
Cykelanpassad stad i vinterklimat
Fallstudie Kronandalen, Luleå

Per Westermark

Civilingenjör, Arkitektur 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

  



 II 

Förord 

Det här examensarbetet är den avslutande delen på programmet Civilingenjör 

Arkitektur med inriktningen stadsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet 

utfördes under hösten 2016 och våren 2017 i samarbete med Luleå kommun och 

motsvarar 30 högskolepoäng.  

Jag vill ge ett stort tack till min handledare Charlotta Johansson på Luleå Tekniska 

Universitetet och min handledare Linn Adolfsson på Luleå kommun för att under 

hela arbetet stöttat och gett goda råd på vägen. Jag vill även tacka Luleå kommun för 

att jag fått möjlighet att skriva mitt examensarbete hos dem och för den tid och 

kompetens som avsatts till detta arbete, speciellt i samband med intervjuer och 

handledning. Så ett tack även till Kristina Björling Francki, Annika Ohls, Ida Persson 

och Patrik Ruumensaari för ett trevligt och givande samarbete. 

Med detta vill jag slutligen även tacka min familj och mina vänner som har varit ett 

stort stöd under min utbildning och under det här arbetet. 

 

 

 

 

 

Per Westermark, 

Luleå, 2017 

  



 III 

  



 IV 

Sammanfattning 

Vintercykling är ett ämnesområde där det i dagens samhälle behövs mer forskning 

och bättre underlag för att kunna stödja utvecklingen av det hållbara transportsättet 

cykel. 

I det här arbetet studeras därför vintercyklingens olika aspekter utifrån en 

litteraturstudie av ämnet vintercykling, intervjuer med tjänstepersoner inom 

kommunal samhällsplanering samt en fallstudie av en framtida stadsdel i Luleå. 

Detta för att försöka svara på vad en vintercykelstad är och vilken typ av fysisk 

utformning som stödjer vintercykling. 

Under arbetet har det visat sig att vintercykling är ett svårt ämne att forska om 

eftersom att det finns lite skrivet om vintercykling. Däremot är vintercyklingen 

beroende av att bra drift och underhåll går att utföra längs cykelvägarna. Därför är 

det avgörande att den utformning som skapas idag går att underhålla på ett bra sätt 

vintertid. Aspekter som till exempel kurvradier, lutningar, cykelparkeringar, 

passager, och bredder är viktiga vid utformning av infrastruktur för att kunna möta 

behovet hos cyklister samtidigt som de även går att underhålla vintertid. 

På Kronandalen i Luleå pågår planering av en detaljplan där man idag inte nämner 

vintercykling i sina dokument för projektet. Andra vinteraktiviteter som längdskidor 

och skridskoåkning nämns i arbetet, men inte vintercykling. Kommunen har höga 

ambitioner för området och vill skapa en gång- och cykelvänlig stadsdel. Däremot 

har drift och underhållsaspekterna för Kronandalen inte prioriterats tillräckligt högt 

och det saknas därför möjligheter att kunna utföra en bra vinterväghållning inom 

den framtida stadsdelen, vilket man har som mål att lösa vid färdigställande av 

planen. 

Vid intervjuer med tjänstepersoner inom Luleå kommun har det visat sig att det 

finns mycket kunskaper om vintercykling även om det i sig varken finns bra 

underlag eller handböcker. Däremot saknas det ett tätare samarbete mellan planering 

och drift för att kunna planera med större anpassning till vinter och vintercykling 

kopplat till drift och underhåll. 

Det här arbetet är en delvis en kunskapssammanställning om ämnet vintercykling 

och vintercykling kopplat till den fysiska utformningen och delvis en fallstudie av en 

framtida stadsdel som analyserats utifrån fysiska aspekter som genom arbetet visat 

sig vara viktigt för vintercykling. 

 

Nyckelord: Vintercykling, vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning 
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Abstract 

Winter cycling is a topic in today’s society where more research and more supportive 

guidelines are needed to support the development of this sustainable transport. 

In this thesis, various aspects of winter cycling are therefore studied based on a 

literature study on the subject winter cycling, interviews with officials at the 

municipal city planning department of Luleå and a case study of a future district in 

Luleå. The aim is to answer what a city of winter cycling is and what kind of physical 

design that support winter cycling. 

