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FÖRORD 
Detta examensarbetet täcker kursen Y0009B – Examensarbete, samhällsbyggnad på 7,5 

högskolepoäng och är det avslutade momentet av högskoleutbildningen Samhällsbyggnad – 

THSBG, vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts våren 2017 i samarbete 

med avdelningen Fysisk Planering på Piteå kommun med avsikt att vara en del i det fortsatta 

arbetet med frågor som rör gång och cykel i kommunen. Målet har varit att resultatet ska 

innefattas i Piteå kommuns nya gång- och cykelplan.  

Jag vill tacka min handledare på Luleå tekniska universitet Charlotta Johansson, som väglett 

mig under framtagandet av examensarbetet.  Tack till er tjänstemän vid Piteå kommun som 

givit goda råd under processens gång. Ett särskilt tack vill jag tillägna enheten Trafik och 

Projekt med dess medarbetare samt enhetschef Martin Lindberg som bidragit med 

erfarenheter, kunskap och engagemang. För er tid, möjlighet till rådgivning, planering och 

samtal samt tillgång till en kontorsplats. De förmånerna har givit examensarbetet goda 

förutsättningar för framställning.   
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SAMMANFATTNING 
19 december 2016 antogs Piteå kommuns senaste översiktsplan. Översiktsplanen är 

kommunens långsiktiga handlingsplan som styr hur strategiska arbeten och beslut formas och 

ska fungera som stöd och ge riktlinjer i arbeten för tjänstemännen i Piteå kommun (Piteå 

kommun, 2016). Översiktsplanens antagande innebar även beslut om utveckling och 

revidering av övriga planer och strategier. Den befintliga gång- och cykelplanen från 2011 

antogs som ett projekt att omarbeta under året 2017. Den nya av gång- och cykelplanen är 

grunden till framtagandet av resultatet i examensarbetet.  

Syftet med examensarbetet är att bidra som ett innehåll i den nya gång- och cykelplanen. 

Ändamålet är att materialet ska innefattas av avsnitten; Drift och underhåll, Miljö, hållbarhet 

och hälsa samt Säkerhet och olycksstatistik för gång och cykel. Målsättningen med 

examensarbetet är att materialet ska bidra till en ökad gång- och cykeltrafik i Piteå kommun.  

Examensarbetet har inletts med litteraturstudier med avsikt att hitta grundläggande fakta om 

frågor som rör gång och cykel. Dokumentstudier av antagna planer och strategier i Piteå 

kommun har nyttjats som riktlinjer i framtagandet av resultatet och jämförelser har gjorts med 

referensprojekt från andra kommuner. Samtal har utförts med tjänstemän på Piteå kommun 

för att ta del av deras erfarenhet och kunskap inom ämnet.  

Teorin beskriver att Piteå kommun totalt per invånare har mer bilväg i genomsnitt än riket. 

Motsatsen gäller dock cykelvägar, här har Piteå kommun endast 0,4 meter cykelväg per 

invånare till skillnad från riket där medelvärdet är 2,1 meter per invånare (Kolada, u.å.). I 

Piteå kommuns översiktsplan (2016) är ambitionen och målsättningen att öka gång- och 

cykeltrafiken i kommunen samt att det ska vara självklart att gå eller cykla korta sträckor och 

att gång- och cykelvägar ska vara tillgängliga och trafiksäkra. 

Drift och underhåll på gång- och cykelvägar är allt viktigare till följd av ökad användning av 

vägnätet under årets alla månader. Det är viktigt med ett tryggt, trafiksäkert och gent gång- 

och cykelvägnät för att fler ska välja hållbara transportmedel framför bilen. Olyckstillbud 

efter vägnätet med fotgängare och cyklister samspelar med drift och underhåll och därför bör 

underhållsåtgärder efter gång- och cykelvägnätet ha hög prioritering. Ungefär häften av alla 

cykelolyckor orsaks av ojämnheter eller halka på vägbanan och singelolyckor är den 

kategorin som framträder med mest olycksfall både för fotgängare och cyklister. Ett utvecklat 

gång- och cykelvägnät medför möjlighet till minskad biltrafik och för med sig fördelar som 

tryggare och snabbare färd för fotgängare och cyklister till målpunkter. Förbättrad folkhälsa, 

minskad påverkan på miljön med möjligheter till bland annat minskade koldioxidutsläpp och 

övriga samhällsekonomiska vinster är vidare effekter som en ökad gång- och cykelsatsning 

för med sig. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

19 december 2016 antogs Piteå kommuns senaste översiktsplan. Översiktsplanen är 

kommunens långsiktiga handlingsplan som ska styra hur strategiska arbeten och beslut formas 

samt fungera som stöd och ge riktlinjer i arbeten för tjänstemännen i Piteå kommun (Piteå 

kommun, 2016). 

Översiktsplanen har många funktioner, förutom vägledning i det dagliga arbetet med planer 

och strategier fungerar översiktsplanen som ett vägledande medel i den regionala planeringen. 

I den regionala planeringen ingår bland annat utveckling av den fysiska miljön som 

exempelvis transportplanering. Piteå kommun samt övriga kommuner i närområdet, 

Trafikverket och länsstyrelsen kan omfattas i planeringen efter översiktsplanens vägledning 

om riksintresse finns gällande investeringar i infrastruktur, bostäder och övrig utveckling 

(Boverket, 2017). 

Översiktsplanens antagande innebar även beslut om utveckling och revidering av övriga 

planer och strategier som Piteå kommun har. Den befintliga gång- och cykelplanen från 2011 

antogs som ett projekt att omarbeta under året 2017. Detta till följd av den nyligt antagna 

översiktsplanen och målsättningen från politiken till samhällsbyggnadsnämnden, att 

framställa planer och mål för att minska biltrafiken i kommunen (Piteå kommun, 2016). Den 

befintliga gång- och cykelplanens (2011) huvudsyfte innebar att vara en utbyggnadsplan där 

det övergripande målet var att skapa nya huvudstråk. Avsikten och målsättningen från 

kommunfullmäktige och berörda tjänstemän är att den nya planen skall leda till att visa 

betydande riktlinjer och verka som ett stöd för att öka gång- och cykeltrafiken i hela 

kommunen. 

 
FIGUR 1. EN INBJUDANDE CYKELTUR I KVÄLLSSOLEN (PITEÅ KOMMUN, 2013)  

1.2 SYFTE 

Examensarbetets syfte är att undersöka frågor som rör gång och cykel samt sedan framställa 

information och vägledning för arbetet med gång och cykel i Piteå kommun. Syftet är således 

att materialet som tas fram ska bidra till ett innehåll i den nya gång- och cykelplanen. 

Ändamålet är att materialet ska innefattas av avsnitten; Drift och underhåll, Miljö, hållbarhet 

och hälsa samt Säkerhet och olycksstatistik för gång och cykel. Avsikten är att materialet i 

slutändan ska verka som ett stöd för att öka gång- och cykeltrafiken i Piteå kommun.  
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1.2.1 MÅL 
Målsättningen med examensarbetet är att framställa tre stycken kapitel som ska innefattas i 

den kommande gång- och cykelplanen för Piteå kommun.  Avsikten är att resultatet ska 

inneha hög kvalité för att tillgodogöra planens slutliga innehåll i godkännandeprocessen i 

kommunens olika politiska utskott, för att sedan bli antagen för publicering. Målet är således 

att examensarbetets resultat skall leda till stöd i framtagandet av planer med liknade process i 

framtiden. Målsättningen är att gång- och cykelplanen samt examensarbetet ska bidra till en 

ökad gång- och cykeltrafik i Piteå kommun. 

