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Teori
Villkor och förutsättningar

Nationella mål
Regering och riksdag har i många olika sammanhang understruket
vikten av att arbetet med olika vägtransportsystem även innefattar gång-
och cykeltrafiken och då i första hand inom tätbebyggt område. Detta
kommer till uttryck på olika sätt i de transportpolitiska- miljö- och
hälsomålen.

 I Nollvisionen och det trafiksäkra samhället, prop 1996/97:137
understryks vikten av att ”…ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem bl. a bör innefatta en
ökad cykeltrafik inom tätbebyggt område. Detta riskerar dock att medföra ett ökat antal
skadefall, vilket varken är förenligt med nollvisionen eller samhällets strävan att nå ett
långsiktigt hållbart vägtransportsystem. Därför bör döds- och skaderiskerna motverkas genom
i första hand lägre hastigheter i blandtrafik inom tätbebyggt område, separering av bil- och
gång- och cykeltrafik samt en hög användning av hjälm.”

I Transportpolitik för en hållbar utveckling, prop 1997/98:56 sägs också att ”… vi bör sträva
efter ett persontrafiksystem där bilen har sin plats men där det också finns goda
förutsättningar för en säker gång och cykeltrafik samt en effektiv och attraktiv kollektivtrafik,
som kan komplettera och ersätta bilen, inte minst för att ge människor utan tillgång till bil en
god transport- och livskvalité.”

Utifrån denna proposition fattade riksdagen i juni 1998 beslut om nya transportpolitiska
riktlinjer. Det övergripande målet är en samhällsekonomiskt och effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning  för alla berörda parter i landet. Innebörden är att
transportpolitiken skall bidra till en positiv utveckling socialt, kulturellt, ekonomiskt och
ekologiskt. Detta indelas i fem delmål:

♦ Tillgänglighet
♦ Transportkvalité
♦ Säker trafik
♦ God miljö
♦ Positiv regional balans
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Gång- och cykeltrafikens berörs i första hand av tillgängligheten, säker trafik och god miljö.

I propositionen Svenska Miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige (97/98:145 redovisas
den långsiktiga miljöpolitiken vilken innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Här redovisas 15 miljökvalitetsmål vilka är:
frisk luft, grundvatten av god kvalité, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker samt
hav i balans med levande kust och skärgård. Målet är också bara naturlig försurning, ingen
övergödning, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd
miljö. Vi skall också sträva efter en giftfri miljö, säker strålmiljö, skyddande ozonskikt och en
begränsad klimatpåverkan.

En ökad gång- och cykeltrafik får en positiv effekt på flera av de uppsatta
miljökvalitetsmålen. Vägverket har utifrån propositionen fått ett uppdrag av regeringen att ta
fram underlag till stöd för program och planer till ett arbete för en ökad gång- och cykeltrafik,
kollektivtrafik och begränsning av biltrafiken i Sveriges större städer fram till år 2010. I
regeringens regleringsbrev för budgetåret 2000 till Vägverket betonas också att ”Målet är att
andelen gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafikresor ska öka.” Vägverkets styrelse har
under år 2000 tagit initiativet till ett framtagande av en nationell cykelstrategi. Denna har två
huvudmål:

♦ Cykeltrafiken skall bli säkrare
♦ Cykeltrafikens andel av resorna skall öka

Den nationella cykelstrategin skall i första hand fungera som ett hjälpmedel och underlag i
arbetet med regionala cykelprogram. Den skall också visa på hur en ökad och säker
cykeltrafik kan uppnås. Strategin blir också ett verktyg i arbetet med att föra över resor från
bil till cykel och samtidigt behålla de som redan idag cyklar. För arbetet på nationell och
regional nivå har 5 insatsområden tagit fram:

§ Infrastruktur
§ Organisation
§ Kunskapsuppbyggnad
§ Kommunikation
§ Uppföljning

varav de två första anses ha högsta prioritet. Diagrammet på nästa sida visar de åtgärder som
föreslås i Vägverkets cykelstrategi och de rekommenderade insatsområdena för att en säker
och ökad cykeltrafik till förmån för goda transporter, miljö och hälsa skall uppnås .
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(Vägverket 2000:8, s 25)

Bland övriga organisationer som tagit beslut som på ett eller annat sätt berör cykeltrafik kan
nämnas:

Världshälsoorganisationen, som i september 1998 antog WHO 21 hälsomål
för det 21:a århundradet. Mål som: ungas hälsa, minska icke smittsamma
sjukdomar, ett hälsosammare leverne, multisektoriellt ansvar för folkhälsan
samt riktlinjer och strategier för hälsa för alla ligger i linje med en ökad och
säker cykeltrafik.

Den Nationella folkhälsokommittén har också under 1999 kommit med sex förslag till fysiska
aktiviteter, varav 2 berör gång- och cykelvägar. Mål 1, att vägen till skolan skall vara
trafiksäker så att barn utan risk kan gå och cykla dit; samt mål 4, alla ska ges möjlighet till
fysisk aktivitet i anslutning till bostaden genom att cykel- och gångvägar anläggs (Vägverket
2000:8, s 11-15).

Ökad
och
säker
cykeltrafik

Mål:

Transport
Miljö
Hälsa

Kommunikation

Infrastruktur

Organisation

Kunskaps-
uppbyggnad

Uppföljning

§ Föregå med gott exempel
§ Konsumentupplysning – säker cyklist
§ Ekonomiska stimulansåtgärder
§ Kampanjer

§ Fysiska åtgärder i infrastrukturen
§ Beslutsunderlag
§ Finansiering
§ Vägvisning
§ Cykelparkering
§ Hela resan
§ Drift och underhåll
§ Trafiklagstiftning

§ Cykelidéforum
§ Nationell samordnare
§ Regional samordnare

§ Kunskapsdatabas
§ Forskning och utveckling
§ Demonstrationsprojekt
§ Utbildning

§ Regionalt cykelbokslut
§ Nationellt cykelbokslut
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Regionala mål
Region Blekinge är sedan 1 januari 2001 en politisk plattform för frågor
om Blekinges utveckling. Detta forum har skapats i samarbete med
Länsstyrelsen i blekinge i syfte att stärka länets positiva utveckling och
tillväxt. Region Blekinge har genom beslut i december 2000 hos
regeringen ansökt om få bli så kallat försökslän för regional
självstyrelse. Region Blekinges prioriterade områden är:

• Infrastruktur/ kommunikationer
• Utbildning och kompetensförsörjning
• Internationellt och interregionalt samarbete inom Östersjöområdet och EU
• Turism och marknadsföring

I dagsläget är det E22-an och frågorna kring denna som är en av de viktigaste frågorna
(www.blekinge.se).

