlighet och trygghet ur 
ett hållbarhetsperspektiv (Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Boverket 2015:203). 

3.1.3 Lokala & regionala cykelplaner
En cykelplan är en fördjupad trafikplan och anger i detta fall hur cykelinfrastrukturen ska vara uppbyggd 
och vad som krävs för att förverkliga planen. Det är inget lagkrav på att kommunerna eller länen måste 
ha en cykelplan, men det vägleder och förtydligar hur arbetet med det specifika trafikslaget bör fungera 
och vad eller vilka områden som är prioriterade (Banverket, Boverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting och Vägverket 2007:18–19). Målsättningen är dock att ha en samlad trafikplan för alla 
trafikslag (Boverket et al. 2015:197). Cykelplanen kan även utföras i ett regionalt syfte för att stärka 
kopplingen mellan kommuner. 

3.1.4 Nationell cykelstrategi
Regeringskansliet antog 2017 en nationell cykelstrategi där syftet är att nå en ökad och säkrare cykling 
i hela landet. Strategin innehåller en nulägesanalys och beskriver de utmaningar som finns. Verktyg som 
staten nyttjar i sin strategi är regler, myndighetsstyrning och forskning (Regeringskansliet 2017b:1,3). 
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3.2 Cykelns fördelar
3.2.1 Hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling stadgades av Brundtlandkommissionen 1987 
(Förenta Nationerna 1987), där beskrivs hållbar utveckling som: “en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det handlar 
generellt om samspelet mellan en social, ekonomisk och ekologisk hållbar 
utveckling (Boverket 2017a). I denna studie fokuserar den hållbara 
utvecklingen till den rådande nationella cykelstrategin som strävar efter en 
ökad och säker cykling i hela landet (Regeringskansliet 2017b:3).  

3.2.2 Miljö
Att tänka globalt genom att agera lokalt är tanken bakom Agenda 21, FN:s hållbarhetsprogram för hela 
2000-talet framtaget år 1991 i Rio de Janeiro (Förenta Nationerna, 1992). Syftet med Agenda 21 är att 
långsiktigt förändra livsstilen hos människorna i den industrialiserade delen av världen i en mer 
hållbar riktning för att kunna lämna över en värld med minskade miljöproblem för framtida generationer 
(Länsstyrelsen Stockholm 2004:12). En överförflyttning av resor från bil till cykel leder till mindre mängd 
utsläpp av växthusgaser, farliga partiklar och andra negativa luftföroreningar vilket därmed leder till en 
bättre miljö både på lokal och global nivå (Regeringskansliet 2017b:6). Sverige har åtagit sig att följa 
EU:s mål om bli ett fossilfritt samhälle till år 2050. En ökad användning av cykeln kan bidra till att uppnå 
detta mål (Trafikverket 2012:7). 
 
I många av Sveriges kommuner är motortrafiken det största lokala miljöproblemet. För att städerna inte 
ska utformas enbart efter biltrafikens villkor är det viktigt att trafiken planeras efter stadens och 
bebyggelsens villkor samt förutsättningar (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:15-16). Cykeln är i 
planeringen ett viktigt verktyg mot en förbättrad miljö och hållbar utveckling. Cykeln i sig har ingen direkt 
miljöpåverkan men utgör en konkurrenskraft till bilen. Studier visar att de flesta bilresor är under 5 
kilometer långa, en sträcka som många resenärer kan tänka sig att cykla. Om bilresor inom denna 
radie kan ersättas med cykel skulle det innebära en stor positiv miljöpåverkan både på lokal och global 
nivå (Boverket et al. 2015:203, Sveriges Kommuner och Landsting 2010:7). Med god cykelplaneringen 
kan cykeln därmed konkurrera ut bilen längs många sträckor i tätbebyggd miljö vilket leder till en positiv 
miljöpåverkan i form av mindre buller och mindre utsläpp i dessa områden (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2010:7). 
 
Ett av de lokala trafikproblemen, förutom utsläpp av farliga partiklar och avgaser, är trafikens buller. 
Buller från biltrafik är idag den vanligaste bullerkällan i Sverige enligt Boverket (2015). Enligt lagen 
definieras buller som ett oönskat ljud och kan utgöra en risk för att upplevas som en olägenhet för 
människor och är på lång sikt hälsoskadligt för människan. Ett av Sveriges 16 nationella miljömål är 
“god bebyggd miljö” där strävan är att minska bullernivån i den bebyggda miljön (Boverket 2017b). 

3.2.3. Folkhälsa 
Samhällets största folkhälsoproblem har en tydlig koppling till att befolkningen rör sig för lite (Boverket 
2013:6, Regeringskansliet 2017b:7). Enligt Trafikverket (2017:19, 23) skulle ett ökat användande av 
cykeln vara en bidragande faktor till ökad folkhälsa och är prioriterat i arbetet mot en hållbar utveckling. 
Det finns olika vägar att gå för att öka andelen cyklister. En väl fungerande och användarvänlig 
cykelinfrastruktur är nödvändig samt att god information om cykelns fördelar når ut till allmänheten vilket 
bidrar till en förändrad och positiv syn på dess funktion (Boverket 2013:6, Regeringskansliet 2017b:19) 
vilket på sikt ökar dess användning. Den huvudsakliga utvecklingen med cykelplanering inom tätorter 
fokuserar på den rådande arbetspendlingen då det är en konkurrenskraft mot bilen och leder till dels en 
ökad folkhälsa om fler väljer cykeln som transportmedel och dels till bättre klimatpåverkan i och med att 
cykeln inte medför några utsläpp. Goda möjligheter till cykelparkering vid målpunkter, som exempelvis 
arbetsplatsen, ökar användningen av cykeln (Boverket 2013:48–50) och leder till bättre folkhälsa då fler 

Ekologisk Social

Ekonomisk

Hållbarhet

Bild 1. Illustration för hållbar utveckling
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utför fysisk aktivitet.  
En ökning av befolkningens fysiska aktivitet leder även till en motverkan av sjukdomar som diabetes, 
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att tillämpa de förbättringsåtgärder som nämns ovan 
förväntas användandet av cykeln öka och till att fler kan uppnå det dagliga behovet av fysisk aktivitet på 
30 minuter och därmed leda till en förbättrad folkhälsa (Regeringskansliet 2017b:6–7, Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2010:7). 

3.2.4 Utrymmeseffektivitet och framkomlighet
Bilparkering tar upp stora ytor i dagens svenska 
städer, ytor som skulle kunna få en annan 
användning om fler människor cyklade 
vardagligen. I Sverige står en genomsnittlig bil 
parkerad 96% av tiden (Gullberg 2015:3). En 
medelstor parkeringsplats för en personbil 
kräver 2,5 meter i bredd, 5 meter i längd samt 
ett manövreringsutrymme på drygt 6 meter 
bakom parkeringsplatsen, vilket utgör en 
parkeringsyta på mellan 25–30 kvadratmeter 
(Bodin et al. 2017:209). Bilparkeringar tar 
således upp mycket plats i städer och är 
ytineffektiva. Effektiva parkeringsmöjligheter är 
viktiga av utrymmesmässiga skäl i stadsbilden 
och på samma yta som det ryms en parkerad
bil är det möjligt att parkera cirka 8 cyklar 
(Bodin et al. 2017:202, 209, Göteborgs stad 
2008:6).  
 
En normalstor cykel är som bredast cirka 55–65 centimeter och 185 centimeter lång. En god 
cykelparkering bör därmed vara minst 60 centimeter bred och 180 centimeter lång för att cyklisten på 
ett effektivt och enkelt sätt kunna parkera och flytta sin cykel. Utöver detta tillkommer ett utrymme på
cirka 210 centimeter bakom cykelparkeringen som manövreringsutrymme för att bekvämt kunna ställa in 
och ta ut med sin cykel (Göteborgs stad 2008:6). 

För att ytterligare effektivisera möjligheterna till cykelparkering bör det vid större målpunkter som 
tågstationer, universitet och sjukhus anläggas cykelgarage. Dessa kan utformas så att ännu fler cyklar får 
plats på samma yta som vid ytparkering och minskar samtidigt risken för cykelstöld och vandalisering 
samt att cykeln står under tak skyddad från väder och vind (Boverket 2010:13, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2012:58). Cykelgarage kan vara mycket yteffektiva och kräver mindre investeringar än 
parkeringshus för bilar. Vid planering är det viktigt att frågan om cykelparkering tas upp tidigt i 
planprocessen och ej glöms bort (Sveriges Kommuner och Landsting 2012:58).  
 

En enkelriktad cykelbana är cirka 150 centimeter 
brett och ett dubbelriktat 250 centimeter (Bodin 
et al. 2017:200). Enligt Trafikverket uppskattas 
1500 trafikanter per timme kunna utnyttja en 
cykelbana på 120 centimeter utan besvärliga 
störningar. Cykling på cykelbana är enligt 
trafikverket 6,7 gånger mer yteffektivt än biltrafik 
på stadsgator och en genomsnittlig cykeltrafikant 
behöver således mindre yta i staden för att ta sig 
fram (Trafikverket u.å se Gullberg 2015:11). 
Det är svårare att definiera hur bred en gata för 
biltrafik är då detta varierar kraftigt, men ett 
genomsnittligt körfält för enkelriktad biltrafik är 
cirka 3,5–4 meter (Bodin et al. 2017:200) och är 
därmed inte lika yteffektivt som cykelbanorna. 

Bild 2. Visar cykelns utrymmeseffektivitetet i förhållande till en 
bilparkering.

Bild 3. Lika många trafikanter på cykel som i en genomsnittlig bil 
tar olika mycket plats. Bildkälla: We Ride Australia 2017
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3.2.5 Jämställdhet 
Det svenska jämställdhetsmålet har ett delmål som säger att alla män och kvinnor ska ha samma 
möjligheter att vara med och forma samhället (Regeringskansliet 2016). Inom den fysiska planeringen är 
det därmed viktigt att planera för både män och kvinnor samt att se till att alla har samma möjligheter att 
vara delaktig i planeringsprocessen. Den svenska transportpolitiken strävar också mot ett mer jämställt 
samhälle där det inom funktionsmålet skrivs att transportsystemet ska “likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov” (Trafikanalys u.å.).  
 
I planeringen är det viktigt att ta hänsyn till att kvinnor och män har olika transportbehov då de 
vanligtvis har olika livsmönster. Män kör generellt sett mer bil än kvinnor då de arbetspendlar längre 
sträckor medan kvinnor generellt sett håller sig i närheten av bostaden och tar mer ansvar över barn 
och ärenden. Kvinnor är därmed mer beroende av god infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik 
än män för att de på ett enkelt sätt ska kunna ta sig mellan olika målpunkter (Boverket 2010:15, 
Trafikverket 2013:4–6). Genom att fokusera på att förbättra tillgängligheten för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik kommer transportsystemet att bli mer jämställt då det skapar möjligheter för goda 
kommunikationer mellan målpunkter som kan utnyttjas av både män och kvinnor i större grad (Larsson 
och Jalakas 2008:120, Trafikverket 2013:5–6). Det är planeringen och transportsystemet som 
tillsammans ska skapa förutsättningar för ett mer jämställt samhälle (Larsson & Jalakas 2008:42).  

3.2.6 Ekonomiska aspekter 
Cykeln är efter att promenera det billigaste transportalternativet för att förflytta sig mellan målpunkter. 
Att cykla medför kostnader som reparation, underhåll, kapitalkostnad och eventuella trafikolyckor, men 
jämfört med att transportera sig kollektivt eller med bil är det små kostnader över en längre period, 
speciellt när en cykel kan hålla upp till minst 16 år om den tas om hand om väl (Naturvårdsverket 
2005:45, 50). Genom att planera för en god cykelinfrastruktur kan resenären spara både tid och pengar 
genom att cykla istället för att åka kollektivt eller använda bilen. Eftersom det finns ett samband mellan 
god cykelinfrastruktur och lägre kostnader leder det även till ett mer jämställt samhälle där 
förutsättningarna att transportera sig mellan olika målpunkter blir densamma för män och kvinnor vilket 
följer jämställdhetspolitikens målsättning (Boverket 2010:14).  
 
Det kostar samhället cirka sex miljarder kronor om året i sjukvårdskostnader till följd av olyckor orsakade 
i trafiken, samt av sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer (Sveriges Kommuner 
och Landsting 2010:7) vilket har en koppling till fysisk inaktivitet. År 2016 utgjordes 45% av de olyckor 
där någon blev allvarligt skadad i trafiken av cyklister (Trafikverket 2016:12–13). I och med åtgärder för 
en omprioritering av transportmedel där cykeln prioriteras och separeras från bilen (Trafikverket 2016:6) 
förväntas olyckorna att minska. En ökad användning av cykeln i samhället främjar folkhälsan och 
sjukvårdskostnaderna förväntas därmed på sikt att minska i och med att fysisk aktivitet förebygger 
sjukdomar som exempelvis cancer (Trafikverket 2016:23).  

3.3 Vilka faktorer påverkar valet av transportmedel?

3.3.1 Cykelinfrastruktur
I dagens infrastrukturnät är bilen det mest prioriterade transportmedlet och har varit det sedan mitten av 
1900-talet. Sedan slutet av 1900-talet har dock cykeln prioriteras högre inom planeringen då bland 
annat Brundtlandrapporten publicerades och människor blev mer medvetna om hållbarhetsaspekter 
både på lokal och global nivå (Boverket 2013:14, 41, Boverket 2017).  
 
För att cykeln som transportmedel ska kunna konkurrera med bilen krävs det att det finns en 
cykelinfrastruktur som skapar gena och trygga vägar av hög kvalitet som prioriteras framför 
bilinfrastrukturen (Boverket 2013:48). Louise Eriksson (2009:13) skriver att cyklister antyder att en god 
cykelinfrastruktur är en ledande faktor som medför att användningen av cykeln ökar då det är ett snabbt 
och smidigt sätt att transportera sig med mellan målpunkter och ger cyklisten en frihetskänsla. Eriksson 
(2009:13) lyfter även upp olika barriärer som medför en negativ påverkan för användningen av cykeln 
och dess infrastruktur, där spelar höjdskillnaden, trafiksäkerheten och avstånden stor roll. Höjdskillnader 
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spelar stor roll för cyklisten då landskapet kan utgöra en obekväm upplevelse för cyklisterna (Boverket 
2013:49) som medför större ansträngning och kan medföra både svett och trötthet hos användaren och 
kan bidra till att andra transportmedel väljs för den sträckan för att slippa effekterna av ansträngningen 
(Boverket 2013:22, Boverket et al. 2015:207). För att öka användningen av cykeln bör en omprioritering 
av cykelinfrastrukturen ske där den planeras längs höjdnivån och bilinfrastrukturen i höjdled (Boverket 
2013:49, Eriksson 2009:20) vilket underlättar framkomligheten för cyklisterna och minskar 
barriäreffekterna. 
 
Idag kan delar av det befintliga infrastrukturnätet utgöra en barriär för cykeltrafikanten som medför 
svårigheter att ta sig fram längs med eller över större vägar där de upplever en osäkerhet i trafiken. 
Det är därmed viktigt att planera för en hierarki i cykelinfrastrukturen där separering av olika 
cykeltrafikanter sker där det behövs och blandas där det går (Boverket 2013:49, Regeringskansliet 
2017b:20). För att öka trafiksäkerheten för cyklisterna bör även gatubelysningen längs cykelvägarna ses 
över (Eriksson 2009:13) samt framkomlighet och prioritering i korsningar (Boverket 2013:48). Det är 
även bra att informera befolkningen om trafikregler och användning av cykeln redan i grundskolan för att 
ge dem kunskap inom ämnet och genom det förebygga olyckor och öka säkerheten för alla trafikanter 
(Regeringskansliet 2017b:19). 

