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Förord
Föreliggande rapport är framtagen vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser
vid Luleå tekniska universitet. Det övergripande syftet med projektet är att främja cykling
genom att skapa väl fungerande integrerad cykelinfrastruktur på landsbygden, året runt i ett
svenskt sammanhang. Målet är att utveckla metoder för att höja infrastruktur och planering
för cykling på landsbygd i nivå med andra transportslag. Arbetet inleds med en förstudie av
karaktären ”state of the art”, vilket denna rapport avser.
Förstudien är finansierad av Trafikverket. Planeringen av projektet har skett i kontakt med
Gerd Åström, Einar Tufveson och Janet van den Meulen, Trafikverket. Janet van den
Meulen har även varit handläggare och kontaktperson under arbetets gång.
Vi har fått information från flera olika parter. Stort tack till:
Krister Spolander, Konsult
Mathias Wärnhjelm, Trafikverket
Janet van det Meulen, Trafikverket
Annika Nilsson, Trivector
Klas Elm, Svensk cykling
Dag Balkmar, Örebro universitet
Krister Isaksson, SWECO
Daniel Sahlgren, Trafikverket.
De har alla bidragit med värdefull information och idéer om planering för cykling på
landsbygd, som vi tagit med oss i denna rapport.
Förstudien kan om det ges möjlighet därefter följas av ett större forskningsprojekt.
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Sammanfattning
Det övergripande syftet med denna studie är att främja cykling genom att skapa väl
fungerande integrerad cykelinfrastruktur på landsbygden, året runt i ett svenskt
sammanhang. Arbetet inleds med en förstudie av karaktären ”state of the art”, vilket denna
rapport avser. Förstudien kan om det ges möjlighet till fortsättning följas av ett större
forskningsprojekt.
Metoderna som förstudien baseras på är systematiska litteraturstudier och strukturerade
intervjuer. Systematiska litteraturstudier används för att täcka in de kända och okända
aspekterna som ligger till grund för ökad cykling på landsbygd. Dessa används sedan som
bas för den strukturerade intervjun. Målet med den strukturerade intervjun är även att hitta
andra aspekter som kan påverka cykling på landsbygd positivt, samt de olika aktörernas
åsikt om vilka åtgärder som bedöms vara effektiva och därmed viktiga. Slutligen syntetiseras
resultaten till vilka aspekter som är intressanta för utveckling av cykling på landsbygd.
Ett vanligt förekommande argument för att inte kunna förbättra för cyklande på landsbygd är
att det saknas ekonomiska medel i samhället för att genomföra detta. Detta resonemang
grundar sig bland annat på samhällsekonomiska analyser där en avgörande beståndsdel är
nuvarande flöden av cyklister och fordon. Detta gör att cykelsatsningar på landsbygd är
svåra att genomföra då de ekonomiska argumenten väger tungt.
De vägledningar för utformning och planering som finns behöver utvecklas med avseende
på integrering av nätverk och stråk som tillgodoser potentialen i cykling och cyklisternas
anspråk för cykling på landsbygd, där även klimatförhållanden och mångfalden av cykeltyper
behöver ingå. Drift och underhåll behöver även prioriteras eftersom cyklisterna är mer
känsliga för ytskiktets kvalité än andra fordon.
Om beslut baseras på en blandning av potentiella behov, invånarantal, avstånd, hälsa,
resbehov och målpunkter eller arbetsmarknadsregioner kanske fler åtgärder till fördel för
cykling skulle kunna vara aktuella. De ekonomiska aspekterna måste beaktas, men de olika
aspekterna ekonomi och potentiella behov behöver inte stå i motsats till varandra, de kan
istället kombineras för fördjupad analys.
Satsningar på cykel på landsbygd ger effekter på jämställdhet och hälsa och kan vara en del
av arbetsmarknadsförstoring. Generella kunskapen om utformning av nätverk och stråk på
landsbygd är tämligen god medan kunskapen om hur den kan införas är mindre spridd.
Det finns få källor på temat arbetsmetoder för att förbättra cykling på landsbygd och ingen av
dessa källor kommer från en internationell kontext. Karlstads och Värnamos kommuner har
arbetat långsiktigt för cykling, och deras arbetssätt är bra exempel på arbetssätt för
utveckling av cykelinfrastruktur på landsbygd.
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Bakgrund
Cykling är ett färdmedel med många fördelar för individen, samhället och den privata sektorn
(Gössling & Choi, 2015). Cykelinfrastrukturen bedöms dock vara eftersatt de senaste
decennierna till förmån för bilar, vilket innebär att det finns idag stor förbättringspotential för
cykelinfrastrukturen (Emanuel, 2012). Cykelvägar ofta inte är tillräckligt integrerade i
transportsystemet; osammanhängande, indirekta och svåra att navigera (Spolander, 2006,
Strängnäs Kommun, 2015). Cykling har nu börjat erkännas som en viktig del av ett hållbart
transportsystem, men investeringarna är fortfarande ofta sporadiska och spridda (Persson
et.al., 2014).
Det kan finnas en betydande dold efterfrågan för cykelinvesteringar då den nuvarande
infrastrukturen inte attraherar potentiella cyklister vilka i stället väljer andra transportsätt
(Bamberg, Ajzen och Schmidt, 2003). En intressant modell har utvecklats på uppdrag av f.d.
Vägverket för att bedöma potentialen för separerade cykelvägar upp till 20 km, baserat på
befolkningsstorlek och bosättningar snarare än befintliga cyklistflöden (Kågeson, 2007).
Nilsson & Larsson (2013) har beräknat att 40 km långa vägar också kan ha betydande
samhällsekonomisk lönsamhet ur ett cykelplaneringsperspektiv. Det är emellertid känt att
mer detaljerade analysmetoder kan behövas. Därför behövs ytterligare forskning rörande var
det är lämpligt att satsa på cykelinfrastruktur, och modeller och verktyg för att identifiera
sådana platser behöver förfinas. Förutom utformning och underhåll av vägar kan både andra
fysiska och mjuka åtgärder spela en avgörande roll i framgången för cykelvägar. Vikten av
offentlig policy för att uppmuntra cykling har beskrivits av Pucher, Dill och Handy (2010);
strävan efter en avsevärd ökning av cykling kräver omfattande och varierade åtgärdspaket,
inklusive infrastruktur och cykelprogram, stöd av markanvändningsplanering och restriktioner
för bilanvändning.
Inriktningen för svenska krav och råd är att utpekade GC-stråk ska separeras både längs
och tvärs utanför tättbebyggt område oavsett hastighetsgräns. Detta sker efter hand inom
givna ekonomiska ramar och i prioritetsordning. Det finns i dag stor potential i att satsa på
cykeltrafik på landsbygd avseende fysisk utformning m.m. som stöder valet att cykla på
landsbygd (t.ex. till större tätorter eller i och mellan små orter/byar). Det kan misstänkas att
det ligger en outnyttjad potential i ”dold” cykeltrafik om det fanns en mer utbyggd
infrastruktur för att cykla även på landsbygd.
Ansatsen för denna studie är att studera hur svensk trafikplanering för landsbygd kan
utvecklas för att beakta de i dag förhållandevis små flödena av cyklister på landsbygd,
avseende behov av säkerhet, trygghet, tillgänglighet osv.. Ansatsen är även att studera hur
man kan hitta och bejaka den dolda potentialen i cykling på landsbygd.
Med små cykelflöden menas de som är lägre än i tabell 1 från Krav för gators och vägars
utformning (Trafikverket 2015a). Tabell 2 visar vid vilka motorfordonsflöden (ÅDT-DIM) och
dess referenshastighet(VR) som gång- och cykelvägen ska vara skild från
motorfordonstrafiken, och sidoremsans/skiljeremsans bredd. I vissa fall, exempelvis inom
tätort eller vid passage genom bebyggelse eller ett mindre samhälle, kan dock gång- och
cykelbanan separeras med så kallat GCM-stöd eller kantsten. Observera, det kan mycket
väl förekomma att låga flöden av GC-trafik på landsbygd skiljs från motorfordonstrafik redan
i dag.
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Tabell 1. Sidoremsans minsta bredd (m) utan räcke vid >500 gång- och cyklisttrafikanter per dygn
(Trafikverket 2015a).
VR km/h
ÅDT-DIM

80

100

110

120

<1000

3

4

5

13

1000-2000

3

5

8

13

2000-4000

3

5

8

13

4000-8000

4

8

10

13

>8000

5

8

13

13

Tabell 2. Sidoremsans bredd (m) mellan väg och gång- och cykelväg (Trafikverket 2015a).
VR km/h
ÅDT-DIM

80

100

110

<1000

120
13

1000-2000

8

13

2000-4000

8

13

4

8

13

4

8

13

4000-8000
>8000
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I den kompletterande skriften från serien om VGU, Råd för vägars och gators utformning ges
förslag på hur utformning kan utföras. Där står att en dubbelriktad friliggande gång- och
cykelväg med måttliga flöden bör vara 2,5 – 3,0 m bred. Om en cykelväg utgörs av ett
regionalt cykelstråk avsett för arbetspendling med mål att öka andelen cyklister, bör bredden
vara minst 3 meter (Trafikverket, 2015b).

Syfte
Det övergripande syftet med denna studie är att främja cykling genom att skapa väl
fungerande integrerad cykelinfrastruktur på landsbygden, året runt i ett svenskt
sammanhang. Målet är att ta fram information för att utveckla metoder för att höja
infrastruktur och planering för cykling på landsbygd i nivå med andra transportslag. Arbetet
inleds med en förstudie av karaktären ”state of the art”, vilket denna rapport avser.
Förstudien kan om det ges möjlighet till fortsättning följas av ett större forskningsprojekt.
Förstudien bygger delvis på de fyra punkterna som beskrivs nedan. Förstudien syftar även
till att belysa andra ämnesområden med potential att stödja utvecklingen av transportslaget
cykel på landsbygd. Med förstudien avses således att undersöka inom vilka ämnesområden
det finns mest potential för att stödja transportslaget cykel på landsbygd, med visst fokus på
norra Sverige.
De inledande fyra punkterna är:
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1. Förbättra vägledningar för utformning med avseende på integrering av nätverk och stråk för
cykling på landsbygd, samt klimatförhållanden och mångfalden av cykeltyper.

Även om lagstiftning och designhandböcker (Trafikverket, 2015a; Boverket, Trafikverket och
SKL, 2015; SKL och Trafikverket, 2010) till viss del möjliggör prioritering av cyklister går
genomförandet att förbättra. Många åtgärder som testats i Sverige är inspirerade av
utländska framgångsexempel. Nederländerna och Danmark är ofta inspirationskällor och
lösningar därifrån kan fungera bra i södra Sverige men eventuellt sämre i norra Sverige på
grund av större snömängder. Förstudien avser därmed även kartläggning av idéer om en
framtida nationell riktlinje som även tar hänsyn till förhållandena i norra Sverige.
2. Utveckla kunskap om effekterna av fysiska åtgärder, inklusive underhåll.

Naturvårdsverket har sammanställt uppgifter om effekter på cykelflöden som uppkommer av
olika åtgärder (2005, s. 32). Förbättring av en enskild länk ger endast ca 5 % ökning medan
förbättring av ett helt stråk kan medföra ökningar på upp till 300 %. Kunskaperna om effekter
på cykelflödet av olika åtgärder behöver dock utvecklas. I samhällsekonomiska kalkyler
används fortfarande en ökning av cykelflöde med 20 %, oavsett typ och omfattning av åtgärd
(Trafikverket, GC-kalk). Behovet av mer data betonades av Trafikverkets nationella experter
inom samhällsekonomisk analys vid en konferens i Stockholm i september 2015 (Yilma,
2015). En stor andel av cykelolyckor kan dessutom kopplas till problem med drift och
underhåll.
3. Utveckla kunskap om effekterna av mjuka åtgärder.