De främsta frågeställningarna i examensarbetet är; om drift och underhåll av gång- och 

cykelvägarna har stor betydelse för ökad gång- och cykeltrafik? Samt; vad som orsakar de 

vanligaste typerna av olyckor på gång- och cykelvägar? Och till sist; hur miljön och 

människors hälsa påverkas av gång och cykeltrafik? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 
Framtagandet av examensarbetet och således gång- och cykelplanen begränsas till frågor 

rörande gång och cykel. För att motsvara kursens omfattning på 7,5 högskolepoäng är 

examensarbete begränsat till 3 kapitel till den kommande gång- och cykelplanen för Piteå 

kommun. Avgränsningen kommer att innefatta kapitlen; Drift och underhåll, Miljö, hållbarhet 

och hälsa samt Säkerhet olycksstatistik. Geografiskt berör resultatet enbart områden inom 

Piteå kommun. Resultat och slutsatser i examensarbetet anpassas därav för Piteå kommuns 

framtagande av trafikplaner. 
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2. METOD OCH MOMENT 

2.1 LITTERATURSTUDIER 
Examensarbetet inleddes med litteraturstudier med avsikt att hitta grundläggande information 

och fakta om gång- och cykelfrågor, som rör frågorna miljö, hållbarhet och hälsa, drift och 

underhåll samt säkerhet och olycksstatistik för målgruppen. Genom litteraturstudier på 

ämnena på bland annat Trafikverkets- och Sveriges kommuner och Landstings hemsidor har 

fakta tagits fram som ligger till grund för resultatet. Betydelsefulla studier har även 

genomförts i handböcker som GCM-handboken, Vägar och gators utformning och i 

Trafiksäkra staden. Tabeller och statistik har tagits fram med hjälp av Strada för att förtydliga 

sakuppgifter om olycksstatistiken inom kommunen. 

 

2.2 DOKUMENTSTUDIER 
Viktiga riktlinjer för framtagandet av resultatet har sammanställts med hjälp av antagna 

planer, strategier och riktlinjer för Piteå kommun. Den nyligt antagna Översiktsplanen för 

Piteå kommun har haft betydande roll till hållningen i resultaten. Även Gång- och cykelplan, 

Piteå kommun, Klimat- och energiplan Piteå, Resvanor i Piteå 2011, Hållbara resor och 

transporter samt Lägesrapport: Uppföljning av Klimat- och energiplanens mål avspeglar 

förhållningsättet. Trafikplan 2017, Belysningsplan och Stadsmiljöprogrammet är planer och 

strategier som i skrivandets stund är under bearbetning i Piteå kommun, men som har satt sin 

prägel i framtagande av förslag till avsnitten i resultatet.  

 

2.3 REFERENSPROJEKT  
Jämförelser har utförts med andra kommuners planer och strategier som också behandlar 

ämnena gång och cykel. Med avsikt att finna bra riktlinjer och skapa en bredare uppfattning 

om vilken typ av innehåll som fordras i gång- och cykelplaner. Specifikt har referensprojekten 

nyttjats för att förstå kvalitetsnormer och bidra till idéer och vägledning i framtagandet av 

resultatet. Luleå-, Umeå-, Malmö-, Göteborg-, Kungsbacka-, Karlskrona- och bland annat 

Sigtunas kommuns plan har innefattats i litteraturstudier för examensarbetet.  

 

2.4 INFORMATIONSHANTERING VIA SAMTAL 
Möten och samtal har genomfört med tjänstemän på Piteå kommun, avdelningen 

Samhällsbyggnad som berörs av gång- och cykel frågor. Samtal har löpande under 

examensarbetets framtagande förts med Martin Lindberg; enhetschef Trafik och projekt, 

Hanna Wimander; Projektingenjör, Kjell Nordberg; Trafikingenjör, Mathias Keisu; 

Trafikplanerare, Joakim Lundberg; Projektledare, Ulf Nordin enhetschef Teknik och gator 

och Eva Wikström avdelningschef Teknik och gator. Samtal har förts kring de specifika 

områdena i syfte att sammanställa deras arbetssätt och påvisa utvecklingsområden.  

Tjänstemännen har god inblick i gång- och cykelnätet men har till viss del olika synsätt på 

problem och möjligheter inom ämnena, beroende på deras yrkesmässiga inriktning, vilket 

utmynnat i framtagandet av resultatet.  

  



4 

 

3. TEORI 

Sveriges vägnät består av 58 000 mil, varav 7 %, vilket motsvarar cirka 4200 mil, är 

kommunala gator och vägar i landet (SKL, 2016). Ungefär 40 mil av de totala 4200 milen 

ingår i Piteå kommuns väghållaransvar (Piteå kommun, 2014). Enligt H. Wimander innefattas 

95 km gång- och cykelväg i det kommunala väghållaransvaret (personlig kommunikation, 20 

april 2017). 

Enligt databasen Kolada har Piteå kommun totalt per invånare mer bilväg än riket. Motsatsen 

gäller dock cykelvägar, här har Piteå kommun endast 0,4 meter cykelväg per invånare till 

skillnad från riket där medelvärdet är 2,1 meter per invånare (Kolada, u.å.). Studier om drift 

och underhåll, miljö, hållbarhet och hälsa samt säkerhet och olycksstatistik är baserat på Piteå 

kommuns 95 km långa gång- och cykelvägnät men är delvis jämfört med rikets totala samt 

vissa enskilda kommuner i landet (Piteå kommun, 2013). 

FIGUR 2. TABELL SKAPAD FRÅN KOLADAS HEMSIDA. BESKRIVER METER BIL- OCH 

CYKELVÄG I RIKTET RESPEKTIVE KOMMUNEN (KOLADA, U.Å.) 

Piteå kommuns nyligt antagna översiktsplan är det dokument som ska vägleda och inneha 

riktlinjer för det fortsatta arbetet med planer och strategier i kommunen. Bland annat för 

transportplanering och som ledsagare för hur kommunen ska nå en mer hållbar framtid. I 

översiktsplanen redovisas hur kommunens mark och vattenanvändning ska utvecklas och 

bevaras, vilket beaktande som allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer ska 

tillgodoses. Översiktsplanen redovisar en målbild av kommunens utveckling för bebyggelse 

och hur naturresurser samt den fysiska miljön ska tillfredsställas. I och med den målbilden 

fungerar dokumentet som vägledning för planering och utbyggnad av även infrastruktur 

(Boverket,2017). 

Ur ett stycke i Plan- och bygglagen (2017:267) 3 kap 2 § står det att citat: ”Översiktsplanen 

ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras.”. Därigenom förstärks vikten av att följa 

översiktsplanens inriktning.  

Till följd av översiktsplanens antagande i december 2016 vidtogs ytterligare moment att se 

över och arbeta med för vidare utveckling. I Piteå kommuns översiktsplan (2016) finns 

riktlinjer som bland annat anger följande och som är till grund för avsnitten i resultatet.   

• Gång och cykelnätet ska vara gent, funktionellt och sammanhängande och locka 

fler människor att gå och cykla. 

• Betydelsefulla målpunkter ska kopplas samman för fotgängare och cyklister. 

• Korta avstånd i kombination med ett väl utbyggt och genomtänkt gång- och 

cykelnät leder till att människor i större utsträckning väljer att gå eller cykla. 

• I centrum ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. 

• Gå och cykla korta sträckor ska vara ett självklart val. 
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3.1 DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Vikten av att ha ett fungerade drift och underhåll ökar i takt med ökad användning av gång- 

och cykelvägnätet. Cyklarna förändras till snabbare varianter och till cyklar med 3 däck och 

packlåda bland annat. Fotgängare och cyklister använder gång- och cykelvägnätet under alla 

årets månader. Betydande underhåll på beläggning och väl skött vinterväghållning är även 

förutsättningar som fordras för att trafiksäkerheten och god tillgänglighet på gång- och 

cykelvägarna ska nås (Wallberg et al., 2010).  

Drift- och underhållsåtgärder är svåra att värdesätta ekonomiskt. Exempelvis ökar 

beläggningsarbeten naturligt det ekonomiska värdet av vägnätet, medans åtgärder som 

sopning, snöröjning och halkbekämpning saknar restvärde och i med det inte ekonomiskt ökar 

värdet av anläggningen. Oavsett ekonomiskt värde har alla åtgärderna viktiga funktioner och 

likvärdig betydelse för att gång- och cykelvägarna ska vara attraktiva och trafiksäkra och bör 

därför prioriteras lika (Wallberg et al., 2010).  

