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S A M M A N F A T T N I N G
Tätorterna Sverige har länge präglats av bilismens utveck-
ling. Spridda boendemönster och den allt mer utbredda
externhandeln är några faktorer som bidragit till bilismens
utveckling. Andelen cykelresor i Sverige uppgår idag till ca
12 % av alla resor, det finns dock länder där cykeltrafiken
idag uppgår till 30 - 40 %. I Sverige är idag ca 60 % av
persontransporterna kortare än 5 kilometer, och av dessa
sker nästan hälften med bil.

Staten har i ett flertal olika sammanhang uttryckt en vilja
för ett ökat användande av miljöanpassade transportme-
del. I juni 1998 beslutar riksdagen om ett övergripande mål
för transportpolitiken, vilket går ut på att säkerställa en
samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet.

Att försöka överföra de korta resorna som sker med bil till
cykel är en komplex uppgift men som torde kunna ha stor
potential, både för individen och samhället i form av för-
bättrad hälsa och miljö. En fungerande infrastruktur för
cykel kräver dessutom betydligt mindre utrymme i anspråk
än motsvarande för biltrafik. En ökad cykeltrafik kan därför
bidra till att frigöra värdefull mark, vilken i sin tur kan ut-
nyttjas till andra och bättre ändamål.

Valet av färdmedel beror på ett flertal olika faktorer, exem-
pelvis väder och bilinnehav, men störst betydelse har för-
modligen vanan. Undersökningar visar nämligen att det är
mycket vanligt att man väljer bilen av ren bekvämlighet
och av  ”gammal” vana. Cyklandet måste därför bli bekvä-
mare, framförallt om det ska finnas en möjlighet att kunna
locka bilister till att istället använda cykel. Genom exempel-
vis förbättringar av cykelvägar, bekämpning av cykelstölder
och förbättrade rutiner för vinterväghållning kan  bristerna
i cykelvägnätet förbättras. Men lösningar som enbart syf-
tar till att förbättra för cyklisterna har inte visat sig ge öns-
kat resultat. Parallellt med åtgärder för att öka bekvämlig-
heten för cyklisterna måste också bilkörandet göras mer

obekvämt, exempelvis genom begränsad framkomlighet i
vägnätet och minskade parkeringsmöjligheter.

Växjö kommun har under ett antal år arbetat med frågor
som rör cykeltrafiken. Genom olika projekt och kampanjer
har kommunen satsat på att försöka öka andelen cyklister.
En  resvaneundersökning och en attitydundersökning har
tydligt visat på vilka områden i Växjö som har en hög res-
pektive låg frekvens av cyklister. Sandsbro, fem kilometer
norr om centrum är en stadsdel som idag har en låg andel
cyklister. I området bor mycket barnfamiljer och många
hushåll har dessutom två bilar.

För att försöka öka andelen cyklister i detta område krävs
åtgärder på både en lokal och övergripande nivå. Genom
att bland annat se över barns skolvägar och göra dem säk-
rare finns en god chans att barn i större utsträckning än
idag själva kan ta sig till skolan. Trenden är idag att allt fler
föräldrar väljer att skjutsa sina barn både till skola och
fritidsaktiviteter. Delvis beror detta på en ökad valbarhet
av skolor och mer spridda fritidssysselsättningar. Vidare
krävs alternativa cykelvägar, eftersom områden som på
dagen kan uppfattas som natursköna på kvällen kan upp-
levas som mörka och skrämmande. Cykelstråken behöver
också bli mer attraktiva, både i form av underhåll och ut-
formning. Snöröjning bör exempelvis prioriteras på de större
cykelstråken framför bilvägnätet, något som idag inte görs.

Förslagsdelen i detta arbete syftar till att både förbättra
cykelvägnätet på den valda och inventerade sträckan men
de ska också tjäna som inspiration för liknade problem på
andra platser. Genom att bland annat tydliggöra cykelfält,
föreslå ny bebyggelse, förändrad belysning och en för-
ändrad utformning ska förhoppningsvis cykelstråken kunna
bli mer attraktiva, säkra och trygga för alla dagens och
morgondagens cyklister. Förutom dessa konkreta förslag
finns det all anledning att även se över de olika nivåerna i
planeringen, exempelvis att  redan i översiktsplaneringen
klargöra framtida markanspråk för gång- och cykeltrafiken.
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I N L E D N I N G
b a k g r u n d
”I journalfilmerna från 1950-talet kommer arbetarna
farande på varsin cykel till fabriken. Lunchen är med i en
unikabox på pakethållaren. Idag blir man mött av en
annan syn: de flesta anställda kommer till jobbet i varsin
bil. Troligen har de glömt matlådan hemma, för vid lunchtid
rullar ett lämmeltåg av 1-2 ton tunga plåtlådor iväg för
att återvända en knapp timme senare.” (Helsingborgs
kommuns hemsida 2002-06-04)

Statistiken visar tydligt att svenskarna på ett halvt sekel
har blivit ett bilåkande folk. Idag finns mer än 10 ggr bilar
än vad som fanns på 50-talet, dvs drygt fyra miljoner. På 50
år har även bilresandet mer än tiodubblats. (Helsingborgs
kommuns hemsida 2002-06-04) Orsaken är troligtvis en
kombination av ökat välstånd och en högre bekvämlighet.