Kommunala mål
När det gäller Karlskrona kommuns syn på gång- och cykeltrafik framgår
det av Översiktsplanen att ”ett väl utbyggt gång och cykelnät och ett bra
kollektivtrafiknät inom kommunen innebär bättre förutsättningar för att
minska bilberoendet”(Karlskronas ÖP, aug. 2002 s.69 ).

”Planeringen för cykeltrafiken bör inriktas på nyttocykling och
cykelpendling, det vill säga cykelvägar som är gena, vindskyddade och
säkra”(Karlskronas ÖP, aug. 2002 s.45).

”Gång- och cykeltrafiknät mellan viktiga målpunkter såsom granskapscentra, större
arbetsplatser, skolor, bostadsområden, hållplatser etc. utvecklas ytterligare samt görs säkrare
och bekvämare. Området kring Vedeby och Kungsmarken bör särskilt utredas” (Karlskronas
ÖP, aug. 2002 s.56).

Lagstiftning
För cyklisten är det Fordonskungörelsen som reglerar hur utrustningen, i detta fall cykeln
skall vara beskaffad. En sådan regel är t.ex. att alla cyklar skall vara utrustade med effektiv
broms och ringklocka eller att cykeln vid färd i mörker skall vara försedd med: godkänd
belysning fram och bak (vit reflex fram och röd reflex bak), orange reflex åt sidorna eller
godkända däck av vitt reflekterande material.
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När det gäller beteendet, hur cyklisten uppför sig i trafiken är det Trafikkungörelsen som
gäller. Det finn ett 15-tal regler som föreskriver hur cyklisten är skyldig att bete sig i olika
situationer i trafiken. Detta är alltifrån vilka vägmärken som måste följas, att det inte är tillåtet
att cykla alkoholpåverkad till att cyklisten är skyldig att ha minst en hand på styret. Det tillhör
inte vanligheterna att cyklister döms för trafikförseelser, men om så sker är straffsatserna
böter från 300 kronor och uppåt (Våra vägar nr 5 aug 1999).

Organisationer och intressegrupper
Det finns ett stort antal föreningar och organisationer både centralt och lokalt
som på olika sätt arbetar för cykeltrafiken. Här kan nämnas NTF
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, som grundades 1934.
NTF är en oberoende trafiksäkerhetsorganisation som med sin breda folkliga
förankring arbetar för säker trafik, genom att förmedla kunskap, skapa opinion
och påverka attityder. Med ett 70-tal riksorganisationer, hundratals regionala
och lokala föreningar finns de representerade över hela landet (www.ntf.se).

Svenska cykelsällskapet (SCS) är en ideell organisation för alla cyklister. SCS
finns på 3 nivåer, riks-, distrikts- (län) och lokal (kommun, stad) och sysslar
med vardagscykling, trafiksäkerhet, miljöfrågor, cykelturism, cykelmotion
och tester med mera. Organisationen ger också ut en tidskrift med namnet Nya
Cykel Tidningen (www.svenska-cykelsällskapet.se).

En annan organisation är Cykelfrämjandet som med sitt motto Hälsa-
Säkerhet- Miljö inriktar sitt arbete på frågor som: Att hävda cyklisternas
intressen i trafiken och arbeta för miljö- och trafiksäkerhet bland annat genom
att samverka med myndigheter och planerare, samt att samarbeta
regionalt/lokalt (cirka 35 lokalkretsar) för att ta fram nya cykelleder.
Cykelfrämjandet informerar också om cyklisternas rättigheter och
skyldigheter i trafiken, motion och träning, utför trafikinspektioner, testar och
utser årets cykel samt korar årets cykelfrämjare (www.cykelframjandet.a.se).

Svenska Cykelförbundet är ett specialidrottsförbund som grundades år 1900
och består av tjugo distriktsförbund med cirka 250 föreningar. Det finns också
cirka 3.500 årslicensierade cyklister samt ett stort antal som tävlar med så
kallad engångslicens. Cykelförbundet arrangerar, administrerar och informerar
om tävlingar m.m. Arbetet riktar sig i första hand till tävlingscyklister, men
har naturligtvis betydelse för människors bild av cykeln som transportmedel
(www.svenska-cykelforbundet.se).



På två hjul i Karlskrona
22

Enligt TRÅD ska man i processen
alltid tar hänsyn till följande mål:

§ God trafiksäkerhet
§ Skydd mot miljöförstöringar
§ God tillgänglighet och

effektivitet
§ Användbarhet för

funktionshindrade
§ Låg och effektiv

resursanvändning
§ Omsorg om stadsmiljö
§ Beredskap för förändring
§ 
(Holmberg m fl. 1996 s 65)

Planeringsprocessen

Planeringsvillkor och förutsättningar
I planeringsprocessen bör inte cykelnätet behandlas som en enskild och oberoende fråga. I
arbetet måste hänsyn tas till samspelet mellan de olika trafikslagen liksom relationen till
omgivande miljö som befintlig och eventuell ny bebyggelse eller natur och vegetation. Det är
inte enbart de rent praktiska detaljerna som är viktiga. I själva processen finns det flera interna
och externa intressenter som till exempel kommunala organ, myndigheter, trafikanter och
allmänhet samt olika intresseorganisationer som vill eller bör delta. Därför bör
planeringsarbetet ske på ett sådant sätt att berörda parter får information och bereds möjlighet
att aktivt delta i processen.

Dagens trafiksystem är präglade av tidigare riktlinjer inom
trafikplaneringen. ”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn
till trafiksäkerhet” mer känd under namnet SCAFT-68 kan
sägas vara det första officiella planeringsverktyget för
översiktlig trafikplanering i Sverige. Den var i första hand en
normsamling för biltrafiksystemet vilket kom att påverka
cykeltrafiklösningarna i form av separering. Mycket av den
nyproduktion som kom till under 1960 och 70-talet har sin
grund i SCAFT, som gavs ut av Planverket 1968 (nuv.
Boverket). Förebilden till SCAFT är hämtad från stadsplanen
för Radburn utanför New York från år 1928, men idéerna
hade tillämpats tidigare. Exempel på detta finns i Stockholms
femtiotalsförorter. I sitt arbete ”Ett attraktivt cykelvägnät”
från 1979 anser Oscarsson och Rozenbach att stadsdelarna
Blackeberg och Västertorp redan på fyrtiotalet försågs med
separerade cykelvägnät (Bergman, 1994, s 20).