Även mjuka åtgärder och policy kan ge effekter på cyklingen (Pucher, Dill and Handy, 2010),
och i detta projekt är ansatsen att det även gäller för cykling på landsbygd. Därför kommer
även effekten av sådana åtgärder studeras på ett liknande sätt som för de fysiska, om än
med något större fokus på kvalitativa resultat.
4. Utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för integration av cykelinfrastruktur.

För att skapa integrerade stråk, och i förlängningen väl fungerande cykelnätverk på
landsbygd, behöver alla aktörer som berörs av fysiska och mjuka åtgärder samarbeta.
Samarbete är beroende både av om det finns några arenor eller forum för samordning och
vilka metoder för samarbete som används. Arbetsmetoder och samarbetsformer kommer att
undersökas med fokus på cykelplanering i Sverige.
Förutom de fyra punkterna ovan (nätverk och stråk, klimatförhållanden, cykeltyper, fysiska
åtgärder inklusive DoU, effektsamband, mjuka påverkansåtgärder, samt samarbetsformer)
kommer även andra ämnesområden studeras avseende cykling såsom; hälsoeffekter,
trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet, samt andra i dag ”okända” aspekter som kan
främja ökad cykling på landsbygd.

Vad är landsbygd?
I denna rapport förekommer benämningen landsbygd. Ett liknade ord är glesbygd, men för
att försöka analysera och ge en definition återges nedan några olika benämningar och
tolkningar som förekommer. I Sverige liksom internationellt finns flera definitioner av
landsbygd. Det finns dock två särdrag som förenar Sveriges landsbygder. Det ena är
landsbygdernas fysiska miljö såsom natur- och kulturlandskapet, naturresurserna och
bebyggelsemiljön. Det andra särdraget är tillgänglighet eller gleshet som påverkar många av
de aktiviteter vi människor utför. Det förekommer dessutom en mängd olika typer av
landsbygder i Sverige.
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Statistiska centralbyrån, SCB, använder olika benämningar för att ange en orts
befolkningsantal. En tätort består av en koncentrerad bebyggelse med minst 200 invånare.
Större delen av Sveriges befolkning, 87 %, bodde i en tätort år 2015. Småort är en ort med
50-199 folkbokförda invånare där det enligt SCB:s beräkningar bodde 3 % av Sveriges
befolkning år 2015 (SCB 2016). Tillväxtverkets definition av landsbygd är där det är mellan
5 och 45 min till en tätort om minst 3000 personer. Enligt Jordbruksverkets information på
sin webbsida (Jordbruksverket, 2012) blir det då 24 % av Sveriges befolkning som bor på
landsbygden.
Sveriges kommuner och landsting, SKL har i revidering av kommunindelningar inför år 2017
genomfört vissa ändringar. Den nya indelningen är baserad på tre huvudvariabler; storlek
(antal invånare), täthet (antal invånare i den största tätorten) och närhet (möjlighet till
pendling). Den nya indelningen innebär också att begreppet Glesbygdskommuner har utgått.
Likaså har grupperna Kommuner i tättbefolkad region och Kommuner i glesbefolkad region
försvunnit. Indelningen består av nio kommungrupper fördelade på tre huvudgrupper;
Storstäder och storstadsnära kommuner, Större städer och kommuner nära större stad och
Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. I den sistnämnda gruppen Mindre
stad/tätort finns kommuner med fler än 15 000 men mindre än 40 000 invånare. Gruppen
mindre städer/ tätorter och landsbygdskommuner innefattar totalt 136 kommuner, totalt den
största huvudgruppen, och är uppdelad i fyra undergrupper:





Mindre stad/tätort. Mer än 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens
största tätort (29 kommuner)
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort. Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre
ort (52 kommuner)
Landsbygdskommun. Mindre än 15 000 invånare i kommunens största tätort, lågt
pendlingsmönster (40 kommuner)
Landsbygdskommun med besöksnäring. Landsbygdskommun med minst två kriterier
för besöksnäring, dvs. antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/hotell/
restaurang i förhållande till invånarantalet (15 kommuner).

(SKL, 2016).
Antal invånare i den största tätorten eller närheten till en sådan tätort avgör vilken av
huvudgrupperna som är aktuell. Närhet definieras som möjlighet till arbetspendling.
Kommuner där den största tätorten har mindre än 15 000 invånare och där
pendlingsmönstret är jämförelsevist lågt tillhör gruppen Landsbygdskommun. Gemensamt
för dessa kommuner är ett stort avstånd till en större tätort. Ett mindre antal kommuner i
denna grupp särskiljer sig genom att de har en betydande besöksnäring och de har därför
fått bilda en egen grupp, Landsbygdskommun med besöksnäring. Den nya gruppen består
av 15 kommuner. Att de samlats i en egen grupp beror på att de bedöms påverkas i så hög
grad av besöksnäringen att deras förutsättningar är annorlunda. Exempel är antal
arbetstillfällen och serviceutbud. Gruppen Landsbygdskommun består av mindre kommuner
med ett svagt pendlingsmönster. Avståndet till en större tätort är längre. I 2011 års indelning
hörde de flesta av dessa kommuner till grupperna Glesbygdskommuner eller Kommuner i
glesbefolkad region (SKL, 2016).
Ur ett trafiktekniskt perspektiv finns det ytterligare en form av landsbygd eller ej landsbygd. I
olycksdatabasen STRADA för trafikolyckor används begreppet ”tättbebyggt område”. En
olycka platsbestäms med ett antal olika parametrar beroende på hur väl identifierad
4

olycksplatsen är och av vem. Definitionen som anges i sjukvårdshandledningen till STRADA
(Transportstyrelsen, 2016) är följande: ”Med tättbebyggt område menas ett område där den
högsta tillåtna hastigheten är 50 km/tim”. Det anges också att ett område kan vara
tättbebyggt även om den skyltade hastigheten är högre än 50 km/h om bebyggelsen och
trafikförhållandena i övrigt är jämförbara.

Metod
Om genomförandet
Metoderna som förstudien baseras på är systematiska litteraturstudier och strukturerade
intervjuer. Systematiska litteraturstudier i form av ”state of the art” används för att täcka in de
kända och okända aspekterna som ligger till grund för ökad cykling på landsbygd. Dessa
används sedan som bas för den strukturerade intervjun. Målet med den strukturerade
intervjun är även att hitta andra aspekter som kan påverka cykling på landsbygd positivt,
samt de olika aktörernas åsikt om vilka åtgärder som bedöms vara effektiva och därmed
viktiga. Kunskapsinsamlingen avslutas med en till kortare litteraturinventering baserat på
eventuellt nya aspekter som har kommit fram i intervjuerna Slutligen syntetiseras resultaten
till vilka aspekter som är intressanta för utveckling av cykling på landsbygd.

Litteraturstudier
Litteraturstudierna baseras på nationella och internationella publikationer.
Litteratursökningen genomfördes under hösten 2016. Vetenskapliga databaser har använts
tillsammans med olika organisationers publikationssidor i arbetet för att undersöka
förekomsten av litteratur kopplad till cykling och landsbygd. Vissa databaser förändras över
tid och därför kan sökningar som sker senare inte alltid ge samma resultat. Ett flertal ord och
kombinationer har använts för att söka efter litteratur relaterad till planering och utformning
för cyklister på landsbygd. De kombinationer av sökord som använts redovisas i tabell 3.
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Tabell 3. Resultat från litteratursökning i Scopus hösten 2016.
Nyckelord

enbart nyckelord

nyckelord
AND rural

nyckelord AND
glesbygd

nyckelord AND
landsbygd

Bicyclists

830

34

0

0

cyclist

3417

56

0

0

cyklist

0

0

0

0

cykel

1

0

0

0

glesbygd

3

-

-

0

landsbygd

6

-

0

-

182232

-

-

-

bikeway

82

1

-

-

design AND bikeway

36

-

-

-

design AND "cycle track"

40

-

-

-

"bicycle path"

125

-

-

-

design AND "bicycle path"

38

-

-

-

design AND cycling AND
rural

28

-

-

-

cykelplan

0

-

-

-

1262

47

-

-

rural

planning AND cycling

Vid sökningen i Scopus har alla resultat kopplade till Health Sciences uteslutits eftersom de
inte anses relevanta i detta projekt. Vid en djupare analys av resultaten från Scopus är det få
som unikt beskriver planering för cyklister på landsbygd. De som ligger ämnesmässigt
närmast behandlar ofta bredder på cykelvägar eller tillgängligt utrymme där cyklister delar
utrymmet med fordonstrafik och omkörningsproblematik. Sökningar i svenska databaser där
både engelska och svenska sökord använts visas i tabell 4 till 8.
Tabell 4. Resultat från litteratursökning i Trafikverkets bibliotek på webben hösten 2016.
Nyckelord

Trafikverkets webbutik och bibliotek

bicyclists

0

cyclist

1

cyklist

25

cykel

58

glesbygd

0

utformning cykel

99

landsbygd cykel

9
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Transguide är en samling av databaser som drivs av VTI:s bibliotek och informationscenter,
BIC. För internationell transportforskning samarbetar man bland annat med TRID,
Transportation Research Information Services (TRIS), framtagen av TRB, Transportation
Research Board. TRID ger tillgång till mer än en miljon register över transportforskning i hela
världen.
Tabell 5. Resultat från litteratursökning i TRID hösten 2016.
Nyckelord

enbart
nyckelord

nyckelord AND
rural

nyckelord AND
glesbygd

nyckelord AND
landsbygd

bicyclists

>15000

920

0

1

cyclist

3763

176

0

0

cyklist

1

0

0

0

cykel

15

0

0

0

glesbygd

4

4

-

0

landsbygd

9

9

0

-

>15000

-

4

9

231

8

0

0

rural
bikeway

Genom Transguide kan också sökningar genomföras i den Nationella bibliotekskatalogen,
tidigare benämnd TRAX.
Tabell 6. Resultat från litteratursökning i Nationell bibliotekskatalog hösten 2016.
nyckelord

enbart nyckelord

nyckelord AND
rural

nyckelord AND
glesbygd

nyckelord AND
landsbygd

bicyclists

269

13

1

cyclist

366

65

8

cyklist

30

2

1

cykel

1318

40

1

8

glesbygd

49

38

-

8

landsbygd

106

87

8

-

Antalet nationella skrifterna om cykling på landsbygd framtagna via SKL, Sveriges
kommuner och landsting, redovisas i tabell 7.
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Tabell 7. Resultat från litteratursökning SKL:s publikationer hösten 2016.
Nyckelord

enbart
nyckelord

nyckelord
AND rural

nyckelord AND
glesbygd

nyckelord AND
landsbygd

bicyclists

-

-

-

-

cyclist

-

-

-

-

cyklist

505

-

66

90

cykel

505

-

66

90

glesbygd

405

-

-

-

landsbygd

366

-

-

-

rural

17

-

-

Antalet nationella skrifterna om cykling på landsbygd framtagna via Boverket, redovisas i
tabell 8.
Tabell 8. Resultat från litteratursökning Boverkets publikationer hösten 2016.
Nyckelord

enbart
nyckelord

nyckelord AND
rural

nyckelord AND
glesbygd

nyckelord AND
landsbygd

bicyclists

-

-

-

-

cyclist

-

-

-

-

cyklist

225

-

45

84

cykel

225

-

45

84

glesbygd

102

-

-

-

landsbygd

166

-

-

-

Vid en djupare analys av resultaten från litteraturstudierna var det dock få av källorna som
unikt beskriver planering för cyklister på landsbygd, eller som kan överföras till svensk
kontext. De källor som gick att använda redovisas i kommande kapitel, tillsammans med viss
litteratur om cykling allmänt med resonemang om vad detta innebär för cykling på
landsbygd.