Olyckor för fotgängare och cyklister samspelar med drift och underhåll. Ungefär häften av 

alla cykelolyckor orsaks av ojämnheter eller halka på vägbanan (Regeringskansliet, 2017). 

Drift- och underhållsarbeten är viktiga att prioritera och anpassade efter årstider och väder. 

Eftersläpning av sopning på gång- och cykelvägnätet efter sandningen som skett på vintern 

kan ge upphov till olyckor för cyklister i framförallt hög hastighet. Under vintern är sand och 

grus nödvändigt för trafiksäkerheten efter gång- och cykelvägarna men på torra vägbanor kan 

det orsaka allavariga olyckor (Regeringskansliet, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FIGUR 3. ETT VÄL UNDERHÅLLET GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I PITEÅ (PITEÅ   

        KOMMUN, 2013) 

Kommunens medborgare tillsammans med politikens förväntningar och krav på drift- och 

underhållsåtgärder ställer nivån på arbetsinsatserna och prioriteringarna. Inventering av gång- 

och cykelvägnätet, kännedom om trafikströmmar och skaderapporter kan vara övriga 

hjälpmedel i bedömningen. Högt trafikerade delar i gång- och cykelvägnätet ges hög 

prioritering medans besparingar kan vidtas på rekreationssträckor under speciellt vintertid. 

Helhetssynen för drift och underhåll bör dokumenteras skriftligt. Riktlinjer gällande 

förhållningsregler om när åtgärder bör utföras ska antas av politiken (Wallberg et al., 2010). 
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3.1.1 BARMARK 
Tätning av sprickor, lagning av potthål och beläggningsarbeten är vanliga åtgärder som 

behöver genomföras under tiden vägbanorna är torra. Det är trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

som gör vägarna mer tillgängliga för fotgängare och cyklister (Wallberg et al., 2010). 

Ogräsbekämpning, sidoröjning och underhåll av vägmärken utförs under sommarmånaderna 

enligt U. Nordin (personlig kommunikation, 10 april 2017). Sikt- och framkomlighetsröjning 

görs i första hand av säkerhets- och trygghetsskäl. Buskar och träd som hänger ner över gång- 

och cykelvägen utgör en rad risker. Sådana hinder kan vara svåra att upptäcka och kan därför 

orsaka olyckor. Löv från vegetationen kan orsaka halka och för personer med synnedsättning 

försämras orienteringsförmågan. Känsla av otrygghet kan infinna sig med träd och buskar 

nära vägnätet. Buskar och träd innehar dock fördelar, de dämpar buller, tar upp vind och 

fungerar som luftrenare. Trädplanteringar kan även bidra som riktningsvisare och forma gång- 

och cykelstråk för att öka orienteringsförmågan (Wallberg et al., 2010). 

Vägmarkeringar så som symboler, linjer och liknade är underhåll som ständigt måste ses över 

för att hålla god standard och öka attraktionen efter gång- och cykelvägnätet. Väl skötta linjer 

och markeringar ökar även trafiksäkerheten efter stråken. De ger tydlighet och underlättar 

vägval och förståelse för trafikanterna (Wallberg et al., 2010). 

Övriga åtgärder som ska utföras under barmarkstiden är sandupptagning enligt U. Nordin 

(personlig kommunikation, 10 april 2017). Viktigt vid sopning och sandupptagning är att det 

genomförs så trafikanter inte utsätts för damm (Wallberg et al., 2010). Okulärbesiktning 

avseende skador i beläggningen som kan åtgärdas direkt för att undvika olyckor samt 

egenkontroll och uppföljning av underhållsverksamheten sker när det är barmark. Detta 

förbättrar förhållanden på gång- och cykelvägarna och gör att gång- och cykeltrafiken kan öka 

(Trafikverket, 2015). 

 

3.1.2 VINTERUNDERHÅLL 
Underhållet som sker under vinter är en viktig del som väcker uppmärksamhet i samhället. 

Kraven som kommunmedborgare har på underhåll kan vara svåra att uppfylla. Kvalité till en 

rimlig kostnad är ständiga valtaganden för kommuner runt om i landet. Missnöje kan 

undanhållas med kommunikation som kan bidra till att skapa medvetenhet hos medborgarna 

om bland annat underhållets verksamhet och medborgarnas förväntningar (Malmberg & 

Sandberg, 2014). 

Piteå kommun har enligt U. Nordin ansvar för att offentliga ytor hålls i sådant skick så skador 

eller olyckor undviks i stor utsträckning (personlig kommunikation, 10 april 2017). Enligt 

lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) är citat : ” 

2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen 

för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant 

skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som 

med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 

trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.” Framkomligheten och trafiksäkerheten är även 

krav som måste tillgodoses efter vägarna. Kvalitetskrav och prioriteringsordning för 

åtgärdsunderhåll ska även vara anpassat efter de yttre förhållanden som råder (Wallberg et al., 

2010). 

Studier visar att gång- och cykelvägar med mer än 5 cm snö medför att trafikanterna väljer 

andra vägar och beblandar sig med biltrafiken, vilket innebär trafiksäkerhetsrisker. En sådan 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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studie visar att det är av stor vikt att snöröja gång- och cykelvägnätet innan bilvägnätet för att 

underlätta framkomligheten för fotgängare och cyklister (Wallberg et al., 2010). 

Viktigt är att prioritera framkomligheten och tillgängligheten vid övergångställe och passager.  

Snövallar vid passager ska inte förekomma. Det utger hinder och är en trafiksäkerhetsrisk för 

framförallt personer med funktionsnedsättning, med rullatorer, barnvagnar och cyklister. 

Fokus vid snöröjningen ska även finnas vid busshållplatser. Huvudandelen av resenärerna 

med kollektivtrafik kommer till fots eller med cykel, därför är det viktigt att de anslutande 

vägarna är framkomliga. Personer med synnedsättning behöver tydliga kanter att följa även 

vintertid och rörelsehindrade ställer stort krav på att underhållet är väl skött. Detta är viktiga 

åtgärder att tänka på vid plogning, så alla trafikanter ska kunna färdas efter gång- och 

cykelvägarna (Wallberg et al., 2010). 

Kommuner kan inte i sin budget och driftschema prioritera att ploga infarter till fastigheter 

och liknande. Det förekommer ofta andra ytor som har högre prioriteringsgrad gällande 

säkerhets- och framkomlighetsskäl. Detta innebär att fastighetsägare själv får ansvara för att 

öppna gångbanor och infarter om de anser det vara brådskande (Malmberg & Sandberg, 

2014). Lagen om särskilda bestämmelser för gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 

medger att citat : ” Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med 

detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses 

i 2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som 

behövs för gångtrafiken”. Detta betyder att fastighetsinnehavaren ansvarar för att bland annat 

hålla infarter öppna, ta hand om snö och is så att gående kan ta sig fram. Kommunikation 

kring insatstider och prioriteringsordningar framträder här som en viktig del för att undvika 

missförstånd och missnöje med medborgare och fastighetsinnehavare (Malmberg & 

Sandberg, 2014). 

Halkolyckor för alla trafikslag framträder tydligt under vintersäsongen. Väghalka uppstår på 

olika vis och framkommer i termerna; Snöhalka, ishalka, frosthalka och lövhalka. De olika 

typerna av halksituationer innebär olika typer av hantering (Malmberg & Sandberg, 2014). 

För att förhindra halka används stenkross, sand och salt. För att undvika halka kan även 

märkvärme användas. Detta är att föredra i gångfartsområden i centrum eftersom detta medför 

barmark på ytorna största del av året och mindre underhållsåtgärder i områdena (Wallberg et 

al., 2010). 