Då SCAFT främst var inriktad på nyproduktion fick den en uppföljare i TRÅD1982. Denna
följdes av en remissutgåva 1992 Trafikråd –Handbok för omsorg om trafik och bebyggelse i
städer och tätorter. Grundtanken är att trafik- och bebyggelseplaneringen skall uppnå en för
samhället hållbar utveckling (Holmberg m fl, 1996, s 65).

Genom att ta hjälp av 3 olika analysmodeller kan arbetet underlättas. De olika modellerna
benämns : Trafiknätsmodellen, Markanvändningsmodellen och Livsrumsmodellen.
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Trafiknätsmodellen – illustrerar de olika trafikslagens förflyttningsvägar.

Markanvändningsmodellen – som ger information om olika områdens funktioner,
avgränsningar och innehåll.

Livsrumsmodellen – som delar in staden/tätorten i 3 olika rum med olika krav och anspråk
från för aktörerna.

Det händer att åtgärder för att uppnå målen skapar en konfliktsituation. Därför har en
tregradig bedömningskala: god, mindre god och låg kvalitetsnivå framtagits (ibid., s 66-69).

Frirum

Mjuktrafikrum

TransportrumF+M M+T

Farligt gods                          Bilnät                     Kollektivnät             GC-nät

bostäder

centrum
Sjukhus
arbetsområde

Bostäder
högskola

bostäder

bostäder
arbete

arbete

bo
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Rekommendationen i TRÅD är att man bör
hålla sig till 4 planeringsprinciper

§ Lokalisera bebyggelse och
verksamheter

§ Organisera bebyggelse och
verksamheter i grannskap

§ Differentiera biltrafiknäten i huvud
och lokalnät

§ Separera gång och cykeltrafiken
(Holmberg m fl. 1996 s 69)

Planeringsprocessens sju steg enligt
Lugna gatan är:

1. Målsättning med arbetet
2. Analys av trafiknätet
3. Utformning av metod och

konsekvensbeskrivning
4. Prioriteringsordning och tidsplan för

utbyggnad
5. Praktisk utformning
6. Genomförande
7. Utvärdering
(Svenska Kommunförbundet 1998)

Andra verktyg som används i trafikplaneringen är ARGUS
–allmänna råd om gators utformning och standard, VU94 –
vägutformning 94 och Lugna gatan, utgiven av Svenska
kommunförbundet 1998 som kommit till för att underlätta
för kommunerna då ovanstående handböcker började bli
inaktuella. Lugna Gatan som delvis ersatte TRÅD saknar
dock en heltäckande behandling av frågor som rör
tätortsmiljöer (Holmberg m fl. 1996 s 64ff).

Under senare tid har ett samarbetsprojekt bildats mellan Vägverket och Svenska
Kommunförbundet med representanter från Boverket. Syftet är att ta fram en handbok för
hantering av trafikfrågor i tätort TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad) samt en
utformningsanvisning, VGU (Vägars och Gators Utformning). Tanken är att handboken
TRAST skall vidareutveckla de nya tankar och synsätt som behandlas i Boverkets skrift
Stadsplanera som gavs ut 2002. Här talas det om att kunna hantera de små problemen utan att
förlora helhetssynen, att se och arbeta gränsöverskridande med hjälp av nya tankesätt
(www.vv.se,2003).

Förutsättningarna för arbetet med cykeltrafik kan vara väldigt olika från plats till plats.
Faktorer som påverkar arbetet är till exempel ortens storlek, utformning, geografiska och
topografiska förhållanden. Är det platt eller kuperat kanske mycke vatten i form av sjöar eller
kanaler. Hur staden har vuxit fram om den är tät eller gles. Är det en gammal ort kan gatorna
vara smalare. Kommunikationsnätets struktur är viktig och kan både vara länk men också
barriär. Bebyggelsens struktur och ålder samt samspel är också en viktig förutsättning. En del
städer har olika typer av bevarandevärd bebyggelse eller bebyggelsestruktur som kan försvåra
ytterliggare. Det är därför viktigt att redan från början ha goda kunskaper om vilka
förutsättningar som gäller för varje enskild ort innan arbetet påbörjas.

Inom planeringsarbetet är det inte ovanligt att ett
förnyelseprojekt uppkommer som en följd av ett specifikt
trafikproblem. I en sådan situation blir det gärna endast den
vägsträcka där problemet uppstått som åtgärdas. Ofta
handlar det om någon form av trafiksäkerhetsåtgärd. Ett
annat tillfälle är när en kommun bygger ut fjärrvärmenätet
eller byter ledningar. Dessa cykelvägar placeras utifrån
principen ”när vi ändå gräver” och inte utifrån cyklisternas
behov. För att inte tappa bort helhetssynen i
planeringsprocessen beskriver  Lugna gatan en metod där
arbetet indelas i sju steg.
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Kvalitetsmål
I arbetet med förnyelse eller förändring av ett cykelnät är
det viktigt att inte falla i fällan och stanna vid ett
specifikt problem eller en plats och försöka lösa det för
stunden uppkomna problemet. I Lugna gatan talas det om
vikten av att inte bara lösa ett lokalt uppkommet problem
utan vid varje tillfälle ställa sig frågan ”Hur vill vi – med
hänsyn till alla anspråk – att den här gatan ska fungera
och se ut?” Därför kan det vara bra att från början sätt
upp ett antal kvalitetskrav eventuellt med en
värdegradering eller prioritering. I Lugna Gatan har
gjorts en indelning på 5 kvalitetsanspråk och 3
planeringsvillkor.