Hur gör man då för att kunna utveckla ett mer hållbart
transportsystem? Renare bilar är ett steg i rätt riktning,
men långt ifrån tillräckligt eftersom utsläppen bara är en del
av bilismens baksidor. Olyckor, buller och trafiksystemets
fysiska påverkan på miljön är ytterligare resultat av
bilismens utveckling.

Staten har i olika sammanhang uttryckt en vilja för ett ökat
användande av miljöanpassade transportmedel. I juni 1998
beslutar riksdagen om ett övergripande mål för transport-
politiken för att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet. En ökad och säker
cykeltrafik är ett steg mot ett långsiktigt hållbart transport-
system.

Det här examensarbetet kommer mot denna bakgrund att
behandla frågan om möjligheten till att överföra korta resor
med bil till cykel. Något som både individ och samhälle
skulle tjäna på.

p r o b l e m f o r m u l e r i n g
Tätorterna har länge präglats av bilismens utveckling.
Servicens utspridning har bidragit till ett ökat bilberoende.
Inom tätorterna har biltrafiken många effekter som minskar
invånarnas hälsa och livskvalitet och som skadar natur-
och kulturvärden. Dessa problem kommer aldrig att kunna
lösas enbart med hjälp av tekniska åtgärder på fordon och
bränsle. Forskare menar att planeringen inte har skett för
biltrafiken utan t o m av den. (Nilsson 1998a) I takt med
mer och snabbare biltrafik försämrades gång- och
cykeltrafikanternas förutsättningar. Lösningar fanns dock,
men på biltrafikens villkor och deras framkomlighet.

I Sverige uppgår andelen cykelresor i dag till ca 12 % av
alla resor. Det finns dock länder där cykeltrafiken uppgår
till ca 30-40 %. Likaså finns städer i Sverige som har en hög
andel cyklister. Vad är orsakerna till att vissa städer har en
så hög andel cyklister? Lund, Gävle och Malmö är städer
som i dag har en hög andel cyklister. Likaså kan nämnas
Köpenhamn och Groningen i Nederländerna.

80 % av avgasutsläppen (90 % av CO och HC samt 50 % av
Nox) bildas under den första kilometern vid resor med
katalysatorbilar, detta beroende på kallstart. Eftersom den
trevägskatalysator som används på bensindrivna
personbilar inte börja fungera förrän bilen är varm innebär
detta att de korta bilresorna innebär ett stort avgasutsläpp
för ett litet trafikarbete. (Nilsson 1998b ) Ytterligare
argument för minskad bilanvändning är bland annat
minskade behov av fossila bränslen. Dessutom kräver en
väl fungerande infrastruktur för cykel betydligt mindre
markanspråk än motsvarande för biltrafik.

Över hela landet är ca 60 % av persontransporterna kortare
än 5 km och av dessa sker nästan hälften med bil. Genom
att minska antalet korta resor med bil för att i stället föra
över dem till cykel kan vi bidra till minskade miljöeffekter

och en människovänligare stadsmiljö. (Nilsson 1998a) Stä-
der i Nederländerna, Tyskland och Sverige visar att det är
möjligt att uppnå mycket höga gång- och cykelandelar, ex
Delft, Groningen, Münster och Lund. Flera av dessa städer
har det gemensamt att de är medeltida studentstäder, där
miljövänliga trafiklösningar prioriterats under lång tid, inte
minst på grund av arkitektoniska intressen. (Nilsson 1996)

Trots bilens många fördelar bedöms möjligheterna till att få
bilisterna att ändra beteende som relativt goda.
Vejdirektoratet i Danmark (1995) har bedömt att om
bilkostnaden skulle öka med 1 Dkr/km så skulle 3,5 % av
biltrafikarbetet överföras till cykel. Antalet cykelresor skulle
då öka med ca 40 %. (Vejdirektoratet 1995) Vidare har man
på LTH (Lunds Tekniska Högskola), Institutionen för teknik
och samhälle, i en bedömning uppskattat att ca 10- 48 % av
de allra kortaste (mindre än tre kilometer) resorna kan föras
över till cykel. (Nilsson 1998b)

s y f t e  /  m å l
Vilka faktorer har betydelse när det gäller att föra in
cykeltrafiken i planeringen, både kort- och långsiktigt? Och
vilka åtgärder behöver vidtas i planeringen för att få
människor att välja cykel istället för bil. Idag är cykelns
viktigaste konkurrent inte bilen utan kollektivtrafiken. Bytet
sker därför främst från buss till cykel.