Strukturerade intervjuer
Strukturerade intervjuer genomfördes från hösten och vintern 2016 via telefon och
distansteknik med representanter för aktörer som arbetar med eller är aktiva inom
transportslaget cykel på landsbygd, eller på annat sätt har tydliga kopplingar till cykling.
Inbjudan att delta i intervjun inklusive kort beskrivning av syftet med intervjun skickades till
totalt 20 personer. Det var sju personer från Trafikverket, konsulter, forskare och
cykelorganisationer som deltog i intervjuerna.
Frågeformuläret som användes vid intervjuerna baserades på de resultat som kom fram
genom litteraturstudien. Frågorna bestod av två övergripande huvudfrågor och 11 följdfrågor.
Dessa ledde i vissa fall till andra frågeställningar som respondenterna ansåg viktiga.
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Frågorna skickades till respondenterna några dagar innan intervjuerna genomfördes så att
de hade möjlighet att förbereda sig. Frågorna finns redovisade i Bilaga 1 och 2. Efter
genomförda litteraturstudier och intervjuer, i skedet då allt material sammanställdes,
genomfördes en till intervju med en person på temat samhällsekonomiska kalkyler, se
Bilaga 3.

Behovet att kunna cykla på landsbygd
Resvaneundersökningar som visar mängden cykling på landsbygd är ovanliga. En
undersökning som visar på det aktuella läget speglar heller inte alltid potentialen för hur
utbredd cykling kunde vara om förhållandena och förutsättningarna förbättrades. Ingen
internationell källa på temat cykelflöde på landsbygd kunde hittas. I svensk kontext finns
schabloner för cykling i landsbygd (ÅDT), i relation till närmaste tätort och dess folkmängd
samt avstånd från närmaste centrum enligt tabell 9 (Trafikverket och Ramböll, 2014).
Tabell 9. Schabloner för cykling i landsbygd (ÅDT) pga. folkmängd, närmaste tätort samt
avstånd från närmaste centrum (Trafikverket och Ramböll, 2014).
Qc och Avstånd tätort
Tätorts storlek

0-3 km

3-9 km

9-15 km

Under 1000

15

10

2

1000-5000

30

15

3

5000-10000

50

25

5

10000-15000

75

35

10

I enkätförfarandet i ett tidigare genomfört projekt (Rosander & Johansson, 2012) framkom att
det vanligaste syftet med att färdas som cyklist var till målpunkter både innanför och utanför
den ort man bor. Förutom motion var besök hos vänner, rekreationsområde/ idrottsplats eller
affär de mest populära målpunkterna. Resultaten från enkäten visas i tabellerna 10 och 11
och avser svar från boende i mindre orter och på landsbygd i Norrbotten.
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Tabell 10. Svar på frågan om till vilka platser man färdas som cyklist utanför orten (%) en
normalvecka (Rosander & Johansson, 2012).
Syfte med cykelförflyttning
Busshållplats

3,6

Förskola

5,7

Restaurang

6,5

Skolan

7,0

Vård

7,6

Social service

7,6

Café

8,1

Handel

8,2

Motionslokal

10,2

Arbete

10,9

Föreningslokal

13,2

Mataffär

14,3

Idrottsplats

15,8

Rekreationsområde

16,5

Hälsar på bekanta

16,6

Motionerar

34,2

Tabell 11. Svar på frågan om till vilka platser färdas som cyklist inom orten (%) en
normalvecka (Rosander & Johansson, 2012).
Syfte med cykelförflyttning
Busshållplats

4,2

Restaurang

8,1

Social service

8,5

Förskola

8,9

Café

9,2

Arbete

10,4

Vård

11,0

Handel

11,9

Skolan

12,1

Brevlådan

12,7

Motionslokal

13,2

Mataffär

17,7

Föreningslokal

20,3

Idrottsplats

20,3

Rekreationsområde

21,9

Hälsar på bekanta

23,2

Motionerar

35,8
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Tabellerna ovan visar indirekt att det är huvudstråken i orterna som är viktigast och nyttjas
mest. Om någon åtgärd gjorts är huvudstråken troligtvis redan prioriterade, men det är där
åtgärderna behöver genomföras för att bättre tillgodose gåendes och cyklisters behov.

Nätverk och stråk för cykling på landsbygd
Som tidigare nämnts vid redovisningen av databassökningarna är det ovanligt med studier
angående utformning och stråk för cykeltrafik som kan överföras till svenska
landsbygdsförhållanden. En fördjupning i handböcker särskilt från Sverige, Danmark och
Nederländerna visar att de ofta saknar, med några undantag, cykelflödets betydelse för
utformningen, råd och riktlinjer för att öka cyklandes framkomlighet samt betydelsen av olika
grupper av cyklande för utformningen. Cykling på landsbygd förekommer sällan i de
handböcker och råd som hittats, oftast är litteraturen relaterad till staden och tätortsmiljöer.
Till viss del har cykelpendling aktualiserats, men då oftast mellan stadsdelar vilket inte
motsvarar de förhållanden på landsbygder som denna undersökning avser.

Internationella studier och handböcker om nätverk och stråk för cykling på
landsbygd
Enligt den Nederländska skriften Crow (2007) är en cykelvänlig infrastruktur en nödvändig
förutsättning för att cyklandet ska kunna behålla och stärka sin status i trafiksystemet. Om
cyklandet ska kunna konkurrera eller vara ett alternativ till bilen bör cyklisternas resande
vara gena och komfortabla i en attraktiv och trafiksäker miljö (eller omgivning) fortsätter
Crow. Flera studier har visat att infrastrukturen har betydelse för antalet cyklister. I boken
ges många exempel på utformning och lösningar för staden och ett kort kapitel behandlar
cykling utanför tättbebyggda områden med hastighetsgräns 80km/h eller högre. De
rekommendationer man generellt ger är att cyklister aldrig ska dela körbana med
motordrivna fordon utan vara hänvisade till separerade cykelbanor eller i vissa fall parallella
mindre vägar, men informationen är inte tydlig gällande om det är vid särskilda höga flöden
av cyklister eller för särskilda grupper (t.ex. barn). Om den faktiska hastigheten för fordon är
60 km/h eller lägre och det är låga fordonsflöden kan cyklister blandas med övrig trafik. Med
låga flöden menas upp till ca 2500 fordon/dygn.
Cui m.fl. (Cui, 2014) skriver ur ett transportgeografiskt perspektiv att allt fler statliga och
lokala myndigheter inser vikten med cykling och därmed hur betydelsefull
cykelinfrastrukturen är. Cykling erbjuder till och med i vissa fall en bättre mobilitet än bil och
ger bättre flexibilitet för att använda kollektivtrafik. Men man menar också att infrastrukturen
för cyklister behöver förbättras, idag är den mest lämpad för erfarna och inbitna cyklister.
Bristen på separerade cykelbanor med goda utrymmen skapar ett avskräckande
säkerhetsproblem. I studien undersöktes hur olika faktorer påverkade flödet av cyklister.
Några av de faktorer som testades var inkomst, yrkeskategorier, befolkningstäthet och ålder.
Studien visade att stads- och förortsområden är känsliga gällande mängden cykling för
befolkningsförändringar i områdena, men hushållens täthet påverkade inte mängden cykling
i tätort. Hushållens täthet var en betydande indikator för cykelresandet på landsbygden.
Resultaten visade, föga förvånande, på att cykling är mer attraktivt i tätbefolkade
bostadsområden men betydelsen av och hur mycket indikatorerna påverkar varierar med
rumslig typologi. Högre inkomst minskade också cyklandet.
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En sammanfattning av forskningsresultat från Danmark, Sverige och Nederländerna med
varianter på 2-minus-1-vägar, där vägens kantlinje flyttats in för att ge större utrymme för
cyklister och gående visade att fordonshastigheterna inte sjönk nämnvärt och det förelåg
oklarheter mellan olika fordonskategorier hur vägytorna skulle användas. Cyklisterna
cyklade närmare vägmitt, tvärt emot vad som förväntats. Vidare framgick det från försöken i
Nederländerna att sidoavståndet mellan fordon och cyklister inte ökade, vilket var ett av
syftena med åtgärden. I Danmark och på några av vägarna i Sverige sjönk fordonsflödena
vilket tolkades som att bilkörning inte var lika attraktivt efter åtgärderna. Känslan av trygghet
och säkerhet för cyklister både ökade och var oförändrade beroende på försöksplats, men
med oklara skäl. Då bilarna körde närmare vägens mitt fanns det risk för att mer skräp
samlas längs vägkanterna som stör cyklisterna (Erke & Sørensen, 2008).
Vid ett eventuellt införande av denna typ av vägar i Norge föreslogs ytterligare åtgärder för
att reducera fordonshastigheterna, till exempel ytterligare sänkning av hastigheten och fler
hastighetskontroller. Dock var författarna tveksamma till avsmalningar eller farthinder, vilka
kan leda till negativa effekter för cyklister. Målning på vägbanan gav positiva effekter i San
Fransisco och Belgien, då en symbol med cykel och pil användes för att visa var cyklisterna
skulle färdas på vägen. Målningen ökade bland annat avståndet mellan cyklister och
motorfordon men den gav inte intryck eller effekt av att den högra sidan var enbart till för
cyklister, dvs. den avgränsades inte av linjer. (Erke & Sørensen, 2008).
Enligt den Brittiska cykelorganisationen Cyclenation (2014) är hög kvalité, rätt placerade
cykelvägar och cykelparkeringar vägen till framgång vad gäller planering för cykeltrafik.
Cyklisterna behöver få mer utrymme, åtskilt från motorfordon, och ett hänsynstagande av
fotgängare. Cyklister ska aldrig blandas med fotgängare i trånga utrymmen. I områden där
cykling är det primära transportsättet kan utrymmen frigöras för annat än trafik; breda vägar
och behovet av stora bilparkeringar minskar. Detta minskar bullret och gynnar miljön. Man
säger vidare att cyklingen är bra för kollektivtrafikens utveckling eftersom de kompletterar
varandra. Drift och underhåll av cykelvägar kostar mindre än för motsvarande bilvägar. De
anger tre viktiga faktorer som gör att man cyklar: gena och ”bekväma” nät, samt hastighet.
Med bekväma nät menas att cykelresan i så stor utsträckning som möjligt saknar hinder som
gör att man måste stanna, att det ska finnas prioritering för cyklister, undvika ytor som delas
med fotgängare samt tillgång till cykelparkeringar. På sträckor längs större vägar mellan
orter måste cykelbanan alltid skiljas från fordonens körbana och ligga på ett avstånd av
minst 4 meter för att skapa ett säkerhetsutrymme. Cykelbanan bör vara minst 5 meter bred
med en tydlig mittlinje för att minska konflikter med mötande cyklister. Beläggning och
underbyggnad bör vara av god kvalité. Vägar med längre avstånd bör möjliggöra höga
hastigheter för cyklister (upp till 40 km/tim). Cykelbanor längs större vägar inom stadsnära
miljöer måste ha gatubelysning, i områden på landsbygd kan solenergi användas till
belysningen om det saknas tillgängligt elnät (Cyclenation, 2014).
I en studie från norska TØI där 5 norska orter byggt gång- och cykelvägar konstaterades en
förändring av cykelflödena på mellan -5 % till +78 %. Det var alltså stora skillnader mellan
hur flödena förändrades. Medelvärdet var en ökning med 26 %. (Elvik, 1998).
Även Wardman (Wardman et.al., 2007), har genom enkäter studerat hur
infrastrukturåtgärder påverkar cyklandet. Beroende på typ av infrastrukturåtgärder
redovisades olika antal nya cykelresor, varierande mellan 14 % - 55 %. Resultaten visade:




14 % om halva resan flyttas från blandtrafik till cykelfält vid vägen
19 % om halva resan flyttas från blandtrafik till cykelbana vid vägen
21 % om halva resan flyttas från blandtrafik till cykelvägen långt från vägen
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33 % om hela resan flyttas från blandtrafik till cykelfält vid vägen
46 % om hela resan flyttas från blandtrafik till cykelbana vid vägen
50 % om hela resan flyttas från blandtrafik till cykelväg lång från vägen
51 % om hela resan flyttas från blandtrafik och cykel fält vid vägen till cykelbana vid
vägen
55 % om hela resan flyttas till cykel vägen långt från vägen.