FIGUR 4. VINTERUNDERHÅLL AV GÅNG- OCH CYKELVÄGAR I PITEÅ (PITEÅ KOMMUN, 2013) 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980814.htm#P2S1
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3.2 MILJÖ OCH HÄLSA 
Den allmänna målsättningen för folkhälsa medger att alla i Sverige ska ha samma 

förutsättningar för en god hälsa. Ökad gång- och cykeltrafik har betydelse för folkhälsoarbetet 

och innefattas därav i målsättningen. Ökad användning av hållbara transportmedel innebär en 

reducering av bland annat växthusgaser och luftföroreningar. Bullernivåer och 

klimatpåverkan minskas i stor utsträckning vilket bidrar till bättre miljöer att leva i 

(Regeringskansliet, 2017). Miljön i stort och hållbara transportsystem specifikt är beroende av 

gång- och cykeltrafik. Fotgängare och cyklister avger näst intill inget buller eller några 

avgaser och är energieffektiva. Korta bilresor i trafiken behöver ersättas med gång och cykel 

för att minska miljöbelastningen (Wallberg et al., 2010). 

Varje dag året runt behöver vi människor minst 30 minuters fysiskt aktivitet. Barn kräver 

ungefär 60 minuter fysisk aktivitet per dag (Trafikverket, 2012). 30 minuters vardagsmotion 

till fots eller med cykel ger positiva hälsoeffekter. Fysisk inaktivitet innebär risk för 

sjukdomar samt stora samhällskostnader. 30% av befolkningen i Sverige når inte målet med 

fysisk aktivitet per dag. Fysisk inaktivitet kostar samhället idag 650 miljoner kronor till följd 

av sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet Dock kan gång- och 

cykeltrafik även innebära samhällskostnader till följd av olyckor och sjukhusvård (Wallberg 

et al., 2010). 

I riket är hälften av alla bilresor kortare än 5 kilometer (Schantz, 2012). Piteå kommun följer 

statistiken, resor under 5 kilometer utgörs av ca 50 % med bil (Piteå kommun, 2010). Utsläpp 

av avgaser är över 50 gånger högre per kilometer under de första 3 kilometerna och 

koldioxidutsläppen är över 30 % högre under de första 5 kilometerna. Miljön påverkas stort 

om de korta resorna kan ersättas med hållbara transportmedel, exempelvis genom att gå eller 

cykla (Schantz, 2012).  

Fossila utsläpp i Piteå kommun ska minska med 24 000 ton koldioxid per år från 2008 till 

2020 (Piteå kommun, 2010). Färdmedelsfördelningen i Piteå medger att 7 av 10 av alla resor 

som sker i Piteå kommun sker med bil och endast 16 % sker till fots eller med cykel 

(Marklund, 2011). Resor i kommunen under 2 kilometer utgörs av ca 25 % biltransporter. 

Över 20 % av de korta resorna kan ersättas från bil till hållbara transportmedel enligt studier. 

Reducering av bilkörandet korta sträckor bidrar till minskat koldioxidutsläpp och medverkar 

till att nå miljömålen (Wallberg et al., 2010).  

 

3.3 SÄKERHET OCH OLYCKOR 
Nollvisionen är det mål transportsystemet ska arbeta för. Målet innebär att ingen ska skadas 

allvarligt eller dö i trafiken (Trafikverket, 2014). Antalet omkomna ska halveras mellan år 

2007 och 2020 enligt transportpolitiska hänsynsmålet. Senaste 10 åren har i genomsnitt 24 

personer dött i cykelolyckor, vilket motsvara ca 9 % av de totala dödsolyckorna i landet 

(Regeringskansliet, 2017). Olycksstatistiken för gående och cyklister är allmänt hög i 

vägtransportsystemet. Olyckor för fotgängare och cyklister motsvarar ca 65 % av alla skador 

som sker efter vägarna. Majoriteten av olyckorna innefattas av singelolyckor som orsakas av 

brister i utformning och underhåll samt även bristande trafikbeteende hos trafikanterna. Enligt 

studier är äldre kvinnor överrepresenterade vid singelolyckorna för fotgängare och unga 

pojkar vid singelolyckor för cyklister. Statistik visar att fotgängare i högre utsträckning skadas 

under vintern medan cyklisters olycksfall ofta inträffar under sommaren.  Statistiken visar att 

resultaten avspeglas av hur fotgängare respektive cyklister påverkas av årstid och väder. 

Cyklister påverkas i större utsträckning och därav förekommer inte lika många olyckor 

vintertid för trafikslaget (Wallberg et al., 2010).  
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Studier tillstår att skadade i singelolyckor anser att vägytan varit en stor orsak vid 

olyckstillfället. Majoriteten av dessa medger att halka har orsakat olyckan. Studier menar att 

mer än hälften av alla olyckor som inträffar för fotgängare sker på is eller snö respektive en 

tredjedel av olycksfallen bland cyklister. Vägyta med både snö, is och barmark uppgår till 8 

gånger farligare än enbart vägyta med barmark. Överraskningseffekten är en bidragande orsak 

till detta. Bra underhåll på barmark ger gott resultat för att minska olycksrisken för cyklister. 

För fotgängare framträder vikten av plana vägar utan ojämnheter och gropar för att minska 

olycksrisken (Wallberg et al., 2010). Olyckor kan minskas med vidtagande som separering i 

vägtransportnätet från framförallt bilister och säkrare passager. För att öka attraktionen för att 

gå och cykla behöver säkerheten öka efter gång- och cykelvägarna (Regeringskansliet, 2017). 

 

3.3.1 STRADA - INFORMATIONSSYSTEM  
Strada är en förkortning för Swedish Traffic Accident Data Acquisition och är ett 

informationssystem som samlar data om olyckor i vägtransportsystemet. Som grund till 

stradas information ligger uppgifter från polis och sjukvård. Vägtrafikolyckor med 

personskada registreras av polismyndigheten medans akutsjukhusen i Sverige registrerar 

skador från vägtrafikmiljön för personer som sökt vård. Underlaget från polis och sjukvård 

skapar kunskap om trafikskadade i stor utsträckning. Båda underlagen är viktiga för att få 

inblick i olycksfallen (Transportstyrelsen, u.å.).  

Strada är baserat på ett kartverktyg som nyttjas i både registrering och analys av olycksfall. 

Olycksstatistiken från strada bidrar till att väghållare kan arbeta med ett effektivt 

trafiksäkerhetsarbete. Information om när och hur olyckor skett underlättar i utredningsarbetet 

och efterarbetet för att exempelvis undvika likande olyckor (Transportstyrelsen, u.å.). 
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4. RESULTAT 
Examensarbetets resultat består av tre avsnitt till den kommande gång- och cykelplanen för 

Piteå kommun. Avsnitten är baserat på litteraturstudier och samtal med tjänstemän. Resultatet 

är anpassat efter det slutliga utförandet för gång- och cykelplanen till Piteå kommun.  

 

4.1 DRIFT OCH UNDERHÅLL  
Piteå kommun är väghållare för 95 kilometer gång- och cykelväg där Teknik och Gator, 

Kultur Park och Fritid samt Fastighets och servicekontoret ansvar för drift och underhåll. 

Övrigt gång- och cykelvägnät inom kommunen har statlig eller enskild väghållare, vilket 

innebär att drift och underhållsansvaret på dessa vägar varierar efter vem som är väghållare 

samt deras enskilda riktlinjer och beslut (Piteå kommun, 2013). 

I Piteå kommuns översiktsplan är ambitionen och målsättningen att öka gång- och 

cykeltrafiken i kommunen. Alla ska färdas tryggt och trafiksäkert, med särskilt fokus på säkra 

skolvägar (Piteå kommun, 2016). Drift och underhåll på gång- och cykelvägar har blivit allt 

viktigare till följd av ökad användning och det är viktigt att de är trygga, säkra och gena för att 

fler ska välja hållbara transportmedel. God standard på beläggningen, bra underhåll och 

snöröjning är några grunder för att vardagscykling till/från arbetet ska öka och för att minska 

olyckstillbud (Regeringskansliet, 2017). Enligt figur 5 är drift och underhåll och i sin tur 

halka största orsaken till singelolyckor för cyklister (Trafikverket 2014). 

