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Det finns flera tröghetsfaktorer i färdmedelsvalet som gör
att detta tar tid att förändra. Det är därför svårt att se några
omedelbara effekter av olika åtgärder. Studier och
undersökningar visar att färdmedelsvalet beror på en
växelverkan mellan faktorer hos individen, hos färdmedlen,
i infrastrukturen och i samhället.

För att finna vilka faktorer som påverkar valet av färdmedel
har det övervägande använts resvaneundersökningar.
Attitydstudier har använts för att ta reda på vilka motiv
och hinder som har betydelse för valet mellan bil och cykel.

v a n o r  o c h  a t t i t y d e r
Människors inställning till att cykla  kan likställas med
attityder. Studier har visat att det är lättare att förstärka en
positiv attityd än att försvaga en negativ sådan. Positiva
faktorer som talar för cykling är att det ger motion, är trevligt
och är oberoende av tider. Bilens positiva egenskaper är
att den är snabb, bekväm och oberoende. Negativa attityder,
hos bilförare, har därmed indirekt kunnat utläsas till att
cykeln är ett långsamt, jobbigt och smutsigt färdmedel.
(Nilsson 1998b)

Även  vanor har betydelse för valet av färdmedel.
Vaneföraren använder bilen av rutin utan att ifrågasätta
andra möjliga färdmedel. Genom upprepade resor med cykel
kan man som individ förebygga negativa erfarenheter.
Genom färdvägsval, och skyddsutrustning, ex regnkläder
vänjer man sig att använda cykeln. (Hydén, Nilsson &
Risser 1998)

b i l i n n e h a v

Tillgång till bil har visat sig ha stor betydelse för människors
resvanor och val av färdmedel. De som har bil gör både fler
och längre resor med bil. Av dem utan tillgång till bil är å
andra sidan cykelresorna fler och längre. Studier visar att
bilinnehavet varierar med typ av region och hushåll.
Hushåll med sammanboende föräldrar med barn har den
högsta biltillgången. Tillgången till bil är vidare också högre
på glesbygden och i små orter och lägst i stora städer.
(Nilsson 1998b)

Det är inte i första hand bilen som är cykeltrafikens
viktigaste konkurrent, utan kollektivtrafiken. Att
cykeltrafiken och kollektivtrafiken både kompletterar och
konkurrera med varandra har konstaterats i flera
sammanhang. De utan tillgång till bil väljer typiskt mellan
att åka buss alternativt cykla på längre sträckor än
gångavstånd. Att åka kollektivt tar ofta längre tid, särskilt
om man räknar in vänte- och eventuella bytestider.
(Bergman 1994)

bi l förmåner, bi l  i  arbetet

Tillgång till bil är den absolut bästa förklaringen till att man
använder den. Personer med körkort och tillgång till bil i
hushållet gör färre resor till fots eller med cykel och fler
resor (kortare än 5 km) med bil än övriga grupper. Hos dem
med tillgång till bil bestäms bilanvändandet till största delen
av förhållanden som omger bilen (tidsbesparing, gratis
parkering, bil i arbete, bilavdrag, gratis bensin mm).

Behov av den egna bilen i arbetet anges ofta som ett hinder
mot cykling. Det är sex gånger vanligare bland män än bland
kvinnor och fyra gånger vanligare bland hög- än bland
låginkomsttagare. (Nilsson 1998b) Om bilen inte används

i arbetet eller om det finns en konkurrens om bilen i hushål-
let ökar sannolikheten att cykeln väljs.

socioekonomisk situation
och boendeformer

Människors socioekonomiska situation har en viktig
betydelse för färdmedelsvalet. Totalt sett gör äldre färre
resor. I åldersgrupperna 19-24 och 40-54 år cyklar kvinnor
mer än män, i övrigt är cyklandet lika. Resvane-
undersökningar visar att män med tillgång till bil i stort sett
alltid använder bilen, även vid korta resor. De går och cyklar
endast i mycket liten omfattning, och de åker nästan aldrig
buss.

Färdmedelsvalet för olika förflyttningslängder påverkas
också av kön och ålder. Bland män utan bil i åldersgruppen
18 – 64 år avtar cyklandet vid resor längre än 4 – 5 kilometer.
För övriga grupper är detta avstånd omkring tre kilometer.
Som genomsnitt verkar tre kilometer vara vad de flesta kan
tänka sig att cykla. Beroende på omständigheterna kan
vissa tänka sig att cykla längre, speciellt när det gäller
arbetsresor. (Nilsson 1998b)

Andelen kvinnor med ”verklig” tillgång till bil är lägre än
jämfört med män. Kvinnor använder därför bilen i betydligt
mindre utsträckning än männen. Förmodligen av just den
anledningen att det är männen som har den faktiska
tillgången till bilen. De kvinnor som inte har tillgång till bil
går lika mycket som männen, men cyklar i mindre
utsträckning. Buss används i större utsträckning av kvinnor
än av män. (Nilsson 1998b)

Forskning visar att valet av fordon nästan alltid är ett utryck
för ekonomiska och praktiska möjligheter. Personer i olika

V A L  A V  F Ä R D M E D E L
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livscykler har olika resmönster, dels pga. olika resbehov
och dels pga. olika ekonomiska och fysiska möjligheter. Bil
används i högre grad av dem med höga inkomster.
Beräkningar visar att om den disponibla inkomsten ökar
1% så ökar bilinnehavet med 0,3%. Lågavlönade går och
cyklar mer, detta pga. att de har ett annat resbehov och
deras lägre inkomster.

I områden med flerfamiljshus är bussfrekvensen högre än
för områden med villabebyggelse. En förklaring till detta är
att bussresestandarden är sämre i villaområden och att den
ekonomiska förutsättningen är bättre bland dem som bor i
villaområden. En annan orsak är att närservicen ofta är mer
avlägsen (beroende på glesare befolkningsunderlag). Detta
leder ofta till ett högre bilinnehav i områden med
villabebyggelse.

r e s a n s  k a r a k t ä r

De resor som är kopplade till arbetsresor är mer låsta till
både tid och plats än resor förknippade med inköp, service
och fritid. Fritidsresorna svarar för hälften av alla resor,
och deras antal ökar ständigt. Mängden av de andra två
typerna av resor är mer konstant och svarar för ca 25 %
vardera. De olika typer av resor som görs kan sammanfattas
i olika typer av ärenderesor enligt följande;

- Arbetsresor och skolresor
- Inköpsresor och serviceresor
- Fritidsresor och övriga resor

Arbets- och skolresor kan ses som två enkelresor, en ditresa
och en hemresa. Avståndet känns då inte lika långt som om
när hemresan sker direkt. Beroende på arbetets karaktär är
attraktiviteten till att cykla olika. De med stillasittande arbete
kan tycka att det är skönt att röra på sig innan och efter
arbetsdagen. En ytterligare faktor som talar för cykling till

arbetet är att det sällan behövs medföras bagage. Följaktli-
gen sker också fler arbets- och skolresor med cykel.