3.3.2 “Hela resan perspektiv”
Både i planeringen inför och vid val av transportmedel är det viktigt med ett “hela resan perspektiv”. 
Perspektivet innefattar hur lång tid, hur bekvämt och hur säkert en trafikant upplever hela resan med 
exempelvis byte mellan cykel och buss, samt möjlighet till goda cykelparkeringar i nära anslutning till 
målpunkten. Detta är viktiga faktorer som påverkar både arbetspendlingen och övrig cyklism och bör 
därmed ges högre prioritering i den kommunala cykelplaneringen (Boverket 2013:48–50, 
Regeringskansliet 2017:16). Transportsystemet behöver planeras så att det skapas förutsättningar för 
god tillgänglighet, effektiva och trygga resor med cykel (Regeringskansliet 2017:16). För att öka 
användningen och skapa bättre förutsättningar för olika typer av cyklism krävs en omprioritering i 
infrastrukturnätet där cykeln prioriteras och får bättre förutsättningar med tanke på genare vägar med 
mindre barriäreffekter och kortare väntetider (Boverket 2013:48–49). Om exempelvis 
parkeringsmöjligheterna för en resenär som tar cykeln till tågstationen inte anses attraktiva kommer 
denne troligen att välja bort cykeln helt till fördel för andra transportmedel (Boverket 2010:3). En resa blir 
aldrig mer attraktiv än sin minst attraktiva del och om en delsträcka ej känns trygg, bekväm eller attraktiv 
kommer bilen framstå som ett bättre alternativ (Boverket 2013:22).

3.3.3 Väder, vind, drift och underhåll av vägar 
Väder och vind har stor påverkan på valet av transportmedel. Väder och vind går inte att styra, men det 
går att skapa förutsättningar för cyklister att välja cykeln före andra transportmedel genom förebyggande 
åtgärder och bra underhåll av cykelvägar under hela året (Regeringskansliet 2017b:12). I Sveriges större 
städer visar studier att väderomslag när regn, kraftiga vindar och kyla förekommer kan ha stor 
påverkan på användningen av cykeln som minskar vid dessa väderförhållanden med 25–30% 
(Boverket et al 2015:203).  
 
I den gemensamma cykelstrategin Säkrare cykling framtagen av Trafikverket (2014:12) för perioden 
2014–2020 är ett av de prioriterade insatsområdena gällande drift och underhåll av cykelvägar under 
både vintertid och sommartid. Målet med detta insatsområde är att minska andelen allvarligt skadade i 
trafiken med 45% genom ett bättre underhåll av vägarna (Trafikverket 2014:12). Det handlar om att 
förebygga halka som uppkommer av is, snö, grus och löv, fylla igen gropar och sprickor i vägen, sopa 
vägarna, synliggöra eventuella föremål som finns längs vägen samt utföra åtgärder för kantsten 
(Trafikverket 2014:12). Kommunen är huvudman för alla kommunala cykelvägar och därmed ansvariga 
för underhållningen på de vägar och gator som berörs och ska se till att det är trafiksäkert och enkelt 
att ta sig fram längs dem under hela året (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:38). 
 
Under vinterhalvåret kan snön komma att påverka cyklisternas framkomlighet om kommunerna inte har 
ett välfungerande arbete med vägarnas vinterväghållning. I en undersökning utförd under tidigt 2000-tal 
visade resultatet att användandet av cykeln skulle öka med 18% under vinterhalvåret om 
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vinterväghållningen höll en bättre standard (Naturvårdsverket 2005:41). Det är viktigt att se på 
snöröjningen ur ett helhetsperspektiv. Eftersom kommunen är huvudman för kommunala gator och 
cykelvägar är de ansvariga för snöröjningen på de vägar och gator som berörs. Om det ligger mer än 
5 centimeter snö på körbanan väljer varannan cyklist att cykla på det skottade körfältet parallellt med 
körbanan (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:38–39). En av de främsta orsakerna till cyklisters 
olyckor sker till följd av is, snö och rullgrus (Trafikverket 2016:24). Alla kommuner bör därmed hålla en 
god standard på snöröjningen längs cykelvägarna för att säkerställa en god framkomlighet och därmed 
kan cyklismen öka under hela året (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:39, Trafikverket, 2015:126, 
205). En del kommuner har infört så kallad jämställd snöröjning vilket innebär att gång- och 
cykelvägar samt busshållplatser prioriteras för plogning framför stora vägar då det anses lättare att köra 
bil i 10 centimeter snö än att gå eller cykla (Sveriges Kommuner och Landsting 2014).  
 
Halt vägunderlag är en av huvudanledningarna till människor väljer att inte cykla under vinterhalvåret 
(Boverket et al 2015:203). För att förebygga halka och öka framkomligheten kan kommunen 
använda sig utav antingen sand, grus eller saltlösning och i mer centrala områden och vid större 
målpunkter kan även markvärme användas (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:41–42). 
Trafikverket menar att saltlösningen är det bästa alternativet för vinterväghållning då det smälter bort med 
snön och lämnar inte någonting efter sig på vägbanan vilket underlättar barmarksunderhållningen 
(Trafikverket, 2015:210, Trafikverket, 2016:24). På de cykelvägar där grus och sand använts är det 
viktigt att arbetet med underhåll och uppsamling av det kvarliggande materialet genom sopning inte 
påverkar trafikanterna (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:39). 

3.3.4 Bekvämlighet
Bekvämlighet är tillsammans med restid och reskostnad vad som utgör den så kallade reseuppoffringen 
och påverkar en individs sammanlagda upplevelse av vardagen samt vilket transportmedel den väljer. 
Ofta anses bekvämlighet tillsammans med trygghet vara de viktigaste faktorerna vid valet av medel för 
transport (Naturvårdsverket 2005:9, 33). Ökad bekvämlighet för cyklister kan uppnås genom att anlägga 
separerade cykelstråk där cyklisten enkelt kan ta sig mellan målpunkter utan större störningar från 
övrig trafik (Naturvårdsverket 2005:40). Ett heltäckande, sammanhängande cykelnät med gena vägar 
ökar trafikantens upplevelse av bekvämlighet och gör det enklare att ta sig fram (Sveriges Kommuner 
och Landsting 2012:13).  
 
3.3.4.1 Parkeringsmöjligheter 
Även möjlighet till goda cykelparkeringar vid resans målpunkter ökar resans upplevda bekvämlighet. 
Moderna cykelparkeringar i form av små cykelgarage finns idag vid en del stationer och resecentrum 
runt om i Sverige. I dessa kan cyklisten låsa in sin cykel med minimal risk för stöld eller vandalisering 
och utan att den blir blöt eller kall (Boverket, 2010:13). Mer info om detta finns under punkt 3.2.4, 
Utrymmeseffektivitet och framkomlighet. 
 

3.3.4.2 Vinterväghållning
Under vintertid är det viktigt med god vinterväghållning för att en resa med cykel ska anses vara 
bekväm och därmed utgöra ett attraktivt val av transportmedel. Många resenärer väljer andra 
transportmedel under vinterhalvåret då de ej anses bekvämt eller säkert att cykla på det rådande 
väglaget (Naturvårdsverket 2005:39–40, Regeringskansliet 2017:12). Mer information om 
vinterväghållning finns under punkt 3.3.3 Väder, vind och underhåll av vägar. 

3.3.4.3 “Hela resan perspektiv” 
För att en cykelresa ska anses bekväm måste den ses ur ett “hela resan perspektiv” med möjlighet till 
trygga cykelvägar, goda parkeringsmöjligheter och goda möjligheter till byte av transportmedel 
(Boverket 2013:22). Mer information om detta finns under punkt 3.3.2 “Hela resan perspektiv”. 
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3.3.5 Behov
Hur många som ska transporteras samt eventuell last spelar stor roll vid val av transportmedel. 
För resor till skola eller jobb är andelen cyklister högre än vid övriga ärenden (Boverket et al. 2015, 
202). Detta kan bero på cykelns begränsade möjlighet att medföra last. En vanlig cykel har exempelvis 
enbart möjlighet att transportera en matkasse i cykelkorgen och en mindre väska på pakethållaren. På 
pakethållaren får cyklisten enligt 6 kap 3 § av Trafikförordningen (SFS 1998:1276) skjutsa ett barn 
under 10 år så länge den som cyklar har fyllt 15 år, eller två barn under 6 år om den som skjutsar är 
18 år eller äldre. Enligt Svensk Cyklings trendrapport från 2016 blir dock lastcyklar allt vanligare bland 
både företag i stadskärnor och privatpersoner. Med hjälp av dessa kan man transportera större varor 
eller hämta och lämna barn på ett bekvämare och mer trafiksäkert sätt (Svensk cykel 2016:4). 

3.3.6 Pris 
För många resenärer är priset en viktig aspekt vid valet av färdmedel. I en kanadensisk studie fann 
Puchler och Buehler att en höjning av bensinpriset ledde till en ökad mängd cyklister vilket indikerar att 
ett ökat cyklande inte enbart kan uppnås med förbättringar för cyklister, utan även genom förhöjda 
kostnader för övriga transportmedel (Puchler och Buehler 2006, se Eriksson 2009:23–24). Cykeln är 
efter att promenera det billigaste transportalternativet. Enligt en studie kostar en genomsnittlig cykel 1500 
kronor, håller i minst 16 år och används i snitt en sträcka om cirka 500 kilometer per år. Detta ger en 
kilometerkostnad på 0,2 kronor per kilometer. Adderar man kostnader för reparationer, underhåll, 
tillbehör och försäkringar blir totalkostnaden 0,6 kronor per kilometer (Naturvårdsverket 2005:45). 
Enligt andra studier är kilometerkostnaden så låg som 0,3 kronor per kilometer (Trelleborg kommun 
u.å:6). Jämförelsevis var den genomsnittliga milkostnaden för en Volvo år 2009 3,6 kronor per kilometer 
och kostnaden för en ny Volvo uppgår idag till cirka 6500 kronor i månaden (Testfakta 2009, Testfakta 
2018). 

 
3.4 Risker
3.4.1 Olyckor
 
Att cykla innebär risker för både den enskilde cyklisten och samhället. Cyklister är oskyddade trafikanter 
vilket innebär att de är utsatta för andra risker än exempelvis bilister. Årligen omkommer cirka 30 
cyklister i trafiken och 2100 cyklister skadas allvarligt. Motsvarande siffror för bilister är cirka 240 
omkomna och 1400 allvarligt skadade (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:15, Transportstyrelsen 
2018, Trafikverket 2016:12). Sett till antalet personkilometer löper dock en cyklist fyra gånger större risk 
att omkomma i trafiken än en bilist (Boverket et al. 2015:115). Majoriteten av cykelolyckorna är 
singelolyckor följt av kollision med motorfordon och därefter kommer olyckor med flera cyklister 
inblandade. Biltrafiken är därmed det största hotet mot cyklister. Bland de skadade är yngre pojkar samt 
den äldre generationen överrepresenterade och det flesta cykelolyckor sker under sommaren då störst 
andel människor cyklar (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:15). Äldre cyklister löper tre gånger 
så hög risk som övriga grupper att skadas i trafiken och av de som omkom i cykeltrafiken år 2014 var 
nästan hälften äldre (Regeringskansliet 2017b:13).  
 
Ett effektivt sätt att minska risken för allvarliga skador är att öka användandet av cykelhjälm. Gällande 
detta finns det stor potential till förbättring. År 2016 var den observerade cykelhjälmsfrekvensen 82% för 
barn upp till 10 år men bara cirka 30% för vuxna (Trafikverket 2016:12). Hjälmkravet för barn upp till 
15 år tycks ha haft viss effekt då antalet huvudskador bland barn som följd av cykelolyckor har minskat 
med 45% sedan hjälmkravet trädde i kraft. Även andra skydd, exempelvis på axlar och rygg minskar 
risken för att skadas allvarligt i en cykelolycka (Regeringskansliet 2017b:13). 

3.4.2 Väder och vind
Oskyddade trafikanter är mer sårbara mot olika väglag och väderlekar vilket kan leda till ökade 
skaderisker. Väder och vind kan leda till halt vägunderlag i form av is, snö och löv på körbanan 
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(Trafikverket 2014:12) vilket är ett problem om inte vägunderhållet sköts. Även grus anses utgöra en risk 
för cykeltrafikanten (Trafikverket 2016:24). Skadorna de oskyddade trafikanterna, i detta fallet 
cyklisterna, riskerar att drabbas av på grund av väder och vind samt dåligt vägunderhåll kostar samhället 
flera miljarder kronor per år i sjukhuskostnader (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:7). Skadorna 
och kostnaderna olyckorna medför är ett samhällsproblem som skulle kunna minska i och med bättre 
vägunderhåll. Mer information om detta återfinns under punkt 3.2.6 Ekonomiska aspekter samt 3.3.1 
Väder, vind och underhåll av vägar. 

3.4.3 Stölder
En cykel är mindre och lättare än en bil vilket gör den mer utsatt för stölder. Nästan var tredje person 
ansåg 2000 att risken för cykelstölder innebar att de valde andra färdmedel (Naturvårdsverket 2005:40). 
Antalet anmälda cykelstölder har sedan början av 2000-talet enbart minskat med cirka 3% och år 2016 
rapporterades cirka 65 000 cyklar som stulna (Trafikverket 2016:13) och är därmed fortfarande ett 
samhällsproblem. Bristande stöldsäkerhet vid större tåg- och busstationers cykelparkeringar anses 
generellt vara ett problem. Cykelstölder kan begränsas med med hjälp av förbättringsåtgärder som god 
belysning och en utformning av cykelparkeringarna som gör dem överblickbara för cyklister och 
personal på stationen samt med moderna cykelställ där ramen går att låsa fast (Boverket 2010:20, 38, 
44, Boverket et al. 2015:257). På en del platser i landet finns cykelgarage i olika former, ibland med 
låsbara boxar med möjlighet att låsa in sin cykel utan risk för stöld eller vandalisering. Om cykelgaragen 
dessutom kan kombineras med bemannad cykeluthyrning eller annan service minskar risken för stölder 
ytterligare (Boverket 2010:13, Boverket et al. 2015:257). Andra åtgärder som minskar stöldrisken 
generellt oavsett plats är om cyklister tillhandahåller bättre lås och ser till att låsa fast cykeln i någonting 
och inte bara låsa den.

3.5 Utmaningar 
3.5.1 Bilen 
Studier visar att de som inte cyklar vardagligen ofta väljer andra transportmedel på grund av personliga 
värderingar; de anser eller tror att det är jobbigt att cykla, man blir svettig och vädret i Sverige anses 
vara för dåligt. För att få dessa människor att börja cykla är det mest effektiva att försöka utmana och 
ändra deras värderingar genom att lyfta fram cykelns positiva egenskaper och påpeka att det i 
tätortsmiljö ofta är ett snabbt och enkelt transportalternativ. Ur ett planeringsperspektiv är det därför 
viktigt att ha cyklisterna i fokus i sitt arbete, både på översiktlig nivå och vid detaljplanering (Boverket et 
al. 2015:207). Många bilister använder sig av argumentet “vi behöver bilen”, de argumenterar för att 
bilen behövs i deras vardagliga liv. För resor under fem kilometer har cykeln stor potential om god 
cykelinfrastruktur erbjuds och resenären bör då istället fråga sig om denne verkligen behöver ta bilen till 
exempelvis affären (Boverket et al. 2015:207, Länsstyrelsen Stockholm 2004:51). Det är vid dessa 
kortare resor där cykelplaneringen bör prioriteras. Trafikanter ska kunna nå viktiga målpunkter inom 5 
kilometersradien vilket kan uppnås via förtätning av tätorten (Boverket et a.l 2015:207). 

Så kallade hårda förbättringar för att få fler att cykla innefattar anläggandet av säkra cykelbanor och goda 
parkeringsmöjligheter, speciellt i närheten av målpunkter som resecentrum, arbetsplatser och skolor. 
Dessa måste vara välskötta och vinterunderhållas för att anses som attraktiva och locka människor att 
cykla istället för att nyttja andra transportmedel (Boverket et al. 2015:207). 