 

FIGUR 5. FÖRSTA STAPELN VISAR ALLA ALLVARLIGT SKADADE CYKLISTER. ANDRA 

STAPELN VISAR BEDÖMD ORSAK TILL SINGELOLYCKORNA. TREDJE STAPELN VISAR 

ORSAKER TILL DE SINGELOLYCKOR SOM ÄR RELATERADE TILL DRIFT OCH UNDERHÅLL 

(TRAFIKVERKET, 2014)  
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4.1.1 BARMARKSUNDERHÅLL  
Ett regelbundet underhåll på ytskikt, diken och vägtrummor minskar risken för stora och 

kostsamma åtgärder. I annat fall riskeras stora investeringspucklar i framtiden. Ett strukturerat 

underhållsarbete vid barmark ger goda förutsättningar för vinterunderhållet. Genom att 

underhålla gång- och cykelvägar och trottoarer på rätt sätt kan vi förebygga olyckor, sommar 

som vintertid (SKL, 2016). 

Underhållsarbeten och tillsyn består av dikesrensning, kontroll av rännstensbrunnar och 

trummor samt tillsyn och åtgärder av bland annat klotter i tunnlar och på vägmärken 

(Wallberg et al., 2010). Kontroll av rännstensbrunnar är viktigt för att hindra vattensamlingar 

och översvämningar på gång- och cykelvägarna. Enligt U. Nordin sker siktröjning, 

underhållssopning, funktionskontroll av cykelgrindar och ogräsbekämpning med mera idag i 

mån av tid. Ett ökat fokus på underhåll och tillsyn leder till ökad trygghet och säkerhet på 

gång- och cykelvägarna i Piteå kommun (personlig kommunikation, 10 april 2017). 

Skador i beläggningen inventeras kontinuerligt av Piteå kommun genom besiktning samt 

genom inkomna synpunkter från uppmärksamma medborgare.  Trafikfarliga och akuta fel så 

som potthål och sprickor prioriteras och åtgärdas skyndsamt. Övriga åtgärder sker enligt plan 

som fastställs efter inventering (personlig kommunikation, 10 april 2017).  

Målsättningar och behovsförbättringar: Årliga inventeringar ska utföras och ligga till 

grund för verksamhetsplanering för drift och underhåll (personlig kommunikation, 10 april 

2017). 

 

4.1.2 VINTERVÄGHÅLLNING 
Piteå kommun har en prioriteringsordning för snöröjningen av gång- och cykelnätet. 

Snöröjningen på de prioriterade stråken startar när det fallit 3–5 cm snö och på övriga gång- 

och cykelvägar när det fallit 7-12 cm. Underhåll som isrivning, snöbortforsling, 

siktförbättring och andra efterarbeten sker vid behov för att förebygga exempelvis 

trafikfarliga situationer som kan uppstå på vägarna (Piteå kommun, 2011). Det är viktigt att 

kantstenshöjden bibehålls även på vintern vid trottoarer, kantstensavskilda gång- och 

cykelvägar samt busshållplatser. Likaså att ramperna i de upphöjda passagerna friläggs så att 

den hastighetsdämpande effekten bibehålls (Wallberg et al., 2010). 

Snöröjningen av gång- och cykelvägarna startar samtidigt eller tidigare än övriga vägnät i 

kommunen. Piteå kommun har som målsättning att de prioriterade stråken ska vara röjda före 

06:00 samt innan 16:00, d.v.s. innan arbets- och skolstart/-slut (Piteå kommun, 2011). 

Halkbekämpningen utförs när väglaget kräver det eller i förebyggande syfte inför 

väderomslag till varmare grader (Piteå kommun, 2011). Fotgängare är den trafikkategori som 

drabbas av högst andel skador relaterat till halka och således bör gångstråk prioriteras (SKL, 

2016). 

Sandupptagningen är en högt prioriterad åtgärd och påbörjas på våren direkt efter att 

vägarna har torkat. Sandupptagningen påbörjas på de prioriterade gång- och cykelvägarna och 

målet är att arbetet med sandupptagning ska vara slutfört innan skolavslutningen (Piteå 

kommun, 2011). 

Målsättningar och behovsförbättringar: 

Piteå ska vara en stad där man cyklar året runt. Cykelparkeringar skall vara tillgängliga året 

runt (Piteå kommun, 2016). 
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4.1.3 KARTILLUSTRATION – PRIORITERADE GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
I bilaga 3 finns en översiktlig kartillustration för förslag på de prioriterade gång- och 

cykelvägarna över de centrala delarna i Piteå kommun. Dessa ska inneha högre standard, vara 

trafiksäkra och tillgängliga året runt. Sträckorna sammanfogar olika områden, fungerar som 

ett uppsamlande system som leder till målpunkter. Kartan är i stora drag baserat på aktuella 

plogkartor över kommunens vägnät. Övriga delar i cykelvägnätet har lägre prioritet men ska 

vara framkomliga och inneha bra säkerhetsstandard året runt.   

 

4.1.4 BUDGET 
En prioritering av underhållet och utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet behövs för att 

uppfylla målen i översiktsplanen med ökad gång- och cykeltrafik. I kommunikation med H. 

Wimander avsätts idag 1000 tkr per år till drift och underhåll av kommunens gång- och 

cykelvägar. Budget måste anpassas i relation till krav på underhåll samt utbyggnadstakt 

(personlig kommunikation, 20 april 2017). 

 

4.2 MILJÖ, HÅLLBARHET OCH HÄLSA  
Förbättrad folkhälsa och samhällsekonomiska vinster är effekter som en ökad gång- och 

cykelsatsning för med sig. Värderingar och vanor som utvecklas i ung ålder har stor betydelse 

för livet längre fram. Att barn dagligen går eller cyklar till och från skolan är därför en viktig 

hälsoinsats (Regeringskansliet, 2017). 

En halvtimmes fysisk aktivitet dagligen ger uppenbara hälsoeffekter och minskar risken för 

bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och högt blodtryck. Den generella 

folkhälsan är i behov av förbättring och med en minskad mängd biltrafik skulle invånarnas 

hälsa, miljö och trafiksituation bli bättre (Trafikverket, 2012). Ett utvecklat gång- och 

cykelvägnät medför möjlighet till minskad biltrafik och för med sig fördelar som tryggare och 

snabbare färd för gång- och cykeltrafikanterna till olika målpunkter. Likaså högre 

produktivitet, mindre arbetsfrånvaro, minskade sjukvårdskostnader samt ökad vardagsmotion 

(Wallberg et al., 2010). 

Piteå kommuns mål i översiktsplanen (2016) anger att det ska vara självklart att gå eller cykla 

korta sträckor. Förutsättningar för en ökad gång och cykeltrafik i Piteå kommun finns redan 

idag. Enligt den senaste attityd- och resvaneundersökningen från 2011 har 95 % av 

befolkningen en cykel (Piteåkommun, 2011). Cykeln är betydligt mer energisnål per 

kilometer än bilen samt mer yteffektiv och kräver ungefär 10 gånger mindre utrymme i 

transportsystemet (Trafikverket, 2012). 

Om alla resor upp till 5 km i 

Piteå kommun skulle ske till 

fots eller med cykel skulle ca 

50 % av biltrafiken minska. 

Om gränsen går vid 2 km 

minskas biltrafiken med ca 

25 % (Piteå kommun, 2010). 

Det tar cirka 8 minuter med 

cykel att färdas 2 km och 

cirka 20 minuter att gå 

samma sträcka, se figur 6 

(OpenStreetMap, u.å.).  

FIGUR 6.  BILDEN BESKRIVER GÅNGAVSTÅND I CENTRUM 

MED FEM MINUTERS INTERVALL (OPENSTREETMAP, U.Å.)  
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Piteå kommun har som mål i klimat och energiplanen (2010) att minska de fossila 

koldioxidutsläppen från resor och transporter med minst tio procent till år 2020, jämfört med 

2008. Detta innebär en reducering av det fossila utsläppen med ungefär 24 000 ton koldioxid 

per år. 10 % av utsläppen från personbilstrafiken motsvarar 6000 ton koldioxid per år, se figur 

7. Om det korta resorna med bil upp till 2 km skulle ersättas med andra färdmedel skulle det 

bidra till en reducering av utsläppen med ca 6 800 ton koldioxid per år. Detta motsvarar ca 3 

% av de totala fossila utsläppsminskningen, men ca 11 % av personbilstrafikens mål för 

utsläppsminskning, beräkning i bilaga 1 (Piteå kommun, 2010). En minskning av de fossila 

utsläppen innebär även att nivån för kväveoxider, bensen och andra partiklar skulle minskas 

likaså trafikbullernivåerna. Utsläppsminskningarna påverkar människors hälsa, välbefinnande 

och livskvalité på ett positivt sätt (Regeringskansliet, 2017). 