Inköpsresor och serviceresor har en fördel, då mål och
tidpunkt kan väljas mer fritt. Därigenom kan avstånden bli
korta för merparten av dem som bor i en tätort. Det måste
emellertid beaktas att ditresa följs av hemresa, utan direkt
möjlighet att vila. Vädrets inverkan torde här har mindre
betydelse på grund av att tidpunkten kan väljas mer fritt än
exempelvis arbets- och skolresor. Beroende på familje-
situation kan det vara mer eller mindre lätt att utföra inköp
med cykel. Inköpsresor sker ofta i samband med arbetsresor
vilket gör att resan blir till en del i en kedjeresa. Vid en
kedjeresa avgör valet av färdmedel för en delresa färdmedlet
för hela reskedjan. (Exempelvis om egen bil krävs i arbetet
så måste den följa med dit). (Nilsson 1998b)

Många av fritidsresorna är mer bundna till tid och plats,
vilket innebär att avståndet till dessa är beroende av platsen.
Likaså är vädret bundet till tiden. Vissa fritids-
ysselsättningar kan exempelvis kräva medhavd utrustning
eller oklanderlig klädsel, vilket kan vara argument till att ta
bilen istället för cykeln. Flera av dessa resor sker dessutom
när det är mörkt, vilket kan vara ytterligare argument till att
välja bilen. (Nilsson 1998b)

Ökningen av privata godstransporter är liksom övriga
transporter en direkt följd av den ökade välfärden. Bakom
det ökade bagagetransportbehovet återfinns faktorer som
geografiskt spridda bosättningsmönster, detaljhandeln har
koncentrerats till externa handelsetableringar, samt en ökad
fritid som lett till aktiviteter som kräver transport av
utrustning. Studier visar att hushåll med bil gör fler varu-
och pryltransporter än hushåll utan bil. En tolkning är att
tillgången till bil i sig alstrar transporter som inte direkt är
nödvändiga. Dock är hushåll med bil ofta barnhushåll vilket
kan vara orsaken till de fler transporterna. Mat- och
dagligvaror utgör den största andelen varor- och
pryltransporter. Exempelvis transporterar ett hushåll med

fyra personer i genomsnitt 8 kilo dagligvaror per dag.
Andelen transporter med prylar är speciellt stort under
sommaren. Resorna utgörs då till stor del av fritidsresor
och semesterresor med bagage. Men eftersom dessa resor
oftast är av längre karaktär innefattas inte den
problembilden som finns hos de korta resorna. (Nilsson
1998b)

v ä d e r

Väderförhållanden är en orsak till att inte cykla. Klimatet
och årstiden har visat sig ha stor betydelse för valet av
färdmedel. Var i Sverige man bor, tätortsstorlek, kön, ålder,
resans ärende och var man bor i förhållande till stadens
centrum är faktorer som haft betydelse för hur känsliga
människor är för att cykla på vintern. Det är då inte bara
kylan som har betydelse. Många anser att bilarna på vintern
känns farligare genom halkrisk och spårbildning. Överlag
så minskar cyklandet till hälften under vintern. Likaså
minskar cyklandet om vädret för dagen är dåligt. Resorna
överförs då i huvudsak till gång och buss. Användandet
av bil är mer konstant, oavsett väder. Hos de cyklister som
fortsätter att cykla under vintern är avståndet detsamma
som under sommaren. (Nilsson 1998b) Årstiden verkar
därmed inte ha någon betydelse för hur långt man cyklar.

b e k v ä m l i g h e t
Bekvämlighet som orsak till valet av bil som färdmedel är
generellt mycket starkt. Förhållanden som stora
nivåskillnader, dåliga eller inga cykelvägar, stöldrisk, dålig
vintervägunderhållning, dåliga uppställningsplatser och
brister i trafiksäkerhet är faktorer som bidrar till att göra
cyklandet obekvämt.
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s a m h ä l l e t s  t r a d i t i o n e r
En stor del av resorna som görs är korta resor med få
ärenden, detta gör att cykeln hade kunnat användas. Men
eftersom bilen har en fast förankring i vår kultur, med många
symbolvärden, är det svårt att välja bort den. Bilen har
under en lång period medverkat till en mer improviserad
rörlighet där man slipper komplicerad planering. (Nilsson
1998a)

Hur varje enskild stad eller samhälles traditioner kring
cyklandet ser ut har betydelse för hur stor del av invånarna
som cyklar. Det är troligt att cyklingen överlever i städer
med traditionellt sett utbredd cykling. Kanske är det mer
socialt accepterat i vissa städer och därför ett naturligt val.
I universitetsstäder finns en väl inbyggd cykeltradition.
(Nilsson 1998b)

En fungerande infrastruktur för cykel kräver 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 användas till andra och bättre ändamål.
Städer med en stor andel cykeltrafik har ofta en mer attraktiv
och levande stadsmiljö. Bland annat just av den
anledningen att det krävs mindre ytor för bilgator och
parkeringar. (Vägverket 2000)
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e k o n o m i
Kostnaden för en resa med cykel är långt billigare än om
samma resa utförs med bil. Men trots detta är kostnaden
för en cykel inte helt obetydlig. (Nilsson 1998b)

h ä l s a

Ökad cykeltrafik kan leda till flera positiva effekter, inte
bara för samhället i stort, utan också för den enskilda
individen. För den enskilde individen kan cykeln ge kortare
restider än både kollektivtrafik och biltrafik. Fördelen med
cykel är att man kommer mycket nära sin målpunkt och
oftast också kan parkera utan att leta efter bra och billig
parkeringsplats. (Trivector 1998) Cykling kan bidra till en
ökad livskvalitet i form av bättre hälsa och ökad frihet.
Hälsa, motion, frihet och självständighet är de främsta
fördelarna för den enskilde individen att cykla. I en Brittisk
studie från 1998 studerades cyklandets effekter på hälsa
och välbefinnande. Resultatet visade att självförtroende,
stresstolerans och välbefinnande ökade när människorna
cyklade. (Vägverket 2000) Vidare kan sjukdomar som
diabetes, depressioner, hjärt- och kärlsjukdomar,
benskörhet och sömnproblem motiveras med motion.