I mitt arbete vill jag inrikta mig på 5 kvalitetsmål, till
viss del hämtade från Lugna Gatan men också med
inspiration från Umeås Cykelprogram som beskrivs
närmare längre fram under Goda exempel.
Kvalitetsmålen i oprioriterad ordning är:

♦ Trafiksäkerhet och vägstandard
♦ Upplevd trygghet
♦ Tillgänglighet
♦ Trevnad
♦ Mer och fler cyklister

När det gäller kvalitetsmålen kan en åtgärd med avsikt på ett speciellt kvalitetsmål naturligtvis
påverka ett annat kvalitetsmål positiv men också i vissa fall negativt. Det är därför viktigt att
väga olika åtgärder mot varandra och de olika kvalitetsmålen. I detta arbete beskrivs och
behandlas alla kvalitetsmål var för sig, och någon diskussion om hur olika åtgärder i
cykelvägnätet effektuerar ett annat kvalitetsmål positivt eller negativt förs inte. Vilka olika
valmöjligheter till förändring som finns för respektive kvalitetsmål redovisas inte heller utan
de som tas upp eller beskrivs är endast exempel på åtgärdsalternativ. På följande sidor ges en
mera utförlig beskrivning av de olika kvalitetsmålen.

Kvalitetsanspråk enligt Lugna Gatan

§ Trafiksäkerhet och trygghet
§ Framkomlighet och tillgänglighet
§ Orienterbarhet och tydlighet
§ Miljöskydd och kretsloppsanpassning
§ Estetik och gestaltning

(Svenska Kommunförbundet 1998)

Planeringsvillkor enligt Lugna Gatan

§ Delaktighet och förankring
§ Kostnad och effektivitet
§ Resurshushållning och

bevarandeintressen

(Svenska Kommunförbundet 1998)
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Ett traditionellt vägräcke separerar cyklisterna från
bilisterna längs infartsleden till Karlskrona

Trafiksäkerhet och standard
Trafiksäkerhet är det kvalitetsmål som är den egentliga orsaken till att gång- och cykelvägar
började anläggas i Sverige. Genom att separera de oskyddade trafikanterna från de betydligt
hårdare och snabbare bilarna skulle antalet olyckor och framför allt döda och skadade i
trafiken drastiskt sänkas. Med en ökande mängd bilister blir situationen för de oskyddade
trafikanterna och då speciellt grupper som barn, äldre och funktionshindrade särskilt riskfylld.
Målet om en noll vision inom trafiken medför ett aktivt arbete med olika åtgärder för att
minska antalet konfliksituationer.

Varje år skördar trafiken många människoliv och många skadas med men för livet som följd.
Antalet människor som dödas i trafiken på ett år motsvarar jämförelsevis ca: 4 fulla dc9-or
som störtat och alla passagerarna omkommer. Sådana siffror hade aldrig accepterats om det
gällt flygsäkerhet. Vi har tyvärr vant oss vid och mer eller mindre accepterat att vägtrafiken
kostar liv i form av döda eller svårt skadade. Det råder en stor ojämlikhet mellan de olika
vägtrafikanterna. Risken att skadas eller dödas som fotgängare eller cyklist är många gånger
större än för bilförare eller passagerare.

De siffror som redovisas på olyckor och skadade är bara toppen av ett isberg. Situationer som
uppstår på grund av farliga beteenden eller missförstånd men som slutar turligt är många och
syns inte i statistiken men skapar
rädsla och frustration. Föräldrar får
ångest när deras barn rör sig längs
deras bostadsgata och riskerar att
skadas eller dödas av vårdslösa
bilister. Många gamla människor
vågar inte ge sig ut med rädsla för
den intensiva trafiken.

Forskningen har de senaste åren nått
långt när det gäller att påvisa och
mäta problem och risker i trafiken.
Det finns flera bra exempel där
olika åtgärder medfört en
förbättring av  trafiksäkerheten i
olika konfliktsituationer. (Jonsson
Anders, 1996)
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Är det rimligt att begära att alla trafikanter skall kunna färdas med samma rättigheter i
trafiken eller måste cyklister och fotgängare underordna sig bilarna? De åtgärder som i
nuläget vidtas för att öka trafiksäkerheten kan enligt Lugna Gatans metod indelas i fyra olika
kategorier. Därtill kommer åtgärder som syftar till förbättringar i för de övriga kvalitetsmålen
som bidrar med positiva effekter för trafiksäkerheten som till exempel god orienterbarhet och
tillgänglighet.

Utformningen av separerade cykelvägar är olika från plats till plats. Några exempel är kantsten,
plantering, heldragen linje eller moderna vajerräcken.
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Damcykel med lågt insteg

Övergripande åtgärder i
planeringsarbetet
Till exempel genom en
medveten styrning i
placeringen av buss-
hållplatser, lekplatser, skolor
m.m. så att antalet
konfliktpunkter minimeras.
Åtgärder som främjar en
minskad användning av bilen
som transportmedel till
exempel. förbättringar av
kollektivtrafiken.

Detaljåtgärder i trafik-
planeringsarbetet
Åtgärder i form av fysiska
begränsningar av bilarnas
hastighet. Olika åtgärder i
trafiknätet i form av
separering av trafikslagen,
planskilda korsningar och
andra rent fysiska åtgärder i
trafiknätet.

Utformningen av cykeln
Att alla cyklar är utrustade
med fungerande bromsar,
belysning och reflexer så att
de kan framföras på ett för
cyklisten betryggande sätt.

Skyddsutrustning för
cyklisten.
Att få fler cyklister att
använda cykelhjälm under
cykelturen.

Det är viktigt med ett bra samspel i trafiken

Exempel på detaljåtgärder från Trollhättan

(www.svenskacykelhjalmsgruppen.nu, 2003)
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Snöröjningen av cykelvägarna påverkar
säkerheten

Hur går det när vägen är blockerad av
högvatten?

En viktig detalj för trafiksäkerheten är cykelvägnätets beläggningsstandard. Med standard
menas vägbanans material och dess kvalité. Standarden varierar utifrån ålder och markens
grundförhållanden men framför allt beroende på löpande underhåll. En stor del av
cykelolyckorna beror just på brister i underhållet (Vejdirektoratet 2000, s118ff).

Utgångspunkten är att en cykel skall kunna framföras i en hastighet av 15-20 km/h. En cyklist
som tvingas rikta sin uppmärksamhet mot vägbanan för att undvika håligheter eller andra
skador är naturligtvis inte lika observant på medtrafikanterna runtomkring. Detta kan leda till
missförstånd med i värsta fall olyckstillbud som följd. De vanligaste problemen i
beläggningsstandarden är nivåskillnader, brunnslock eller skador i form av gropar, sprickor
och vattensamlingar. (ibid,s12).