Mjuka åtgärder handlar om att skapa attitydförändringar hos befolkningen genom förbättrad information 
och utbildning om cykelns fördelar samt hur det lokala cykelnätet kan nyttjas (Boverket et al. 2015:207, 
Naturvårdsverket 2005:41). Även reklam spelar roll för folks inställning gentemot cyklism och att 
marknadsföra cyklar på samma sätt som bilindustrin marknadsför sina produkter kan få fler att vilja cykla 
(Boverket et al. 2015:207). 
3.5.2 Nya transportmedel 
I och med att cykeln som transportmedel har fått större prioritering i planeringen och samhället i stort 
sedan slutet på 1900-talet har även dess funktion och förutsättningar förändrats med tiden. 
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Den traditionella cykeln har utvecklats under åren och idag finns det alternativa cyklar med plats för last 
samt elcyklar som klassas som motorfordon (Regeringskansliet 2017b:17). I och med detta behöver 
cykeln ses som ett eget trafikslag inom planeringen och hänsyn bör tas till att det finns olika typer av 
cyklar (Nordh, Aguilar, Svensson, & Winslott Hiselius 2015:65). Nedan beskrivs olika typer av cyklar 
utöver den traditionella cykeln.  
 
3.5.2.1 Elcykel
Elcykeln är ett transportmedel som tar sig fram på samma grunder som en traditionell cykel men ger 
fördelar vid längre distanser, vid olika väder- och vindförhållanden samt kuperad terräng 
(Regeringskansliet 2017a:6–7). Skillnaden mellan en traditionell cykel och en elcykel är dels gällande 
pris, vikt, krafttillskott och laddbehov (Koucky & Partners 2012:12). En elcykel underlättar cyklisternas 
framkomlighet då de är försedda med en laddbar elmotor som kopplas på när trycket på tramporna 
ökar och kan nå en hastighet på 25 kilometer i timmen (Trivector 2014a:1). Den laddbara elmotorn l
addar om på 3–6 timmar och har en räckvidd upp till 30-70 kilometer beroende på elcykeln (Koucky & 
Partners 2012:11). Elcykeln underlättar därmed för cyklisten och kortar ner transporttiden mellan 
målpunkter. Till skillnad från den traditionella cykeln är kostnaden för en elcykel generellt sett mycket 
högre. Det finns dock traditionella cyklar i samma prisklass beroende på märke och andra funktioner 
(Koucky & Partners 2012:11).  
 
Enligt Svensk Cykling har andelen sålda elcyklar ökat kraftigt de senaste åren och används idag i 
huvudsak till pendlingsresor och fritidsresor men även vid övriga ärenden och resor (Svensk Cykling 
2017, Trivector 2014a:9). Regeringen har beslutat att införa en elfordonspremie på 25% av inköpspriset 
som köparen kan ansöka om och då få tillbaka pengar som lades ut på exempelvis en elcykel. Detta är 
ett initiativ som gäller mellan 2018 till 2020 för att befolkningen ska ändra sina transportvanor vilket 
förväntas leda till ytterligare en ökning av andelen sålda elcyklar, en bättre miljö samt leda mot en 
hållbar utveckling (Regeringskansliet 2017a:6).

3.5.2.2 Lådcykel
Lådcyklar har funnits ungefär lika länge som den traditionella cykeln men har i och med ett allmänt 
ökat cyklande fått mer uppmärksamhet och därmed ett ökat användande (Gorjifar 2013:6). Lastcykeln 
är en konkurrenskraft till bilen för kortare transportsträckor (Miljöfordon 2017a). Den medför fördelar för 
exempelvis folkhälsan, det är ett billigare alternativ än bilen och är tillgängligt för alla samt att det är ett 
miljövänligt transportalternativ. Nackdelarna med en lastcykel jämfört med bilen är att den har en kortare 
räckvidd, sämre upplevd säkerhet hos användaren, den kan inte transportera lika stora mängder på en 
gång och det kan vara svårare att ta sig fram under vintertid (Gorjifar 2013:6).  

3.5.2.3 Lånecykelsystem
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med lånecykelsystem i stadskärnorna. 
Ett lånecykelsystem är ett system där användaren kan låna och lämna tillbaka en cykel vid en annan 
station inom en viss radie. I Göteborg använder man sig av ett lånesystem som heter Styr och ställ. Här 
erbjuds 67 lånestationer med 1000 cyklar runt om i staden och erbjuder både säsongskort och 
tredagarskort för under 100 kronor (Göteborgs stad u.å). I Stockholm har de ett liknande system med 
City Bikes och kan lånas upp till 3 timmar i taget för upp till 300 kronor per säsong (City Bikes 2015). 
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3.5.3 Samordning av cykel och kollektivtrafik 
Cykeln är ett färdmedel som har stor potential för resor under fem kilometer, längre sträckor än så 
anses av de flesta som obekvämt att cykla dagligen. Vid längre resor är det fördelaktigt om möjligheten 
att cykla under en delsträcka är så god som möjligt (Boverket et al. 2015:203, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2010:7). Detta innefattar främst möjligheten till goda parkeringsmöjligheter vid tåg och 
busstationer. Vid tågstationer bör cykelparkering finnas tillgängligt vid alla entréer. Det viktigaste vid 
anläggning av cykelparkering är att det är nära till målpunkten, exempelvis tågperrongen. En kombinerad 
resa med cykel och tåg innebär att resenären kan ankomma till tågstationen lagom till tågets avgång 
eller ge sig av direkt efter tågets ankomst utan att behöva ta hänsyn till exempelvis busstidtabeller. Detta 
gör anslutningsresorna både billiga och effektiva då bytestiden är minimal vilket gör den totala restiden 
kort och resan attraktiv i sin helhet (Boverket et al. 2015:256–257). 

3.5.4 Omprioritering av samhällets infrastruktur
I och med att cykeln tar mer plats i samhället finns det stöd för en omprioritering av den befintliga 
infrastrukturen i staden där cykeln prioriteras framför bilen. Omprioriteringen leder till goda 
konsekvenser på miljön i och med mindre utsläpp och mindre buller samt goda förutsättningar för ökad 
folkhälsa i och med ett mer sammanhängande cykelnät som gör det lättare för cyklisten att transportera 
sig mellan målpunkter (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:7). Trafikverket (2014:12) har i 
cykelstrategin för 2014–2020 redovisat fem prioriterade insatsområden där ett av dem är att ”utforma 
cykelinfrastruktur utifrån cyklistens behov”. Detta innebär att det behöver planeras för en god 
cykelinfrastruktur där gena och trygga cykelvägar och planskilda korsningar av hög kvalitet säkerställs 
genom att separera cyklister och biltrafikanter från varandra (Boverket 2013:48, Trafikverket 2014:13).
 
Utmaningen med omprioriteringen är att få biltrafikanterna att välja cykeln före bilen. Inom planeringen 
är det allt vanligare att begränsa bilens framkomst i stadskärnorna genom att leda bilen ut ur centrum, 
placera parkeringsplatser med tillgång till park & ride med nära anslutnting till kollektivtrafik samt till park 
& bike utanför stadskärnorna (Umeå kommun 2017b:4–5, 23). I och med att parkeringsplatserna flyttas 
utanför stadskärnan är det viktigt att planera för god cykelinfrastruktur samt kollektivtrafik som leder till 
och från parkeringsplatserna för att stadens besökare och anställda enkelt ska kunna ta sig till och från 
stadskärnan (Sveriges Kommuner och Landsting 2017:36). Det är även fördelaktigt att anlägga 
cykelgarage och lånecykelsystem i nära anslutning till parkeringsplatserna för att underlätta transporten 
för besökare samt arbetspendlingen (Umeå kommun 2013:31). 
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4. Fallstudie 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för två fallstudier, Lund och Umeå, och respektive kommuns 
arbete med deras kommunala cykelplanering inom tätorten. 

4.1 Introduktion till de valda fallen
De utvalda fallen som studeras i denna studie är Umeå tätort och Lund tätort. Dessa två städer uppfyller 
de attributen som satts för studien då både Umeå och Lund ligger i en svensk kontext, i olika del av 
landet och har en demografi som liknar varandra med ungefär lika stor befolkningsmängd. I December 
2017 bodde det 91086 invånare i Lund tätort vilket var en ökning med drygt 10 % sedan 2010. I Umeå 
bodde det vi samma tidpunkt 86311 invånare vilket också hade ökat med drygt 10 % sedan 2010 
(Statistiska centralbyrån 2018b). 

Både Umeå och Lund anses vara studentstäder då båda städerna har stora universitet med ett högt 
antal studenter. Generellt sett är studenter som grupp mer benägna att cykla än andra då de inte har 
samma ekonomiska resurser som människor i arbetslivet vilket leder till att studentstäder har en högre 
andel cyklister (Trivector 2014c:21). Detta är ytterligare en faktor som gör städerna jämförbara. 

4.1.1 Cykelstatistik
Cykelfrämjandet granskar varje år ett stort antal kommuner och deras arbete för att främja cykeln som 
transportmedel. Lund rankades 2017 som Sveriges främsta cykelkommun och har varit ledande sedan 
granskningarna inleddes 2010 som ett resultat av ett långsiktigt systematiskt arbete. År 2017 fick Lund 
högsta möjliga betyg i fyra av sex områden, vilka var uppföljning och mätning, cykelpolitik, 
cykelaktiviteter och underhåll av infrastruktur. Totalt ställde 50 kommuner med nästan hälften av 
Sveriges befolkning frivilligt upp. Umeå var ej en utav de städer som granskades i studien 
(Cykelfrämjandet 2017:5,6,70).

I Lunds tätort cyklades det i snitt 186 000 kilometer per dag 2014. Denna siffra har minskat något sen 
2011 till förmån för kollektivtrafiken. Av de som har Lunds stadskärna som målpunkt är cykeln dock det 
huvudsakliga transportmedlet och varje dag cyklar 22 000 personer till och från Lunds centrum 
(Trivector 2014b) och totalt görs 43% av alla resor i Lund på cykel (Lund kommun och Tyréns 2013:3). 

En undersökning från år 2015 (Umeå kommun 2015:4) visar vilket färdmedel som är mest populärt i 
förhållande till avståndet till arbetsplatsen. Det är tydligt att ju längre ifrån arbetsplatsen en person bor 
desto vanligare är det att personen tar bilen till arbetet jämfört med om en person bor inom en 2,5 
kilometersradie från arbetsplatsen. Inom radien för 2,5 kilometer från arbetsplatsen utgörs cirka 65% av 
resorna med hållbara färdmedel vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv (Umeå kommun 2015:4). 
I Umeå har 54% av befolkningen mindre än 5 kilometer till arbetsplatsen. Av dessa är det 37% som 
väljer att ta bilen till arbetet (Umeå kommun 2015:6) trots att 83,7% av de boende i tätorten har tillgång 
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Diagram 1. Befolknings och åldersstatistik för Lund och Umeå kommun, december 2017. Källa: Statistiska centralbyrån. 
Sammanställd av författarna.
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till ett cykelhuvudnät inom 200 meter från bostaden och att 90% av Umeåborna har tillgång till cykel 
(Umeå kommun, 2018a). Det finns därmed ett behov av förbättringsåtgärder för att minska antalet bilis-
ter inom denna radie och ett arbete med att få dem att välja hållbara transportmedel istället. Här arbetar 
Umeå kommun med strategin “5-kilometersstaden - Den täta staden!” med syftet att förtäta staden och 
ändra människors transportvanor (Umeå kommun 2017c:15). Kommunen arbetar även med beteende-
förändringar genom cykelkampanjer och olika aktiviteter (Umeå kommun 2018a). 

4.1.2 Geografi
Umeå kommun har en landyta på 2317 kvadratkilometer med totalt 125 080 invånare (Umeå kommun 
2018d) varav cirka 86 000 personer bor inom tätorten (Statistiska Centralbyrån 2018c). Det innebär att 
det inom varje kvadratkilometer bor cirka 2700 personer (Statistiska Centralbyrån 2018c). Umeå tätort är 
lokaliserad i kommunens södra delar intill Umeälven. Tätorten sträcker sig cirka 11,3 kilometer från väst 
till öst och cirka 8,5 kilometer från söder till norr och har en total yta på 32,2 kvadratkilometer (Umeå 
kommun 2018f, Statistiska centralbyrån 2018a). Detta innebär att det inom tätorten blir långa avstånd 
mellan målpunkter och att vissa stadsdelar inte ligger inom 5-kilometerstradien från varken centrum eller 
universitetsområdet som är en utav Umeå kommuns huvudsakliga utvecklingsstrategier för hållbar tillväxt 
(Umeå kommun 2017c:15). 
 
Lund kommun har en en yta på 440 kvadratkilometer med totalt 120 000 invånare varav cirka 91 000 i 
tätorten och är en del av Malmös storstadsregion som består av 12 kommuner och totalt upptar 2520 
kvadratkilometer med 720 000 invånare (Statistiska centralbyrån u.å., Statistiska centralbyrån 2018b). 
Lunds tätort är belägen i kommunens nordvästra hörn och har en någorlunda rund form med en radie 
på två till fyra kilometer från stadskärnan. Avståndet mellan Lund och Malmö är cirka en till två mil, 
beroende på var i Lund respektive Malmö målpunkten är och flera andra mindre tätorter ligger inom 10 
kilometer från centrala Lund. Lund är med svenska mått en tät stad med cirka 3460 invånare per 
kvadratkilometer (Statistiska centralbyrån 2018c); detta beror delvis på stadens täta medeltida stadskärna 
och att staden är omgiven av högproduktivt jordbruksland där exploatering ej anses försvarbart (Lund 
kommun 2017:22,48). 

4.1.3 Väderförhållanden
 
Städerna är belägna cirka 1000 kilometer från varandra fågelvägen vilket leder 
till att det råder olika klimat i de olika städerna. Enligt diagram 3 och 4 går det 
att avläsa att det är under vinterhalvåret som temperaturskillnaden är som störst 
mellan städerna. I Lund är den normala medeltemperaturen aldrig under 0 
grader celsius medan normaltemperaturen i Umeå är under 0 grader 4 månader 
om året enligt det norska meteorologiska institutet. Även under sommarhalvåret 
är skillnaden i medeltemperatur relativt stor, i juni skiljer det exempelvis cirka 4 
grader mellan städerna (Norska meteorologiska institutet 2018a, Norska 
meteorologiska institutet 2018b). I och med att medeltemperaturen skiljer sig 
under hela året anses en jämförelse mellan dessa städer lämplig för att uppnå 
studiens syfte. Det är främst skillnaden i hantering av vintervägunderhållet för 
cykel som är intressant att studera då det är där det kan skilja sig med tanke på 
städernas geografiska och klimatförutsättningar. Det är dock även intressant att 
se hur städerna arbetar med cykelplanering under resterande delar av året för 
att kunna göra en gedigen jämförelse av städernas cykelplanering.

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instiut (2017) är det stor 
skillnad mellan Lund och Umeå i antalet dagar med snötäcke på marken. 
I Lund har de cirka 25 dagar snö om året medan de i Umeå har cirka 150 
dagar med snö.

Diagram 2. Antal dagar med 
genomsnittligt snötäcke per år



 26

Diagram 3, genomsnittlig temperatur i Lund. Källa: Norska meteorologiska institutet. Sammanställd av författarrna

Diagram 4, genomsnittlig temperatur i Umeå. Källa: Norska meteorologiska institutet. Sammanställd av författarna. 

Diagram 2, Färdmedelsval i procent beroende på färdsträcka i km i Umeå kommun. Källa: Umeå kommun
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4.2 Lunds kommun
I detta avsnitt kommer Lund kommuns arbete kring cykelplanering att undersökas. Samrådsförslaget till 
ny översiktsplan kommer att studeras tillsammans med övriga relevanta och aktuella styrdokument samt 
information från kommunens hemsida. Arbetet är skrivet av författare Lundmark. 

Lund har en lång tradition av cykelplanering och är Sveriges främsta cykelstad sett till andelen cyklister 
och har varit det de senaste 20 åren. Arbetet med cykelplanering har pågått sedan 1960-talet och har 
således pågått längre än i de flesta svenska kommuner (Lund kommun och Tyréns 2013:2). 