Om slutsatser ska dras från informationen ovan måste det beaktas hur urvalen skett och hur
resultaten behandlats. Svaren från ca 60 % av pendlarna sorterades bort. Detta grundas i
sin tur på en studie av Gatersleben och Appleton (2006) som visade att en stor andel
pendlare aldrig skulle kunna tänka sig att börja pendla med cykel oavsett vilka
förbättringsåtgärder som genomförs för cyklister, därför valdes den populationen bort i
studien.

Svenska studier och handböcker om nätverk och stråk för cykling på
landsbygd
I svenska kommuners planering kan cykling ofta nämnas men då ofta relaterat till de
förhållanden som är i tätorten. En ökning av transportslagen gång och cykel är något som
ofta eftersträvas, men i till exempel Lidköpings handlingsplan för landsbygdsutveckling
(Lidköpings kommun, 2013) konstateras att de som väljer att bosätta sig ”på landet” därmed
väljer bort möjligheten till att använda cykel till service. De får därför förlita sig på andra
transportlösningar. Man räknar med att acceptabelt avstånd att använda cykel som
transportmedel är jämförbart med skolskjutsar, 5 km. Samtidigt vill man att byar ska växa
inom cykelavstånd och längs stråk för kollektivtrafik. För att skapa gynnsammare
förutsättningar för att cykla behöver därför cykelnätet byggas ut och att göra det möjligt att ta
med cykel på buss och tåg (Lidköpings kommun, 2013).
I Trafikverkets Vägledning för regionala cykelplaner (Trafikverket, 2013) som är en skrift för
att stödja framtagande av regionala cykelplaner finns förslag till innehåll i cykelplaner. Man
inleder med att beskriva det transportpolitiska funktionsmålet (prop. 2008/09:93) där en av
punkterna är att bland annat att förutsättningarna för att välja cykel ska förbättras. Ett av
Trafikverkets mål är att cykel- och gångtrafiken i storstäderna ska öka och vara säkrare
därför är ett väl fungerande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för detta. Trafikverket
vill göra det möjligt för allt fler att välja cykeln i stället för bilen vid kortare resor.
Beskrivningen visar att även här är fokus på staden, inte cykling på landsbygd. Man
konstaterar även här att det ofta saknas bra sifferunderlag om cykling men att potentialen för
ökad cykling inte behöver byggas på flöden utan andra underlag kan nyttjas, till exempel
lokal kännedom, befolkningsstatistik eller avstånd till målpunkter. Det framgår också att
ekonomiska beräkningar kan vara styrande då man ger ett exempel på frågeställningar att ta
hänsyn till vid framtagande av cykelplaner. ”Ska planen utgå från mest nytta för pengarna
eller andra regionala strategier (till exempel turism, landsbygd)?”.
Den så kallade Kågesonmodellen nämns i flera sammanhang vid läsning av svenska
publikationer. Modellen beskriver ett arbetssätt för att genomföra en inventering avseende
långsiktiga behov av åtgärder och kostnader för de regionala cykelnäten (Kågeson, 2007).
Modellen togs fram under år 2006 på uppdrag av dåvarande Vägverket och riktar sig därför
främst mot åtgärder på det statliga vägnätet. Modellen innehåller metoder för kartläggning av
befintliga bilfria cykelvägar samt visa på behov av cykelstråk för arbetspendling samt säkra
skolvägar och bilfria förbindelser till tätortsnära utflyktsmål som till exempel badplatser och
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ridstall. I beskrivningen av modellen finns några intressanta konstateranden angående
landsbygdens förutsättning för cykling:
”Utanför tätort tvingas cyklister till övervägande del cykla på vägbanan eller på vägrenar av varierande
bredd. De löper en många gånger högre risk att råka ut för en trafikskada än bilister. Förbättrad
säkerhet är således ett skäl att investera i cykelvägar och reducerar främst risken dem som redan
cyklar. Säkerheten kan behöva förbättras både på sträcka genom avskild cykelbana och i korsningar
med annan trafik”.

Vidare beskrivs att på sikt bör alla tätorter som ligger inom 5-15 km från varandra
sammanbindas av bilfria cykelleder för arbetspendling. Även här tas det upp om potentialen
för cykling. Kågeson skriver också att hänsyn behöver tas till det potentiella antalet
arbetspendlare och inte bara orternas storlek. Han bedömer att de flesta dagliga
cykelpendlarna är beredda att lägga ner maximalt 30 minuter per dag och färdriktning. De
som cyklar mer sporadiskt kan kanske acceptera något längre tid. Sammantaget dras
slutsatsen att man vanligen inte bör prioritera byggandet av bilfria cykelvägar för
arbetspendling över längre sträckor än ca 10-15 km. Cykelturism och där cykel används för
rekreation anses också vara viktigt att ta hänsyn till (Kågeson 2007).
I en studie av pendling mellan hem och arbete i Stockholm, med kranskommuner, har
potentialen för ökad cykeltrafik studerats. De data som främst nyttjats var adresser till
människors bostäder och arbetsplatser för att därigenom hitta kopplingar till pendlingsstråk
(Spolander, 2006). I de studerade områdena bor många människor och förhållandena liknar
inte alltid de som i denna rapport landsbygd kanske inte alltid passar in, men de
bakomliggande faktorerna och förslag på åtgärder kan appliceras även i andra mindre
tättbefolkade miljöer.
I Trafikverkets och SKL:s utgåva av Vägars och gators utformning, Stödjande kunskap
(Trafikverket, 2016) talas även om att potentialen för cykling kan vara ett angreppssätt, och
inte enbart basera beslut på nuläget. Det ges förslag på att förbättring av andra förbindelser
och åtgärder kan främja cyklandet (detta avser cykling generellt, ej specifikt för landsbygd).
Dessutom kan befolkningsunderlag tillsammans med reslängder matchas mot olika restyper
(se tabell 12) och målpunkter för att skapa en bättre bild av cykelpotentialen om flödesdata
saknas. Om den nuvarande tillgängligheten i trafiksystemet är låg kan den verka hämmande
på det verkliga cykelbehovet.

Tabell 12. Uppskattning av maximala reslängder beroende på resans syfte (Trafikverket,
2016).
Restyp

Max. reslängd
(km)

Inköpsresa på cykel, enkel resa

10

Arbetsresa eller motsvarande på cykel, enkel
resa

20

Motions och rekreation på cykel exkl.
semester

40

Vardagliga förflyttningar till fots, enkel resa

2

Motion och rekreation till fots

5
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För att göra en enkel beräkning för cykeltrafik används följande schablonvärden: Dh-Dim =
0,14 x Åvadt (årets vardagsmedeldygn). Åvadt = 2 gånger den trafik som finns under
intervallen kl. 6–9 och 15–18 vardagar under maj.
Det nämns också att det kan behövas särskilda utformningsbehov för barn som går eller
cyklar för att det ska vara säkert och tryggt. Det innebär att det helst bör vara separerade gcnät så ofta som möjligt. Trehjuliga cyklar, cykelkärror samt andra typer av fordon som får
färdas på cykelvägar kan ställa krav på ökade utrymmesbehov och de rådgivande
utformningsmåtten i VGU behöver då ökas.
Svenska cykelsällskapet listar förslag på önskvärda åtgärder på landsbygd för att öka
cyklandet i Sverige påtagligt, från en nivå som beskrivs som tämligen blygsam mätt i antalet
kilometer (Svenska cykelsällskapet, 2016). Texten är citat.
• ”Bygg bredare vägar utan vägrenar på det måttligt trafikerade riks- och länsvägnätet. Det medför
säkrare omkörningar samt renare och jämnare väg för cyklisten.
• Förbjud kontinuerlig vägrenskörning på det högtrafikerade vägnätet, alternativt låt bli att bygga så
breda vägrenar att detta är möjligt. Särskilt allvarliga situationer uppstår när fordon som långtradare
och husvagnssläp plötsligt upptäcker ett hinder på vägrenen (ett vägräcke eller en cyklist) och inte
kan komma ut i ordinarie körfält p g a kontinuerlig bilkö.
• Bygg flera cykelvägar på landsbygden längs stora trafikleder, men på behörigt avstånd från dessa –
gärna 50 meter. Särskilt önskvärt är detta mellan närbelägna medelstora städer och inom vissa
turistregioner. Utnyttja om möjligt befintliga nedlagda järnvägsbankar.
• Namnge eller numrera alla småvägar, skogsbilvägar och bättre stigar för att underlätta
orienteringen. Busshållplatser bör ha namnen tydligt angivna.
• Fortsätt utbyggnaden av skyltade cykelturistleder i de delar av landet som är lämpade för detta.
• Belägg fler småvägar på landsbygden. Bra belagda vägar är trafiksäkrare än fina grusvägar, särskilt
i dåligt väder.
• Bygg (fler) cyklistvänliga rastplatser. Dessa bör vara namngivna, ha uppställningsanordningar för
cyklar (under tak) och någon form av regn- och vindskydd.
• Utnyttja våra nedlagda banvallar. Sedan slutet på 1930-talet har järnvägarna blivit allt färre i Sverige.
Under 1960-, 70- och 80-talen togs merparten av de nu nedlagda 600 milen ur bruk. Dessa ligger nu
för fäfot och växer igen, plöjs upp eller används till viss del i ett utmärkt syfte, d v s att bygga cykelväg
på. Gena, lättcyklade och säkra stråk, ibland även av stort turistiskt intresse. Vi måste ta till vara
denna tillgång innan den försvinner. ”

GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg som används i Sverige för att göra samhällsekonomiska
beräkningar för gång- och cykelåtgärder. Programmet beräknar en så kallad ”generaliserad
kostnad”, dvs. varje resas totala kostnad för resenären mätt i tid, pengar (fordonskostnad)
och bekvämlighet. I konsumentöverskottsberäkningen värderas en förändrad bekvämlighet
genom att olika bekvämlighetsklasser har olika tidsvärden.
Konsumentöverskottsberäkningen för de existerande trafikanterna görs enligt samma princip
som i Trafikverkets kalkylprogram EVA; man jämför resenärernas reseuppoffring före och
efter åtgärden. Nettonuvärdeskvoten, nnk-i, är det i Sverige traditionella sättet att mäta
samhällsekonomisk lönsamhet. En nnk-i på 1,0 innebär t.ex. att samhället får en krona i
”vinst” per satsad krona. Man ska dock vara medveten om att alla effekter av en åtgärd inte
fångas i en samhällsekonomisk kalkyl. En nettonuvärdekvot bör alltså inte ensam utgöra
grund för ett beslut, men däremot kan den utgöra en viktig del av beslutsunderlaget.
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Beräkningen baseras på hur mycket som åtgärden (utbyggandet av cykelbana, cykelfält,
osv.) ökar resandet (i antal resor och i cykelkilometer). Dessa uppgifter använder GC- kalk
till att räkna ut bland annat minskning av sjukfrånvaron, hälso- och trafiksäkerhetseffekter,
samt konsumentöverskottet för de ny genererade. (dvs. de som tidigare reste med ett annat
färdmedel eller inte reste alls). För nya tillkommande resor används 20 % av befintliga resor
om statistisktunderlag eller lokalkännedom saknas. Detta baseras på underlagsrapporten till
Saelensminde (2004), där ungefär 20 % av befintliga cykelresor tycks nygenereras i
samband med cykelinfrastrukturinvesteringar. (Trafikverket, GC-kalk)
Björklund och Isacsson (2013) har studerat hur fyra olika trafikmiljöer påverkar viljan att
cykla till arbetet. De olika cykelmiljöerna var:





Blandtrafik (cykling sker tillsammans med övrig trafik)
Cykelbana på vägen (målad cykelbana på gata)
Cykelbana, nära intill väg (separerad cykelväg, avskild med räcke eller dyl.)
Cykelbana, ej i anslutning till väg.