During this work it has been shown that winter cycling is a difficult topic in research 

because there are few studies written about winter cycling. On the other hand, winter 

cycling requires good operation and maintenance that can be carried out along the 

cycle paths. It is crucial that the design created today can be maintained in a good 

way in wintertime. Aspects such as curve radius, slopes, bicycle parking, passages, 

and widths are important to consider while designing infrastructure that should both 

serve the requirements of winter cycling and winter maintenance. 

At Kronandalen, Luleå, there is an ongoing development and the documents for the 

project lack information about winter cycling. Other winter activities such as cross 

country skiing and ice-skating are mentioned, but not winter cycling. The 

municipality has had great ambitions for this area to create a walking and cycling-

friendly neighborhood. On the other hand, the operation and maintenance aspects of 

Kronandalen have not been highly prioritized. Therefore, there are no opportunities 

to perform a good winter maintenance for cycling in the future district as it seems 

today. The municipality will try to solve that before the completion of the district. 

During interviews with officials at the municipality of Luleå, it has been found that 

they have good knowledge about winter cycling, although there is no good support 

from literature or manuals. However, there is a lack of close cooperation between 

planning and operation departments in order to develop with greater adaptation to 

winter and winter cycling related to winter maintenance. 

This work is partly a knowledge gathering, summarizing the topic of winter cycling 

and winter cycling linked to the physical design, and partly a case study of a future 

neighborhood that is analyzed based on physical aspects which has been shown to be 

important for winter cycling. 

 

Keyword: Winter cycling, winter maintenance, snow clearance, de-icing  
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Ordlista 

Tvärfall/tvärlutning Sidolutning in mot väg från exempelvis en 

trottoar. 

Gångfart Hastighet anpassad till fotgängare, ingen 

exakt hastighetsgräns, ca 7 km/h. 

Gc-väg Gång- och cykelväg 

Vinterväglag När det finns snö, is, snömodd eller frost 

på väglaget. 

Kvartersmark  Mark inom detaljplan som fastighetsägare 

bestämmer över. 

Nollgenomgångar/nollgenomslag Då temperaturen under ett dygn varit 

både under och över 0 °C. 

Snökarm Längsgående plogad vall med snö intill 

körbana/gc-väg. 

Vinterväghållning Snöröjning och halkbekämpning 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

”Biltrafiken ökar inte längre i hela Sverige på samma sätt som tidigare. 

Konjunktursvängningar kan förklara en del av utvecklingen, men även andra faktorer pekar 

på att bilens dominerande och normerande ställning i städernas transportsystem kan vara på 

väg att förändras. Samtidigt ökar den lokala och regionala kollektivtrafiken och cykeln har fått 

en renässans. Fler kan promenera när många bor i städer där avstånden är små” 

(Trafikverket, 2017) 

Trafikverket visar att det sker förändringar i dagens transportsystem och där cykeln 

genomgått en pånyttfödelse. Unga idag avstår från att ta körkort och äger inte heller 

bil i samma utsträckning som tidigare (Trafikverket, 2017). Därför är det viktigt att 

inte enbart planera för generell cykling utan även cykling under vinterförhållanden, 

speciellt på platser där det finns vinter. 

Enligt den internationella organisationen för vintercykling, Winter Cycling 

Federation, saknas det idag bra underlag för att planera för vintercykling. Idag pågår 

ett arbete med att ta fram en manual för att lyfta fram kunskaper om vintercykling 

och för att göra det möjligt att planera med större hänsyn till vinterklimatet (Winter 

Cycling Federation, 2017). 

Cykel är ett av de mest hållbara transportmedlen vi har och jämfört med 

motorfordon bidrar cykeln till en minskad miljöpåverkan eftersom att det varken 

släpper ut avgaser eller avger buller. Det enda som krävs är att den som använder 

cykeln trampar och håller balansen vilket i sin tur bidrar till ökad hälsa och 

välbefinnande (Pucher & Buehler, 2008). 

Andra fördelar med cykeln är att den tar mindre plats än motordrivna 

transportmedel, både vid parkering och i trafikrummet samt att det kostar mycket 

mindre än både bil och kollektivtrafik i användande samt vid investering av 

infrastruktur (Pucher & Buehler, 2008). 

Det är svårt att hitta något annat transportmedel som har lika många fördelar som 

cykel. Det är ett transportmedel som många har råd med och tillgång till vilket gör 

det till ett transportmedel som är tillgängligt för de flesta. Sammanfattningsvis är 

cykling ett hållbart transportmedel, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

(Pucher & Buehler, 2008). 