4.2.1 Översiktsplan
Lunds översiktsplan 2010 är den nuvarande gällande översiktsplanen. 
Planen aktualitetsförklarades under mandatperioden 2014–2018 men 
arbetet med en ny översiktsplan har inletts. Den kommande 
översiktsplanen befinner sig i nuläget på granskning och antas under 
hösten år 2018. Den kommande översiktsplanen, Översiktsplan 2018, 
anses således mer aktuell och det är denna översiktsplan som kommer 
analyseras i denna studie trots att den ännu ej är antagen. De övriga 
cykelstrategier som finns har alla tagits fram efter 2010 och hänvisar i vissa 
fall till den äldre, nu gällande översiktsplanen från år 2010.  

4.2.2 Cykelstrategi och LundaMatsIII

Lunds cykelstrategi antogs 2013 och kompletterades 2014 av LundaMatsIII vilka anger en riktlinje för 
politiker och tjänstemän i Lunds kommun vid arbete med cykelplanering. 

4.2.3 Övergripande mål och strategier

4.2.3.1 Lunds cykelvision
Lund har som vision att ligga i framkant gällande cykelplanering både ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv. Cykeln ska vara ett naturligt transportmedel i kommunen; gärna i kombination med 
kollektivtrafik. Cykelvägnätet ska vara utformat så att det är enkelt att ta sig till olika målpunkter genom ett 
hela resan perspektiv. Cykeln som transportmedel ska vara prioriterad framför biltrafiken både i 
kommunala dokument och i verkligheten och ständigt förbättras för att passa resenärerna. Cykelvägnätet 
ska vara effektivt och erbjuda gena, snabba, trygga vägar och vara väl sammankopplat med 
omkringliggande orters cykelvägnät. Det ska tillgodose de krav olika individer har oavsett kön, ålder och 
fysiska förutsättningar. Cykelnätet ska vara välskött och tryggt så det kan nyttjas under alla tider på 
dygnet och under alla årstider (Lund kommun och Tyréns, 2013:4).

4.2.3.2 Fokusområden
Lunds cykelstrategi anger 7 specifika fokusområden för god cykelplanering i kommunen av vilka de f
örsta fem anses relevanta för studiens frågeställningar. Dessa är:
• Dialog, påverkan och kommunikation
• Service för ökat cyklande
• Drift och underhåll
• Utveckling av dagens cykelsystem
• Utveckling av den kommunala planeringen

Bild 4. Lund kommuns översiktsplan, samrådshandling
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4.2.3.2.1 Fokusområde nummer ett: Dialog, påverkan och kommunikation
Fokusområden nummer ett innefattar åtgärder vars mening är att underlätta och förbättra samtalet med 
lundensare samt besökare för att marknadsföra fördelarna med att cykla. Information ska spridas om 
när förändringar görs i cykelnätet för att göra det mer effektivt, säkert och tryggt samt om de regler som 
gäller när man cyklar. Dialogen mellan kommunen och medborgarna kan ske på stan, i hemmet, på 
arbetsplatser och på sociala medier med hjälp av av kommunens anställda cykelambassadörer (Lund 
kommun och Tyréns 2013:10–11). 

4.2.3.2.2 Fokusområden nummer två: Service för ökat cyklande
Fokusområde nummer två innebär att kommunen ska arbeta för att hålla en så god service som möjligt 
för att göra cykelresor attraktiva och tillgängliga. Är servicen god kommer fler välja att cykla. Exempel 
på förbättringsåtgärder gällande service som kommunen ska tillhandahålla är vägvisning, reseplanerare, 
kartor och information om vintervägunderhållning. Denna information ska finnas tillgänglig både i fysisk 
form, på internet och via cykelappar (Lund kommun och Tyréns 2013:12–15). 

4.2.3.2.3 Fokusområde nummer tre: Drift och underhåll
Ett välfungerande drift- och underhållssystem är av stor vikt vid människors val av transportmedel och 
även för att minska antalet olyckor. Vanliga olycksorsaker för cyklister i Lund är halt underlag, vintergrus 
som ej tagits hand om på våren samt dåligt underhåll av stadens cykelvägnät. Förbättrat underhåll av 
cykelbanorna innebär att asfaltera eller laga dem där det behövs. Cyklister ska enkelt kunna anmäla om 
en cykelbana är bristfällig via telefon eller online (Lund kommun 2013 och Tyréns:16–17).

4.2.3.2.4 Fokusområde nummer fyra: Utveckling av dagens cykelsystem
För att Lund ska fortsätta vara en attraktiv cykelstad behöver cykelnätet utvecklas och förbättras för att 
tillgodose de behov som uppstår. Olika cyklister har olika mål med sina cykelresor och det ska både 
vara möjligt att cykla på en snabb, enkel och gen väg för långväga cyklister och pendlare samt mer 
långsam cykling där resan är själva målet. Utvecklingen innefattar även satsningar på låsbara 
cykelparkeringar i strategiska lägen runt om staden och kommunen tillför extra resurser för att göra 
kopplingarna till kollektivtrafiken så god som möjligt med exempelvis service vid hållplatser och 
terminaler. För att locka fler att bli cyklister kan det krävas helt nya lösningar. Innan dessa genomförs i 
stor skala planerar kommunen att implementera dessa i mindre skala för att sedan utvärdera effekten av 
den nya lösningen. Ett exempel på detta är så kallade läplanteringar, där man tar hänsyn till det blåsiga 
klimatet i Skåne och anlägger vindskydd vid utsatta cykelvägar (Lund kommun och Tyréns 
2013:18–22).

4.2.3.2.5 Fokusområde nummer fem: Utveckling av den kommunala planeringen
Fokusområde nummer fem handlar om åtgärder vars syfte är att utveckla och förenkla 
cykelplaneringens planeringsprocess i Lund. Detta innebär att fokus ska riktas på rätt frågor så 
processen snabbas upp och nya förslag samt ideér kan förverkligas. När planer tas fram är det viktigt 
att de som arbetar med dem är väl insatta i cykelfrågor då det är en paradfråga för Lunds kommun. För 
att fortsätta vara den främsta cykelstaden i Sverige bör alla som arbetar inom den kommunala 
planerings- och förvaltningsprocessen verka för ett främjande av cykeln som transportslag. Att ligga i 
framkant innebär att man även bör ha ett internationellt perspektiv med god omvärldsbevakning och att 
forskning och utveckling om cykeln tas tillvara på och senare implementeras i det kommunala arbetet. 
Genom ett nära samarbete med de forskningsinstutitioner som finns i Lund underlättas detta arbete och 
god kompetens inom cykelfrågor säkras (Lund kommun och Tyréns 2013:24–26).

4.2.3.3 Övriga identifierade övergripande mål och strategier 
Övriga strategier har identifierats i Lunds övriga kommunala dokument gällande planering för cykel.

4.2.3.3.1 Mobilitet i en växande stad
Lund är en snabbt växande kommun och har som mål att bygga 1200 bostäder per år under 
översiktsplanens giltighetstid vilket motsvarar en befolkningsökning på cirka 2% var 12:e månad. 
Tätorten Lund beräknas ha en kapacitet att inrymma 75% av de planerade bostäderna. Kommunens 
strategi för den prognostiserade befolkningsökningen är att växa inifrån och ut genom förtätning, att 
satsa på specifika noder och stråk för stadsutveckling samt att kraftsamla i viktiga utvecklingsområden. 
År 2050 är kommunens mål att utsläppen av växthusgaser i kommunen ska vara i princip noll. 
Detta ska bland annat uppnås med att all trafikökning ska ske med klimatneutrala färdmedel såsom 
gång, cykel och kollektivtrafik (Lund kommun och Tyréns 2017b:5–6).
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Om biltrafiken ökar i samma takt som kommunens planerade befolkningstillväxt och framtida transporter 
sker på samma vis som idag kommer det att leda till ökad trängsel, ökade utsläpp av farliga avgaser 
och ökade bullerstörningar. Detta leder i slutändan till en stadsmiljö som är mindre attraktiv att vistas i. 
För att begränsa en sådan utveckling har kommunen ett ambitiöst mål om att all trafikökning ska ske 
genom klimatneutrala färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik. Liknande mål finns idag i 
storstäder som Oslo och Vancouver. Målet är att genom klok planering kunna nå målpunkter som 
arbetsplatser och service på kort tid. Genom att planera för ny bebyggelse i specifika fokusområden där 
det finns goda möjligheter till gång- och cykeltrafik kan scenariot med kraftigt ökad biltrafik undvikas. 
Utveckling av staden ska planeras vid bilsnåla fokuslägen med goda möjligheter till alternativa transporter 
där det är lätt att välja bort bilen för exempelvis cykeln (Lund kommun 2017b:41).

Att exploatera inom de beskrivna fokusområdena leder till ett minskat resbehov och skapar samtidigt 
förutsättningar för hållbart resande med attraktiva transportmedel. En sådan planering leder till minskad 
belastning på miljön, ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister, ökad trygghet och bättre folkhälsa 
vilket tillsammans skapar möjligheter till attraktiva boendemiljöer (Lund kommun, 2014:24–25, Lund 
kommun 2017b:24).

4.2.3.3.2 Förtätning 
I en tät stad kan efterfrågan och tillgängligheten för cykeltrafik bli så stor att efterfrågan för biltrafik 
sjunker. Genom detta kan mark som nyttjas av bilar tas i anspråk för att frigöra utrymme till mer 
angelägna yteffektiva ändamål. Lund kommun anser därför att förtätning är viktigt (Lund 2014:25). 
Lunds stad har stor potential till förtätning och staden är omgiven av högproducerande jordbruksmark 
som ej anses lämplig att exploatera. Lund ska därför växa främst genom förtätning så att utvecklingen 
sker på ett resurseffektivt och hållbart vis. Målet är att förtäta genom att blanda olika typer av bostäder 
med arbetsplatser, service, kultur och andra viktiga stadsfunktioner i ett och samma område. Den tätare 
och mer blandade staden motiveras även med att den ökar barns, äldres och funktionsvarierades 
möjligheter att röra sig, exempelvis med cykel, vilket leder till ökad social hållbarhet (Lund kommun 
2017b:23-24).

4.2.4 Gång och cykeltrafik
4.2.4.1 Mobility management
Mobility management innebär att man uppmuntrar användningen av hållbara färdmedel för att få 
resenären att ändra sitt beteende mot dem vilket leder till en mer effektiv användning av resurser. 
Ett av Sveriges första mobility managementkontor startades i Lund år 1998 vars uppgift då var att 
påverka invånarna att testa andra färdmedel än personbilen. Satsningen var en av de första i sitt slag 
och mobility management är idag så starkt etablerat i Lunds kommun att det knappt nämns explicit i 
kommunens kommunala dokument. Kommunens cykelstrategis första fokusområde handlar dock om 
dialog och hur man kan påverka människor att använda cykeln vilket kan ses som en del av mobility 
management. Mer information om detta finns i punkt 4.1.3.2.1. Dialog, påverkan och kommunikation. 
Arbetssättet mobility management har sedan det inleddes bidragit till flera att flera företag i Lund har 
kunnat expandera utan att stora väginvesteringar krävts (Lund kommun 2014:26).

4.2.4.2 Folkhälsa
Genom att främja fysisk aktivitet i vardagen bidrar Lund till en socialt hållbar utveckling. 
Folkhälsan förbättras av en befolkning i rörelse och i den funktionsblandade staden som Lund 
förespråkar skapas goda möjligheter till gång- och cykeltrafik vilket anses stärka folkhälsan i hela 
kommunen (Lund kommun 2017b:28,62). Tid anses centralt i den moderna lundensarens liv och 
genom ett modernt och effektivt transportsystem kan man få resenären att välja cykeln vilket är bra för 
individens hälsa. Hälsoaspekten kan också i sig påverka en människas transportval. Det finns en norm 
att man ska ta väl hand om sig själv och detta leder till att efterfrågan på hälsovänliga transportalternativ 
som cykling ökar (Lund kommun 2014:9).

4.2.4.3 Lundahoj
Inför arbetet med Lunds cykelstrategi kartlade Lunds kommun tillsammans med kommunerna i 
Helsingborg och Malmö samt Skånetrafiken möjligheterna för både regionala och lokala system med 
lånecyklar. Dessa lånecyklar ska kunna hämtas på en plats och lämnas på en annan och behöver 
finnas utplacerade på flera strategiska platser för att kunna nyttjas effektivt. I Lunds fall var den 
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huvudsakliga målgruppen långväga pendlare som kombinerar lånecyklar och kollektivtrafik (Lund 
kommun och Tyréns 2013:15).  
 
Idag finns det ett lånecykelsystem i Lund vid namn Lundahoj med 17 stationer runt om i staden. 
Startavgiften för att nyttja systemet är under våren 2018 är 75 kronor. Det är sen gratis att låna en 
cykel så länge den lämnas tillbaka vid en station inom 30 minuter. Efter tillbakalämning kan man välja 
att direkt låna om cykeln och således, i teorin, låna cykeln 46 gånger per dygn helt gratis. Väljer man 
att cykla längre än 30 minuter kostar den andra halvtimmen 10 kronor för att därefter gradvis öka i pris 
(Lundahoj u.å.).

4.2.5 Trafikstrategi
4.2.5.1 Infrastrukturomvandlingar & prioriteringar
Gatumiljöerna i Lund är idag till stor del anpassade efter bilisters förutsättningar. Ett behagligare 
trafikklimat för cyklister och andra trafikanter kan uppnås genom en omvandling av gator som idag har 
stor bildominans till boulevarder där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Genom att omvandla 
dessa gator till hastighetsanpassade boulevarder med grönska och eventuell förtätning skapas 
möjligheter för cyklister att ta sig fram på sina villkor. Detta förväntas leda till en ökad andel gång- och 
cykeltrafikanter vilket leder till att även den resterande biltrafiken kommer smidigt fram trots ett för dem 
minskat gaturum och sänkta hastigheter. Ett nät av boulevarder genom Lund anses underlätta för 
cyklister även utanför boulevarderna då framkomligheten ökar i hela staden (Lund kommun 2017b:42). 
Cykelbanor anses utöver boulevarder vara det mest effektiva sättet att skapa god framkomlighet och 
säkerhet för cyklister. Lund har redan ett gediget cykelbanenät och fortsatt utveckling av detta anses 
angeläget. Genom att medvetet prioritera cyklistens möjligheter, färdväg och upplevelse i planeringen 
och ta hänsyn till en bredd av olika sorters cyklar har Lund som mål att närma sig holländsk nivå på 
cyklandet. Holland anses som världens främsta cykelnation och är en inspirationskälla för Lunds 
cykelplanering (Lund kommun 2017b:42–43). 

Lund har en unik medeltida stadskärna som är viktig för stadens identitet. Genom att förstärka och 
tillgängliggöra centrum förväntas man locka människor som annars hade tagit bilen till service i mer 
perifera lägen. För att minska konflikten mellan cyklister och gångtrafikanter föreslås smala bilgator 
omvandlas till cykelgator med god framkomlighet (Lund kommun 2014:19).

4.2.5.2 Parkeringar
Parkeringsnormen för cyklar i Lund bör revideras med jämna mellanrum då utvecklingen och 
behovet för dessa kan ändras (Lund kommun 2017b:46). Kombinationen av kollektivtrafik och cykel 
tänks i framtiden kunna ersätta många av de resor som idag görs med bil genom anläggandet av goda 
låsbara cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser (Lund kommun och Tyréns 2013:18). 

Alla målpunkter i stadskärnan ska vara lätta att nå med cykel och det ska finnas gott om möjligheter till 
varierande parkeringsmöjligheter för olika sorters cyklar med möjlighet till allt från korttidsparkering vid ett 
snabbt ärende till långtidsparkering i anslutning till kollektivtrafiken. I Lunds kommunala cykelstrategi från 
2013 står det att en plan för cykelparkeringsgarage måste tas fram och att flera av de befintliga 
bilparkeringsgarage som finns i stadskärnan ska kompletteras med parkeringsmöjligheter för cyklar. 
Cykelparkeringar blir lätt stökiga och vissa lämnar cyklar de inte längre vill ha där. Skötseln av dessa 
parkeringar är därför viktig för en trivsam miljö och rutiner för att ta hand om kvarlämnade cyklar ska 
finnas (Lund kommun och Tyréns 2013:22). 
 