4.3 SÄKERHET OCH OLYCKSSTATISTIK 
All trafikplanering i Piteå kommun ska utgå från Riksdagens beslut gällande nollvisionens 

målsättningar (Trafikverket, 2014) om säkerhet i vägtransportsystemet, ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt. Strada, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, är ett 

informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Enligt 

uppgifter från Strada har 103 fall av olyckor med fotgängare och cyklister rapporteras in i 

Piteå kommun de senaste 5 åren. Av dessa olyckor hade 102 skadlig utgång och 1 dödlig 

utgång. 54 av olyckorna har inträffat på kommunala vägar, se tabell 1 och figur 8 

(Transportstyrelsen, u.å.). 

TABELL 1. OLYCKOR INTRÄFFAD MED FOTGÄNGARE ELLER CYKLISTER I PITEÅ KOMMUN 

MELLAN 2012-2016 (TRANSPORTSTYRELSEN, U.Å.). 

FIGUR 7. BESKRIVER PITEÅ KOMMUNS KLIMATPÅVERKAN. SIFFROR HÄMTADE UR 

KLIMAT OCH ENERGIPLANEN (2010). 

Fossila 
koldioxidutsläpp
=247 000 ton CO2 

Lokalautsläpp 
= 150 000 ton CO2

Elkonsumtion
= 97 000 ton CO2

Industri
= 45 000 ton CO2

Trafik
= 105 000 ton CO2

Delmål 2008- 2020
Reducera utsläppen med 

ca 24 000 ton CO2

Reducera 
utsläppen med 
15 000 ton CO2

Reducera 
utsläppen med 
10 500 ton CO2

Personbil
= 60 000 ton CO2

Reducera 
utsläppen med 
6000 ton CO2
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Både statistik och studier visar nationellt att majoriteten av olyckor som sker bland fotgängare 

och cyklister är singelolyckor (Regeringskansliet, 2017). Olyckorna beror främst på bristande 

trafikbeteende samt dåliga vägförhållanden, som svagheter i utformning och underhåll. Tydlig 

utformning i kombination med tydliga trafikregler, skapar förutsättningar för fotgängare och 

cyklister att anpassa sig efter och ger möjlighet till att följa trafikreglerna. Det är viktigt att 

anpassa trafiksäkerhetsarbetet efter gång- och cyklisternas behov och framkomlighet. För att 

trafikanternas säkerhet ska öka och för att minimera riskerna för olyckor är det viktigt att öka 

andelen säkra passager, separera gång- och cykeltrafikanterna från biltrafik samt satsa på drift 

och underhåll (Wallberg et al., 2010). 

4.3.1 SAMHÄLLSKOSTNADER 
Trafikolyckor innebär stora samhällskostnader, både direkta och långsiktiga kostnader för 

bland annat sjukvård, rehabilitering och reparationer. Trafikverket har tagit fram 

schablonsiffror för att uppskatta samhällets totala kostnader för värdet av ett statistiskt liv 

(Johansson & Linderholm, 2013). Piteå kommuns årliga kostnad för trafikolyckor där gång, 

cykel eller moped klass 2 är inblandat har tagits fram med hjälp av Trafikverkets 

schablonsiffror, se tabell 2. Tabellen är baserad på antalet skadade i trafiken.  

 

Samhällskostnaderna för trafikolyckor i Piteå kommun uppgår enligt tabell till 16 936 600 kr 

per år. Uträkningen är baserad på medelvärdet av olycksstatistiken för de senaste 5 åren i 

Piteå kommun på de kommunala vägarna, se bilaga 2. Investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder 

innebär att olycksriskerna minskar och att samhällskostnaderna på sikt minskar (Johansson & 

Linderholm, 2013). 
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TABELL 2. SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR OLYCKOR I PITEÅ KOMMUN, 

MELLAN 2012–2016 (JOHANSSON & LINDERHOLM, 2013) 

FIGUR 8. OLYCKSSTATISTIK FRÅN 2012–2016 I PITEÅ PÅ KOMMUNALA VÄGAR 

(TRANSPORTSTYRELSEN, U.Å.)  

Skada Kostnad per olycka Antal skador per år  Total kostand 

Dödsfall 31 331 000 kr 0 0 kr

Svårt skadade 5 672 000 kr 2,6 14 747 200 kr

Lindrigt skadade 267 000 kr 8,2 2 189 400 kr

Summa 10,8 16 936 600 kr
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5. SLUTSATSER 
Avsikten med arbetet har varit att framställa information och vägledning för arbetet med gång 

och cykel i Piteå kommun. Genom litteraturstudier, personliga samtal med berörda tjänstemän 

på Piteå kommun, granskning av andra kommuners planer och Piteå kommuns övriga 

dokument med innehåll som berör ämnet har resultatet arbetats fram för att uppfylla målet 

med examensarbetet. Samtalen har givit vägledning till förhållningsättet vid resultatarbetet 

och svar på frågeställningar om hur situationen idag ser ut runt gång och cykel i kommunen. 

Litteraturstudierna har haft betydande roll i framtagandet av grunden till resultatet medans 

andra kommuners gång- och cykelplaner samt övriga planer i Piteå kommun har varit 

vägledande för formgivningen och det slutliga innehållet i resultatet.  

Syftet var att ta fram material om de specifika områdena; Drift och underhåll, Miljö, 

hållbarhet och hälsa samt Säkerhet och olycksstatistik. Avsikten var att resultatet skulle vara 

anständigt nog för att tillgodoses som en del av innehållet i den nya gång- och cykelplanen för 

Piteå kommun. Genom att arbeta med resultatet efter ett upplägg som Piteå kommun 

eftersträvar har målsättningen med examensarbetet nåtts. Resultatet av arbetet kommer vara 

en del i förslaget från trafik och projektenheten på Piteå kommun till den nya gång- och 

cykelplanen för kommunen.  

Resultatet som tagits fram visar att potential finns för ökad gång- och cykeltrafik i 

kommunen. Resultatet medger att en stor mängd korta resor med bil utan svårigheter kan 

bytas ut mot hållbara transportmedel. Piteå kommun kan med bättre drift och underhåll och 

således undanhållna olyckor tillgodose medborgana med bättre gång- och cykelvägar som 

främjar valet till hållbara transportmedel. Slutsatsen visar att målsättningen med resultatet att 

tillgodose ökad gång och cykeltrafik är svår att uppfylla med ett skrivet dokument. Dock kan 

arbetet bidra som vägledning till att arbeta med ökad gång- och cykeltrafik i kommun. 

Exempelvis beskrivs vikten av att tillgodose bra underhåll för fotgängare och cyklister för att 

minska olycksrisken efter gång- och cykelvägarna. 

 

De frågeställningar som fanns vid arbetets start har genom resultatet besvarats.  Nedan följer 

kortfattad beskrivning av frågeställningar och dess svar; 

• Drift och underhåll har stor betydelse för att öka gång- och cykeltrafiken. Drift 

och underhållsåtgärder minskar risken för olyckor, ökar attraktionen efter vägarna 

och visar att kommunen satsar på gång och cykel. Genom att prioritera gång- och 

cykelvägar i underhållet främjar man valet för hållbara transportsätt. 

• Enligt statistik och studier är singelolyckor den olyckskategorin som är störts 

inom gång och cykel. Orsaken till singelolyckorna är trafikanternas egna beteende 

i trafiken samt brister i väglaget och underhållet. Specifikt framträder halkolyckor 

högt i olycksstatistiken, men som med underhållsåtgärder både under sommar och 

vintertid hade kunnat minskas.  