Nackdelen med transportslaget cykel är att en stor del av de allvarligt skadade i 

trafiken idag är cyklister, närmare 40 % av alla olyckor. Av de cyklister som skadas 

allvarligt är 78 % singelolyckor. Av de som omkommer i trafiken är 10 % av det 
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totala antalet cyklister (Trafikverket, 2014a). 60 % av alla allvarliga skadade cyklister 

halkar på grund av snö, is och grus (Trafikanalys, 2015). 

Fysisk inaktivitet ökar bland världens befolkning och det har visat sig bidra till 

försämrade hälsotillstånd och ökade risker för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, övervikt, högt blodtryck och cancer. Världshälsoorganisationen 

rekommenderar till exempel att arbeta mer med transportpolitiska åtgärder för att 

öka den fysiska aktiviteten hos människor genom att främja gång och cykel för 

transport till och från skola och jobb (WHO, 2010). 

Enligt en analys av nationella resvaneundersökningar visar det sig att 

cykelanvändningen under vinterhalvåret varken ökat eller minskat de senaste 20 

åren. I samma rapport säger man att ”säsongsvariationerna bör minska för att cykeln 

ska kunna bli ett fullvärdigt alternativ till bil och kollektivtrafik” (Trafikanalys, 2015). 

Under sommarmånaderna är cykelanvändningen betydligt större än under vintern. 

En SIFO-undersökning från 2013 visade att 11 % av de tillfrågade cyklade till och 

från jobb, skola och universitet, fler än 3 dagar i veckan, under vinterhalvåret. Under 

sommarmånaderna cyklade 19 % (SIFO-undersökning, 2016). 

Luleå och den framtida stadsdelen Kronandalen är det här arbetets fallstudie. Enligt 

kommunens cykelplan är målet att 20 % av alla personresor i kommunen ska ske 

med cykel år 2020. Av resorna kortare än 4 km ska 30 % ske med cykel. Målet är även 

att ingen cyklist ska dö eller skadas svårt i trafiken (Luleå kommun, 2016a). 

År 2015 gjordes 14 % av alla resor och 26 % av alla resor kortare än 4 km med cykel 

inom Luleå kommun. För resor mellan bostad och skola/arbete stod cykel för 36 % av 

alla resor under sommaren jämfört med vintertid då samma siffra var 9 %. (Luleå 

kommun, 2016b). Därför finns det stora möjligheter med att få fler att vintercykla. 

Korta bilresor står idag för en relativt stor del av utsläppen för bilar. Vintertid ökar 

dessutom mängderna utsläpp och därför är det viktigt att de kortare resorna går att 

byta ut mot andra sätt att transportera sig (Bergström & Magnusson, 2002).  
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1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utreda vad som gör en bra vintercykelstad och vad 

det innebär i praktiken. Syftet är dessutom att ta reda på vad som krävs i den fysiska 

utformningen av en cykelstad för att ge bra förutsättningar att cykla vintertid. 

1.3. Mål 

Målet med examensarbetet är att skapa förslag på riktlinjer vid planering för 

vintercykling i en vintercykelstad, och vad som skiljer planering under vinter 

respektive sommar när det gäller cykel och vilka faktorer som är speciellt viktiga att 

ta hänsyn till. 

Målet är även att göra en fallstudie av det nya stadsdelscentrumet Kronandalen, som 

Luleå kommun planerar, för att se hur väl området kommer att ta hänsyn till 

vintercykling och om det finns förbättringsåtgärder för vintercykling i området. 

1.4. Forskningsfrågor 

 Vilken typ av fysisk utformning gynnar vintercyklingen? 

 Vad är en vintercykelstad? 

Luleå kommer att användas som fallstudie för att besvara forskningsfrågorna 

tillsammans med litteraturstudie och intervjuer med tjänstepersoner inom Luleå 

kommun. 

1.5. Avgränsningar 

Arbetet fokuserar till att i första hand beskriva och analysera de fysiska aspekterna 

för vintercykling. Hälsa och hållbarhet nämns i arbetet men det är den fysiska 

strukturen som i första hand beaktas. 

I detta arbete syftar vinter till den kalla årstiden då vinterväglag kan uppstå. Vinter 

kan vädermässigt och klimatmässigt se ut på många sätt men den vinter som tas upp 

i det här arbetet är den som ger förutsättningar för exempelvis is, snö och slask. 