4.2.5.2.1 Cykelparkering och bygglov
Vid ansökan om bygglov för ny bebyggelse behöver den sökande idag redovisa hur bilparkering ska 
lösas i detalj medan bygglovsansökningarna oftast enbart anger antalet cykelparkeringar och inte 
specifik utformning eller placering. Detta gör det svårt att göra en god bedömning av cykelparkeringarna 
och Lunds kommun föreslår i sin cykelstrategi att liknande krav bör ställas för parkering av både cyklar 
och bilar vid ansökan om bygglov för att enklare kunna kontrollera att parkeringarna blir korrekta och 
tillräckliga i antal. För att öka byggherrars och fastighetsägares kunskap och vilja att uppföra goda 
cykelparkeringar vid exploatering av kvartersmark kan kommunen informera om exempel med goda 
lösningar (Lund kommun och Tyréns 2013:23).
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4.2.5.3 Regional arbetspendling
Hur resandet utvecklas i Lund påverkas i stor grad av hur övriga skånska kommuner väljer att planera 
för bebyggelse och trafiksystem samt av statliga regelverk och lagar. Lund hanterar många regionala 
arbetspendlare varje dag och det är viktigt att se även deras resa ur ett hela resan perspektiv. Främst 
handlar detta om goda möjligheter för byte mellan kollektivtrafikslag men även goda cykelbanor från 
centralstationen och att lånecyklar ska finnas tillgängliga för cykelresor inom tätorten (Lund kommun 
2014:22–23). Andra explicita åtgärder är planerandet och anläggandet av så kallade snabbcykelvägar. 
Dessa karakteriseras av hög framkomlighet för cyklister som har högre prioritet än övriga trafikanter vid 
korsningar. Ett nät av snabbcykelvägar anses underlätta cykelpendlig inom Lund och mellan närliggande 
städer som Burlöv, Staffanstorp samt storstaden Malmö (Lund kommun och Tyréns 2013:21).

4.2.5.4 Vind
Var femte cyklist i Lund upplever vind och blåst som ett stort problem. I samarbete med Lund universitet 
planerar kommunen därför att anlägga vindskydd genom läplantering utmed de mest utsatta 
cykelvägarna för att mildra detta problem. Detta kallas för läplantering och görs i samarbete med Lunds 
universitet och Lantbruksuniversitetet i Alnarp med syfte att underlätta för främst regional cykling men 
även för lokal (Lund kommun och Tyréns 2013:23).

4.2.5.5 Vinterväghållning
De vanligaste cykelolyckorna i Lund sker på grund av halt väglag eller att sand och grus ligger kvar på 
cykelbanorna efter vintervägunderhåll. Enligt Lunds policy för vinterväghållning är målbeskrivningen att 
cykelbanorna vintertid ska vara fria från lös snö, ej hala och ha en god framkomlighet (Lund kommun 
och Tyréns 2013:16). Vid snö och halka har kommunen ett strikt prioriteringssystem för att fördela sina 
resurser så effektivt som möjligt. Högsta prioritet i kommunen vid snöröjning har de stora cykelstråken 
som leder mot viktiga målpunkter och centrum tillsammans med huvudgator för kollektivtrafik. Målet är 
att dessa ska vara tillgängliga dygnet runt och snöröjning ska kunna påbörjas under dygnets alla 
timmar. När dessa är tillgängliga prioriterar kommunen i andra hand bland annat övriga större cykelstråk 
samt större bostadsgator eller gator utan kollektivtrafik. De minst trafikerade cykelbanorna är tillsammans 
med torgytor, gångbanor och lokalgator lägst prioriterade (Lund kommun 2018). Vilka cykelbanor som 
snöröjs och vilken prioritet de har ska tydligt framgå på de kommunala cykelkartorna och kommunens 
hemsida för att underlätta tillgängligheten/framkomligheten för cyklisterna (Lund kommun och Tyréns 
2013:13). Salt används sparsamt i Lund med tanke på miljön och på cykelbanorna används främst 
krossat och trumlat grus för att minimera risken för punkteringar (Lund kommun 2018).

Plogbladen löper i Lund två centimeter över marken för att inte skada plogen vilket lämnar kvar en liten 
del snö. Bäst resultat ges vid användandet av en sopsaltmaskin som har en plog och en borste fram 
och en behållare för saltlake bak. Dessa är dock stora och få cykelbanor i Lund erbjuder tillräcklig fri 
höjd för att ekipagen ska kunna framföras. Sopning av grus inleds vecka 10 och pågår till april (Lund 
kommun 2018).

4.2.5.6 Trygghet
Enligt LundaMatsIII mål ska andelen människor som upplever cykeltrafiken trygg öka varje år (Lund 
kommun 2014:11). Detta ska uppnås genom planeringen av en funktionsblandad stad som befolkas 
dygnet runt med hjälp av goda kommunikationer (Lund kommun 2017b:64). För att ett transportsystem 
ska vara attraktivt är det viktigt att det upplevs som tryggt vilket Lunds transportsystem förväntas göra 
tack vare de åtgärder som beskrivs i kommens cykeldokument (Lund kommun 2014:11).

4.2.5.7 Trafiksäkerhet
Lunds kommuns mål för trafiksäkerhet är att antalet döda och svårt skadade i trafiken ska minskas med 
25% till 2020 och 50% till 2030 med 2011 som basår (Lund kommun 2014:11).

Ett trafiksäkerhetsprogram har tagits fram med syfte att minska olyckorna och där har man identifierat 16 
huvudsakliga risker för cyklister i kommunen. Dessa risker delas in i olika underkategorier beroende på 
hur de ska lösas, dessa är:
• Förbättra trafiksituationen vid halka, exempelvis genom att justera kantstenar, säkra de planerade 
   spårvagnsspåren samt att förnya och förbättra vintervägunderhållet.
• Förbättra säkerheten för cyklister i trafiken, exempelvis genom att ge cyklister grönt ljus framför bilar
   i syfte att göra cyklisten mer synlig, ge cyklister företräde vid kommunens alla cykelöverfarter samt att  
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   med hjälp av fysiska hinder anpassa hastigheter i staden. 
• Säkrare cyklister och säker cykling vilket innebär att genom olika kampanjer påverka cyklister att 
   exempelvis använda reflexväst och hjälm samt minska onykter cykling (Lund kommun 2017a:10–11).

4.2.5.8 Barnpespektiv
Ett hållbart transportsystem i Lund ökar barn och ungdomars möjlighet till rörlighet i samhället och ett av 
Lunds transportpolitiska mål är att den fysiska tillgängligheten ska öka i kommunen, särskilt för barn och 
unga. Underlättande åtgärder för gång- och cykeltrafik gynnar de unga kraftigt då de ej kan ta sig fram 
med bil på egen hand (Lund kommun 2014:6,29). För att uppnå ett mer hållbart samhälle måste 
barnen och de unga involveras i omställningsprocessen. De unga anses ha stor möjlighet att förändra 
och förbättra både sina egna vanor och dem i deras närhet (Lund kommun 2014:11, 27). 
Lund kommun arbetar med att få fler barn och unga att gå eller cykla till skolan och har bland annat 
tagit fram ett webbaserat verktyg som hjälper till att samla in data om otrygga och osäkra punkter i 
närheten av skolor för att dessa sedan ska kunna åtgärdas (Lund kommun och Tyréns 2013:10).
Kultur och fritidsnämnden anser att ett fokus på barnsäker cykling är viktigt i hela kommunen men extra 
åtgärder görs även vid viktiga målpunkter såsom fritidsgårdar, idrottshallar, bibliotek och platser för 
kulturaktiviteter (Lund kommun och Tyréns 2013:47).

4.2.5.9 Jämställdhet
Varken LundamatsIII, eller Lunds cykelstrategi tar upp frågan om jämställdhet. Lunds kommande 
översiktsplan skriver att det vid förtätning är viktigt att inte enbart ta hänsyn till de ekonomiska 
perspektiven utan arbeta för en hållbar och jämställd tät stad (Lund kommun 2017b:48). Utöver detta 
fattade byggnadsnämnden i Lund år 2017 beslutet att översiktsplanen ska kompletteras med en 
jämställdhetsanalys (Lund kommun 2017b).

4.2.6 Miljö

4.2.6.1 Luftkvalitet
I Lund arbetar man med att minimera trafikens negativa påverkan på miljön såsom koldioxidutsläpp och 
luftföroreningar genom att planera för ett trafiksystem där kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken 
utgör stommen i trafiksystemet (Lund kommun, 2014:11). Genom att planera för en tät stad där mycket 
av transporterna kan ske utan utsläpp antas luftkvaliteten bli bättre (Lund kommun 2017b:38).

4.2.6.2 Buller
En ökad bilism skulle leda till ökade bullerproblem i Lund och således en mindre attraktiv stad. Genom 
att möjliggöra för bättre kollektiva-, gång-  och cykeltransporter så antas bullerproblemen inte öka trots 
en ökad befolkning (Lund kommun 2014:24). För att begränsa de framtida bullerproblemen planeras 
därför för att all ökning av transporter ska ske med fordon som bullrar mindre än traditionella bilar, till 
exempel elbilar och cyklar (Lund kommun, 2017b:41).

4.2.6.3 Barriärer
Bilar kräver mycket yta då vägar, parkeringar och skyddszoner tar mycket mark i anspråk vilket skapar 
barriärer i samhället. Genom att planera för ökad cyklism förväntas dessa barriärer minska (Lund 
kommun, 2014:7). Detta görs exempelvis genom att en del trafikleder som idag utgör barriärer i 
kommunen byggs om till stadsgator genom så kallad boulevardisering med mer plats för gång- och 
cykeltrafik vilket hjälper till att knyta samman staden (Lund kommun 2017b:24,26).
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4.3 Umeå kommun 
I detta avsnitt kommer Umeå kommuns arbete kring cykelplanering att undersökas. Översiktsplanen 
kommer studeras tillsammans med Fördjupning för Umeå då det är det dokumentet översiktsplanen 
hänvisar till för vidare läsning om många delar rörande cykelplanering inom tätorten. Även kommunens 
slutrapport för cykeltrafikprogram från år 2009 kommer att undersökas och övrig information gällande 
cykelplanering som återfinns på Umeå kommuns hemsida. Avsnittet är skrivet av författare Stenberg. 

4.3.1 Översiktsplan
Umeå kommun har under många år varit norra Sveriges tillväxtmotor. 
Nu strävar kommunen att år 2050 ha en befolkning på 200 000 invånare 
genom en hållbar tillväxt. Översiktsplanens intention är att skapa 
förutsättningar för en långsiktig utveckling för Umeå genom att skapa 
förutsättningar för framtida expansionsbehov samt en ökad attraktionskraft 
för ökad tillväxt (Umeå kommun 2017c:13). Arbetet för att kommunen ska 
nå dit innefattar stora infrastrukturförändringar, bebyggelseutveckling genom 
förtätning, skapande och utveckling av befintliga offentliga rum och parker 
inom staden samt att låta alla människor vara delaktiga i 
planeringsprocessen (Umeå kommun 2017c:15–17). 
 
Umeå kommuns översiktsplan från 1998 är den nu gällande 
översiktsplanen. Sedan den antogs har ett antal fördjupade översiktsplaner 
för olika områden i Umeå kommun tagits fram, däribland Fördjupning för 
Umeå som antogs år 2011. Denna fördjupade översiktsplan blev under 
2017 reviderad och var under utställning i november samma år, samtidigt 
som den nya översiktsplanen för Umeå var på utställning. Dessa dokument är de men nyast information 
och anses därför vara lämpligast att utgå ifrån i denna studie. 

4.3.2 Cykeltrafikprogram
År 2009 togs Umeå kommuns cykeltrafikprogram fram med målet att skapa förutsättningar för ett ökat 
användande och resande med cykel genom att säkerställa ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät. Kommunen vill se ett ökande av den samlade andelen gång och cyklister i staden från 
41% år 2006 till 65% (tillsammans med kollektivtrafik) år 2022. Allt arbete med cykelplanering utgår från 
den nationella nollvisionen och det är därmed viktigt att säkerställa trafiksäkerhetsåtgärder där det 
behövs för att cyklisterna ska känna sig trygga och ha god framkomlighet och tillgänglighet längs 
cykelinfrastrukturnätet (Umeå kommun 2009:5). 
 
I Umeås cykeltrafikprogram tas det även upp en nationell och en internationell förebild för utvecklingen 
av cykelinfrastrukturen och användandet av cykeln i staden. De har bland annat influerats av 
Groningen i Holland som med hjälp av förtätning inom en 5 kilometersradie från centrum skapar en 
tätare stad med kortare avstånd mellan målpunkter. De anser även att det är viktigt att prioritera gång-, 
cykel- och kollektivtrafik i staden och att försvåra för bilisters framkomlighet (Umeå kommun 2009:13). 
På nationell nivå influeras Umeå av Lund som är Sveriges mest cykeltäta stad. Även i Lund vill de främja 
användandet av cykeln och de har också satt en gräns på att utveckla staden inom en 5 
kilometersradie från centrum (Umeå kommun 2009:14). Detta har Umeå kommun tagit fasta på i sin 
utveckling och har även format en utav deras strategier för hållbar tillväxt.  

Bild 5. Umeå kommuns 
översiktsplan, utställningshandling
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4.3.3 Övergripande strategier och mål
Umeå kommun har i sin översiktsplan tagit fram sex strategier för att uppnå en hållbar tillväxt. Av dessa 
är det fem strategier som bidrar till god cykelplanering inom tätorten.  
 
“5-kilometersstaden- Den täta staden!” är den strategi som har störst påverkan på stadens 
cykelplanering och dess infrastruktur. Genom att fokusera på en ökad tillväxt genom förtätning i en fem 
kilometersradie från stadskärnan samt från universitetsområdet gynnas stadens gång- och cykelvägnät 
då det skapas korta geografiska avstånd mellan målpunkter. När det skapas korta avstånd mellan 
målpunkter inom staden utgör gång- och cykeltrafiken en konkurrens mot bilen samtidigt som den 
stärker jämställdhets- och integrationsperspektivet (Umeå kommun 2017c:15). 

Strategierna, “Mer stad! - Komplettering som vitaliserande kraft”, “Skapa hög täthet i nya stadsdelar” och 
“Tillväxt i kollektivtrafikstråk och omvandling av trafikleder” bidrar tillsammans till en tätare stad (Umeå 
kommun 2017c:16) och skapar därmed förutsättningar för ett sammanhängande gång- och cykelvägnät 
genom staden (Sveriges Kommuner och Landsting 2012:13) med korta geografiska avstånd mellan 
målpunkter.

Kommunen har även tagit fram en strategi, “Alla ska vara med!” som innebär att låta medborgarna 
medverka i planeringsprocessen för att stärka demokratin, jämställdheten och öppenheten mot dem. 
Genom en sådan planering kommer det offentliga rummet att få goda förutsättningar att anpassas till 
olika människors behov och på lika villkor (Umeå kommun 2017c:17). 

4.3.4 Gång och cykeltrafik
 
Gällande stadens gång- och cykelvägnät är målet att skapa gena, säkra och estetiskt tilltalande 
gång- och cykelvägar som är tillgängliga under årets alla årstider. Utvecklingen av huvudvägnätet för 
gång- och cykel följer strategin “5-kilometersstaden - Den täta staden!”. Tillsammans med arbetet om 
en tät stad kommer gång- och cykelvägnätet ge resenären tidsvinster gentemot andra transportmedel 
som exempelvis bilen (Umeå kommun 2017a:41). 