På sträckor där cykelvägen går genom vegetation, kan denna också orsaka begränsningar i
framkomligheten. Därför är det viktigt att hålla efter sly och vårda växtligheten i anslutning
till cykelvägarna. Om standarden är för dålig finns risken att cyklisterna väljer en alternativ
färdväg som är mer bekväm, men sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt eller avstår från att cykla.
Därför är ett kontinuerligt underhåll av cykelvägarna av stort värde(Umeå kommun 2000, s
28).

Nätets linjeföring har också betydelse för trafiksäkerheten, standarden samt tillgängligheten.
Genom att anpassa cykelvägnätet till terrängen och övriga trafiknät kan antalet
konfliktpunkter minimeras. Åtgärder som till exempel fartdämpande hinder för cyklister vid
kritiska punkter som korsning mellan bilar och cyklister i nedförslut behöver då inte
användas. I stället kan cyklisten upprätthålla sin fart och utnyttja fördelen av en eventuell
nerförsbacke(Vejdirektoratet 2000, s78).
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Upplevd trygghet
Upplevd trygghet kan vid en första anblick leda tankarna till trafiksäkerhet, men avser
cyklistens upplevelse av att kunna cykla längs en sträcka utan att hot om fysisk våld
föreligger. Upplevd trygghet innebär naturligtvis också att känslan av att cykelfärden är så
säker att jag inte riskerar att bli påkörd av en bil eller köra omkull på grund av undermålig
vägkvalité. Åtgärder för att komma tillrätta med sådana problem kommer in under
trafiksäkerhet och vägstandard.

Under upplevd trygghet vill jag belysa problemet om jag som cyklist ”vågar” cykla en
speciell väg. Var är cykelvägarna lokaliserade i förhållande till bilvägar, parker, bebyggelse
och viktiga målpunkter? Det kanske inte finns någon belysning längs sträckan och jag som
skall cykla tillbaka efter mörkrets inbrott.

Många och då främst kvinnor upplever en olustkänsla när de kvällstid färdas längs en väg som
saknar eller har bristfällig belysning. Vägen kan också gå genom ett ensligt parti eller där
bebyggelsen är gles eller saknas helt. En tredje faktor är när vegetationen är tät och
påträngande och hindrar sikten framåt. Människan är sådan att hon upplever en större trygghet
om det finns fler människor i rörelse där hon vistas. Många föräldrar föredrar att skjutsa sina
barn till och från skolan, träningen eller andra fritidsaktiviteter just på grund av att de anser
färdvägen osäker ur upplevd trygghet eller trafiksäkerhetsperspektiv (Listerborn, 2000, s 11).

Ensliga lägen och miljöer med dåliga överblicksmöjligheter ger otrygg miljö. På nästa sida
följer några exempel på egenskaper och miljöer som gör vissa platser mer skrämmande för en
cyklist(Listerborn,2000, s 54).

Många avstår att cykla längs Saltsjöbaden
efter mörkrets inbrott därför att belysning
saknas

Hur upplevs tunneln under järnvägen när det
är mörkt ?
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Cykelvägar med ensligt läge kan nattetid kännas otrygga som vid övningsbanan efter Battericentralen
mot Lindesnäs eller vid gång- och cykelbron över järnvägsspåret norr om Dynapac/Metso

• Mörka och täta skogspartier eller ensligt belägna vägsträckor

• Platser med dålig eller obefintlig belysning under den mörka årstiden

• Långa och mörka cykeltunnlar med dålig sikt igenom eller med slussar som kräver att
cyklisten stiger av cykeln för att kunna passera.

• Institutionsområden eller stadsdelar som dagtid sjuder av liv och på kvällstid förvandlas
till öde zoner.

• Baksidor och mellanrum i staden

• Trafikseparering kan i olyckliga fall leda till otrygghet för de oskyddade trafikanterna.

En viktig del av den upplevda tryggheten är också möjligheten att parkera eller förvara
fordonet, alltså cykeln på ett tryggt sätt så att jag vet att den finns kvar när jag skall företa
återresan. Att komma tillbaka till sin cykel och konstatera att den utsatts för sabotage eller till
och med är stulen skapar otrygghet och kan få till följd att nästa gång får cykeln stå kvar
hemma till förmån för bilen. För detta problem finns det flera olika åtgärder beroende på
ortens storlek och mängden cyklister. Oftast räcker det med enkla konstruktioner där cykeln
kan låsas fast eller låsas in. Platsen bör var väl synlig och upplyst nattetid. Lokalisering vid
viktiga målpunkter som buss- eller tågstation, fritidsanläggningar, centrum m.m. är att
föredra(Vejdirektoratet, 2000 s 108).
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Den vanligaste formen är
enkla cykelställ men räcker
det ?

Väderskyddat men kanske
för undangömt

Låst förvaring om cykeln
skall stå kvar under en
längre tid är en bra lösnig

Här följer några förslag på insatser som kan bidra till att både gammal och ung kan känna sig
trygg när de färdas längs stadens cykelvägnät?

• Genom kontinuerlig genomgång av det befintliga cykelnätet från synvinkeln upplevd
trygghet för alla

• Bra rutiner för underhåll av belysning

• Att vid nybyggnation och exploatering vara medveten om begreppet ”upplevd trygghet”
och undvika lösningar som skapar en negativ effekt(Listerborn, 2000, s 44-47).

• Genom att i planeringsprocessen se till samspelet mellan stadens struktur,
kommunikationsnätet, grönstrukturen, bebyggelsestrukturen och det sociala livet i staden,
kort sagt stadsplanera(Boverket, 2000, s217).

En levande stad med
människor i rörelse även
under dygnets mörka timmar
upplevs trygg att färdas
igenom.
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Cyklister behöver också
vägvisare

Enkelriktat gäller ej cyklister

Framkomlighet och Tillgänglighet
En god framkomlighet innebär att cyklisterna kan hålla en
jämn och hög hastighet. Tillgänglighet betyder att det är
möjlighet att välja den kortaste vägen för cykelfärden mellan
punkt A och B och att omvägar på grund av att
fortskaffningsmedlet är cykel kan undvikas.