Även här är det av vikt att känna till vilka förutsättningar och avgränsningar som använts vid
beräkningarna. Till exempel baseras resultaten på två enkätundersökningar där de olika
cykelmiljöerna beskrivits, cyklisterna har alltså inte upplevt miljöerna på riktigt. Den
trafikmiljö som enligt undersökningen resulterade i den största förändringen av cyklister var
om de tre första miljöerna ovan överflyttades till separerad cykelbana, ej i anslutning till väg,
det skulle då ge en beräknad ökning av cyklister på 20 %. Minsta förändringen skulle ske om
halva resan flyttades från blandtrafik till cykelbana nära intill väg och till cykelväg ej i
anslutning till väg, den skulle då bli nära 8 %.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att beräkningar på framtidsscenarier har skett med
olika förutsättningar och avgränsningar och kan därför ge olika resultat. Manualen i GC-kalk
rekommenderar därför att 20 % nya cykelresor är den nivå som bör användas som
uppskattning vid beräkningar såvida det inte finns annan kännedom som är tillförlitlig.

Klimatförhållanden och mångfalden av cykeltyper
Kunskapen är begränsad gällande klimatförhållanden och cykling på landsbygd, både
internationellt och nationellt. Det har inte framkommit några internationella studier på detta
tema. Resultaten från en enkät till boende i mindre orter i Norrbotten var att det var få som
varken cyklar och går vintertid. Det var 74 % som sade att de aldrig cyklar vintertid, baserat
på 778 respondenter. Det var 40 % som uppgav att de alltid kör bil själv (Rosander &
Johansson, 2012).
Det är även begränsad kunskap om olika cykeltyper och cykling på landsbygd, dvs. inga
studier finns ännu på temat om t.ex. användning av elcyklar och effekt avseende cykling på
landsbygd. Den generella kunskapen om elcyklar m.m. om förväntade längre resesträckor
med elassistans förväntas dock gå att överföras till att gälla även landsbygd.
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Effekter av fysiska åtgärder
Cyklisters nöjdhet
Ämnesområdet gåendes och cyklisternas skattning av tillfredsställelse på GC-banor specifikt
men även allmänt har studerats med metoder för att bestämma termer i ”level of service”
(LOS). Om man söker på termen ”pedestrian level of service” får man i skrivande stund
(december 2016) 61 förslag på vetenskapliga källor i databasen Scopus som behandlar
detta ämne. Det kan handla om fotgängares och cyklisters nöjdhet med korsningar med eller
utan trafiksignaler, genomfartsvägar, svängande fordon i korsningar, trottoarer,
ytbeskaffenhet, tillgänglighet, nöjdhet med turistorter, blandning med andra trafikslag,
korsningspunkter, estetik/trafikmiljö, kapacitetsproblem, och ytbehov i relation till komfort för
individen. Om man söker på termen ”bicyclist (eller bicyclists’) level of service” (BLOS) får
man i skrivande stund (december 2016) bara ett förslag på vetenskapliga källor i databasen
Scopus som behandlar detta ämne, Jensen (2007) . Jensen (2007) visar i sin danska studie
(och även Botma (1995) i en Nederländsk studie) att gående och cyklister själva skattade
förekomsten av ytor för gående respektive cyklister som viktigast för att ta sig fram samt att
dessa ytor ska vara tillräckligt breda. Andra variabler som volym av och hastighet för
motorfordonstrafiken, samt förekomst av parkerade fordon skattades som mindre viktigt för
de gåendes och cyklisternas skattning av tillfredsställelse.
Asadi-Shekari, Moeinaddini & Zaly Shah, (2013) har gjort en stor sammanställning av olika
metoder för att bestämma både PLOS, dvs. (pedestrians’) fotgängares nöjdhet, samt BLOS,
(bicyclists’) cyklisters nöjdhet. I deras sammanställning tas olika aspekter upp som har med
oskyddade trafikanters nöjdhet att göra. Nedan beskrivs några av de källor som har studerat
BLOS (cyklisters nöjdhet) när cyklister färdas längs eller tvärs en länk.
Jensen (2007) och till stor del även Hallett et.al. (2006) beskriver att viktiga parametrar för
BLOS är:







bredd på buffertzonen mellan cykel och körfält för motorfordon
genomsnittlig fordonshastighet
förekomst av passerade fotgängare per timme om cyklisten färdas i 20 km/h
förekomst av parkerade fordon närmast vägkanten per 100 meter
bredd av cykelbana eller belagd vägren (minst 0,9 meter bred) i både tätort och på
landsbygd
bredd på körfält inklusive cykelväg och förekomst av tung trafik.

Hallett et.al. (2006) beskriver specifikt bredden på cykelfält som viktigast, sedan bredd på
motorfordonens körfält och därefter den totala bredden av cykel- och motorfordonskörfält
inklusive eventuell vägmarkeringsbredd, om fälten inte är separerade med mer än med linje.
Noël et.al.(2003) nämner förutom tillgänglig yta för cykeltrafiken även vägytans beskaffenhet
och kvalitet, samt förekomst av grus och andra ojämnheter som viktiga att undvika. Landis
(1996), Landis et.al. (1997) och Petritsch et.al. (2007) fokuserar på förutom bredden på
cykelfält även på antalet korsande gator eller vägar och intensiteten i trafik eller trafikalstring
från omkringliggande områden. Cyklister och tung trafik i blandtrafik nämns som viktigt att
undvika av ett flertal källor (Mozer, 1994, Landis, 1996, Landis et.al., 1997, Noël et.al., 2003,
och Hallett et.al., 2006).
Baserat på dessa internationella studier kan det sägas generellt att tillgång till yta att färdas
på är viktigt för cyklister, och därmed att inte färdas i blandtrafik, särskilt med tung trafik.
Men det är få av studierna som har studerat cyklisters nöjdhet på landsbygd, förutom Jensen
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(2007) som beskriver att cykelfältet bör vara minst 0,9 m brett både på landsbygd och i
tätort.
I exempelsamlingen från serien ”Cykling och gående vid större vägar” (Ramböll, 2014)
återfinns utformningslösningar för cykelvägar i befintliga miljöer, ofta i landsbygd. Den bästa
lösningen anses vara en helt separerad, dubbelriktad cykelbana, medan en enkelriktad
cykelbana på var sida vägen även kan vara ett alternativ. Många av de lösningar som
beskrivs i rapporten har kopplingar till bestämmelserna i VGU och blir därför inte så
innovativa, men drift- och underhållsfrågor lyfts fram och belyses i samband med
utformningsförslag. Exempelsamlingen visar att driftåtgärder inte kan ske samtidigt vid
vägens ordinarie drifttillsyn utan det kan krävas ett annat fordon på grund av utrymmesskäl
eller liknande. Ett exempel är om cykelbanan är separerad från vägen med kantstöd men
fortfarande i samma nivå med vägytan. Vidare beskrivs problematiken för cyklister med
mitträckesvägar om det inte samtidigt finns eller byggs alternativa lösningar. På
landsbygdsvägar med höga fordonsflöden och låga cykelflöden avråder man från
utformningar där cyklisterna delar vägytan med fordonstrafiken.
Markanvändning
Att kunna beskriva behovet av infrastruktur för gång och cykel generellt, och på landsbygd i
detta fall, kan kopplas till möjligheten att minska VMT (”vehicle miles traveled”, dvs. avstånd
som färdats per bil), vilket är ett internationellt sätt att beskriva överföring från fordonstrafik
till gång eller cykel. Salon et.al. (2012) har gjort en större studie baserat på amerikansk data
och litteratur om möjlighet att minsk och/eller överföra VMT till andra transportslag.
Markanvändning i bemärkelsen täthet eller densitet av bostäder är den variabel som oftast
har studerats i litteraturen för att beskriva möjligheten att påverka VMT, till stor del på grund
av att data om markanvändning och densitet finns lättillgängliga (Salon et.al., 2012).
Densitet är korrelerad med många av de andra faktorer som räknas med att påverka VMT,
inklusive tillgång till kollektivtrafik och pris för parkering. Pris för parkering är dock något
enligt Salon et.al. (2012) som traditionellt inte har studerats i relation till VMT till i dag, men
desto mer priset för att färdas på väg; vägtullar. Detta resonemang är dock inte överförbart
till svensk kontext och landsbygd; parkeringsmöjligheterna är oftast goda i svenska städer
och det förkommer sällan vägtullar förutom i två städer. Litteraturen fokuserar på fyra
åtgärder för att minska MVT i relation till tillgång och service av kollektivtrafik: (1) priser, (2)
turtäthet, (3) rest avstånd eller resans tid och (4) avståndet till närmaste hållplats/station.
Länken från dessa faktorer till VMT är att om det blir billigare och/eller mer bekvämt för
resenärer att använda kollektivtrafik, kommer de att ersätta VMT med kollektivtrafik,
därigenom reducerande VMT. Enligt studien finns det dock lite bevis på att marknadsföringsoch informationskampanjer för kollektivtrafik ger någon effekt på överföring från VMT till
kollektivt resande, eller andra transportslag.

Mjuka åtgärder för att påverka cykling
Informativa åtgärder eller styrmedel, så kallade mjuka åtgärder kan användas för att påverka
och informera befolkningen om cykling. Exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara
informationskampanjer för cykling, hälsoinformation, demonstration av nya cykelmodeller till
exempel elcyklar, utrustning för cyklisten, hjälmar mm. Genom olika organisationer som
företräder både användare och handel sker också lobbyverksamhet för att främja cyklandet.
En annan metod kunde vara någon form av subventioner liknande de som finns för
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miljöbilar. Vissa av dessa åtgärder genomförs av framförallt olika cykelorganisationer men
det har i denna studie inte framkommit vilka effekter sådana åtgärder ger på
landsbygdscyklande.
Positiva hälsoeffekter av cykling är något som lyfts fram under senare år och i slutet av år
2016 presenterades en rapport (WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet, 2016),
som visade stora hälsovinster av aktiv transport. Det är dock för tidigt att visa på exakt vilka
hälsoeffekter som ges av cykling på landsbygd, men det är onekligen chans att det finns
stora hälsovinster att hämta med ökat cyklande på landsbygd.

Arbetsmetoder för att förbättra cykling
Det finns få källor på temat arbetsmetoder för att förbättra cykling på landsbygd. Ingen av
dessa källor kommer från en internationell kontext. Karlstads kommun har arbetat långsiktigt
med frågor för cykling (Karlstads kommun, 2016 och Karlstads kommun, 2014). Både
kommunen och Cykelfrämjandet har genomfört undersökningar angående cykling i
kommunen där resultaten visat att medborgarna är positiva till de åtgärder som gjorts.
Medborgarenkäter kan även vara ett bra hjälpmedel för att utveckla kommunen som
cykelstad. Den cykelplan som tagits fram har syftet att vara ett hjälpmedel för att på ett
strukturerat arbetssätt främja och öka cyklandet i kommunen. Fyrstegsprincipen har använts
som utgångspunkt i deras planeringsarbete. De fyra stegen i Karlstads kommuns plan är
följande:
●
●

●
●

●
●

●
●

Steg 1: Skapa förutsättningar för cykling och påverka.
Utreda om det finns möjlighet att separera cykel från biltrafik vid infarter till skolor.
Verka för att utveckla hyrmöjligheter för cyklar. Förbättra information och ha
kampanjer för ökat cyklande.
Steg 2: Använda det befintliga nätet effektivare.
Se över skyltning och vägvisning. Göra försök med pollare som hinder för biltrafik på
cykelvägar istället för fållor som är svåra att passera med cykel. Förbättra
snöröjningen utmed cykelleder.
Steg 3: Bygg om och bygg till.
Asfaltera grusbelagda cykelvägar. Bygga om korsningar där cyklister och bilar möts
för att prioritera cyklisterna där det är lämpligt. Analysera och åtgärda
olycksdrabbade platser.
Steg 4: Bygg nytt.
Förbättra cykelstråk mellan Karlstad tätort och andra tätorter inom kommunen.
Undersöka behovet av gång- och cykelvägar i Molkom samt säkra övergångar över
väg 63. Bygga sammanhängande cykelstråk inom Vålberg.