Att transportera sig genom att gå och cykla är de mest yteffektiva och hållbara transportsätten i 
samhället och bidrar till en förbättrad folkhälsa. I och med detta finns det grunder för att öka 
användandet av dem genom god planering (Umeå kommun 2009:12). För att gång- och cykelvägnätet 
ska leda till tidsvinster är det viktigt att hålla en hög standard för framkomlighet längs vägarna, här spelar 
exempelvis drift och underhåll, belysning, gena och raka sträckningar stor roll för att resenären ska ha 
en god cykelupplevelse (Umeå kommun 2017a:41). I Umeå är även 92% av cykelvägnätet separerat 
från biltrafiken (Umeå kommun 2018c) vilket enligt både Boverket (2013:48) och Trafikverket (2014:13) 
är positivt och bra för trafiksäkerheten. Dock så säger Boverket (2013:49) även att det kan vara bra att 
blanda trafikslagen med varandra där det går så länge det finns en hierarki i trafiken och håller hög 
trafiksäkerhet.

Det är i huvudsak arbetspendling och vid resor till skolan som cykeln används i Umeå (Umeå 
kommun 2009:17). För att öka andelen cyklande i Umeå krävs det att kommunen planerar för ett 
sammanhängande och säkert infrastrukturnät där trygghetskänslan är hög (Umeå kommun 2009:12) 
vilket kan uppnås genom god belysning samt god framkomlighet och prioritering i korsningar (Umeå 
kommun 2017a:41). Det är även viktigt att det finns goda parkeringsmöjligheter i anslutning till 
cykelvägarna vilket ställer krav på bra vägunderhållning både under sommartid och vintertid (Umeå 
kommun 2009:12).  

4.3.4.1 Mobility management 
Ett kommunalt arbete med mobility management innebär att kommunen vill förändra resenärers 
beteende från att i första hand använda bilen till att istället välja cykeln. Målet är att kommunen ska 
erbjuda resenären informativa tjänster och system som underlättar valet av hållbara transporter genom 
god information om olika transportmedels för- och nackdelar (Umeå kommun 2017a:51). 
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4.3.4.2 Folkhälsa
De två mest hållbara och yteffektivaste transportsätten för att ta sig mellan målpunkter är att 
promenera eller cykla. Att promenera och cykla är även fördelaktigt och bidrar till en ökad folkhälsa 
(Umeå kommun 2009:12). En förutsättning för ökad folkhälsa är att skapa sammanhängande nät av 
gång- och cykelvägar utan återvändsgränder samt att uppföra en tät och funktionsblandad bebyggelse 
för korta geografiska avstånd mellan målpunkter (Umeå kommun 2017c:20). Gång- och cykelvägnätet 
ska planeras för att inbjuda människor till rörelse och ett aktivt liv (Umeå kommun 2017c:68). Det är 
viktigt för alla målgrupper, men kanske främst för barn och ungdomar så de kan ta sig till och från 
skolan genom att promenera eller cykla istället för att bli skjutsade av sina föräldrar med bil (Umeå 
kommun 2017c:20). 

Bilen som transportmedel har en negativ effekt på folkhälsan då buller och dålig luftkvalitet leder till 
exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, stress och oro samt astma (Umeå kommun 2017a:20). Att välja 
hållbara transportmedel och lämna bilen hemma har en positiv påverkan på miljön då bullret minskas 
och luftkvaliteten förbättras vilket på sikt även leder till en positiv effekt på folkhälsan då luftkvaliteten och 
bullernivåerna minskar samt att fler människor rör på sig (Umeå kommun 2017a:20, Umeå kommun 
2017c:17). 

4.3.4.3 U-bike
Under hösten 2017 öppnades Umeås första lånecykelsystem som erbjuder uthyrning av elektriska 
lådcyklar via U-bike vid universitetsområdet (Umeå kommun 2018b). För att en resenär ska kunna låna 
en lådcykel via U-bike krävs det att man är medlem och är över 18 år gammal. Kostnaden varierar 
beroende på uthyrningens längd, men månadskostnaden för funktionen är 50 kronor. För övrig 
uthyrning är det gratis mellan den första till fjärde timmen och därefter ökar kostnaden med fem till tio 
kronor i timmen. Cyklarnas batteritid räcker upp till åtta timmar och kommunen sköter underhåll av 
cyklarna samt ser till att cyklarna är utrustade med dubbdäck under vintermånaderna för att underlätta 
framkomligheten (Umeå kommun 2018b). 

4.3.5 Trafikstrategi
Trafikstrategin för Umeå kommun anger hur kommunen långsiktigt ska främja ett hållbart transportsystem. 
Strategin ska ses ur ett helhetsperspektiv för att kunna uppnå Umeå kommuns tillväxtmål om att bli 200 
000 invånare år 2050 och förbättra luftkvaliteten. Trafikstrategin följer kommunens huvudsakliga 
strategier med att utveckla och expandera staden med en tät och sammanhållen stadsstruktur vilket 
minskar de geografiska avstånden och ger upphov till en omvandling av befintlig infrastruktur och 
utveckling av bättre gång- och cykelinfrastruktur (Umeå kommun 2017c:76). 

4.3.5.1 Infrastrukturomvandling och prioriteringar
För att Umeå ska kunna uppnå en bättre luftkvalitet, bättre miljö, sänka bullernivåerna och skapa en 
hållbar tillväxt i staden behöver kommunen genomföra ett paradigmskifte av den befintliga infrastrukturen 
i staden som berör både gång- cykel-, kollektiv- och övrig motortrafik (Umeå kommun 2017c:17). 

Arbetet med infrastrukturomvandlingen har ett stort fokus på att minska bilanvändandet inom staden, här 
är planeringen och utförandet av ringleden högt prioriterad för att minska bilanvändandet i staden då 
den kommer att utgöra stommen för Umeås övergripande huvudvägnät. Genomförandet av ringleden 
innebär att tung trafik leds utanför stadskärnan vilket möjliggör för förändringar av stadens 
parkeringspolitik samt att kommunen kan satsa på infrastrukturomvandlingar i staden genom att utveckla 
kollektivtrafikens stomlinjenät och gång- och cykelhuvudnät samt att förändra befolkningens
 beteenden (Umeå kommun 2017c:16-17) genom ett arbete med mobility management (Umeå 
kommun 2017a:51). Umeå kommun vill omvandla innerstadens större trafikleder till stadsgator där alla 
trafikanter, oskyddade som skyddade, prioriteras utifrån deras olika behov. Det handlar därmed om att 
väga bilister framkomlighet mot oskyddade trafikanters framkomlighet inom staden med hänsyn till 
trafikanternas trafiksäkerhet (Umeå kommun 2017a:48). 
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4.3.5.2 Parkeringar
I dagsläget råder det konkurrens om stadskärnans utrymme då bland annat infrastruktur och 
parkeringsplatser tar upp mycket markyta. Målet är att parkerings- och trafikstrategin tillsammans ska 
uppnå en tätare stad med bättre miljökvalitetet med hänsyn till luftkvalitet samt ett med transporteffektivt 
användande (Umeå kommun 2017a:53). Här är målsättningen att minska bilanvändningen i staden till 
förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik vägledande (Umeå kommun 2017a:57).

4.3.5.2.1 Cykelparkeringar 
År 2013 hade Umeå centrum cirka 1200 cykelparkeringsplatser. Kommunen menar att det då rådde 
brist på cykelparkeringar och att det behövdes anläggas 1000 nya cykelparkeringar i centrum för att 
tillfredsställa det rådande behovet med hänsyn till parkeringsnormen för cykel (Umeå kommun 
2013:10–11). En resa med cykel börjar och slutar alltid med en parkerad cykel. För att användandet av 
cykeln ska öka krävs det att det finns goda cykelparkeringsmöjligheter i anslutning till målpunkten och i 
direkt anslutning till cykelvägar och attraktiva gatunät. Vid planering för cykelparkeringsmöjligheter är det 
viktigt att erbjuda cykelställ i varierade former för att passa olika användares behov (Umeå 
kommun 2009:17, Umeå kommun 2013:10, 14). Det är inte bara i centrum det behövs ett utökat utbud 
av cykelparkeringar, det behövs framförallt vid andra större målpunkter utanför centrum samt vid 
kommunens kollektivtrafikstråk, flygplats och tågstationer för att möjliggöra kombinerade resor (Umeå 
kommun 2013:14). 

4.3.5.2.2 Park & Bike
Parkeringsstrategin syftar till att förbättra och öka användandet av cykeln genom att förflytta 
arbetsplatsparkeringar för bilar utanför stadskärnan och därifrån erbjuda “park & ride” och “park & bike” 
möjligheter (Umeå kommun 2017a:53, 55). Att erbjuda “Park & Bike” möjligheter vid dessa 
anläggningar är ett ekonomiskt alternativ för resenären och framförallt arbetspendlare som kan parkera 
utanför staden för en billigare kostnad och sedan cykla till arbetet (Umeå kommun 2013:38). 
En förutsättning för detta är att möjliggöra för goda kommunikationer för både cykel och kollektivtrafik 
till och från dessa platser så att resenären kan göra en kombinerad resa utifrån sina preferenser (Umeå 
kommun 2017a:53, 55). Vid dessa parkeringsplatser är det därför fördelaktigt att anlägga 
lånecykelsystem och cykelgarage för att underlätta och möjliggöra för kombinerade resor till olika 
målpunkter i staden (Umeå kommun 2013:31). 

4.3.5.2.3 Grönt parkeringsköp 
I och med den nya parkeringsstrategin uppkom ett alternativ med grönt parkeringsköp för 
fastighetsägare i Umeå. Syftet med ett grönt parkeringsköp är att fastighetsägaren kan få en reducering 
av den rådande parkeringsnormen gällande arbetsplatsparkering och behöver därmed inte uppföra lika 
många bilparkeringar i anslutning till fastigheten. Detta sker i utbyte mot att erbjuda transportalternativ 
som främjar kollektiv-, gång- och cykeltrafik (Umeå kommun 2013:14, Umeå kommun 2017a:54).  
 

4.3.5.3 Vägunderhåll
Det är kommunen som har ansvar över kommunala vägar och är därmed ansvariga för att se till att 
vägunderhållet håller hög standard för att det ska vara god framkomlighet och tillgängligt för alla under 
årets alla årstider (Sveriges Kommuner och Landsting 2010:38). Kostnaderna för Umeås vägunderhåll 
växer i och med att staden växer. Det är därför viktigt att avsätta ekonomiska medel för att kunna täcka 
dessa kostnader och bidra till en bättre luftmiljö under både sommartid och vintertid (Umeå kommun 
2013:18, Umeå kommun 2017a:48).   
 
Vägunderhållningen kan delas in i två kategorier; barmarksunderhållning och vinterväghållning. 
Barmarksunderhållning innebär att vägar och gator ska hållas städade och vara i gott skick för 
användaren. De ska besiktigas ur ett cykelperspektiv minst en gång per år för att kunna uppleva 
cyklistens känsla av sträckningen och därmed upptäcka bristningar. Åtgärder för sprickor och hål som 
uppstår ska utföras, röjning av grenar och sly, underhållssopning och god belysning är några av de 
funktioner som barmarksunderhållningen täcker (Umeå kommun 2009:23, 25).  
 
Vinterväghållningen är beroende av barmarksunderhållningen för att fungera så bra som möjligt. Om 
barmarksunderhållningen brister kan det senare påverka halkrisken och försvåra snöröjningen under 
vintertid (Umeå kommun 2009:23). I Umeå har man en hög standard på plogning av huvudvägnätet för 
cykel och snöröjs redan vid ett snödjup på två centimeter, övriga vägar snöröjs vid fem till åtta 
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centimeter. Huvudnätet för cykel prioriteras vid både halkbekämpning, isrivning och sandupptag, 
resterande gator tas om hand vid behov (Umeå kommun 2009:25). På kommunens hemsida skriver de 
att tester med sopsaltning utförs på utvalda gång- och cykelvägar mellan år 2015–2018 under 
vinterhalvåret då det råder risk för halka med målet om att erbjuda gång- och cyklister en högre 
standard och säkerhet längs gång- och cykelvägnätet (Umeå kommun 2018e).  

4.3.5.4 Trafiksäkerhet
Umeå följer nollvisionen som är Sveriges långsiktiga mål för trafiksäkerhet (Umeå kommun 2017a:50). 
Nollvisionen innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken (Trafikverket 2018). 
Cykeltrafikanter är oskyddade trafikanter och är den mest skadedrabbade gruppen i trafiken (Umeå 
kommun 2017a:50). År 2016 utgjorde cyklister 45% av de olyckor i Sverige där utfallet var att någon 
blev allvarligt skadad i trafiken (Trafikverket 2016:13). Mellan år 2007–2012 var det 54 personer i Umeå 
kommun som blev allvarligt skadade eller dödade i trafiken. I Umeå strävar man mot att reducera antalet 
allvarligt skadade eller dödade i trafiken med 39% från år 2007 till 2020 (Umeå kommun 2014:9). 
Enligt “Trafiksäkerhet i Umeå” skriver kommunen att antalet allvarligt skadade eller dödade i trafiken 
mellan 2007 till 2016 har reducerats från 72 till 23 personer (Umeå kommun u.å.) vilket tyder på att 
arbetet med den kommunala trafiksäkerheten har haft en positiv påverkan på samhället.  
 
I all trafikplanering ska oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet prioriteras framför andra 
trafikslag (Umeå kommun 2014:7). En förutsättning för en hög trafiksäkerhet hos resenären är att det 
ska kännas tryggt, trevligt och inbjudande att gå och cykla i Umeå (Umeå kommun 2017a:50). 
Trafiksäkerhetsaspekter ska tas med i alla planeringsskeden då trafiksäkerheten bland annat påverkar 
jämställdheten i staden (Umeå kommun 2014:14). För att uppnå detta är det viktigt att kommunen 
arbetar med förebyggande åtgärder för minskat antal skadade i trafiken (Umeå kommun 2017a:50). 
Kommunen arbetar bland annat med att säkra hastigheten där motorfordon och oskyddade 
trafikanter möts, att utforma gång- och cykelnät så det är anpassat för alla målgrupper, säkerställa 
god underhållning av infrastrukturen och att informera medborgarna i tidig ålder om trafiksäkerhet och 
utveckla deras trafikkunskap (Umeå kommun 2014:26). 
 
Vid utformning av stadsgator är det viktigt att väga bilens och de oskyddade trafikanternas 
framkomlighet mot varandra och säkerställa säkrade passager för de oskyddade trafikanterna. 
Det handlar om olika trafikanters prioritering vid olika platser (Umeå kommun 2017a:50). 

4.3.5.4.1 Trygghet 
Att skapa ett tryggt cykelnät i Umeå är viktigt både för ett ökat användande av cykeln men även för att 
öka trygghetskänslan hos befolkningen. Det är i första hand kvinnor som känner sig otrygga i staden. 
Anledningarna är många, men med hänsyn till cykelplanering handlar det om dåligt belysta cykelvägar, 
folktomma områden, tunnlar, viadukter och broar samt dåligt underhållna cykelvägar vid skogspartier. 
Otryggheten upplevs som störst på eftermiddagen från klockan 16.00 till nattens småtimmar runt klockan 
03.00 (Umeå kommun 2009:20).

Kommunen tar hjälp av översiktsplanens strategier “Mer stad” och “Satsa på offentliga rum och parker!” 
för att säkerställa en högre trygghetskänsla hos befolkningen genom förtätning och en satsning på 
offentliga rum där människor vill röra sig under hela året (Umeå kommun 2017c:16–17). Genom att 
förtäta staden ökar antalet blandade stadsmiljöer samt antalet människor i rörelse under dygnets alla 
timmar vilket bidrar till en ökad trygghetskänsla (Umeå kommun 2017a:18, Umeå kommun 
2017c:19–20).
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Diagram 6. Diagram över barns 
cykelresor. Källa: Umeå kommun

4.3.5.4.2 Barnperspektiv 
För att öka andelen barn och ungdomar som cyklar till skolan är det 
viktigt att kommunen utför 
åtgärder för en säkrare trafikmiljö i skolans närområde. År 2011 fick 
95% av barn och ungdomar mellan 10–15 år cykla till skolan själv. 
För att säkerställa och höja barn och ungdomars trafiksäkerhet 
erbjuder kommunen ett bidrag till skolorna om trafikutbildning för 
eleverna samt samarbeten med utvalda skolor för att tillsammans med 
eleverna höja trafikmiljön i skolans närområde genom att lyssna på 
vad barnen upplever som otryggt (Umeå kommun 2009:18). Genom 
att utföra dessa åtgärder stärks även övriga trafikanters säkerhet.  
 