• Miljön och människors hälsa är i stort behov av förändring och förbättring. 

Föroreningarna från fossila utsläpp behöver minskas för att inte fortsätta försämra 

möjligheterna till fortsatt liv på jorden. Vi människor är i stort behov av rörelse 

och motion. Knappt hälften av medborgarna i landet rör sig tillräckligt och 

sjukdomar ökar i takt med att vardagsmotionen minskar. 95% av invånarna i Piteå 

kommun har tillgång till cykel. Om alla korta resor under 2 km skulle ske med 

hållbara transportmedel, exempelvis cykel, skulle biltrafiken minska med 25 %. 

Detta skulle bidra till en reducering av koldioxidutsläppen med 6800 ton per år i 

Piteå. 2 km tar cirka 20 minuter att gå och 8 minuter att cykla. En förändring av 
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beteendet vid val av transportmedel skulle även bidra till att en stor andel av 

befolkningen förbättrade sitt välbefinnande och sin hälsa. 

 

5.1 VIDAREUTVECKLING 
Arbetet kan leda till utveckling genom att bland annat arbeta med olyckor även i ett 

förebyggande arbete. Att ta lärdom av de olyckor som inträffat på vägar ger möjlighet till att 

åtgärda problemen så inte fler skadas på samma plats och av samma orsak samt att undgå 

problemet vid andra platser där en liknade händelse kan uppstå. Därför kan till exempel en 

arbetsplan framtas för att kontinuerligt arbeta med Strada för att minska framtida olyckor.  

Ytterligare förslag till vidareutveckling inom ämnena är att anordna mer attitydhöjande 

evenemang för de som går och cyklar. Små åtgärder kan bidra till stora skillnader och 

uppmuntra till förändringar som bidrar till ökad gång- och cykeltrafik. Exempelvis kan 

sadelskydd till cyklar delas ut under vissa dagar med nederbörd för att visa kommunens 

uppskattning av medborgarnas val till färdmedel.  

Det finns stor potential till utveckling inom gång och cykel i Piteå kommun. Sammanfattat 

behövs en allmän ökad satsning på att arbeta med frågor som rör gång och cykel. Genom ökat 

engagemang från tjänstemän och politiken skulle gång- och cykeltrafiken med stor 

sannolikhet öka och således miljö och den allmänna hälsan hos medborgarna.  
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6. DISKUSSION 
För att staden i det långa loppet ska fungera och kunna leva upp till medborgarna och 

besökarnas förväntningar behövs ett fungerade gång- och cykelvägnät. För att det ska vara 

hållbart att leva i Piteå behöver transporter med bil minska och istället hållbara transportmedel 

öka och väljas i större utsträckning, speciellt bland de korta resorna. För att gång- och 

cykeltrafiken ska öka i hög utsträckning behövs sannolikt mer än attraktiva, gena, tillgängliga 

och trafiksäkra gång- och cykelstråk. Stora möjligheter finns i Piteå kommun för att öka gång- 

och cykeltrafiken, men för att någon stor förändring ska ske behövs framförallt en 

attitydförändring hos merparten av medborgarna. Attityd- och beteendeförändring är inget 

som kommer ske av sig själv. Rutiner är svåra att förändra och exempelvis bekväm- och 

enkelheten som i många fall erbjuds med bil är lockande för oss människor.  

För att förändra beteendet och attityden kring bilanvändandet i kommunen behöver resurser 

tillsättas och näringslivet behöver samarbeta mot gemensamma mål. Exempelvis fordras 

attraktiva erbjudanden från arbetsgivare för att medborgarna ska låta bilen stå på väg till och 

från arbetet. Attraktiva och trafiksäkra gång- och cykelvägar med god tillgång till 

cykelparkering vid skolor behövs för att göra det möjligt för barn att själva ta sig till och från 

skolan. Möjligtvis fordras mer drastiska åtgärder som höjd avgift för bilparkering och mindre 

parkeringsmöjligheter generellt både vid arbetsplatser och bostäder. Samtidigt som 

vädersäkrade parkeringsplatser för cyklar i nära anslutning till bostaden, arbetet eller 

busshållplatsen gör det attraktivare att använda cykeln. Åtgärder av dessa slag främjar 

hållbara transporter i ett hela resan perspektiv som eftersträvas i Piteå kommun.  

Förändrad arbetsgång eller möjligtvis större ekonomisk satsning på drift och 

underhållsåtgärder fordras efter gång- och cykelvägnätet. Efterfrågan på snöröjda gång- och 

cykelvägar både morgon och kväll är stor hos befolkningen. Välskötta och snöröjda 

kantstenar vid passager samt bra underhåll vid barmark för att undanhålla skador och hål i 

beläggningen, ökar attraktionen, tillgängligheten och trafiksäkerheten. Gång- och 

cykelvägnätets prioritering bör vara minst likvärdigt som huvudstråken för biltrafiken. Genom 

att prioritera drift och underhåll efter gång- och cykelvägnätet framhålls satsningen 

kommunen bör göra på gång och cykel.  

Olycksstatistik och drift- och underhållsåtgärder efter gång- och cykelvägar hör samman. 

Halkolyckor framträder som den största olycksrisken bland fotgängare och cyklister. 

Halkolyckor orsakas av bland annat snö, is, rullgrus och löv. Många olyckor på grund av 

halka kan med bra underhåll förhindras. Allmänt högre prioritering vid plogning och då 

framförallt vid passager, busshållplatser och vid kantstenar förbättrar framkomligheten och 

minskar risken för att en olycka ska inträffa. Lövhalka kan förhindras med större insats vid 

sopning av gång- och cykelvägnätet även på hösten. Åtgärderna tillför dock kostnader och 

framhäver att drift och underhåll behöver prioriteras både ekonomiskt och arbetsmässigt.  

Av alla olyckor på gång- och cykelvägarna är singelolyckor den kategorin med högst 

olycksrisk. Utöver orsaker som halka är människans egna uppmärksamhet och beteende en 

stor orsak till flertalet av de inträffade olyckorna. Större arbetsinsatser behövs på flertal 

avdelningar från kommunens sida för att uppfylla Nollvisionens målsättning. Arbetsinsatser 

bör bland annat rikta sig mot medborgarna, genom kampanjer och information om 

trafikregler. Information och hänvisning om att cykla och gå på hänvisad sida efter gång- och 

cykelstråken, använda reflexer och hjälm samt vara mer uppmärksam på hinder efter 

vägsträckor skulle sannolikt minska olyckstillbuden. På lång sikt skulle därför en sådan 

satsning i Piteå kommun minska olyckorna för fotgängare och cyklister.  
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Kampanjer och information bör användas på liknade sätt för ämnet miljö, hållbarhet och 

hälsa. Ett större intresse för en hälsofrämjande livsstil ger upphov till ökad användning av 

hållbara transportmedel. En stor andel av Piteå kommuns invånare är fysiskt inaktiva. Detta 

kan innebära stora kostnader för sjukvård och rehabilitering då inaktivitet innebär ökad risk 

för sjukdomar. Därför är en satsning på ökad gång- och cykeltrafik inte bara en satsning för 

att främja miljön, utan det skulle även resultera i bättre hälsa för flertalet av invånarna, vilket i 

sig innebär mindre samhällskostnader på sikt än vad satsningen på fotgängare och cyklister 

innefattar.  

Nyttjandet av gång- och cykelvägnätet innebär troligtvis minskad användning av fossila 

bränslen vilket resulterar i mindre utsläpp som i sin tur förbättrar miljön i kommunen. På 

kommunal och regional nivå finns tydliga målsättningar för utsläpp, bland annat 

koldioxidvärden. Koldioxidhalten skulle som resultatet beskriver minska om gång- och 

cykeltrafiken ökade, vilket i jämförelse med andra åtgärder är en enkel insats för både 

kommunen och medborgarna. För att Piteå kommun ska fortsätta utvecklas och hålla jämna 

steg med riket i stort måste vi skapa en attraktiv stad med begränsade möjligheter till biltrafik 

i centrum och med nära avstånd till det mesta. God förbindelse med gång- och cykelvägar 

mellan landsbygd och centrum och ökat fokus på trafiksäkerhet och tillgänglighet ger 

möjligheter för invånarna att välja hållbara transportmedel och öka den vardagliga rörelsen. 
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8. BILAGOR 

8.1 BILAGA 1 

8.1.2 BERÄKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP FÖR TRAFIKEN 
Enligt Piteå kommuns attityd- och resvaneundersökning (2011) är knappt 25 % av de resor 

som sker inom kommunen under 1,9 km. För det står bilresorna för ca 60 %. 