Enligt uppskattningar från Folkhälsoinstitutet så har
ungefär hälften av svenska folket en alltför låg fysisk
aktivitet. För att nå några avgörande hälsoeffekter genom
fysisk aktivitet krävs det att den sker regelbundet och
ungefär en halvtimme om dagen. Resor exempelvis till och
från arbetet med cykel har därför en stor potential när det
gäller att öka folkhälsan. (Vägverket 2000)

De positiva hälsoeffekterna kan dock ifrågasättas. Risken
att bli skadad per kilometer är 6 gånger högre för den som
cyklar jämfört med den som åker bil och risken att bli dödad

är 5 gånger högre. Studier visar dock att en fördubblad
cykling skulle vara positivt för hälsan, om miljöeffekter och
häloförbättring beaktas. Beräkningen förutsätter då att åt-
gärder införs för att minska antalet svåra olyckor. (Nilsson
1998a) Exempelvis skulle de ödesdigra olyckorna kunna
reduceras med 50 % om alla cyklister bar hjälm. (Hydén,
Nilsson & Risser 1998) De negativa effekterna i detta
avseende så som olyckor och att cyklisten utsätts för
avgaser, skulle då vida överstigas av de positiva
hälsoeffekterna. Forskning visar att det går att göra stora
samhällsekonomiska vinster genom en ökad hälsa, som en
följd av ökad cykling. (Nilsson 1998a) Andra studier visar
vidare att cyklisternas faktiska risk är lägre ju högre
cykeltransportarbetet är. Vi ex en jämförelse mellan
Nederländerna och Italien visar det sig att Italien har många
gånger fler döda i cykeltrafiken än Nederländerna. Trots
att antalet cyklister i Nederländerna är många gånger fler.
(Hydén, Nilsson & Risser 1998)

f r a m k o m l i g h e t
Många gånger har cyklisten fördelar vad det gäller fram-
komlighet, framförallt i städernas centrum. I rusningstrafik
går det oftast både smidigare och snabbare att ta sig fram
med cykel jämfört med bil. Stora tidsvinster kan också gö-
ras i de fall flera ärenden ska uträttas nära varandra. Med
bil måste du oftast leta både lämplig parkeringsplats och
dessutom betala för den.

C Y K L I S T E N S  F Ö R D E L A R
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Att överföra bilresor till resor med cykel är ett komplext
problem som kräver flera slags åtgärder. En viktig strategi
inför framtiden är att behålla de grupper som idag använder
cykeln eftersom dessa kan fungera som mentorer och
vidareförmedla cykelns goda möjligheter. Eftersom endast
förbättringar i cykelinfrastrukturen i sig inte verkar ha någon
större effekt på bilanvändandet krävs en kombination av
satsningar på cykeltrafiken, restriktioner mot bilar, en
medveten lokaliseringspolitik samt kommunikation och
incitament, samtliga baserade på kunskap om nuvarande
och de potentiella cyklisternas behov och motiv.

För att öka cykeltrafiken på bekostnad av framförallt
biltrafiken krävs åtgärder som påverkar trafikanternas
attityder och beteenden, dels åtgärder som minskar behovet
av att resa långt och dels åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för att cykla. (Berggren 1998)

s p e c i f i k a  g r u p p e r
Vanebilister är de som i stort sett alltid använder bilen för
sina resor. Huvudskälet till att dessa människor alltid väljer
att köra bil grundar sig i att de ser bilen som mer rörlig,
bättre komfort och status. För att sänka bilens status kan
man öka cykelns status genom att prioritera den framför
bilen.

Till de mer regelbundna gång- och cykeltrafikanterna hör
äldre, handikappade, barn och ungdomar. Dessa är i högre
grad utsatta för effekterna av biltrafiken än andra. Genom
att lära av dessa trafikanter och ta del av deras erfarenheter,
kan vi förstå de viktigaste problemen som är kopplade till
gång- och cykling. Som gående är äldre ofta rädda för både
bilar och cyklister. De har problem med att korsa gatan
eftersom trafikljusen ändrar till rött alldeles för fort. För att
de ska känna sig trygga och säkra behövs därför separerade
gång- och cykelbanor, belysning och anordnade hjälpmedel

på jämna avstånd, ex bänkar och liknande.

Till gruppen barn och ungdomar räknas de under 17 år.
Eftersom de är för unga för att ha körkort, representerar de
i dag inte de resor som ska ersättas med gång- och
cykeltrafik. Det bör dock påpekas att de som i dagsläget
inte är nöjda med rörligheten, är potentiella bilförare i morgon.

Den ofta dåliga trafiksäkerheten gör att många föräldrar
väljer att köra sina barn till skolor, dagis och andra aktiviteter
istället för att låta dem gå eller cykla. Genom en separering
av gång- och cykelbanor från den övriga trafiken och genom
bättre belysning kan man förebygga detta problem. Likaså
genom att lokalisera lek och andra liknande aktiviteter i
närheten till gång- och cykelbanor och från motortrafiken
skulle barn själva lättare kunna ta sig fram på egen hand.
(Hydén, Nilsson & Risser 1998)

Det är viktigt att en planering för cyklister tar hänsyn till
alla olika grupper. Cyklisternas rörlighet kan ökas dels
genom att arbeta för ett samarbete mellan olika färdmedel,
så att det exempelvis blir lättare att ta med cykeln på bus-
sen. Och dels genom att prioritera gång- och cykeltrafikanter
framför bilen, exempelvis genom reducerade hastigheter
för bilisterna.

a t t i t yd -  och  be teende -
påverkan
Åtgärder för att påverka trafikanternas attityder och
beteende görs huvudsakligen genom utbildning,
information, övervakning och kampanjer. Kampanjer kan
bidra till att bryta gamla vanor. Utbildning och information
ger ökade kunskaper om cyklandets förtjänster och faror
och kan bidra till att värderingar av cykeln och respekten
för cyklisterna ökar. Åtgärderna bör riktas såväl till dagens

som till morgondagens trafikanter för att de ska bli bestå-
ende. (Brandberg et al. 1998)

Utbildning och information
Utbildning bör syfta till att få ickecyklister att inse fördelarna
med att cykla, cyklisterna att cykla rätt och alla trafikanter
att förstå behovet av respekt för varandra. Ökade
kunskaper om motionens betydelse för hälsan, ett ökat
miljömedvetande och ökade kunskaper om trafiksystemets
uppbyggnad och kvaliteter har betydelse för valet av
färdmedel.

Den ofta dåliga regelefterlevnaden hos cyklister försämrar
i många fall förutsättningarna för ett gott samspel mellan
cyklister och bilister. Dessutom saboteras många av de
åtgärder som vidtagits för att öka cyklisternas säkerhet.
Cykelns imageproblem gör också att det ställts lite resurser
till förfogande och att intresset för cykling är bristfälligt.
(Nilsson 1998a) För att ändra dessa förhållanden krävs
även en ökad övervakning och mer konsekventa påföljder.
(Berggren 1998)

Nedan följer exempel på olika informationsåtgärder:

Cykeltrycket är ett informationsblad som delas ut till alla
hushåll i Lunds kommun. Här skrivs om nya och kommande
ombyggnader, hälsotrampare, olika kampanjer, snöröjning,
vägvisning, smart- trafikant- konceptet mm.

I Malmö har Tekniska nämnden och Gatukontoret
tillsammans gett ut skriften På väg i Malmö , som är en liten
handbok för trafikanter i Malmö. Boken tar upp det mesta
om att ta sig fram i staden – från hur du får parkera till var
du får köra moped.

I Malmö har man även utarbetat en form av cykelturkartor
med fem förslag till cykelturer. Varje cykeltur visas på en
karta men varje tur har även en egen broschyr där man kan
se och läsa om de olika platserna och attraktionerna som

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET
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finns att uppleva längs cykelturen.