För att uppnå en god framkomlighet och tillgänglighet bör
gatunätet dimensioneras och utformas så att alla trafikslag får
en god möjlighet att förflytta sig mellan olika målpunkter.
Här bör extra hänsyn tas till barnens, de äldres och
funktionshindrades förmåga och särskilda behov. Om
konflikt mellan de olika trafikslagen föreligger, bör hänsyn i
första hand tas till de oskyddade trafikanterna det vill säga de
gående och därefter cyklister, kollektivtrafik och
utryckningsfordon. Detta kan på det övergripande planet
uppnås genom att dela in gatunätet i olika nivåer och styra
trafikslagen så att ett acceptabelt flöde uppnås. I detalj kan
det också innebära en uppdelning av gaturummet mellan
trafikslagen i form av gångbana, cykelbana och körfält för
motordrivna fordon eller kollektivtrafik och
taxi(Stadsplanera, 2000,s 176).

När det gäller framkomligheten för cyklister är det viktigt att se cykelvägnätet som ett
sammanhängande nät bestående av flera delsträckor. Cykelvägnätet kan också delas in i olika
nivåer. Huvudnätet som förbinder stadsdelarna och där cyklisten befinner sig under längre tid
samt lokalnätet för kortare turer. En cyklist ska enkelt kunna uppfatta att han/hon befinner sig
på en cykelväg och vart den leder. Nätutformningen och orienterbarheten har inte bara
betydelse för framkomligheten och tillgängligheten utan även
trafiksäkerheten(Vejdirektoratet, 2000, s 48 f).

En god och enhetlig skyltning gör det lättare för cyklisten att
orientera sig. Avståndsangivelse för olika slutdestinationer eller
viktiga målpunkter är bra och gör det lättare för den som är ovan
eller saknar lokalkännedom. För orienterbarheten bör skyltningen
fortsätta även när cykelvägen övergår till blandtrafik inom 30-zon
i till exempel ett bostadsområde. Detta för att den som skall
passera området för att fortsätta turen via cykelvägnätet lätt skall
finna den kortaste och snabbaste vägen(ibid, s 102).
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Ett sätt att skapa snabba genvägar för cyklister kan vara en varierad nyttjanderätt av vissa
centrumgator utifrån tid på dygnet. Det måste inte vara cykelförbud på gågatan före och efter
butikernas öppethållande (ibid, s 93).

Dubbelriktad cykelväg genom gågatan ger
god tillgänglighet

Gågatan kan bli en genväg för cyklister under
kvällstid och tidiga mornar

Trevnad
Upplevelsen av en cykelväg beror inte enbart på trafiksäkerheten och upplevd trygghet.
Omgivningen längs vägen påverkar helhetsupplevelsen. En positiv upplevelse av cykelturen
är viktig för cyklistens fortsatta inställning till att välja cykeln som transportmedel i
framtiden. I sin bok Life between buildings understryker Gehl vikten av en god kvalité i den
fysiska miljön, vilket har betydelse för både nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter
utomhus.

Störningsmoment med negativ inverkan för cyklister är till exempel buller och avgaser från
biltrafik eller att cykelvägen går i anslutning till järnväg eller längs baksidan på
industriområden. Att bedöma upplevelsen av om en cykelväg är vacker , ful eller tråkig är
godtycklig då just upplevelsen är personlig. För att få ett trovärdig underlag för en sådan
utredning krävs ett större antal utlåtanden från både män och kvinnor i olika åldrar.

Genom att medvetet arbeta för en ökad trevnad vid varje enskild insats på olika områden kan
små förändringar leda till att goda resultat uppnås. Val av vägmaterial och utformning kan få
stor betydelse för hur trafikanterna uppfattar en miljö. Sten eller plattor i olika färg och form
ger en kontrast till den oftast förekommande asfalten som kan kännas hård och kall. Vid olika
avgränsningar eller trafikhinder kan nytta med nöje kombineras. Istället för att sätt ut ett antal
betongklossar eller stolpar kan hindret utformas som en bänk för en stunds vila eller ett
cykelställ. Naturens egna föremål som till exempel stenar eller stockar känns också mer
lockande att arbeta med. Men det är viktigt med god belysningen då dessa föremål smälter väl
in i miljön och inte ger vika om någon skulle köra in i dem(Vejdirektoratet, 2000, s57).
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Vägen är uppdelad med hjälp av olika material

Cykelställ som fungerar som avstängning

Stenblock som väghinder

Växter skapar trivsel

När det gäller att dämpa effekterna av buller är vegetation ett dåligt alternativ och det enda
som fungerar bra är bullerplank. Tyvärr ger bullerplank en negativ effekt i form av
avskärmning av cyklisten. Det har visat sig att även om vegetation inte hindrar bullret så
minskar den negativa upplevelsen av bullret från trafiken. Växtligheten får dock inte bli för
hög och tät för då får den samma effekt som bullerplanket.

För vindkänsliga sträckor finns det idag
halvtransparanta material med god
vindavisande förmåga som med fördel kan
användas på känsliga punkter som till
exempel broar för att skapa en bättre miljö
för cyklisterna (Spolander, 1997).

Värde vid vindstyrka: m/sekTemp. vid
vindstilla 5m/s 10m/s 15m/s 20m/s
 00 grader -8 -15 -18 -19
-10 -21 -30 -34 -36
-20 -34 -44 -49 -52
-30 -46 -59 -65 -67
( http://www.cykelframjandet.a.se )
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Mer och fler cyklister
Cykeln (förkortning av bicykel ’tvåhjuling’) eller
velocipeden som den också tidigare kallades är enligt
trafikkungörelsen ett fordon som drivs med hjälp av en vev
eller trampanordning. Den tidigaste konstruktionen som
legat till grund för dagens fordon är ”sparkvagnen” eller
spring-machine, som dök upp i tyskland runt 1920. Det blev
sedan frankrike som på 1860-talet tog fram velocipeden
som drevs med pedalförsedda vevar direkt på framhjulet.
Det slutliga genombrottet kom runt 1885 då cykeln började
masstillverkas runt om i världen i en form som är snarlik
dagens cykel.