(Karlstads kommun, 2014 och 2016).
Flera av kommunens arbetssätt kan efter anpassning även vara applicerbara för att utreda
och ta fram åtgärder för att öka och göra cyklandet på landsbygd säkrare och attraktivare.
Sveriges kommuner och landsting har sammanställt en idéskrift där goda exempel visas och
frågor angående cykeltrafik tas upp (SKL, 2012). Flera goda exempel lyfts fram på en nivå
som skulle kunna överföras till cykeltrafik på landsbygd. I texten framgår det vikten av att
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uppsatta mål måste följas både i hela planeringsprocessen och i budgeten om det ska kunna
ske framsteg med att utveckla och öka cyklandet.
Värnamo kommun tog 2008 fram en Gång- och cykelplan för landsbygden (Värnamo 2008),
där syftet var att ta fram en plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar utanför tätorterna i
kommunen och är skriven unikt för kommunens förutsättningar och behov. Mycket av
förslagen och tankesätten kan troligen överföras till andra kommuner. Policyn berör lämpliga
mått, beläggningar, drift, belysning, eventuell separering mm. för GC-vägar. Man har även
tittat på alternativ mellan nybyggnation och nyttjande av befintlig infrastruktur och
konstaterar att det finns många olika behov av cykelväg som gör att det finns olika krav. Det
huvudsakliga användningsområdet har därför avgränsats till cykelvägar för pendling till
arbete och skola och cykelvägarnas standard har därför anpassats därefter. De mest
primära faktorerna för pendlare anses vara snabbhet och genhet och att vägen anpassas till
bebyggelse och de målpunkter som finns. Det är också önskvärt att bygga cykelvägarna så
att en hög medelhastighet kan hållas och innehålla få inbromsningar och stopp. Likaså är
det fördelaktigt om långa, branta lutningar kan undvikas. Med höga hastigheter kan också
behovet av separering från gående följa. Utifrån de tolkningar man gjort från GCMhandboken (SKL och Trafikverket, 2010) drar man den slutsatsen att cykelvägar mellan
tätorter bör vara separerade från vägen eftersom hastigheterna där normalt är 70 km/tim
eller högre för biltrafiken. Cykelvägar på landsbygd anses kunna vara dubbelriktade med en
bredd på 2,5 meter. Cykelplanen avslutas med att ett antal sträckor mellan orter inom
Värnamo kommun har granskats utifrån de råd och principer man presenterat. En av
slutsatserna är att man föreslår att det byggs separata cykelvägar längs ett antal stråk trots
att det enligt samhällsekonomiska beräkningar (Cykalk, numera ersatt av GC-kalk) inte är
lönsamt. En av orsakerna till att de inte anses lönsamt är de beräknade låga cykelflödena
men man anser att det finns miljömässiga fördelar med cykling som inte framkommer genom
beräkningsverktyget.
Cykelfrämjandet arbetar för att förbättra cyklisternas villkor genom att tillvarata och påverka
beslut som berör cykling. Det kan vara genom att bevaka och granska politiska beslut, både
nationella och lokala, delta i debatter, bloggar, trafikplanering mm. Organisationen fungerar
ofta som en remissinstans i cykelrelaterade frågor där man bidrar med kunskap genom sina
medlemmars erfarenheter. Dessutom organiseras bland annat resor, cykelutflykter,
utbildningar mm.
Cykelfrämjandet driver ett 8-punktsprogram med förslag och mål för att få fler att cykla och
kunna göra det på ett säkert sätt. Programmets punkter innehåller många olika åtgärder där
en förbättrad infrastruktur för cykling är de mest framträdande. Följande punkter anges:
1. Behandla cykel som ett eget trafikslag
2. Möjliggör cykling för all
3. Bygg tryggt, framkomligt och sammanhängande
4. Bygg inom cykelavstånd
5. Möjliggör cykling året runt
6. Bygg cykelparkeringar som håller måttet
7. Underlätta cykelturism och fritidscykling
8. Låt cykeln bli en del av resan.
(Cykelfrämjandet, 2017).
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Tankegångarna bakom de ovanstående punkterna framkom ibland vid intervjuerna som
genomfördes i detta projekt. Intervjuerna beskrivs längre fram i texten.

Vad säger experterna
Övergripande analys av intervjumaterialet
För att få en tydligare bild av vilka ämnen som de intervjuade personerna resonerade kring
gjordes en innehållsanalys av materialet. Denna avsågs inte vara heltäckande, men ger
ändå en översikt av vilka teman som togs upp – utöver de som intervjuguiden direkt berörde.
Frågorna som ställdes redovisas i bilaga 1, och svaren är här grupperade under de två
övergripande frågorna Hur beakta små cykelflöden, och Hur hitta och bejaka den dolda
potentialen i cykling på landsbygd. De svar som kom fram under intervjuerna redovisas i
denna rapport ofta enligt de formuleringar som gavs av respondenterna, vilket leder till
formuleringar i texten som kan liknas vara talspråk eller motsvarande.
De personer som deltog i intervjustudien (7 st.) företrädde olika aktörer från så väl offentlig
som privat verksamhet och konsulter. Alla intervjuade personer kom från mellersta och
södra halvan av Sverige. Många av dem arbetar mycket med cykelfrågor till vardags och är
engagerade eller arbetar med detta ämne med frågor som mer eller mindre berör cykeltrafik
på strategisk/forskningsmässig nivå.

Beakta små cykelflöden på landsbygd
På frågan om hur svensk trafikplanering för landsbygd ska beakta de i dag förhållandevis
små flödena av cyklister var ett vanligt svar att det måste finnas en infrastruktur som stödjer
cykling, för att beakta cyklingen. Det innebär en cykelinfrastruktur som ska vara trygg, säker
och underhållen. Särskilt underhållet är mycket viktigt så att cyklisterna kan välja
cykelbanorna, dvs. man framförde vikten av separerade cykelbanor. Det beskrevs vara
många cyklister som inte vill eller vågar cykla på grund av blandtrafik. Det kan dessutom
vara farligt, olycksutvecklingen för cyklister är oroande, medan den har gått i en mycket
positiv riktning för biltrafiken. Då cyklister omkommer är det ofta i kollision med bilar, svårt
skadade cyklister är ofta singelolyckor. Cykling på landsvägar strider mot Nollvisionen om vi
ska följa den, det ska inte förekomma blandtrafik om hastigheten överskrider 30 km/h var en
tydlig kommentar. Enda möjligheten är då att separera cyklisterna från motorfordonstrafiken.
Mitträcken och säkrare sidoområden, hastighetskameror har gjort landsvägstrafik betydligt
säkrare för fordonsförare, men för cyklister finns det inte samma rika åtgärdsarsenal
samtidigt som de är mycket känsliga för drift, vägyta och friktion. Därför är bra och väl
underhållna cykelvägar viktigt. Idag är cyklisterna den grupp i trafiken med flest allvarligt och
svårt skadade, stor andel är singelolyckor. Därför kan man tänka sig att bättre drift och
underhåll är viktigt. Interaktionen mellan cyklister och andra trafikanter är också en viktig
fråga, och korsningar kommer fortsättningsvis vara ett stort problem.
För att kunna beakta cyklingen behöver det dock först definieras vad landsbygd är och syftet
med cyklingen. Som exempel har planering av cykelvägar ofta koppling till regionala planer,
och ett annat exempel är turistcykelleder som kan samordnas för att nyttjas även till
vardagscykling. Det är helt avgörande hur det regionala vägnätet finansieras. Pengarna är
ett statligt ansvar. Det är en liten del av pengarna till infrastrukturplanering som avsätts till
cykel, inte ens 1 %, därför räcker pengarna inte till. De stora behoven ligger på det regionala
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vägnätet, inte det nationella. En motsättning gentemot vardagscyklismens anspråk är att
turistcykellederna läggs där de erbjuder vackra vägar och vyer och då blir de inte alltid gena.
På landsbygden finns det, precis som för cykling inom tätort, flera behov för cykling: dels
inom närområdet och dels cykelpendling längs längre sträckor. En grupp som dessutom ofta
förbises är motions- och tävlingscyklister, vilka ofta vill cykla snabbt och väljer därför
landsvägen. De är dock skyldiga att använda en parallell cykelbana om det finns, vilket enligt
vissa kan leda till en försämring gällande färdhastighet etc.
Behovet av en normförskjutning av vem som använder/har rätt till vägen beskrevs även: ”det
här är inte en bilväg, det här är en väg som flera olika transportslag använder”. Detta
beskrivs kunna förbättras och förtydligas med till exempel skyltning eller målning.
Resonemangen gick ut på att vill man öka cyklandet måste man tänka om gällande vem
som använder/har rätt till vägen. Därmed behöver det även tas ett helhetsgrepp för olika
gruppers behov; dvs olika typer av cyklisters behov.
Ett exempel på vägar där cyklisternas framkomlighet behöver förtydligas och förbättras är
2+1-vägar där en kommentar var att Trafikverket behöver förbättra möjligheten för cyklister
att nyttja andra alternativa vägar, och man behöver börja intressera sig mer för cykelfrågorna
även på den typen av vägar och dess funktion. Detta projekt med intervjun kommenterades
vara ett positivt exempel på ökat intresse för cykelfrågorna på landsbygd allmänt.
Flöden är inte ett relevant sätt att mäta förekomst av cyklister eftersom de inte är
kontinuerliga. Det anses heller inte vara en framkomlig väg att enbart titta på cykelflöden, om
man utökar/förbättrar möjligheten att cykla, då kommer fler att cykla. Dåliga
cykelförhållanden gör att det är få cyklister och därför är det låga flöden, och om flöden
används på sådana platser som indikator för att motivera utbyggnad av cykelstråk blir det
missvisande låga behov. En kommentar var att det måste bli än mer vedertaget att det ska
skapas bra förhållanden för cykling. Samtidigt sades att man kan inte bara bygga cykelbanor
för byggandets skull, det måste finnas någon sorts ekonomisk bäring också. Eftersom det
inte finns medel att bygga mer cykelbanor måste cyklisterna blandas med fordon, det finns
inga alternativ. Alternativet vore att förbjuda cykling men man vill ju att folk ska cykla. Det
beskrevs vara viktigare att hastighetssäkra de (av motorfordonstrafik) lågtrafikerade vägarna
där man cyklar men det saknas bra verktyg att hastighetssäkra vägar utanför tätort.
Ett antal respondenter representerade det motsatta synsättet som kan beskrivas med två
korta uppmaningar: Blanda ej cyklister med gående!, samt Bygg cykelvägar så kommer
cyklisterna! De två färdsätten gång och cykel innebär ofta stora hastighetsskillnader som inte
accepteras i andra miljöer (jämför motorväg och långsamtgående fordon). Däremot bör man
inte skilja på olika typer av cykeltrafik, det gör man inte för biltrafik (nöjesresor, arbetsresor
mm.). Resvaneundersökningar visar att den genomsnittliga cykelresan är 4-5 km men det
ska inte tolkas som att man inte är villig att cykla längre. Istället beror resultat på att de
befintliga cykelnäten är korta och att avstånden inte är längre i många svenska tätorter. I takt
med att andelen elassisterade cyklar ökar kommer också gränsen för hur långt man är villig
att cykla förlängas. Det finns alltså gott om miljöer där man skulle kunna bygga ut
infrastrukturen för att frigöra den potentiella cyklingen. Därför bör bedömningar ske utifrån
potentiella sträckor med rimliga pendlingsavstånd, inte med flödesstatistik från befintlig
cykeltrafik. Cykeltrafikdata kan vara så varierande beroende på väder och årstid. Ett förslag
är därför att använd statistik från SCB för att se bostads- och arbetsadresser och arbeta
fram underlag utifrån detta.
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Det är viktigt att hastighetssäkra i tätort och i korsningar men hur gör man utanför tätort,
undrade en respondent. Många små vägar korsar större vägar, men det är få som cyklar
där. Hastighetssäkring på mindre vägar, bygga cykelvägar vid större vägar då det behövs,
säkra korsningar. Svaren (och kunskapen) på hur vi får en bättre, säkrare och ökad cykling
finns redan menar en annan respondent. Detta har gjorts i 60-70 år beträffande biltrafik och
framgångsrikt på senare år genom Nollvisionen. Tittar vi internationellt så ser vi att där det
finns funktionella, säkra, trygga och väl utbyggda cykelnät – där cyklar man också.
Motsatsen är given. Då det byggs cykelvägar ska man vara konsekvent och följa de riktlinjer
som ges i bland annat VGU. Det görs ofta avkall på rekommendationer. Ofta är
utgångspunkten tyvärr att det ska vara så billigt som möjligt, därför kompromissar man
ibland och låter vissa sträckor bli smalare eller längre än nödvändigt, (det kan gälla broar
eller bergiga områden) det skulle aldrig ske vid byggande av bilvägar. En cykelväg ska vara
attraktiv och funktionell. Cykelinfrastrukturen är viktig, den ska gynna framkomligheten, helst
så att den stödjer en jämn hastighet. Det behöver inte betyda hög hastighet, men en
utformning med många tvära kurvor eller annat som gör att det krävs flera inbromsningar bör
undvikas.
Skattekronor som satsas på cykling ger mångdubbelt tillbaka i form av jämställdhet, hälsa
m.m., var en kommentar. Som det är i dag ger dock Trafikverkets beräkningsmodell för
fördelning av pengar ofta resultat som gör det svårt att genomföra några större cykelåtgärder
ute i regionerna, var ett resonemang som fördes av en respondent. Denna beräkningsmodell
diskuterades vidare av annan respondent med att beräkningsmodellen härrör till den
politiska viljan i landet i form av en ekonomi där man tittar på vilket samhällsekonomiskt
resultat man får av att satsa på cykel på landsbygd, i olika miljöer. Cykelflöden m.m. kan
dock vara för låga, i en samhällsekonomisk verklighet. Resonemanget finns inte uttalat men
uttrycks vara en praxis sade en respondent, och baseras på samhällsekonomiska
beräkningar. Det finns således begränsningar i samhällsekonomiska beräknar om
prioritering baserat på kvantiteten av cykelflöden. En invändning till resonemanget gällande
cykel på landsbygd är att i tätorten däremot, handlar det nästan alltid att man passerar
kvartersbebyggelse, då har man en annan/högre alstring längs sträckan. Om man jämför det
med att knyta en större by med en större ort, då har man ett område som är obebyggt
mellan byn och den större orten.
Cyklingen borde ses som en del i en arbetsmarknadsförstoring, där arbetsmarknaderna har
för länge sen passerat till att vara kommunövergripande. Då uppstår ett nytt behov för
nätanalyser för cykel, och nyttor av ett sammanhängande GC-nät över kommungränserna.
Visionen är utvecklingen av ett hållbart samhälle, utveckla regioner och
arbetsmarknadsområden som minimerar biltrafikberoendet är det idealistiska resonemanget,
som faktiskt måste hörsammas. Basen är egentligen ren ingenjörskunskap: kring större
tätorter finns större kommunandelar, vilka storlekar handlar det om på byar? Finns där större
arbetsplatser? Då ges möjliga flöden. Den typen av analyser är dock inget man gör i mindre
kommuner för att det är dyrt.
Analyser förkommer dock på en mer övergripande nivå beskrev en annan respondent. Vid
en inventering av regionala cykelvägar uppfyllde 1 % av 80 mil de grundläggande
utformningsprinciperna för cykelvägar. Cykelinfrastruktur är billigare än bilinfrastruktur, om
bara den politiska viljan finns att satsa på cykel så finns det pengar. Om fler cyklar utnyttjas
ytor effektivare, inte bara i staden vilket är en nytta för samhället. Cyklisterna åsidosätts dock
oftast till förmån för fordonstrafik. År 2010 gjorde Trafikverket en inventering av 240 mil
befintliga och planerade 2+1-vägar. Man kom fram till att det fanns cykelpotential på 50 % av
dessa vägar. Av dessa 240 mil vägar var det 6 % som hade någon form av acceptabel
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cykelinfrastruktur. Det vore därför bra om Trafikverket fick tillgång till andra verktyg för att
kunna få bättre utväxling på sitt byggande.
Om man bara satsar på utbyggnad för bil har man inte tagit hänsyn till de trafikpolitiska
skillnaderna mellan cykel och bil. Det ingår inte i de trafikpolitiska målsättningarna att säga
att fler ska börja åka bil, att vi ska förbättra förutsättningarna för att välja bil. Däremot önskar
samhället en ökning av cykling.