Kampanjer
Idag står de korta resorna (mindre än fem kilometer) för 3,1
% av körsträckan men för 26 % av utsläppen. Genom att
föra över dessa korta resor från bil till cykel finns det stora
vinster att hämta, både för individen och samhället i form
av hälsa och miljö. (Trivector 1998) Men det har visat sig
fel att sprida information och kunskap om miljöproblemen
för att locka bilförare till att använda cykel. Istället är det
viktigt att påtala cykelns fördelar, exempelvis genom
marknadsföringskampanjer för cykling. Det har visat sig
att enkla, kortvariga processer inte ger något resultat.
Kampanjer med syfte att förändra människors attityd och
inställningar om cykeln kräver därför god kunskap,
planering, satsning och översikt samt en trovärdig
avsändare för att lyckas. Kampanjen måste vara av lockande
karaktär, där man även förklarar varför man inför olika
åtgärder, exempelvis restriktioner mot biltrafik och inte
grunda sig på att ”vi ska vara mer miljövänliga.” Att an-
vända sig av kampanjer i samband med genomförda för-
bättringar för cykeln kan vara ett sätt. (Nilsson 1998a)

För att väcka intresse och få ett brett stöd från allmänheten
bör utbildning och information kompletteras med kampanjer.
Kampanjerna är viktiga för att påverka trafikanternas
attityder och beteenden. (Berggren 1998)

Nedan följer exempel på kampanjer:

I Lund har man sedan ett antal år tillbaka drivit projektet Gå
Och Cykla Till Skolan som har till syfte att minska
utsläppen av koldioxid och låta den fysiska aktiviteten bli
en naturlig del av vardagen genom att förmå föräldrar att i
mindre utsträckning skjutsa sina barn i bil till förskolor och
skolor. Dels har det handlat om förbättringar i gatumiljön
och dels om mjuka åtgärder, framför allt information,
kampanjer och förebyggande hälsoarbete. Trenden i

Sverige är idag att andelen barn som skjutsas till skolan
ökar. I samband med kampanjen har det tagits fram en
argumentkatalog som ska verka som ett stöd för skolle-
dare, lärare, miljöombud inom skolan och skolhälsovården.
Tanken är att ge dessa grupper stöd i argumentationen för
ökat promenerande och cyklande till skolan på bekostnad
av skjutsning i bil. Avsikten var att lyfta fram de positiva
effekterna som följer av ett ökat promenerande och cyklande
för både elever, föräldrar, skolan och samhället.

Som en följd av projektet med att gå och cykla till skolan
har man på ett flertal ställen startat en sk vandrande
skolbussar. Dessa består av ett antal familjer som gått
samman och där de vuxna turas om att följa alla familjernas
barn till och från skolan. Föräldrarna sparar på så sätt tid,
får mindre stressiga morgnar samtidigt som barnen får
motion, frisk luft och kompisar. Vinster finns inom hälso-
trafiksäkerhets- och miljöområdet.(Hyllenius & Lyborg
2001) Liknande projekt pågår i hela landet.

Hälsotrampare är en kampanj där vanebilister i flera
kommuner, (bla Lund, Helsingborg och Gävle) skrivit
kontrakt där de lovat att under ett år ställa bilen för att
istället välja cykeln som färdmedel till och från arbetet. I
gengäld har de fått regnställ, cykelhjälm, cykeldator
cykelväska samt en reflexväst. Samtidigt fick de låna en
robust cykel. Många av dessa hälsotrampare fann att om
man en gång fått vanan att cykla vill man inte sluta. Detta
var också projektets målsättning.

På ett flertal platser i landet, bla Lund och Växjö, har man
gjort försök med så kallade tjänstecyklar. Arbetsplatser
har då erbjudits att köpa tjänstecyklar till ett reducerat pris.
Att uppmuntra tjänsteresor med cykel kan vara ett sätt att
visa att cykeln är ett bra och viktigt transportsätt.
Undersökningar från Lund har visat att av dem som hade
korta arbetsresor uppgav 18 % att de behövde bilen i arbetet.
Genom att företagen erbjuder tjänstebilar och tjänstecyklar

med placering på företaget kan bilresan till och från arbetet
undvikas. Arbetsplatser har ett ökande ansvar vad det gäl-
ler hur deras anställda tar sig till arbetet. Det leder till ett
mer naturligt intresse för transportplaner och hur
cyklisternas förhållanden kan förbättras. (Trivector 1998)

Flera svenska kommuner har vid flera tillfällen medverkat i
den europeiska manifestationen ”In town without my car”.
Detta är ett sätt att ge invånarna möjlighet att använda
alternativa transportmedel istället för bilen. Kampanjen har
till syfte att stimulera utvecklingen av nya resemönster i
enlighet med hållbar utveckling med särskild hänsyn till
skydd av luftkvalité och skydd mot växthuseffekten.
Dessutom ska kampanjen ge stadsborna möjlighet att
återupptäcka sin stad, dess invånare och den kulturella
särart som finns i staden.

Från början var ”I stan, utan min bil!” (”In town, without
my car!”) ett franskt initiativ (1998) som sedan har fått stor
uppslutning främst i Italien och Frankrike (1999). År 2000
stödde kommissionen en gemensam satsning på en bilfri
dag i EU-länderna, genom att ge finansiellt stöd till
administrationen av projektet. (Östersunds kommuns
hemsida 2003-04-28)

t r y g g h e t  o c h  s ä k e r h e t
Det är viktigt att cykelvägar inte går intill mörka buskage,
plank eller murar. Cykelvägarna bör heller inte gå igenom
tunnlar eftersom dessa upplevs som otrygga. Gång- och
cykeltunnlarna förväntas skydda människor mot
trafikolyckor, men de skyddar inte mot överfall. Otryggheten
i tunnlarna kan bero på olika egenskaper, exempelvis kan
de vara långa och mörka, ha en krökning som gör hindrar
sikten framåt, eller kan det vara lågt till tak eller att de är
trånga och smala. Många människor, framförallt kvinnor
upplever en rädsla och oro för våldsbrott och många känner
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sig otrygga om de är ute sent en kväll. Många gång- och
cykeltunnlar är därför helt onödiga eftersom de sällan an-
vänds, människor tar istället andra vägar som är genare
och/eller tryggare.