För Sveriges del kom cykeln till att börja med att få störst
betydelse för landsbygden. De olika folkrörelserna var
under stor framväxt och det blev mycket tack vare cykeln
som människor kunde förflytta sig flera mil trots dåliga
vägar för att besöka Folkets Hus, missionshuset, dansbanan
eller liknande. Cykeln blev en form av frihetssymbol som
kom att bryta landsbygdens isolering. En annan effekt var
att arbetstillfällena blev fler då folk tack vare cykeln kunde
förflytta sig längre sträckor och på det viset fick möjlighet
att utnyttja t.ex. säsongsarbete och olika arbetstillfällen när
det erbjöds.

Cykeln är det första och hittills enda fordon i historien som
kunnat bli var mans egendom trots att den vid selskiftet1900
kostade över 8000 kronor omräknat i dagens penningvärde.
Priset sjönk naturligtvis med tiden och på 1920-talet
kostade en cykel motsvarande en månadslön för en manlig
lantarbetare medan det 1990 räckte med en veckolön för en
svensk industriarbetare. Cykeln har närmat sig bilen som
transportmedel på flera sätt. Idag talas det om olika märken,
årsmodeller och cyklar för olika ändamål. Det finns cyklar
från ett par tusen kronor och ända upp till 50.000 kronor.
Cykeln har i vissa fall blivit en statussymbol och kan
symbolisera grupptillhörighet (Nationalencyklopedin 4,
1990, 304-305).

Karlskrona cykelförbund

En klassisk cykel i modern
tappning

Barn ska ha cyklar i rätt
storlek

Tandemcykel är för två
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Liggcykeln, en ovanlig
form av cykel

Enhjuling, nöje för den
som har god balans

Produktionen av cyklar i världen idag är över 100 miljoner och
det finns dubbelt så många cyklar som bilar Det finns idag runt
6 miljoner cyklar i Sverige. Över 90 % av alla barn mellan 7
och 17 år äger en cykel och motsvarande siffra för vuxna
mellan 18 och 70 år är  65 %. Cykeln är fortfarande det
viktigaste transportmedlet och då särskilt för arbetsresor i små
och medelstora städer(Nationalencyklopedin 4, 1990, 304-305).

Många resor som idag sker med bil är kortare än 5 kilometer.
För flera av dessa resor är cykeln ett bra alternativ till bilen. För
att höja nyttjandegraden av cykeln som transportmedel räcker
det inte att förbättra säkerheten på olika områden eller
upplevelsen. Nästa steg är den enskilda individens attityd till att
cykla. Detta är kanske den svåraste och mera tidskrävande
förändringen. Genom information och olika typer av kampanjer
kan ett målinriktat arbete underbyggt med kunskaper om
innevånarnas syn på att cykla successivt förändra människors
inställning. Arbetet kommer aldrig att fånga upp alla och
processen kräver ofta ett långt tidsperspektiv. De vinster som
kan uppnås genom ett förändrat beteende kan indelas i tre
grupper.

Miljö En förskjutning från bilbruk till cykelbruk är en rörelse i rätt riktning mot ett
miljöanpassat transportsystem En ökad användning av cykeln bidrar till en
minskning av lokala och globala miljöproblem. Vinsten blir minskade utsläpp
och mindre buller.

Hälsa En ökad användning av cykeln som transportmedel i vardagen bidrar till en
förbättrad folkhälsa. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och högt
blodtryck minskar och konditionen och benstyrkan förbättras.

Ekonomi Den enskilde individen gör en ekonomisk vinst genom att cykla istället för att ta
bilen. Som exempel kan nämnas att en medelstor bil drar i snitt 1,41 L/mil de
första 5 kilometrarna. Om jag har 5 kilometer till jobbet och väljer att cykla i
stället för att köra bil sparar jag 300 kr i månaden bara i bensinkostnader. Därtill
skall också läggas slitage och försäkringskostnader som kan variera beroende på
var jag bor(Vägverket, 2000, s 7).
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Cykel eller bil ?

Varför väljer människor cykeln som transportmedel före
bilen? En studie av Köpenhamn i Danmark, som är ett
föregångsland när det gäller cykling visar att det vanligaste
skälet till att människor väljer cykeln, är att det går fortare och
är lättare att ta sig fram. På andra plats kommer motion och
hälsoskäl och som tredje ekonomiska grunder.
(Copenhagen – City of cyklists, City of Copenhagen, 2001)

En viktig del i arbetet med att öka användandet av cykeln är att se den som en del i ett större
transportsystem ”hela resan”. Cykel och kollektivtrafik ska till exempel inte konkurrera utan
vara ett komplement till varandra. För att det skall fungera krävs det goda
parkeringsmöjligheter i anslutning till buss eller tåg men också vid viktiga målpunkter. De
flesta vill kunna förvara sin cykel på ett tryggt och säker sätt och väljer ogärna att lämna
cykeln på en plats om det innebär en risk att få den stulen eller vandaliserad(Stadsplanera,
2000, s 217, Vägverket, 2000, s 51).

Ta cykeln till bussen Cykeldag i Karlebo kommune

För att kunna uppnå en kvalité som ger ett större utnyttjande av cykeln som transportmedel
krävs insatser på flera olika områden. Utökade och förbättrade cykelbanor är inte bara en
trafiksäkerhetsfråga utan påverkar även nyttjandegraden. Goda förutsättningar att ta sig fram i
stadens centrumkärna är viktig men faller också in under trafiksäkerhet, underhåll och
vägstandard. Kontinuerligt underhåll och skötsel av cykelvägarna och tillhörande
anläggningar är viktigt för att användarna skall kunna ”lita” på systemet. Här följer några
exempel på åtgärder som kan bidra till mer och fler cyklister:

§ Bra förvaringsmöjligheter av cykeln vid olika målpunkter som t.ex. skola eller station.

§ Bevakad cykelparkering vid stora och utsatta målpunkter.
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§ Goda kombinationsmöjligheter med kollektivtrafiken.

§ Möjlighet att ta med cykeln på tåget eller bussen.

§ Återkommande kampanjer om cykelns fördelar som transportmedel utifrån miljö, hälsa
och ekonomi.

§ Lånecyklar som t.ex. kan bekostas av företag med hjälp av reklam.

§ Så kallade ”gröna cykelrutter” för fritidscykling är ett värdefullt inslag.

§ Aktiviteter som Cykelns dag, Cykelbytardagar m.m.