Dolda potentialen i cykling på landsbygd
Eftersom enbart mätning av flöden beskrivs vara missvisande, föreslås att hitta andra
metoder för att bedöma potentialen för cykling på landsbygd. Invånarantal, avstånd,
resbehov och målpunkter är sådana indikatorer som kan användas i stället för endast flöden.
Elcykel förstärker dessutom viljan att cykla längre. Att skapa tillgänglighet för människor som
bor längs vägen är också en viktig aspekt, inte bara tänka mellan två punkter (orter). De
potentiella länkarna ur ett arbetspendlingsperspektiv beskrivs även vara av intresse för att
beakta potentialen i cykling. Detta beskrevs återigen vara en utredningsteknisk fråga, att
göra resvaneundersökningar, för att beskriva flöden mellan bostad och arbetsplats. Då kan
det bli överraskande tydligt i vilka flöden det finns till en potential, för ett förflyttningsbehov
per cykel, och först då kan samhället bestämma vid vilken nivå i potentiellt flöde man vill sätt
gränsen för att bygga nya cykelvägar. Om det finns ett stort förflyttningsbehov och långt
avstånd, då kam man skapa bra kollektiva förbindelser i stället. Resonemanget bygger på
helhetsplanering för transportslaget cykel, inte specifika grupper inom transportslaget cykel.
Satsa på framkomlighet, snabba, gena stråk för cyklister, var en återkommande kommentar.
Det är heller inte bra att blanda gående och cyklister för cyklisterna har också
framkomlighetskrav. En cyklist beskrevs vara mer som en bilist, en cyklist är således inte
vad en fotgängare är. Utanför tätort finns det inte underlag för att separera gång och cykel
enligt en respondent, så där måste de samsas, men i tätort borde de separeras. Bygg bra
cykelvägar om de byggs, det går inte att ”bara slänga ut lite asfalt”, sade en respondent.
En stor potential för cykling beskrevs finnas bland högstadie- och gymnasieungdomar. Om
man lär sig att använda cykel då man är ung, då fortsätter man cykla som vuxen. Idag är det
ofta väl ordnat med skolskjutsar, antingen med föräldrar eller via buss. Det utgår ersättning
för kollektivtrafikresor för gymnasieungdomar. Det sker kampanjer för att folk ska cykla mer
men man ”rekommenderar” ungdomar att ta bussen, vilket är en motsättning mellan två olika
hållbara trafikslag. Detta leder till en motsats, man önskar cykelförbindelser mellan
närliggande tätorter men de nyttjas kanske inte så mycket. Resonemangen ovan beskriver
några olika typer av motsättningar som finns inom ämnesområdet ökad cykling utanför tätort;
mellan samhällsekonomi, uttryckta behov och flöden; och mellan olika hållbara trafikslag
som cykel och kollektivtrafik. Det fördes fram som tidigare nämnt också resonemanget ”Bygg
cykelvägar så kommer cyklisterna”.
Det finns en stor cykelskuld att komma ikapp beträffande standard, dvs standard enligt
Kågesonmodellen är ännu inte uppfylld, och 2+1-vägarna har gjort det svårt att cykla på
många vägar. Det är ett krav att det måste finnas möjlighet att färdas längs och tvärs dessa
vägar. Man har inte förbjudit cykling på 2+1-väg för då måste man erbjuda alternativ.
Cykelplanering måste dessutom få högre status är ett resonemang som förekom ofta, inte
bara som något besvärligt att komma förbi så snabbt som möjligt. Det saknas ibland
professionalism i cykelplaneringen. Ibland skyller man på att det inte finns bra verktyg. ”Det
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är inte okey att skylla på dåliga verktyg år 2016” sade en respondent, då borde man väl tagit
tag i detta tidigare.
För att öka cykling föreslås samhället ge en elcykelpremie till personer som köper elcykel,
det har skett i Oslo där man subventionerat en femtedel av priset av elcyklarna. Vi måste se
även hela resan där cykeln kan vara en del, följde detta resonemang. Det bör därför vara
tillåtet att ta med cykel på tåg (särskilt på långväga resor men kan vara svårt). Detta skulle
öka förutsättningarna för cyklandet enligt en respondent.
Cyklisters upplevelse och osäkerhet när de cyklar beskrivs även vara central vad gäller den
dolda potentialen i cykling på landsbygd och dessa aspekter går aldrig se i statistiken; t.ex.
för flöden. Förståelsen för den subjektiva upplevelsen av att befinna sig så utsatt då till
exempel lastbil kör om behöver öka och avspeglas i beslut och åtgärder för att öka cykling.
Modeller som används för beräkningar för infrastruktur på landsbygd utgår från en bilistnorm
och de behöver därför ses över, var en tydlig kommentar. Att projektera cykelvägar längs
statliga vägar blir ofta dyrt var ett resonemang som fördes fram, och därför prioriteras ofta
vägar med stora flöden. Det måste finnas en vilja att avsätta mer medel till cykeltrafik än vad
som sker idag. Idag är det växelpengar sett till den totala budgeten. En annan typ av
kommentar var att bygga billigare lösningar för cykelvägar; kanske går parallella vägar
använda, eller kanske kan koncepten med sommarcykelvägar utvecklas.
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Slutsats
Övergripande resonemang
Nedan ges först korta svar på de frågeställningar som förstudien baserades på. Därefter
utvecklas svaren som förslag på fortsatt forskning gällande cykling på landsbygd. Det finns
en generell beskrivning av cykling på landsbygd som träder fram i materialet, och det är att
traditionellt sett har landsbygdsvägen ansetts främst vara avsedd för motorfordonstrafik och
har ofta utformats och använts därefter. Genom att ta ett helhetsgrepp över samtliga
trafikanters behov och göra en normförskjutning där vägen inte bara anses vara en bilväg
utan en väg där flera olika transportslag möts kan cyklisternas situation förbättras. Det som
ofta efterlyses är separerade cykelbanor och då helst även separerade från gående. Om
cyklisterna är hänvisade till att använda vägen bör utrymmet förbättras och förtydligas med
målning och skyltning. Det är även skillnad mellan olika typer av landsbygder i Sverige;
tätare eller glesare befolkat, och olika avstånd och förhållande till större tätort.

Förbättra vägledningar för cykling på landsbygd
Ett vanligt förekommande argument för att inte kunna förbättra för cyklande på landsbygd är
att det saknas ekonomiska medel i samhället för att genomföra detta. Detta resonemang
grundar sig bland annat på samhällsekonomiska analyser där en avgörande beståndsdel är
nuvarande flöden av cyklister och fordon. Detta gör att cykelsatsningar på landsbygd är
svåra att genomföra då de ekonomiska argumenten väger tungt.
De vägledningar för utformning och planering som finns behöver utvecklas med avseende
på integrering av nätverk och stråk som tillgodoser potentialen i cykling och cyklisternas
anspråk för cykling på landsbygd, där även klimatförhållanden och mångfalden av cykeltyper
behöver ingå. Hur kommer utvecklingen av nya typer av cyklar att påverka reslängder och
viljan att cykla? Elcyklar blir allt mer populära och de lär knappast minska intresset för
cykling, utan skapar ännu bättre potential för cykling. Om fler väljer att cykla kommer det
också ställas högre krav på cykelmiljön. Drift och underhåll behöver även prioriteras
eftersom cyklisterna är mer känsliga för ytskiktets kvalité än andra fordon.