I klimat och energiplanen (2010) medger delmål 6 för transporter inom Piteå att Piteå 

kommun ska citat: ”Minska de fossila koldioxidutsläppen från resor och transporter med 

minst 10 % till år 2020 jämfört med 2008.” sida 9. Detta innebär en beräknad reducering av 

de totala koldioxidutsläppen på ca 24 000 ton. Enligt klimat och energiplanen motsvarar 

150 000 ton de lokala utsläppen, varav trafiken står för ca 70 % av dessa utsläpp, vilket 

resulterar i 105 000 ton koldioxid per år. Personbilstrafikens koldioxidutsläpp motsvarar ca 60 

000 ton, figur 9 beskriver detta.  

 

FIGUR 9. BESKRIVER KOMMUNENS KLIMATPÅVERKAN.  SIFFROR HÄMTADE FRÅN PITEÅ 

KOMMUNS KLIMAT- OCH ENERGIPLAN (2010).  

 

Koldioxidutsläpp per år  

Fossila utsläpp: 247 000 ton 

Lokala utsläpp: 150 000 ton 

Trafikens utsläpp: 105 000 ton 

Biltrafikens utsläpp 60 000 ton 

10% av biltrafikens koldioxidutsläpp motsvarar 

Totalt koldioxidutsläpp biltrafiken 

ton koldioxid biltrafiken gånger procentuell minskning av koldioxidutsläppen (målsättning) 
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Enligt studier från trafikverket släpper en bil i genomsnitt ut 163 g koldioxid per kilometer 

(Trafikverket, 2016). Länsstyrelsen uppger enligt tabell 2 att körsträckan i Piteå 2015 uppgick 

till 1180 mil per år och bil (RUS, 2016). I Piteå fanns det 23 589 personbilar registrerade vid 

slutet av 2013. 25% av alla resor i kommun är kortare än 2 km och 60 % av de sker med bil. 

(Piteåkommun, 2015).  

 

Ca 6800 ton koldioxid per år = Genomsnitt alla resor med bil under 2 km 

Antal mil per år i kommunen * resor under 2 km 

1180 * 0,25 = 295 mil/år under 2 km  

Antal mil per år under 2 km * resor med bil under 2 km 

295 * 0,6 = 177 mil/år under 2 km med bil 

Koldioxidutsläpp per år och bil 

genomsnittligtutsläpp per bil * genomsnitt körsträcka bil i kommunen 

0,163 kg/km * 11 800 km = 1923 kg koldioxidutsläpp per km och bil 

Koldioxidutsläpp per år på resor under 2 km 

Koldioxidutsläpp per bil och år * resor under 2 km 

1923 kg * 0,25 = 481 kg koldioxidutsläpp per km 

Koldioxidutsläpp per år och bil på resor under 2 km 

Utsläpp per år på resor upp till 2 km * biltrafik på resor under 2 km 

481 kg/km * 0,6 = 289 kg koldioxidutsläpp per km och år/bil 

Koldioxidutsläpp för biltrafiken inom kommunen på resor under 2 km 

bilar i kommunen * koldioxidutsläpp på bilresor under 2 km 

23589st * 289 kg/km = 6806 ton koldioxidutsläpp per km och år 

 

Minskat koldioxidutsläpp från resor med bil under 2 km innebär en total 

koldioxidminskning:  

Fossila totalt = 247 000 ton 

Resor under 2 km med bil = 6806 ton 

6806 / 247 000 = 3 % 

Trafiken totalt = 105 000 ton 

Resor under 2 km med bil = 6806 ton 

6806 / 105 000 = 6 % 

Biltrafiken totalt = 60 000 ton 

Resor under 2 km med bil = 6806 ton 

6806 / 60 000 = 11 % 
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8.2 BILAGA 2 

8.2.1 SÄKERHET OCH OLYCKSSTATISTIK      
Tabellerna är uttagna från stradas statistik över olycksfall och dödsfall i Piteå kommun. 

Uppgifter från strada är baserade på polisens registrerade personskadeolyckor samt de 

registrerade fallen från Sveriges akutsjukhus. Statistiken kan vara ofullständig eftersom alla 

olyckor inte med säkerhet publiceras i strada samt att Piteå Älvdal Sjukhus inte har rättighet 

till rapportering (Transportstyrelsen, u.å.). 

 

8.2.1.1 OLYCKSSTATISTIK INOM PITEÅ KOMMUN 

Underlag från stradas statiskt till tabell 1, Olyckor i Piteå kommun mellan 2012–2016. Antal 

olyckor efter svårighetsgrad och väghållare. 

- Inkluderar hela vägnätet inom Piteå kommun 

- 5 års tidsintervall 

- Olyckor och dödsfall som endast gående, cyklister eller mopedklass 2 varit delaktig i 

 

TABELL 3. OLYCKOR I PITEÅ KOMMUN MELLAN 2012–2016.  (TRANSPORTSTYRELSEN, U.Å.) 

 

 

 

 

                   

 

 

8.2.1.2 OLYCKSTATISTIK KOMMUNALA VÄGAR 

Underlag från stradas statiskt till figur 8, Olycksstatistik från 2012–2016, kommunala vägar. 

Baserat på antal olyckor efter svårighetsgrad och år. 

- Baserat på 5 års tidsintervall 

- Endast kommunalt ägda vägar i Piteå kommun 

- Olyckor och dödsfall som endast gående, cyklister eller mopedklass 2 varit delaktig i  

 

TABELL 4.  OLYCKOR I PITEÅ MELLAN 2012–2016 PÅ KOMMUNALA VÄGAR. 

(TRANSPORTSTYRELSEN, U.Å.) 
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8.2.1.3 SINGELOLYCKOR 

Stradas statistik visar att övervägande olyckor bland fotgängare, cyklister och moped klass 2 

som sker är singelolyckor. Tabell 5 visar att singelolyckor för fotgängare är den vanligaste 

olyckstypen i Piteå kommun mellan åren 2012–2016 (Transportstyrelsen, u.å.). 

TABELL 5. OLYCKSTYP I PITEÅ KOMMUN MELLAN 2012–2016 (TRANSPORTSTYRELSEN, 

U.Å.)  
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8.2.2 SAMHÄLLSKOSTNADER  
Enligt trafikverkets siffror kostar en dödsolycka för samhället 31 331 000 kr, en svårt skadad 

bidrar till samhällskostnader på 5 672 000 kr och en lindrigt skadad kostar samhället 267 000 

kr (Johansson & Linderholm, 2013). I tabell 2, Samhällskostnader för Piteå kommun per år, 

har ett medelvärde för samhällskostnaderna för olyckor rörande gång- och cykeltrafik tagits 

fram baserat på en 5 års period.   

I trafikverkets modell (Johansson & Linderholm, 2013) saknas en siffra för måttligt skadade 

vid olyckor. Stradas statiskt visar kategoriindelningen; Dödsolyckor, Allvarliga olyckor, 

Måttliga olyckor och Lindriga olyckor. Därför har en omvandling av siffrorna utförts. 

Måttliga olyckor har fördelats på kategorierna; Svårt skadade och Lindrigt skadade. Tabell 6 

beskriver olyckor inom de senaste 5 åren i Piteå kommun. 

TABELL 6. SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR OLYCKOR ORSAKAT AV FOTGÄNGARE OCH 

CYKLISTER I PITEÅ KOMMUN MELLAN 2012–2016. 
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8.3 BILAGA 3 

8.3.1 KARTILLUSTRATION – PRIORITERADE GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 