Det är betydelsefullt att ta hänsyn till att det som på dagen
är fina naturupplevelser, på natten kan uppfattas som
skrämmande och otäcka. Det är därför angeläget att kunna
erbjudas alternativa gena vägar. (Listerborn 2000) Även
belysningen har stor betydelse för tryggheten eftersom
mörka cykelvägar ökar rädslan för överfall och därmed
avskräcker många från att använda cykelvägen. Vad som
bör beaktas är att belysningen blir kontinuerlig eftersom
det kan vara svårt att se innan ögat vant sig vid mörkret.
(Berggren 1998)

I praktisk planering kan begreppet ”säkerhet” enklast
definieras som ”låg risk för personskador i trafiken”.
Egendomsskador ingår sålunda inte i det formella

trafiksäkerhetsbegreppet, men ska givetvis tas med i ”Ris-
ken för att en trafikolycka ska inträffa” och ”Risken för att
inträffade trafikolyckor leder till personskador”. (Nora kom-
mun 1999)

Risken för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken bör
fortlöpande minskas mot noll. De som går eller cyklar inom
staden bör inte hindras eller störas av biltrafiken så ett
deras livskvalitet begränsas i avsevärd grad. Särskilt gäller
att barn, äldre och funktionshindrade bör kunna förflytta
sig tryggt och säkert mellan bostaden och sina vanligaste
målpunkter. (Brandberg et al. 1998)

f y s i s k a  å t g ä r d e r
Valet av färdmedel styrs av upplevda hinder. Dessa kan
vara både subjektiva och praktiska. Anledningar som
smutsigt och svettigt är typiskt subjektiva, alltså en helt
individuell åsikt. En annan anledning till att inte anse sig
kunna cykla är behovet av att utföra andra ärende i
samband med tex en arbetsresa. Sådana ärende är ofta att
man ska lämna/hämta barn och utföra inköp.

För att lyckas skapa trafiksäkra lösningar för cyklisterna
måste man ta hänsyn till att de samtidigt måste vara
bekväma, gena och trevliga för att de ska användas.
Lösningar som prioriterar cyklisternas framkomlighet på
bekostnad av bilisternas framkomlighet är särskilt
intressanta.  Men även de restriktioner som enbart syftar
till att göra bilen mindre attraktiv är bra om man vill föra
över resor från bil till cykel. Exempelvis avgifter och
regleringar.  Alla åtgärder som underlättar för cyklisterna
medverkar på sikt till ett ökat resande. Men det är viktigt att
alla åtgärder genomförs samtidigt för att nå några effekter
kring minskad bitrafik, annars förlorar man de viktiga
synergieffekterna. (Nilsson 1998a)

Tillgänglighet
Med tillgänglighet menas den lätthet man som cyklist kan
nå olika viktiga målpunkter jämfört med andra färdmedel,
(bil och kollektivtrafik) utan att hindras av fysiska hinder
eller oklara anvisningar. Det nuvarande transportsystemet
ger en skev fördelning av tillgängligheten. Vägtrafiken
skapar barriärer som leder till att många väljer att inte gå
eller cykla. Systemets utbyggnad har även inskränkt många
människors möjlighet att nå olika målpunkter. Exempelvis
så har barn idag sämre möjligheter att gå och cykla på egen
hand.

Ett viktigt argument för att använda bilen istället för cykeln,
är när restiden med cykel blir längre än vad den blir med bil.
Många bilister tendera dock att vara beredda på att använda
cykeln istället för bilen på korta resor när det är snabbare
och mer bekvämt/lämpligt. Alla faktorer som inverkar på
restiden ingår under tillgänglighet.

Framkomlighet
Stadens cykelnät bör utformas, dimensioneras och regleras
så att cyklister ges möjlighet att med rimlig lätthet få tillgång
till stadens utbud och aktiviteter. Färdhastigheten längs
cykelnätet är given inom de gränser som bestäms av
individernas prestationsförmåga. Därför fodras att
detaljutformningen underlättar framkomligheten för
cyklisterna. Cykelnätet ska vara tydligt och medge en god
färdhastighet, hög komfort och en god framkomlighet under
hela året.

Vägvisning
I princip ska ett bra trafiksystem skylta sig själv. Utformning,
färger och materialval ska ge trafikanterna tillräcklig
information om hur systemet bör användas. Det krävs dock
kompletterande information om nätstruktur och
destinationer. Eftersom cykeltrafiksystemets synbarhet är
liten är detta extra viktigt. Cykelvägarna smälter ofta väl in
i miljön vilket gör att det kan vara svårt att veta vart de

Bild 1: Långa och mörka tunnlar upplevs ofta som
otrygga.
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leder. För att utnyttja systemet rätt måste man därför känna
till det, annars är det lätt att man istället väljer de mer synliga
gatunätet för sina resor. Den enklaste och kanske bästa
metoden för skyltning är att i cykelnätets knutpunkter ange
varthän cykelvägarna i olika riktningar leder. (Berggren
1998)

Belysning
För att öka trafiksäkerheten bör cykelvägar vara upplysta.
Även ur trygghetssynpunkt bör cykelvägar ha en fast
vägbelysning eftersom mörka cykelvägar ökar rädslan för
överfall. Vad som bör beaktas är att belysningen blir
kontinuerlig. Mörka avsnitt avskräcker många från att
använda cykelvägen av rädsla för överfall. Cyklisten har
också svårt att se innan ögat vant sig vid mörkret. (Berggren
1998)

Trafiksignaler, cykeldetektorer
Trafiksignaler innebär ofta fördröjningar för cyklister
oavsett om cyklisterna blandas med biltrafiken eller inte. I
signalreglerade korsningar med cykelbanor måste ofta
cyklister stanna, trycka på en knapp och vänta på grönt.
Fördröjningen och besväret gör cyklandet mindre attraktivt.
I blandtrafiken fungera detektorerna oftast bara för biltrafik
vilket lockar cyklisterna till att cykla mot rött. (Berggren
1998)

Hastighetsdämpande åtgärder
När sikten är dålig eller då det behövs särskild
uppmärksamhet på grund av en komplicerad trafikmiljö bör
hastigheten vara låg för cykeltrafiken. Ibland krävs sär-
skilda åtgärder för att förhindra cykling med för hög fart.
Sådana åtgärder kan vara tydligare information om beho-
vet av låg hastighet, exempelvis genom förstärkt skyltning,
uppmärksamhetsåtgärder eller farthinder i form av gupp
eller fållor. Risken för att köra på hindret i mörker måste
särskilt beaktas, likaså framkomligheten för
funktionshindrade. (Berggren 1998)

Cykelnätens utformning
Cykelnätens utformning måste med nödvändighet bli en
kompromiss mellan de olika önskemål och krav som
cyklisterna ställer och de tillgängliga ekonomiska resurser
och utrymme som finns. För cyklister som dagligen
använder cykeln som transportmedel är det på nätnivå
främst kraven på kontinuitet/sammanhang, direkthet och
snabbhet som blir styrande. För barn, äldre och mindre
vana cyklister är det i stället säkerhet, trygghet och trevnad
som styr önskemålen.

Minst två nivåer för cykelstråken bör eftersträvas – en
lokal nivå för kortare förbindelser till skolar, butiker,
busshållsplatser etc. och en övergripande nivå med
huvudstråk för cykeltrafik mellan olika stadsdelar i staden.
Ibland behövs en tredje nivå som främst vänder sig till
långväga, regional cykeltrafik och till mopedister. På denna
nivå krävs framförallt att trafikanterna ska kunna hålla en
hög fart hela vägen. Det bör eftersträvas och läggas stor
vikt vid att ge det övergripande nätet tillräckliga kvaliteter
för att locka fler att cykla, exempelvis genom kontinuitet
och skyltning. Men hur näten i praktiken utformas beror
självklart på de lokala förutsättningar som finns. (Berg-
gren 1998)

Utformning av sträckor
De vanligaste åtgärderna som används för att öka
säkerheten på en sträcka är att separera de olika trafikslagen,
förenkla trafikmiljön och förbättra detaljutformningen,
minska hastigheterna och reducera trafiken. Åtgärderna
för att minska riskerna är alla beroende av tillgängligt
gatuutrymme och av gatans trafiktekniska funktion och
kapacitetsbehov.