Utveckla kunskap cykelinfrastruktur på landsbygd
Vilken kunskap, vilka verktyg, metoder och modeller behövs för att kunna beakta fler faktorer
för att kunna utveckla cyklandet? Om beslut baseras på en blandning av potentiella behov,
invånarantal, avstånd, hälsa, resbehov och målpunkter eller arbetsmarknadsregioner kanske
fler åtgärder till fördel för cykling skulle kunna vara aktuella. De ekonomiska aspekterna
måste beaktas, men de olika aspekterna ekonomi och potentiella behov behöver inte stå i
motsats till varandra, de kan istället kombineras för fördjupad analys.
Det finns även brister i kunskapen hur nätanalyser och nyttor av ett sammanhängande GCnät över kommungränserna kan genomföras och påverka cykelutvecklingen. Satsningar på
cykel ger även effekter på jämställdhet, hälsa och kan vara en del av arbetsmarknadsförstoring. Generella kunskapen om utformning av nätverk och stråk på landsbygd är
tämligen god medan kunskapen om hur den kan införas är mindre spridd.
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Arbetsmetoder för utveckling av cykelinfrastruktur på landsbygd
Det finns få källor på temat arbetsmetoder för att förbättra cykling på landsbygd och ingen av
dessa källor kommer från en internationell kontext. Karlstads och Värnamos kommuner har
arbetat långsiktigt för cykling, och deras arbetssätt är bra exempel på arbetssätt för
utveckling av cykelinfrastruktur på landsbygd.

Fortsatt forskning
Det har i denna rapport konstaterats att flödesmätningar av cykeltrafik inte ger tillräcklig
information att basera cykelsatsningar på, samtidigt som det saknas relevant kunskap om
andra bra verktyg, särskilt beträffande landsbygdsförhållanden. Det beskrivs som ett så
kallat moment 22; eftersom det inte satsats på cykeltrafik på en sträcka så är det få som
cyklar där, det ger låga cykelflöden som medför att det inte satsas på cykling just där. En
utbyggnad skulle däremot kunna skapa förutsättningar för ett ökat cyklande.
Finns det andra metoder och verktyg för att avgöra var satsningarna främst bör ske? Det har
i detta projekt framkommit att potentialen för cykling kan vara en avgörande faktor för hur
cykelutbyggnad bör prioriteras och genomföras, kanske framförallt i områden utanför
tätorternas kärna, se t.ex. den s.k. Kågessonmodellen (2007). Potentialen kan baseras på
cykelavstånd mellan orter, boende i relation till var utbildning och arbetsmarknad ligger,
resbehov och viktiga målpunkter. Sådana data tas sällan fram och används sällan för syften
att utreda behov eller potential för cykeltrafik. Ofta då det diskuteras åtgärder i trafikmiljön
baseras det på utfallet av nyttor, och då omsatt till samhällsekonomiska termer. Om flöden
används som den primära källan kan det resultera i ett negativt utfall. Vilka potentialer är då
betydelsefulla och hur finner man underlag för dessa? Det föreslås därför en diskussion
inom planeringen om hur åtgärder för att främja cykeltrafik påverkar kostnader inom flera
andra områden och hur de då kan överföras. Några exempel är:







Restidskostnader
Komfortkostnader
Olyckskostnader
Miljövinster
Hälsokostnader – hälsovinster
Drift och underhåll.

Bättre hälsa och miljö är några av de mer vanliga argumenten avseende ökad cykeltrafik.
Hälsoaspekterna är dock relativt väldokumenterade som enskilda argument för cykling,
likaså generella miljöeffekter, men kunskapen om hur de påverkas av ökad
landsbygdscykling är fortfarande liten. En stor andel cykelolyckor är singelolyckor som
orsakas av brister i ytkvalitet. En bidragande orsak kan vara halka, därför är utformning och
drift och underhåll, även för vinter, viktigt.
En annan metod som kan utvecklas och testas för cykelplanering är back casting. Genom att
sätta upp mål för framtidens cykeltrafik och analysera vilka åtgärder som behövs för att
målen ska uppfyllas kan en åtgärdsplan tas fram. Det kan även vara ett verktyg för att göra
jämförelser och utfall mellan liknande åtgärder. Exempelvis kan följande punkter ingå:




Uppsatta mål baserade på potential
Hur påverkar tekniska förändringar cyklandet
Förändringar av färdmedelsval
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Förändring av vägsektioner- tillgängligt utrymme cykel – ej blanda med gående
Planeringsprocesser
Organisatoriska förändringar.

Andra frågeställningar för att stärka en utveckling av cyklande på landsbygd är hur man i
planeringen inför och tar hänsyn till cyklisternas krav på cykelvägarnas utformning och
kvalité. De kan delas in i två skalor, nät och stråk där betydelsefulla egenskaper återfinns
hos bägge nivåerna.



Nätet ska vara sammanhängande med en maskvidd som gör att cyklisten slipper
långa omvägar. Kraftiga lutningar gör det mindre attraktivt. Drift och underhåll är en
avgörande faktor för att öka cyklandet, likaså är trygghetsaspekten viktig
Stråken ska utformas med tanke på bredder, materialval, och estetik som viktiga
komponenter att ta hänsyn till.

Det föreslås därmed att det tas fram systematiska metoder för att införa trygghet för cyklister
i planeringen på landsbygd. Metoderna ska vara repeterbara och kvantifierbara. Likaså har
kopplingen till kollektivtrafik betydelse då den kan ses som ett komplement till cykling.
Det finns ett uttalat mål att minska fossilberoendet, samtidigt blir trängseln i större städer
alltmer påtaglig. En väg att påverka detta är att förbättra förutsättningarna för att cykla.
Inpendling från landsbygd på säkra och trygga cykelvägar påverkar även förhållandena i
staden men kunskapen om hur planering och prioritering för detta ska ske bör studeras
närmare. Exempelvis är behovet av framkomliga regionala cykelvägar stort, liksom drift och
underhåll av dessa vintertid för att cykling ska kunna ses som ett alternativ att nyttja året
runt. Genom att tillföra ny kunskap kan det skapas bättre beslutsunderlag för planerare,
vilket kan ge positiva effekter för cyklingen och samhället.
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Bilaga 1
Hej!
Vi kontaktar dig för att vi tror att du har mycket kunskap och erfarenhet om planering för
cyklister på landsbygd, eller generellt kännedom om planering för cykel eller trafik på
landsbygd.
Vi arbetar med ett uppdrag där Trafikverket önskar kännedom om forskningsresultat
angående trafikplanering på landsbygd för cyklister.
Uppdraget behandlar även andra frågeställningar relaterade till cykel som färdmedelsval,
och betydelsen av cykelstråks och -banors beskaffenhet på landsbygd.
Det andra steget i uppdraget är att genomföra telefonintervjuer med olika aktörer som är
eller har varit mer eller mindre involverade i planering för cyklister eller har kunskap inom
området. Vi har genomfört en litteraturstudie som fungerar som en ingång till de
frågeställningar vi skulle vilja lyfta med dig.
Vi hoppas att du har möjlighet att delta i en telefonintervju på temat cyklister och
trafikplanering på landsbygd. Intervjun tar ca 45 min.
Målet med telefonintervjun är att hitta åtgärder med potential för att satsa på transportslaget
cykel på landsbygd, samt tillvarata dina åsikter om vilka åtgärder som bedöms vara effektiva
och därmed viktiga för transportslaget cykel.
Vi önskar att du själv föreslår två datum med tid när det bäst passar dig att genomföra
intervjun. Intervjun bör dock ske senast 16 december.
Några dagar innan intervjun får du frågorna skickade till dig. Var vänlig meddela senast 24
november om du har möjlighet att delta i intervjun. Hoppas att du har möjlighet att delta!
Mvh
Charlotta Johansson och Peter Rosander, LTU

------------------------------------Charlotta Johansson
Biträdande professor, avdelningschef
Avdelningen för arkitektur och vatten
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
E-post: Charlotta.M.Johansson@ltu.se
T: +46 (0)920-491867

Bilaga 2
Underlag frågor:
Inriktningen för svenska krav och råd är att utpekade GC-stråk ska separeras både längs och tvärs
utanför tättbebyggt område oavsett hastighetsgräns. Detta sker efter hand inom givna ekonomiska
ramar och i prioritetsordning.
Det finns i dag stor potential i att satsa på cykeltrafik på landsbygd avseende fysisk utformning m.m.
som stöder valet att cykla på landsbygd (t.ex. till större tätorter eller i och mellan små orter/byar).
Det kan misstänkas att det ligger en outnyttjad potential i ”dold” cykeltrafik om det fanns en mer
utbyggd infrastruktur även på landsbygd för att cykla.

Övergripande frågor:

Hur anser du att svensk trafikplanering för landsbygd ska beakta de i dag
förhållandevis små flödena av cyklister på landsbygd, avseende behov av säkerhet,
trygghet, tillgänglighet osv?
Hur hittar man och bejakar den dolda potentialen i cykling?

Med små flöden menas de som är lägre än i tabell 1.2-2 från Krav för gators och vägars
utformning (VGU, publikation 2015:086).Tabell 1.2-1 visar vid vilka motorfordonsflöden
(ÅDT-DIM) och dess referenshastighet(VR) som gång- och cykelvägen ska vara skild från
motorfordonstrafiken, och sidoremsans/skiljeremsans bredd. I vissa fall, exempelvis inom
tätort eller vid passage genom bebyggelse eller ett mindre samhälle, kan dock gång- och
cykelbanan separeras med så kallat GCM-stöd eller kantsten.
Observera, det kan mycket väl förekomma att låga flöden av GC-trafik på landsbygd skiljs
från motorfordonstrafik redan i dag.

Följdfrågor:
Är det med fysisk utformning, med t.ex. separerade nät och stråk, målning?
Vilka kriterier ska vara underlag för urval av platser/stråk/områden att prioritera för
cykeltrafik?
Är det med utbildning och information av planerare, så att de ”bättre” beaktar de små flödena
av cyklister på landsbygd?
Är det med att mäta flödena av cyklister på landsbygd, för att sedan bygga kunskap och
information?
Är det med samarbete av planerare från både kommuner och Trafikverket, så att de ”bättre”
beaktar de små flödena av cyklister på landsbygd?
Är det med utbildning och information av politiker, och den politiska prioriteringen?
Är det med samarbete inom civilsamhället, så att det tar eget ansvar och initiativ för att
beakta de små flödena av cyklister på landsbygd?
Är det med information till potentiella cyklister?
Är det med nya typer av cyklar, t.ex. el-cyklar eller trehjuliga cyklar/lådcyklar/liggcyklar?
Är det med drift och underhåll?
Är det något annat du anser är viktigt om målet är att satsa på cykeltrafik på landsbygd?

Bilaga 3
Vi har muntligen fått veta att hälsa (dvs hälsovinsten av aktiv transport) ingår i GC-kalk och
även komfort, men då med hänsyn till infrastrukturen (separerad, cykelfält, gcm-stöd, med
mera).
Kan du berätta, och ge tips på dokumentation av hur GC-kalk fungerar? Tex hur fungerar
bedömningen avseende:






Restidskostnader
Komfortkostnader
Olyckskostnader
Miljövinster - tex VMT totalt och överföring till C och G
Hälsokostnader - hälsovinster

Skulle man kunna tillföra modellen någonting som gör att den ännu mer tar hänsyn till
samhällsnyttan? Skulle potential kunna ingå?
Det är i dag ett fokus på flöden av trafikanter i samhällsekonomiska kalkyler och analyser;
dvs höga flöden ger större vinster. Cykel på landsbygd kommer troligtvis inte/sällan upp i
sådana flöden att det går att räkna hem större ombyggnationer ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.

Det finns ett resonemang (tex Kågesson) att det borde byta fokus från flöden till potential i
resor, baserat på invånarantal, avstånd, resbehov och målpunkter, arbetsmarknadsregioner
främst avseende cykling. Vad har du för kommentarer på det? Känner du till sådana
resonemang?

Finns det samhällsekonomiska bedömningar på teman som:






Potential, dvs potentiell resealstring
Omdisponering av vägsektioner - ev vinst för G och C
Cykelnät generellt och maskvidd - ev vinst för G och C
Utformning i relation till vinter- ev vinst för G och C
Ytkvalitet – singelolyckor- ev vinst för G och C.