I Fallstudien har den nya stadsdelen Kronandalen och tre olika gatusektioner valts ut 

för att analyseras utifrån ett vintercykelperspektiv. De tre olika typerna av 

gatusektioner som analyserats är alla olika och är intressanta på grund av att de 

kommer att påverka cykel på olika sätt och bedömts vara mest intressanta utifrån 

vinterväghållning och uppdelningen av olika trafikslag.  
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1.6. Disposition 

Kapitel 1, Inledning 

Bakgrunden till arbetet och genomgång av frågeställningar, mål och syfte. 

Kapitel 2, Metod 

Metodkapitlet redogör vilken typ av forskningsmetod som arbetet grundats i och tar 

även upp vilka metoder som har använts för att samla och bearbeta information samt 

för att svara på de forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet. 

Kapitel 3, Kunskapssammanställning 

Beskriver vad vintercykling är idag och vilken påverkan det har på människor, hur 

den fysiska utformningen är anpassad till vinter samt hur drift och underhåll under 

vinterhalvåret ser ut och fungerar. Det saknas delvis kunskap och erfarenheter för 

hur den fysiska utformningen påverkas av vinter i den forsning som eftersökts i det 

här arbetet. Därför kan stycken ha kommenterats utifrån vad vinterförhållandena 

kan ha för påverkan för cyklister även om källorna inte tar upp det. 

Kapitel 4, Förutsättningar i Luleå 

Visar vilka förutsättningar som finns för vintercykling i Luleå utifrån klimat, 

politiska mål, utveckling och användning av cykel, cykelns utbredning samt 

vinterväghållning i Luleå.  

Kapitel 5, Beskrivning av Kronandalen 

En beskrivning av Kronandalen som blivande stadsdel utifrån offentliga handlingar 

och intervjuer med kommunala tjänstepersoner. Redogör för vilka förutsättningar 

Kronandalen har utifrån lokalisering, attityder till cykel i Luleå, den fysiska 

utformningen för cykel samt dagens vinterväghållning i Luleå. 

Kapitel 6, Resultat från inventering av Kronandalen 

I kapitlet redovisas resultatet av intervjuerna med tjänstepersoner på Luleå kommun 

samt resultat och analys av inventeringen av kronandalen utifrån ett 

vintercykelperspektiv. 

Kapitel 7, Diskussion, Slutsats och fortsatt forskning 

Här diskuteras ämnet vintercykling som forskningsämne, resultatet av 

kunskapssammanställningen, intervjuerna och inventeringen av Kronandalen. 

Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning och slutsatserna för arbetet. 

I Rapportens sista del sammanställs alla källor som använts för arbetet samt bilagor i 

form av intervjusammanfattningar, intervjuguider kartmaterial, inventeringstabeller 

samt större bildmaterial. 



5 

 

2. Metod 

2.1. Val av metod 

Forskningsmetoder delas oftast upp i kvantitativa eller kvalitativa metoder 

(Andersen, 1994). Den kvantitativa metoden avser att göra mätbara studier och 

använder tekniker som i slutändan kan ge generaliserbara och kvantifierbara resultat 

(Bell & Waters, 2016). Till skillnad från den kvantitativa metoden utgår den 

kvalitativa metoden från vad människor själva upplever och ger forskaren möjlighet 

till att nå insikt inom ett visst ämne hellre än att nå mätbara resultat (Bell & Waters, 

2016). 

Den kvalitativa metoden valdes för att besvara forskningsfrågorna på grund av att 

den kvalitativa metoden tillåter forskaren att skaffa en djupare förståelse inom 

forskningsämnet med utgångspunkt ifrån människors uppfattningar och åsikter. 

(Bell & Waters, 2016). 

2.2. Litteraturstudie 

En strukturerad litteraturstudie har genomförts för att söka information inom ämnet 

vintercykling. Detta för att skapa ett underlag till hur det i dagsläget ser ut och för att 

ge en teoretisk grund till arbetet. En litteraturstudie är en faktainsamlingsmetod som 

utgår ifrån att samla in tidigare forskning inom ett visst ämnesområde för att se vad 

andra har kommit fram till och använda den kunskapen som grund till att svara på 

sina egna forskningsfrågor (Andersen, 1994). 