Enligt Umeås cykeltrafikprogram (2009:18) görs även stora delar av 
barns cykelresor för att träffa vänner och släkt samt för att utföra fritidsaktiviteter. Detta innebär att det 
även är viktigt att säkerställa goda gång- och cykelvägar med hög säkerhet till dessa målpunkter för att 
barnen ska kunna cykla dit på egen hand. 

4.3.5.5 Tillgänglighet och jämställdhet
Umeå kommuns sex strategier för hållbar tillväxt som nämns i översiktsplan 2017 arbetar tillsammans 
mot ett mer jämställt samhälle genom målet om en tätare och mer funktionsblandad stad med goda 
gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, skapandet och utvecklingen av stadens offentliga rum samt att 
säkerställa att beslut om stadens utveckling sker med ett demokratiskt perspektiv där allmänheten bjuds 
in i beslutsprocessen (Umeå kommun, 2017c:15–17). 

Jämställdhetsperspektivet stärks genom att det skapas en funktionsblandad stad med olika bostadstyper 
vilket skapar förutsättningar för olika målgrupper att bosätta sig i olika delar av staden. I och med detta 
skapas även nya offentliga rum och mötesplatser vilket också skapar förutsättningar för ökad 
integration och trygghetskänsla i Umeå (Umeå kommun 2017c:68). Det är framförallt kvinnor som 
känner sig otrygga i stadens offentliga miljöer (Umeå kommun 2009:20) och inom cykelplaneringen är 
det därmed viktigt att utföra åtgärder som minskar otrygghetskänslan av att cykla på egen hand och 
genom det säkerställa ett mer jämställt och tryggt cykelvägnät. Mer information om trygghetsaspekten 
finns under punkt 4.2.5.4.1 Trygghet. 

Umeå stad ska vara tillgänglig för alla människor utifrån sina behov ska kunna röra sig inom staden 
(Umeå kommun 2017c:19). Genom att genomföra en omprioritering av stadens befintliga vägnät och 
istället planera för ett ökat och mer prioriterat cykelvägnät i takt med att Umeå förtätas ökar 
tillgängligheten för stadens befolkning då det möjliggör kortare geografiska avstånd mellan målpunkter 
(Umeå kommun 2017c:15, 76). I planeringen för cyklistens tillgänglighet i trafiken är det viktigt att även 
tänka på cyklistens framkomlighet längs cykelvägarna (Umeå kommun 2017c:19, 38). Framkomlighet i 
detta fall handlar exempelvis om cykelvägarnas bredd, prioritering i korsningar och belysning. 
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4.3.6 Miljö  

4.3.6.1 Luftkvalitet
En utav de största utmaningarna Umeå står inför är att förbättra stadskärnans luftkvalitét. 
En förutsättning för att säkerställa en god luftkvalitet inom staden är att förflytta biltrafiken ut från 
stadskärnan, därför är ringledens färdigställande prioriterad (Umeå kommun 2017a:20, 41, 49, Umeå 
kommun 2017c:39) vilket är en förutsättning i kommunens strategi “Tillväxt i kollektivtrafikstråk och 
omvandling av trafikleder” (Umeå kommun 2017c:16). Genom att färdigställa ringleden samt att flytta ut 
parkeringsplatser för arbetspendling utanför stadskärnan och därifrån möjliggöra för “Park & ride” samt 
“Park & bike” möjligheter skulle stadskärnans luftkvalitet förbättras och därmed säkerställs en god miljö 
för befolkningen och besökare (Umeå kommun 2017a:53, 55). 

4.3.6.2 Buller
Bullret uppstår som en konsekvens av den befintliga infrastrukturen som möjliggör för en hög 
trafikmängd. I och med kommunens strategi om förtätning, färdigställandet av ringleden och omvandling 
av stadens befintliga infrastruktur kan trafikbullret minskas. Bullret kommer att minska i och med att stora 
delar av trafiken leds ut ur staden (Umeå kommun 2017a:55) och ersättas med mer hållbara 
transportmedel som cykel och god kollektivtrafik (Umeå kommun 2017a:70). Det kvarstående bullret 
kommer att minska i och med bebyggelsen agerar bullerskydd för innergårdar och liknande (Umeå 
kommun 2017a:55). 

4.3.6.3 Barriärer
I Umeå utgörs huvudinfrastrukturen i staden av väg 363, E12 och gamla E4:an som är högt trafikerade 
(Umeå kommun 2017a:49). Dessa trafikleder är utrymmeskrävande, ger upphov till miljöproblem, 
skapar barriärer och oanvända restytor i staden (Umeå kommun 2017a:20). För att lösa problemen som 
trafiklederna medför strävar kommunen efter att omvandla den befintliga infrastrukturen i staden från att 
prioritera bilen till att prioritera gång- och cykelvägar, kollektivtrafik samt att förtäta staden längs med 
huvudvägnätet för kollektivtrafik (Umeå kommun 2017a:15). Genom att förtäta längs kollektivtrafiken 
skapas förutsättningar för befolkningen att välja hållbara transportmedel istället för att välja bilen (Umeå 
kommun 2017a:15) samt att det skapas korta geografiska avstånd mellan målpunkter i staden (Umeå 
kommun 2017c:15, 76). Omvandling av trafiklederna minskar barriäreffekten för de oskyddade 
trafikanterna. 
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5. Analys av fallstudie 

I detta kapitel ska vi ställa de olika fallen mot varandra och analysera fallens skillnader och likheter. 

5.1 Mål och strategier 
Både Lund och Umeå har som mål att städerna ska växa samtidigt som andelen bilanvändare ska 
minska. För att städerna ska uppnå en hållbar befolkningstillväxt har respektive stad tagit fram strategier 
och mål som liknar varandra. Den strategi som identifierats och lyfts tydligt i båda städernas respektive 
styrdokument är målet om att förtäta staden. Förtätning ligger till grund för att skapa en funktionsblandad 
stad med människor i rörelse samt korta geografiska avstånd inom staden som bidrar till bättre 
förutsättningar och ett ökat användande av gång-, cykel- samt kollektivtrafiknätet inom respektive stad. 
I och med att städerna strävar efter en förtätning är det viktigt att de tar hänsyn till hållbarhetsaspekterna 
i planeringsprocessen. Detta har respektive kommun gjort genom att främja gång-, cykel- och 
kollektivtrafiken i städerna då att de vill omvandla befintlig infrastruktur till så kallade 
boulevarder/stadsgator där dessa trafikanter prioriteras framför biltrafikanter. Genom att planera på 
detta sätt förväntas det få positiva effekter på städernas rådande miljösituationer med hänsyn till 
luftkvalitet, buller och barriäreffekter. 

I Lunds cykelstrategi återfinns två huvudstrategier för hur kommunen genom god service, drift och 
underhåll ska ge cyklisten de bästa möjligheterna för god framkomlighet och tillgänglighet under hela 
året. Här fokuserar de på att ge cyklisten god information om befintlig cykelinfrastruktur och arbetet runt 
det samt att se till att vägarna är tillgängliga och underhålls både under vinter- och sommartid. 
Umeå kommun har i sitt cykeltrafikprogram tagit upp hur vägunderhållet av det befintliga 
cykelinfrastrukturnätet ska fungera och hur vägunderhållet under sommar- och vintertid samverkar och 
underlättar för varandra. Det som skiljer sig mellan kommunerna är alltså hur de fokuserar på olika 
åtgärder för att förbättra servicen, drift och underhåll gällande cykelinfrastrukturen inom respektive 
kommun. 

Båda städerna har i sin planering influerats av andra städer som är ledande gällande cykelplanering. 
I Umeå har man influerats av cykelplanering från Groningen i Holland men även av Lund som är 
Sveriges mest cykeltäta stad. Efter att ha studerat dessa städer har Umeå valt att utveckla strategin 
“5-kilometersstaden - den täta staden!” då det utifrån de studerade städerna anses vara ett rimligt 
avstånd att cykla till centrum. Det är även inom den radien staden i huvudsak kommer att förtätas och 
utvecklas. Lund, som är Sveriges mest cykeltäta stad, har även de i sin planering influerats av 
framgångsrika cykelstäder runt om i världen för att förbättra stadens egna utveckling, däribland städer i 
Holland. 

En viktig strategi för båda städerna är att ta del av befolkningens åsikter i planeringen. 
Båda städerna har fokuserat på hur information om cykelplanering kan ske med medborgarna på olika 
sätt. Umeå kommun antyder även hur viktigt det är att medborgardialogen sker genom god demokrati, 
öppenhet och jämställdhet och Lund har dialog, påverkan och kommunikation som sitt första 
fokusområde i sin cykelstrategi. Tanken är att dialog mellan medborgarna och kommunen är viktig och 
ska ske på flera olika arenor.

5.2 Omvandling och nyttjande av infrastruktur
5.2.1 Boulevarder/stadsgator
Både Lund och Umeå planerar för en omvandling av sin befintliga infrastruktur och för ett nytt sätt att 
nyttja den på i framtiden. I Lund nämns boulevardisering; där man ska göra om vältrafikerade trafikleder 
till stadslika boulevarder där gång- och cykeltrafik prioriteras. I Umeå planerar de att omvandla 
innerstadens större trafikleder till stadsgator där alla trafikanter prioriteras efter deras behov vilket leder till 
att gång- och cyklister lättare kan ta sig fram. De strävar därmed mot samma mål.
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5.2.2 Parkering och ett hela resan perspektiv
I båda kommunerna är frågan om cykelparkering högt prioriterad. Umeå kommun ville 2013 nästan 
fördubbla antalet parkeringsplatser för cyklar i centrum och Lund kommun ville samma år skapa nya 
möjligheter för cyklister att nyttja bilisters befintliga parkeringshus. Båda städer nämner att parkering är 
viktigt i direkt närhet till viktiga målpunkter som kollektivtrafik, skolor och sjukhus. Man försöker med 
olika politiska styrmedel påverka antalet cykelparkeringar och kvaliteten på dessa. I Lund gör detta 
genom att sätta särskilda krav på cykelparkeringar vid bygglov. I Umeå görs detta genom så kallat grönt 
parkeringsköp vars syfte är att minska antalet parkeringsplatser för bilar till förmån för alternativa hållbara 
transportsätt samt att anlägga bilparkeringar utanför staden och möjliggöra för goda kommunikationer 
med cykel till dessa. Att de respektive kommunerna lägger stor vikt vid goda parkeringsplatser i 
närheten av viktiga målpunkter visar på en strävan mot ett hållbart resande genom ett hela resan 
perspektiv; det ska vara möjligt att ta cykeln till exempelvis tåget eller bussen i både Lund och Umeå.

5.2.3 Regional infrastrukturplanering
I Lund kommun planerar man för regional pendling med hjälp av cykeln genom att möjliggöra för att 
cykla mellan Lund och omkringliggande orter och städer. Detta ska ske genom ett väl utbyggt regionalt 
cykelnät där möjlighet ges att cykla fort och effektivt långa sträckor. Förutom detta planeras goda 
cykelparkeringsmöjligheter vid kollektivtrafikens större/viktiga noder för att möjliggöra att cykla till 
exempelvis tåget. Vid de viktiga knutpunkterna finns även Lånecykelstationer så resenärer ska kunna 
hyra en cykel för att därifrån kunna ta sig till sin slutdestination. I Umeå finns strategin Park & Bike 
vilket innebär att man ska kunna parkera sin bil i utkanten av staden för att därifrån kunna cykla till 
resans slutmål. Syftet med Park & Bike är att genom att förflytta parkeringar för arbetspendlare utanför 
centrum minska antalet bilar i området och därmed förbättra luftkvaliteten i staden. En förutsättning för 
detta är dock att erbjuda alternativa transportmedel från dessa parkeringsplatser för att kunna erbjuda ett 
hela resan perspektiv. Med Park & Bike erbjuds goda möjligheter till cykel med anslutande cykelgarage 
och parkeringar och en god cykelinfrastruktur till och från dessa områden in till centrum och andra 
målpunkter. Utöver detta planeras det för goda möjligheter till cykelparkering vid viktiga 
kollektivtrafikstråk. 

5.2.4 Trafikprioriteringar
Både Lund och Umeå vill se en framtid med en högre andel cyklister. För att uppnå detta planerar båda 
kommunerna för gena cykelstråk med så korta avstånd som möjligt mellan viktiga målpunkter. 
Cyklar ska vara prioriterade vid trafikljus i båda städer. Korta avstånd och gena cykelvägar anses vara 
det mest effektiva sättet att konkurrera med andra transportmedel såsom bilen. I Lund kommun vill de att 
alla som jobbar med planeringsfrågor ska verka för att främja cykeln som transportslag och kunskaper 
om cykelplanering värderas högt. För att försäkra sig om tillgången till denna kunskap finns det 
samarbeten med Lunds universitet och andra lärosäten i regionen. Även i Umeå är cykelplaneringen 
viktigt och i planeringen ska de oskyddade trafikanternas säkerhet och framkomlighet prioriteras framför 
andra trafikslag. De arbetar dock inte med olika lärosäten i regionen på samma sätt som i Lund vilket 
skulle kunna utvecklas då Umeå är en studentstad och kommunen går därmed eventuellt miste om 
kunskap inom området som finns på universitetet. 

Båda kommuner strävar dock efter att ligga i framkant när det kommer till cykelplanering med syftet att 
förbättra och utveckla det befintliga cykelvägnätet genom både nationell och internationell 
omvärldsbevakning.

5.2.5 Lånecykelsystem
I båda städerna finns det lånecykelsystem, om än i olika former. I Lund har de ett lånecykelsystem där 
resenären via systemet Lundahoj kan hyra en cykel för att transportera sig mellan olika målpunkter i 
staden. De har 17 olika stationer för Lundahoj där man kan hyra och lämna tillbaka cykeln runt om i 
staden och det finns även möjlighet att hyra cykeln och transportera sig till närliggande städer. I Umeå 
har utvecklingen med lånecykelsystemet inte kommit lika långt. Umeå har utvecklat ett lånecykelsystem 
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för lådcyklar vid universitetsområdet som kan lånas över dagen för olika typer av transporter. Städerna 
har därmed valt att erbjuda olika lånecykelsystem för olika ändamål och i olika utsträckningar. 

5.3 Trafiksäkerhet, trygghet, jämställdhet, hälsa och miljö
5.3.1 Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerheten för cyklar prioriteras av båda kommuner och beskrivs i respektive kommuns 
översiktsplan, cykelplaner och trafiksäkerhetsprogram, i Umeå beskrivs även en del i Fördjupning för 
Umeå. Båda arbetar mot den nationella nollvisionen; att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i 
trafiken. Båda städerna har tagit fram lokala/regionala mål för att uppnå nollvisionen. Lund har tagit fram 
ett mål om att halvera antalet omkomna cyklister i Lund mellan 2011 och 2030. I Umeå är målet att 
minska antalet allvarligt skadade eller dödade i trafiken med 39% mellan 2007 och 2020.  
 
Båda kommuner identifierar snö och halka som en stor risk för cyklister vintertid och väljer att 
prioritera snöröjning av de viktigaste cykelstråken högt även om förutsättningarna och mängd snö skiljer 
sig åt mellan städerna. Enligt SMHI visades det att det skiljer sig stort mellan antalet dagar som 
respektive stad har snö på marken med 25 dagar per år i Lund och 150 dagar i Umeå. 
Skillnaden mellan städerna tyder därmed på att de i Umeå borde prioritera och arbeta mer med 
vinterväghållningen än i Lund. Även övrigt underhåll spelar stor roll för trafiksäkerheten och här har 
respektive kommun system för att försäkra sig om att detta fungerar. I Umeå ska cykelvägnätet 
inspekteras varje år och i Lund ska allmänheten enkelt kunna anmäla slitage och fel på cykelvägarna för 
att detta snabbt ska kunna åtgärdas.