När trafikflödena är små och hastigheterna låga kan det
ofta vara lämpligt med blandtrafiklösningar. Den faktiska
hastigheten bör då inte vara högre än 30 km/tim. Fördelen

med blandtrafik är att cyklisterna behandlas jämbördigt med
biltrafiken och att trafikmiljön förenklas. Den ökade
olycksexponeringen kan om förutsättningarna är goda upp-
vägas av högre uppmärksamhetsgrad och minskade risker
för felaktigt beteende. Om den faktiska hastigheten över-
stiger 30 km/tim bör cykeltrafiken enligt nollvisionen sepa-
reras. I dagsläget används tre olika separeringsformer för
cykel- och biltrafik: Cykelfält, cykelbana och cykelväg.

Ett cykelfält är ett reserverat utrymme på körbanan för
cykel- och mopedtrafik. Andra fordon får endast korsa
cykelfältet. Fältet avskiljs från övriga körfält med en
cykelfältslinje eller spärrlinje. Vägmarkeringen har inte
bedömts ge tillräckligt effektiv separering för att den faktiska
färdhastigheten ska kunna vara högre än 30 km/tim. I många
fall finns dock inga reella möjligheter att under överskådlig
tid bygga cykelbanor och då kan cykelfält vara den näst
bästa lösningen.

Cykelbana avser väg eller del av väg som är utmärkt som
cykelbana. Den kan vara avskild från körbanan med
kantstöd eller smal skiljeremsa. Cykelbanor intill körbanor
bör av säkerhetsskäl helst vara enkelriktad. En tydlig
avgränsning mellan cykelbana och gångbana är önskvärd,
exempelvis genom en låg kantsten. Ur säkerhetssynpunkt
är dubbelriktade cykelbanor sämre än enkelriktade men fö-
rekommer frekvent på vissa orter. Motiv för att anlägga
dem kan vara lägra kostnader, mindre utrymmesbehov eller
för att få kontinuitet längs stråket. Stor omsorg måste äg-
nas åt utformningen av korsningar med biltrafiken efter-
som en dubbelriktad cykelbana komplicerar trafik-
situationen.

Bilfria, friliggande cykelvägar kan vara såväl sköna
rekreationsstråk för gående och för cyklande bland annat
barn och äldre som snabba gena förbindelser för vardags-
cyklisten. Olika intressen gör att det lätt uppstår konflikter
mellan olika användare av cykelvägarna. En uppdelning av
utrymmet mellan cyklister och fotgängare respektive en
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mittlinje för att skilja körriktningarna åt är några sätt.
Friliggande cykelvägar bör ges god kontinuitet för att medge
jämn hastighet och bör vara upplysta för att minska oron
för överfall.

Korsningar
Flertalet polisrapporterade cykelolyckor är kollisions-
olyckor med korsande bilar. Olyckorna inträffar i gatukors-
ningar eller på cykelöverfarter på sträckor. De sker på grund
av att trafikanterna inte i tid observera och inser kollisions-
risken. Säkerheten kan ökas med både åtgärder som mins-
kar konfliktmöjligheterna och med åtgärder som hjälper
trafikanterna att handla rätt. (Berggren 1998)

Olika typer av korsningar för cykel och biltrafik;
Cykelöverfart på sträcka, Cykeltrafik i korsning, cykeltrafik
i cirkulationsplatser och planskilda korsningar.

Lämpliga säkerhetsmässiga utformning av de olika
korsningsfallen är beroende av lokala förutsättningar,
trafikens storlek och fördelning, sikten och om och hur
cykeltrafiken fram till korsningen är separerad. Vad som
dock alltid eftersträvas är en tydlig trafikmiljö där de möjliga
konfliktpunkterna kan förutses och synliggöras så att
trafikanterna håller tillräckligt låg hastighet och kan tillämpa
förutsatta regler för företräde.

För att öka säkerheten för cyklister i en överfart på en
sträcka finns olika tekniker som kan tillämpas var för sig
eller kombinerade. (Berggren 1998) Biltrafikens hastighet
kan sänkas till högst 30km/tim genom olika regleringar eller
gupp. Korsningars synbarhet kan ökas genom tydligare
utformningar, vägmarkeringar, vägmärken och belysning.
Genom att minska körbanans bredd i korsningen eller
alternativt anlägga en bred mittrefug kan korsningstiden
för cyklister förkortas.

Genom att signalreglera korsningar med gata för tät trafik

kan framkomligheten för cyklister förbättras. Trafiksignal-
ers trafiksäkerhetseffekt för överfarter är dock omtvistad.

En dubbelriktad korsning innebär ökade olycksrisker genom
att trafiksituationen blir mer komplicerad. Risken finns också
att bilisterna inte observerar cyklisterna på cykelöverfarten
beroende på att cyklisterna befinner sig i en död vinkel för
bilisterna eller för att bilisterna inte förväntar sig trafik från
”fel” håll.

För lokalisering av cykelbanan i korsning tillämpas ofta två
alternativ; intill den parallella körbanan eller på ett sådant
avstånd att en bil ryms mellan cykelbanan och
körbanekanten. Med placering av cykelbanan nära den
parallella körbanan observera bilisterna cyklisterna lättare
vid högersvängning. Med ett större avstånd till korsningen
delas konfliktområdet upp och bilisterna kan koncentrera
sig på en konfliktpunkt i taget. Vid större avstånd till
korsningen kan det dock uppstå oenigheter vid huvudleder.
Korsande biltrafik har skyldighet att lämna företräde för
cykeltrafiken om cykelbanan ingår i huvudleden. I annat
fall har cykeltrafiken på cykelbanan väjningsplikt gentemot
trafiken på korsande gata. För att öka säkerheten bör cykel-
banan vara väl markerad och gärna upphöjd.

För cykeltrafik genom gatukorsningar finns två alternativ
för vänstersväng i korsning  då cyklarna förs i blandtrafik;
”lilla” eller ”stora” svängen. (Berggren 1998) Med ”lilla
svängen” följer cyklisterna bilarnas körmönster medan de
i ”stora svängen” korsar en körbana i taget. Om cykel-
trafiken är separerad före korsningen måste cyklisterna til-
lämpa ”stora” svängen.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan en blandning av trafik-
slagen i många fall vara en väl så god lösning som att
separera dem, dessutom innebär det oftast en tidsvinst för
cyklisten, som då inte behöver passera två korsningar. Ett
separerat system ökar ofta komplexiteten och därmed också
risken för oklarheter och felaktiga beteenden.