Det är viktigt att ha klart för sig vilken eller vilka resenärsgrupper och resetyp som budskapet
vänder sig till vid alla åtgärder och kampanjer. Cyklisterna kan indelas i plancyklister,
lekcyklister, vardagscyklister och utflyktscyklister. Med resetyp menas syftet med
cykelfärden och kan till exempel vara arbetspendling, inköp, motion, rekreation eller lek.
Viktigt är också att inte glömmer bort barnen, för det är som barn man lär sig och tillgodogör
sig rutiner för livet som vuxen. Alla insatser måste anpassas till den ort eller målgrupp det
gäller utifrån rådande förutsättningar.

Clinton fick en Bycykel i gåva av Köpenhamns
kommun

Säkerhet för små barn

Cykelträning för lite större
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Goda exempel
Umeå
År 2002 tog Umeå kommun fram ett cykelprogram. Programmet är indelat i två delar;
politiskt måldokument, som behandlar målet med arbetet, nuläget, planerade åtgärder samt
kostnader och effekter. I den andra delen som beskriver problem och genomförande beskrivs
mer ingående hur cykelvägnätet fungerar idag, vilka möjligheter som finns och vad som borde
göras. Denna del beskriver också vad som finns att göra på olika områden. Till sist
understryks vikten av att följa upp de olika åtgärderna under vägens lopp. Materialet har
förutom berörda kommunala förvaltningar även bearbetats av polis, NTF, Landstinget,
Länsstyrelsen, Vägverket, cykelorganisationer och försäkringsbolag. Till sist har programmet
även bearbetats politiskt.

Målet för Umeå kommuns cykelprogram är
att:

1. Andelen cykelresor av det totala antalet
resor, till år 2010 minst skall vara 30
%.

2. Ingen cyklist skall dödas och högst 120
cyklister skadas svårt per år, år 2010.

3. Andelen låsbara cykelparkeringsplatser
i Centrala Stan skall öka med 40 % till
år 2010.

4. Trygghet och trivsel skall prägla
utvecklingen av cykelvägnätet i Umeå
kommun.

I samband men den internationella bilfria
dagen anordnade Umeå Kommun tillsammans
med Vägverket under lördagen en kampanj
under rubriken Ditt färdsätt - ett val för Din
hälsa och miljö. Valet av färdsätt var i fokus
och cykeltrafik och kollektivtrafik förordades
särskilt (www.umea.se 2003).

Umeå tätort är till formen ganska utspridd med släpp emellan en del av bebyggelseområdena.
Dessutom delas staden av Umeälven. Umeå har i jämförelse med Karlskrona en något större
befolkning drygt 77.000 inv. (105 000 inv. i kommunen). Andelen unga är också något större
tack vare universitetet. Programmet föregicks av en ingående resvaneundersökningen som
utfördes 1998 (Cykeltrafikprogram för Umeå kommun, 2000).
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Örebro

Sveas Puls nr 4/2001 har skickats till alla hushåll i Örebro kommun. Den handlar om trafiksituationen i
kommunen. En historisk satsning på buss, cykel och vägar (www.orebro:se 2003).

Ett liknande exempel är Örebro som hösten 2000 startade ett projekt Cykelstaden Örebro.
Projektet som föregicks av en grundlig resvaneundersökning bland kommunens innevånare.
Insatsområdena var många och målsättningen med en ökad användning av cykeln som
transportmedel var högt satt med tanke på att många redan cyklade. Utöver alla åtgärder i
cykelvägnätet upprättades ett samarbete med olika organisationer med koppling till cykling
både i Sverige och utomlands. Lokalt har det skett en satsning på information, aktiviteter,
kampanjer och tävlingar för att skapa medvetenhet och delaktighet hos befolkningen.
Halvtidsreaporten efter ett års arbete är optimistisk och talar om att uppsatta mål kommer att
uppnås (www.orebro.se).
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Danmark
Det danska Vejdirektoratet har under år 2000 utkommit
med en skrift ”Idékatalog för cykeltrafik”. I denna skrift
förs en bred diskussion om cykeltrafik anno 2000 utifrån
fler cyklister och säkrare cykeltrafik. Här ges också en
tillbakablick på cykeltrafikens utveckling under 1900-talet
och spekuleras i dess framtida utveckling. Den behandlar
även planläggning, utformning, skyltning och cykelkartor,
parkering, drift och underhåll, vägarbete m.m. I kapitlet
exempelsamling beskrivs hur arbetat har utförts och hur de
skaffat sig erfarenhet från åtta olika demonstrationsprojekt
utifrån temat ”Siiker cykeltrafik er beskrevet”. Projekten
visar att cyklistens säkerhet kan förbättras och bilister kan
byta till cykel (Vejdirektoratet, 2000).

Exempelsamlingen som redovisar olika aktiviteter under
tiden 1997 till1999 från åtta platser med ett invånarantal
från 7.500 till 185.000 personer. Exempel på platser och
åtgärder som beskrivs är:

Næstved -slå en bro mellan cykel och tåg
Karlebo kommmune -den cyklande bygden
Aalborg –ABC-projektet, arbete, bostad och cykel
Præstø –inköpscykeln
Herning –säker på cykel
Odense –Danmarks nationella cykelby
Randers –säkrare cykeltur
Svendborg –en säker cykelby

Temadag i Karlebo

Kampanj i Aalborg
kommune

Vill du få varorna hemkörda i
Præstø så går det bra



På två hjul i Karlskrona
43

Summering:
Jag kan konstatera att arbetet i samtliga exempel både från Sverige och Danmark bygger på
goda kunskaper om människors resvanor och de lokala förutsättningar som råder. Ett
gränslöst samarbete mellan olika kommunala och statliga förvaltningar är betydelsefullt. Det
är också av stor vikt att få med näringslivet, institutioner och föreningar i processen för att
lyckas. När en kommun eller stad startar upp ett cykelprojekt är det värdefullt att ta del av de
erfarenheter som andra kommuner eller städer har både inom och utom Sverige. Det finns ett
stort antal internationella cykelsajter på Internet där olika länder samarbetar och utbyter
erfarenheter. Här kan den som vill läsa mer om vad som görs eller ta del av erfarenheter från
andra länder. Exempel på några sådana Internetsidor är:

European Cyklists´ Federation www.ecf.com
Cities For Cyclists www.cities-for-cyclists.org/
Bypad www.bypad.org/frameset.htm

Att cykla kan vara en social aktivitet där nytta förenas med nöje
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