Båda kommuner arbetar även för att cykelvägnätet i sig ska vara säkert; man använder sig av 
liknande metoder som att ge cyklister företräde i korsningar för att göra dem mer synliga samt att väga 
de oskyddade trafikanternas säkerhet högt vid anläggningen av nya gator. I Lund utvecklas ett nät av 
snabbcykelvägar som är en del av en regional satsning; säkerheten på dessa torde vara hög och de 
kan jämföras med motorvägar för biltrafikanter. I Umeå satsas det på att utforma sammanhängande och 
gena cykelvägnät för ökad framkomlighet inom staden. Ett sammanhängande nät har en positiv 
påverkan på cykelanvändandet.  
 
Båda kommuner har även extra satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister i närheten av skolor 
och i Lunds kommunala dokument nämns även andra platser där barn ofta rör sig såsom fritidsgårdar 
och idrottsplatser som extra viktiga för trafiksäkerhetsåtgärder. I Umeå nämns inte att specifika 
säkerhetsåtgärder ska göras vid andra målpunkter, men det anses viktigt att säkerställa säkra gång- och 
cykelvägar för att barn ska kunna ta sig till bland annat släkt, vänner och fritidsaktiviteter.  

5.3.2 Trygghet
Att trafikanterna ska känna sig trygga när de nyttjar cykelsystemet anses viktigt i både Lund och Umeå. 
Genom att planera för en tät, funktionsblandad stad med liv och rörelse anses upplevelsen av 
trygghet kunna öka i respektive stad. Umeå kommun tar upp dåligt belysta cykelvägar, folktomma 
områden, tunnlar, viadukter och broar som platser med särskild risk för otrygghet som behöver 
åtgärdas. I Lund argumenterar man för att alla deras strategier tillsammans kommer leda till en tryggare 
miljö för cyklister.
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5.3.3 Jämställdhet
Planering för jämställdhet kan antas vara av yttersta vikt för båda kommuner, dock lyfter varken Lunds 
cykelstrategi eller LundaMatsIII jämställdhetsfrågan. Lunds Översiktsplan motiverar den täta staden med 
att en tät stad är mer jämställd men djupare analys saknas; arbetet med en jämställdhetsanalys av 
Översiktsplanen har inletts men finns för tillfället inte i Lund. Även i Umeå används jämställdhet som 
ett argument för att bygga en tät stad. Jämställdhetsperspektivet ställs ofta i förhållande till trygghet 
då kvinnor generellt upplever sig vara mer otrygga än män i staden. Att bygga en tät stad innebär att 
människor bor närmre varandra och att fler människor rör sig på olika platser under dygnets alla timmar 
vilket ökar trygghetskänslan. Även god belysning anses vara en förebyggande åtgärd för ökad 
jämställdhet och trygghet. Att prioritera gång- och cykeltrafik kan ses som jämställdhetsarbete då 
vägnätet nyttjas på samma villkor av kvinnor och män; oavsett social och ekonomisk bakgrund. 

5.3.4 Hälsa och miljö
Genom att främja och möjliggöra för goda gång- och cykelvägar i staden främjas även folkhälsan för 
stadens invånare då förutsättningar för fysisk aktivitet skapas. Att få befolkningen att välja hållbara 
transportmedel som cykeln främjar dels folkhälsan då fysisk aktivitet förebygger allvarliga sjukdomar, 
men det har även en positiv påverkan på stadens miljö i stort då det leder till minskad mängd utsläpp.  

I Lund har man nolltillväxt i biltrafiken som mål trots att staden växer kraftigt. I Umeå planerar man att 
leda ut en stor del av biltrafiken ut ur staden till den påbörjade ringleden utanför staden vilket leder till 
att lokala buller- och avgasproblem i stadskärnan minskar. Lund föreslår inga sådana större 
infrastrukturprojekt för bilar utan planen är att andelen bilister ska minska i takt med att det blir enklare 
att nyttja gång- cykel och kollektivtrafik. Båda kommuner har dock som mål att totalt minska andelen 
biltrafik för att förbättra luftkvaliteten, minska bullret och barriäreffekter som de stora trafiklederna idag 
utgör. Båda städerna strävar efter att omvandla större trafikleder till stadsliknande gator/boulevarder där 
gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför bilister vilket leder till en bättre stadsmiljö med lägre 
hastigheter, mindre buller och farliga utsläpp. Arbetet med planering för cykel motiveras generellt genom 
båda kommunernas dokument ofta med dess positiva påverkan på miljön både på lokal och global 
nivå.  
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6. Avslutning 

Slutsatsen och diskussionen svarar på frågeställningarna utifrån resultatet i analysen och forsknings- och 
områdesöversikten och diskuterar vad slutsatsen grundar sig i och vilka faktorer som har påverkat 
resultatet. I teoretisk återkoppling visar vi på vilket sätt teorierna hjälpt oss att tolka den insamlade 
informationen. Under begränsningar tar vi upp olika faktorer som kan ha begränsat studiens resultat. 

6.1 Slutsats & diskussion

6.1.1 Hur har de olika kommunerna valt att arbeta med främjandet av 
cykelplanering i sina respektive styrdokument?
 
Utifrån de utförda fallstudierna och den insamlade informationen i forsknings- och områdesöversikten 
kan det konstateras att båda kommunerna främjar en god kommunal cykelplanering där cyklister ska 
prioriteras i infrastrukturnätet. Båda kommunerna prioriterar cykeltrafiken i staden och har väl 
genomarbetade styrdokument med tydliga strategier för att uppnå sina mål. Respektive kommun har 
strategier som liknar varandra där cykelns olika fördelar tas upp och planer för en ökad användning av 
cykeln som transportmedel beskrivs. Båda kommuner behandlar de av forsknings- och 
områdesöversikten viktiga frågorna för en god cykelplanering såsom anläggandet av gena och snabba 
cykelvägar, god underhållning av vägar, trygghetsfrågor, bekvämlighetsfrågor, parkeringsmöjligheter och 
ett tydligt hela resan perspektiv. Att det nämns i respektive kommuns dokument behöver dock 
nödvändigtvis inte betyda att ett lika gediget arbete görs i båda kommuner gällande den faktiska fysiska 
planeringen för cykeln som transportmedel. Resultatet av studien tyder dock på att svenska städer, både 
i syd och norr, arbetar för att främja cykeln som ett hållbart transportmedel.  

Generellt liknar planeringen för cykeln som transportmedel varandra i de två kommunerna. 
Båda kommunerna följer samma lagstiftning samt att de tar hänsyn till och följer råden från Boverket och 
andra svenska myndigheter som Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Kommunerna arbetar exempelvis mot nollvisionen genom att skapa goda förutsättningar och prioritera 
cykeltrafikanterna i trafiksystemet. Arbetet med en god cykelplanering innebär även en positiv påverkan 
på faktorer som folkhälsa, jämställdhet och att det är yteffektivt vilket Boverket, Trafikverket och Sveriges 
Kommuner och Landsting tar upp i olika styrdokument. Detta sätter ett ramverk som kommunerna sedan 
måste följa. Hade någon av städerna legat i ett annat land hade ramverket troligen sett annorlunda ut 
och planeringen hade således skiljt sig mer åt mellan fallen.

Båda kommunerna har valt att inspireras av internationell cykelplanering från olika städer i Holland 
vilket visar sig genom att båda städerna bland annat har strategier som innefattar en tät stad med en väl 
utvecklad cykelinfrastruktur. I Umeå vill de förtäta och utveckla cykelvägnätet inom en 5-kilometersradie 
från stadskärnan medan man i Lund vill förtäta och utveckla den befintliga strukturen inifrån och ut vilket 
i praktiken betyder samma sak. Den internationella inspirationen är bra i syftet att ligga i framkant med 
den kommunala cykelplaneringen. I Umeå har kommunen även Lund som nationell förebild då Lund är 
Sveriges cykeltätaste stad, därmed är det inte konstigt att Umeå valt att inspireras av just dem i 
framtagandet av cykelstrategier och utvecklingen av deras cykelinfrastrukturnät. Att Umeå kommun hade 
Lund som nationell inspirationskälla för utformningen av den kommunala cykelplaneringen framkom 
under arbetets gång. Detta kan ha påverkat studiens resultat eftersom resultatet visar att det inte skiljer 
sig så mycket mellan respektive kommuns kommunala cykelplanering, vilket i detta fall inte är konstigt 
med tanke på Umeås inspirationskälla. Hade studien gjorts mellan två andra orter som inte inspireras 
av varandra hade förmodligen resultatet blivit annorlunda och större skillnader kunnat identifieras mellan 
respektive kommuns kommunala cykelplanering. 

En intressant iakttagelse mellan fallstudierna är att arbetet med jämställdhet får större plats i de 
studerade styrdokumenten från Umeås än de från Lund där jämställdhetsaspekten inte framkommer lika 
tydligt. Jämställdhetsarbetet tas genomgående upp som ett argument för en god cykelplanering i deras 
respektive styrdokument medan det i Lunds styrdokument inte nämns i samma omfattning. 
Lunds kommun har dock inlett arbetet med en jämställdhetsanalys för sin nya översiktsplan vilket tyder 
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på att jämställdhetsfrågan är prioriterad även i Lund.

6.1.2 Hur tar kommunerna hänsyn till olika hållbarhetsaspekter i 
förhållande till cykelplaneringen? 
Båda kommunerna arbetar aktivt mot att öka användningen av cykeln genom att utveckla stadens 
cykelinfrastruktur och säkerställa ett gent och sammanhängande cykelvägnät. Båda städerna arbetar 
med mobility management som en metod för att förändra människors beteende mot cykeln för att öka 
användandet av cykeln. I Lund har arbetet med mobility management pågått under en längre tidsperiod 
än i Umeå och i Lund har arbetet med det blivit så ingrott i planeringen att det knappt nämns i 
styrdokumenten medan det i Umeås styrdokument nämns och förklaras mer ingående. 

Kommunerna har som mål att omvandla stadens befintliga infrastruktur där främst de större 
trafiklederna planeras att omvandlas till stadsgator/boulevarder där cykeln får högre prioritet än bilen i 
respektive stad. I Umeå är en del av utmaningarna med detta att förflytta stora delar av bilisterna ut ur 
staden till den påbörjade ringleden med syftet att förbättra stadens luftkvalitet och minska bullernivåer. 
I Lund är cyklister redan den största trafikantgruppen i stadskärnan och kommunen vill öka andelen 
cykeltrafikanter ytterligare genom att säkerställa en god cykelplanering och planera för nolltillväxt av 
bilister i staden. Båda kommunerna anser dock att man genom att säkerställa en god kommunal 
cykelplanering kan minska användandet av bilen vilket har en positiv påverkan på miljön då det medför 
en mindre bullernivå, förbättrad luftmiljö och mindre barriäreffekter i infrastrukturen. 

För att arbetet med god cykelplanering ska bli så bra som möjligt utgår båda kommunerna från att 
förtäta staden. Lunds tätort avgränsas av högkvalitativ jordbruksmark och målet är att växa inåt vilket 
aldrig ger ett avstånd på mer än 5 kilometer från någon punkt i tätorten till stadskärnan. I Umeå vill de 
att staden ska växa inom en 5-kilometersradie från centrum men även utifrån samma radie från 
universitetsområdet. Genom förtätning möjliggörs korta geografiska avstånd inom staden vilket är positivt 
för cyklister men även för miljön i sin helhet då en ökad andel cyklister leder till ett minskat användande 
av bilen och mindre utsläpp vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

6.1.3 Vilken roll har klimatet i planeringen och användandet av cykeln?
Även om de utvalda städerna har förhållandevis stora skillnader i sitt klimat är skillnaden inte 
tillräckligt stor för att visa på specifika skillnader i planeringen för cykeln som transportmedel. I båda 
städerna kan det anses vara kallt att cykla vintertid och mer bekvämt under sommaren. Den största 
skillnaden som kan konstateras mellan städerna med hänsyn till klimat är vägunderhållet under 
vinterhalvåret. Båda städerna dock räknar med snö i varierad mängd och tidsaspekt under vinterhalvåret 
och har tagit fram liknande strategier för att säkerställa ett bra tillvägagångssätt att åtgärda de 
konsekvenser som snön medför med bland annat sandning, saltning och skottning av vägarna. 
En markant skillnad mellan de undersökta fallen är dock att man i Lund lämnar 2 centimeter snö mellan 
cykelbanan och plogen för att ej skada plogen. Detta hade troligtvis ej accepterats i Umeå som 
generellt har många fler dagar med snö per år. Forskningen visar att enbart 5 centimeter snö på 
cykelbanan leder till att många cyklister väljer att cykla på vägbanan istället vilket ställer krav på 
vintervägunderhållningen för att säkerställa en hög trafiksäkerhet.   

Även vind kan påverka den kommunala cykelplaneringen. I Lund visar undersökningar att var femte 
cyklist anser att vinden är ett stort problem och kommunen har därför inlett ett arbete med så kallade 
läplanteringar utmed vindutsatta cykelbanor. Något liknande exempel har inte hittats i Umeå vilket tyder 
på att planerarna i Lund har fått ta hänsyn till ett problem som ej finns eller anses lika stort i Umeå.

6.1.4 Teoretisk återkoppling
I studien har det varit tydligt att en god kommunal cykelplanering spelar stor roll för de undersökta 
kommunerna. Båda kommunerna utgår från ett arbete där förtätning och mobility management bidrar till 
kortare geografiska avstånd i staden samt att de båda städerna förhåller sig till en 5-kilometersradie från 
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stadskärnan. Här kan man se tydliga kopplingar till båda de teorier som beskrivs i avsnitt 2.3, teorin om 
planerat beteende och tidsgeografi. Teorin om planerat beteende appliceras i detta fall främst genom 
mobility management i och med att man i båda städerna genom en god cykelplanering och omvandling 
av den befintliga infrastrukturen vill förändra människors beteende angående cykeln och öka dess 
användande. Teorin om tidsgeografi menar att människan kommer att välja det snabbaste 
resealternativet för att nå en målpunkt vilket kommunerna planerar för att cykeln ska vara genom att 
fokusera på förtätning. Genom att bygga en tät stad med korta geografiska avstånd samtidigt som man 
omvandlar den befintliga infrastrukturen till cykelns fördel är kommunernas målsättning att fler kommer 
välja cykeln som transportmedel framför bilen. Att båda kommunerna arbetar med detta tillvägagångsätt 
för en god kommunal cykelplanering har även en positiv påverkan på miljön då ett ökat användande 
av cykeln och ett minskat användande av bilen leder till mindre utsläpp och en bättre luftkvalitet, mindre 
buller och mindre barriäreffekter. 

6.1.5 Begränsningar
Studien har gjorts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där de respektive kommunernas 
styrdokument har granskats. Analysen visar att arbetet mellan de två kommunerna, gällande de flesta 
punkter, liknar varandra i frågan om planering för cykeln som transportmedel. Att kommunerna har 
liknande styrdokument gällande cykelplanering betyder dock inte att skillnader inte finns i 
förverkligandet av dokumenten i planerna. Det är möjligt att befolkningens cykelvanor ser olika ut i Lund 
respektive Umeå och att vissa av de granskade dokumenten ej följs eller att de tolkas olika i de olika 
städerna. Detta är dock svårt att avgöra i denna studie då vi enbart fokuserat på att granska relevanta 
styrdokument som datakälla. Ytterligare ett faktum som begränsar studien är att en del av dokumenten 
som analyserats är flera år gamla och att de lokala förutsättningarna kan ha förändrats under denna tid. 
Den genomförda studien har uppnått arbetets syfte. Resultatet kunde dock ha sett annorlunda ut om 
den hade utförts med kompletterande metoder som exempelvis observation eller en kvantitativ analys. 
Det hade kunnat stärka studiens generaliserbarhet/tillförlitlighet då fler variabler hade kunnat tas med i 
slutsatsen.
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