I signalreglerade korsningar kan ett särskilt utrymme fram-
för bilisterna, i väntan på grönt ljus, öka cyklisternas syn-
barhet och minska riskerna för trängning. (Berggren 1998)
Tillbakadragna stoplinjer för biltrafiken och cykelfält för
cyklisterna är åtgärder som görs genom att placera biltrafik-
ens stoplinjer cirka fyra meter från fältet för fotgängare.
Det gör det möjligt för lastbilschaufförer att se cyklisterna
liksom att cyklisterna blir mer synliga för bilisterna. Denna
princip, som använts mycket i Danmark, är en förhållande-
vis billig åtgärd för att förbättra säkerheten. (Köpenhamns
kommuns hemsida 2003-04-07)

För biltrafiken är cirkulationsplatser trafiksäkerhetsmässigt
goda lösningar genom att hastigheterna minskar och
konfliktriskerna bil - bil fördelas och förenklas. För
cykeltrafiken kan däremot cirkulationsplatserna vara ett
problem som inte självklart minskar med separering. Studier
visar att så länge trafiken är måttlig (<8000 motorfordon/
dygn) så kan det vara bäst att låta cyklar och bilar blandas
i cirkulationsplatsen på lika villkor. (Berggren 1998)

Vid större cirkulationsplatser med flera körfält bör
cykeltrafiken separeras. En separering kan ske på två olika
sätt; markerat cykelfält inne i cirkulationen eller genom att
anlägga en separat cykelbana utanför cirkulationen.
Fördelen med en separat utanförliggande cykelbana är det
större avståndet mellan överfarten och cirkulationsplatsen

Bild 2: Stora respektive lilla svängen.
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vilket innebär att bilisterna bättre hinner koncentrera sig
på en händelse i taget. Nackdelen är att bilister ofta accele-
rera ut ur cirkulationsplatsen vilket ökar riskerna vid utfar-
ten. För att minska bilisternas hastighet bör utfartsradien
där det finns cykelöverfart vara liten.

Den planskilda korsningen mellan cykelväg och bilväg är
den enda helt säkra korsningen. Enligt nollvisionen krävs
sådana korsningar om biltrafikens hastighet är högre än 30
km/tim. Dessa korsningar är dock bara trafiksäkra om de
används. Det finns många exempel på olämpligt lokaliserade
eller utformade planskildheter som är dåligt utnyttjade. För-
hållandet kan t o m innebära att olycksriskerna ökar, efter-
som ”smittrafiken” då korsar biltrafiken helt oreglerat.
(Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige. Den är bilden av en önskad framtid där ingen
dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Nollvisionen
utgår från att olyckor inte alltid kan förhindras, eftersom
människor ibland gör misstag. Vägar, gator och fordon
måste därför utformas så att misstagen inte leder till döden
eller allvarliga personskador. I oktober 1997 beslutade
riksdagen att Nollvisionen ska gälla för vägtrafiken
i Sverige.” Vägverkets hemsida)

Den planskilda korsningen måste kännas naturlig att
använda. Läget får inte innebära längre omvägar eller stora
ramplutningar. En planskildhet i form av tunnel får inte heller
vara så trång och ogästvänlig att den blir avskräckande.
Inte heller får den kännas otrygg för överfall. (Berggren
1998)

d r i f t  o c h  u n d e r h å l l
Ojämnheter i vägbanan, dålig beläggning och en bristande
vinterunderhållning är exempel brister som skapar både
irritation och dålig stämning bland cyklister i allmänhet. En
väl underhållen och trevlig cykelmiljö är kan vara avgö-

rande för om man väljer att cykla eller inte. Vid de tillfällen
iordningställande och skötsel tar tid är det därför viktigt att
klargöra att så är fallet för cyklisterna, exempelvis genom
en skylt. Hur cykeltrafiksystemet sköts har mycket stor
betydelse för såväl hur många som cyklar som för trafik-
säkerheten i systemet. För att upprätthålla önskad kvalitet
i systemet krävs åtgärder i form av drift och underhåll. Drift-
åtgärder är åtgärder som saknar restvärde (sopning, snö-
röjning, halkbekämpning, klippning av buskar etc) medan
underhållsåtgärder ökar anläggningens värde (lagning av
gropar och beläggningssprickor, justering av kantstenar
och brunnslock etc). Drift- och underhållsstandarden har
förutom direkta konsekvenser för framkomlighet och sä-
kerhet även betydelse för valet av färdväg. En välskött
cykelväg kan på ett bättre sätt konkurrera med en parallell
bilväg än en med dåligt underhåll. (Berggren 1998)

Vinterunderhåll
Vintertid är spårbildning och halt väglag vanliga orsaker
till olyckor bland gående och cyklister. Att prioritera
vinterväghållningen på gång- och cykeltrafiknätet framför
biltrafiknätet samt att klargöra ansvar mellan väghållare och
fastighetsägare är viktiga exempel på organisatoriska
åtgärder.

Undersökningar där man studerat hur cyklister reser
sommar- respektive vintertid har visat att byte mellan
färdmedel under året i huvudsak sker mellan buss och cykel.
Att cyklisterna många gånger väljer att åka buss på vintern
beror delvis på halka och spårbildning. Bättre
vinterväghållning kan därför hjälpa till att behålla cyklisterna
även på vintern. (Nilsson 1996)

Att prioritera vinterväghållningen på gång- och
cykeltrafiknätet framför biltrafiknätet samt att klargöra
ansvar mellan väghållare och fastighetsägare är viktiga
exempel på organisatoriska åtgärder.

t r a f i k s e r v i c e  o c h
u t r u s t n i n g s d e t a l j e r

Cykeln på kollektivtrafiken
Forskare menar att en ökad cykeltillgång på relevanta ställen
kan öka cyklandet (lånecyklar, firmacyklar, möjligheter att
ta med cykeln på bussar och tåg osv.) För att cykeln ska
kunna hävda sig gentemot bilen måste dess brister i kvalitén
minskas samtidigt som dess fördelar måste bejakas. (Nilsson
1998a)

I arbetet mot ett miljöanpassat transportsystem är det viktigt
att samordna de olika trafikslagen. En medveten planering
för ett bra samspel mellan cykel och kollektivtrafik
förekommer bara på ett fåtal orter. Det är sällan möjligt att ta
med cykeln på bussen eller tåget. På många platser saknas
dessutom goda cykelförbindelser till hållplatserna och en
säker cykelparkering vid bytespunkterna. Risken för stöld
och vandalisering av cyklar i anslutning till stationer och
hållplatser är ett stort och generellt problem. Det är viktigt
att man inte konkurrera med kollektivtrafiken, utan att man
i stället skapar former för ett samarbete. Genom åtgärder
som minskar bilberoendet, exempelvis satsningar på kol-
lektivtrafik och närhet till olika målpunkter borde fler kunna
avstå från att skaffa bil. Totalt sett skulle detta kunna leda
till ett minskat resande och eventuellt till ett ökat cyklande.
(Vägverket 2000)

Bra parkeringar vid stationer och hållplatser är en
förutsättning för en effektiv kombination av cykel och
kollektiva färdmedel. Bike´n´ride parkeringar är
cykelparkeringar vid regionala hållplatser som är till för att
underlätta vid byten mellan cykel och kollektivtrafik. Be-
mannade cykelgarage ger också de en god koppling till
kollektivtrafiken. (Mobilitetskontoret och Tekniska förvalt-
ningen, Lunds kommun 2002)
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Cykelparkering
Goda parkeringsmöjligheter vid resans slut är väsentligt.
Cyklisterna vill ha närhet till slutmålet och en
uppställningsplats som skyddar cykeln både mot åverkan
och stöld. Men med hänsyn till utrymmesbehovet och
stadsbilden kan det vara svårt att tillgodose cyklisternas
behov. Det bör dock klargöras att möjligheterna till att öka
cykeltrafiken är beroende av tillgången till attraktiva
cykelparkeringar.