Syftet med detta arbete är att utifrån aktuell litteratur ta
fram de faktorer som påverkar människor att använda, eller
inte använda, cykel istället för bil på de korta resorna, (re-
sor upp till ca fem kilometer). Med hjälp av dessa faktorer,
som kan omfatta människors attityder och beteenden, fy-
siska åtgärder, trafikservice och utrustningsdetaljer samt
planeringsåtgärder studeras sedan delar av dagens cykel-
trafiknät i Växjö och hur det presenteras för stadens invå-
nare. Slutligen ger jag förslag till förbättringar av såväl de-
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lar av nätet som andra planeringsåtgärder som kan påverka
cykelanvändningen. Det ingår även en diskussion kring
information av olika slag för att förändra attityder och be-
teende.

a v g r ä n s n i n g
I stora städer är avstånden i många fall så långa att man
”måste” ta bil eller kollektivtrafik. I små städer är det mer
självklart att gå eller cykla. Den största potentialen att övergå
från bil till cykel finns därför i de större städerna, eftersom
de största vinsterna på en övergång från bil till cykel där
kan uppnås. I större tätorter finns dessutom ett utbud av
samhällsservice och övrigt utbud inom ett kortare avstånd,
vilket gör att en övervägande del av de dagliga ärendena
skulle kunna utföras på korta avstånd från hemmet. Detta
arbete kommer endast att behandla de korta bilresorna, alltså
de med kortare avstånd än fem kilometer. Fem kilometer är
ofta den gräns för avstånd som människor anser är rimligt
att cykla.

Med detta som bakgrund kommer min fallstudie att bedrivas
i Växjö. Den staden är för mig ett ypperligt exempel på en
mellanstor stad där en ökad cykling vore lämpligt.
Avstånden från stadens ytterområden in till centrum
(järnvägsstationen) är inte mer än fem kilometer. Detta gör
att avstånden faller inom den gräns som de flesta människor
anser vara rimlig att cykla. Vidare har man i Växjö arbetat
med cykeltrafikfrågor under ett antal år, vilket gör att det
finns en del bra underlagsmaterial att tillgå.

metod / ti l lvägagångssätt

Till en början studeras befintliga forskningsrapporter för
att kunna redogöra för de betydande faktorerna bakom valet

av färdmedel. Vad är bakgrunden till att man väljer det en-
skilda färdmedlet och faktiskt inte alltid väljer cykeln i för-
sta hand? Vilken betydelse har vanor, familjesituation och
ekonomiska möjligheter när det gäller färdmedelsvalet?
Utifrån studier och inventering visar jag slutligen vilka
faktorer som har betydelse för att överföra korta resor med
bil till cykel.

Utifrån de teoretiska kunskaperna som litteraturen gett
studeras Växjö. Först beskrivs dagens trafiksituation för
cyklisterna och vad som hitintills gjorts för att förbättra för
cyklisterna och för att öka cyklandet? Inventeringen har
gjorts på plats med hjälp av cykel, kamera och karta.
Dessutom har jag kontinuerligt fört en dialog med
tjänstemän på kommunen. Slutligen studeras det befintliga
cykelvägnätet utifrån aspekter som har betydelse när det
gäller att föra över de korta bilresorna till resor med cykel.
Därefter föreslås olika åtgärder, vilka ytterligare ska bidra
till att fler bilister väljer att cykla.

d i s p o s i t i o n
TEORETISK DISKUSSION

Val av färdmedel – Detta avsnitt tar bla upp de avgörande
faktorerna för valet av färdmedel, likaså olika individers
vanor och möjligheter.

Cyklistens fördelar – Avsnittet beskriver bland annat
individens fördelar med att cykla.

Åtgärder för ökad attraktivitet – Avsnittet behandlar bla
upp hur attityd- och beteendepåverkan tillsamman med
fysiska åtgärder kan bidra till att öka andelen cyklister.

FALLET VÄXJÖ

Utgångspunkter – Studien visar hur trafiksituationen för

cyklister ser ut idag och vilka faktorer som bilister där anger
som orsak till att inte cykla.

Problem och åtgärder – Avsnittet tar upp problem och
olika åtgärder som jag föreslå för att få fler bilister att välja
cykeln.



13

INLEDNING



  14