Behovet av cykelparkeringar kan inte enbart tillgodoses
på gatu- och allmän platsmark utan även fastighetsägaren
måste ta sitt ansvar för att anordna cykelparkeringar inom
kvarteren. Kommunen kan påverka fastighetsägaren genom
att ange en parkeringsnorm för cyklar vilket rekommenderas
vid nyplanering och bygglov.

På allmän plats måste cykelparkeringar utformas så att de
blir mer acceptabla stadsbyggnadselement. I de fall utrym-
met är otillräckligt eller miljön är särskilt känslig kan
eventuelt cykelgarage under jord eller cykelparkering i flera
plan vara ett alternativ. (Berggren 1998)

Lånecyklar
På olika håll i Europa prövar man olika system med låne-
cyklar. Alla system har gemensamt att man mot en
deponeringsavgift lånar en cykel ur särskilt markerade cy-
kelställ. Cyklarna lämnas sedan tillbaka i ett likadant ställ,
då man också återfå den erlagda avgiften. Genom att
specialdesigna cyklarna minskar stöldrisken. Finansiering
sker vanligen genom reklamintäkter, då varje cykel fungerar
som en rullande reklamplats. (Köpenhamns kommuns
hemsida 2003-04-07)

Utrustning och design
Genom bättre cyklar och utrustning till cykeln skulle denne
kunna ges ökad konkurrenskraft. En ny utformning för
stadsbruk, med bättre möjligheter till att frakta saker och så
vidare skulle kunna ha stor potential. Problemet kring väder-
förhållanden gör att skyddsutrustning som regnkläder och
vattentäta bagageutrymmen på cykeln måste marknads-
föras bättre. För dagens cyklister är utformningen av un-
derordnad betydelse eftersom de i många fall är tvingade
att cykla. Vill man däremot locka bilister till att cykla är
utformningen en viktig faktor. (Nilsson 1998a)

Cykelkartor
Det bör vara lika naturligt att redovisa cykelvägar på
stadskartorna som det är att redovisa gator i övrigt. Ett
flertal städer har utarbetat särskilda cykelkartor där stråken
är tydligt utmärkta och där även annan information ges
cyklisterna, exempelvis tips på olika utflyktsmål och vad
olika vägmärken betyder. Ofta visar cykelkartorna både
tätorternas cykelvägnät och det regionala cykelvägnätet.
(Berggren 1998)

P l a n e r i n g s v e r k t y g

Redan i översiktsplanen måste kommunen ha som
målsättning att gynna gång- och cykeltrafiken genom att
säkerställa olika huvudcykelstråk. En utspridning av staden
och etableringar av externa affärscentra är exempel som har
motverkande effekt. I de fördjupade översiktsplanerna bör
de operativa målen främst handla om att minska trafik-
behovet, öka andelen gång- och cykeltrafik och andelen
kollektivtrafik, minska antalet konflikter i trafiken och dess
svårighetsgrad, samt att anpassa biltrafikens storlek och
hastighet till omgivningens krav på säkerhet, trygghet, god
stadsmiljö och frihet från störningar från buller och avga-
ser. Fördjupade gång- och cykeltrafikplaner är ett sätt att
systematiskt ta färdsätten på allvar. Cykelplaneringen bör
vara en integrerad del i övrig trafikplanering och inte vara
den del som kommer i sista hand efter att ett område redan
är exploaterat. (Nilsson 1996)

Att förbättra cykeltrafiken kräver åtgärder inom flera olika
områden. Det gäller förbättring och komplettering av
infrastrukturen, men även åtgärder vad gäller synen på
cykeltrafik och så vidare. För att kunna främja cykeltrafiken
krävs ett förändrat synsätt hos planerare och politiker. Den
dagliga planeringen måste syfta till att prioritera cykel-
trafiken. Detta kräver ett förändrat synsätt. Undersökningar
visar att de som i dag arbetar med cykeltrafik har en svår
arbetssituation. Att planerare och politiker själva kör bil
leder ofta till en problemsyn med utformningar utifrån ett
bilperspektiv. (Nilsson 1998a) Vidare är politiker ofta re-
serverade mot att införa restriktioner mot biltrafiken efter-
som bilägare är en stor väljargrupp. En hastighets-
begränsning från 50 km/h till 30 km/h inne i centrala delar
av städer och bostadsområden skulle exempelvis kunna
betyda en reducering av ödesdigra olyckor med 50-80 %.
Då det är åtta gånger så stor risk att dödas i 50 km/h jämfört
med 30 km/h. En hastighetsbegränsning till 30 km/h skulle
dessutom innebära att man då inte behöva några särskilda

Bild 3: De så kallade cykelboxarna skyddar cykeln mot
både väder och stöld.
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cykelbanor på dessa ställen. (Hydén, Nilsson & Risser
1998)

Lagar
Kommunerna själva förfogar över i princip alla de verktyg
som kan vara aktuella för att kunna genomföra en förändra
strategi som ska bidra till ett ökat cyklande. Helt klart är det
likväl så att en policy från statligt håll som på olika sätt
uppmuntrar cykeltrafiken kan betyda mycket för hur cykeln
uppfattas. Nationellt kan exempelvis en lag om cykelhjälm
påverka cykeltrafiken. Cykelhjälm som naturligtvis är mycket
bra ur olycksperspektivet kan dock genom en lag bidra till
att andelen cyklister minskar. (I delstaten Victoria i
Australien minskade cykeltrafiken med ca 30 % när man
införde cykelhjälmslag.) (Trivector 1998)

Regleringar
Regleringar kan vara att vid bygglov styra antalet
cykelparkeringsplatser och parkeringsplatser för bilar, men
också genom att styra etableringar av externa köpcentrum.
(Nilsson 1996)

Avgifter
De ekonomiska förmånerna som finns hos bilen idag kommer
att förlora sin betydelse först den dagen då man inför
bilavgifter/biltullar och administrativa åtgärder exempelvis
parkeringsrestriktioner, högre bensinpris/skatter och ökade
skatter för firmabilar. (Hydén, Nilsson & Risser 1998)

Människor är i allmänhet inte fullt medvetna om bilkörandets
kostnader. Om de rörliga kostnaderna blir så pass höga att
det känns som man löser en färdbiljett för varje enskild
resa, borde resultatet kunna bli att ingen kör bil för att ”de
ändå har bil”. (Trivector 1998)
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