Litteratursökningen har utförts med sökord kopplade till vinterklimat, 

cykelplanering och cykelinfrastruktur på både engelska och svenska. Sökord som 

använts är främst: Vintercykling, cykelplanering, snöröjning, halkbekämpning, 

vinterväghållning, cykelinfrastruktur, vinterklimat i databaserna Web of Science, 

Google Scholar och Scopus både på svenska och engelska. Litteratur har även hämtats 

från Trafikverket, SMHI, VTI och Luleå kommun samt från andra källor som 

handledare och bibliotekspersonal rekommenderat. Litteraturstudien utfördes till 

största del under hösten 2016 med viss komplettering under våren 2017. 

Litteraturstudiens resultat har använts för att beskriva vintercykling utifrån den 

forskning som idag finns inom ämnet. Resultaten har även använts för att hitta 

viktiga faktorer i den fysiska utformningen som påverkar cykling vintertid.  

2.3. Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har använts för att skapa en tydligare bild och en 

djupare förståelse för hur Luleå kommun jobbar med vintercykling. Intervjuerna var 

även en del i att förstå Kronandalens tänkta utformning och funktion generellt, och i 

relation till vintercykling specifikt. Frågorna behandlade vinterväghållning och 

vintercykling inom Luleå kommun och cykelplanering kopplat till vinter i de 
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offentliga samrådshandlingarna för Kronandalen. Intervjuerna har utförts med 

tjänstepersoner på Luleå kommun. Deras kunskapsområden var inom 

detaljplanering, landskap, trafik samt drift- och underhåll. De flesta av de 

intervjuade var själva vintercyklister och cyklar året om, till och från jobbet, flera 

dagar i veckan. Intervjufrågorna har grundats på litteraturstudien och inventeringen 

av detaljplaneområdet för Kronandalen. Utformning, Snöröjning, halkbekämpning, 

snöupplag, lutningar, svängradier, cykelparkeringar och materialval var aspekter 

som valdes ut för intervjuerna och hade en tydlig koppling till cykling och 

vintercykling utifrån litteraturstudien. 

Semistrukturerade intervjuer är en typ av intervju där ett fastställt frågeschema, i 

detta arbete kallat ”intervjuguide”, används men där frågorna inte behöver ställas i 

en bestämd följd. Frågornas följd kan anpassas till intervjun och den information som 

delas mellan intervjupersonerna. Denna typ av intervju tillåter frågeställaren att till 

viss utsträckning ställa följdfrågor med anknytning till tidigare svar, om de anses 

vara viktigt. Detta skapar möjligheter att förbättra intervjufasen och 

informationsutbytet. Den semistrukturerade intervjun möjliggör också för 

användande av kartor och bilder vilket ger en tydlighet och gemensam bild av den 

information som delas mellan parterna (Bryman, 2011). Intervjuerna har spelats in 

för att göra det möjligt att i efterhand transkribera materialet och för att kunna sätta 

större fokus på intervjufrågorna, ordningsföljden på frågorna och eventuella 

följdfrågor. 

Inför varje intervju skapades en intervjuguide(bilaga 1) som grund för det som 

ansågs viktigt att ta upp. Intervjuguiden skickades ut i förväg för att ge möjlighet till 

de intervjuade att förbereda sig på vilka frågor som skulle ställas. Frågorna delades 

upp i generella frågor kring vintercykling inom Luleå kommun och sedan mer 

ingående frågor om Kronandalen. Frågor som ställdes under intervju med 

tjänstepersoner från avdelningen Drift- och Underhåll hade ett större fokus på själva 

vinterväghållningen både för Luleå generellt men också för hur det är tänkt att 

fungera på Kronandalen. Frågor som ställdes till tjänstepersoner som jobbar med 

detaljplanering och landskapsutformning fokuserade mer till arbetet med 

Kronandalen, mycket på grund av deras involvering i arbetet med detaljplanen för 

området. Frågor som ställdes till den tjänsteperson som arbetade med trafikplanering 

hade ett större fokus på trafiktekniska frågor både för Luleå generellt och kopplat till 

Kronandalen. 

Svaren från intervjuerna har använts både för att tillsammans med litteraturstudien 

skapa en kunskapssammanställning kring ämnet vintercykling och för att kunna 

göra inventeringen av Kronandalen och analysera det utifrån ett 

vintercykelperspektiv. 
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2.4. Inventering av Kronandalen 

Inventeringen av Kronandalen har utgått ifrån offentliga samrådshandlingar från 

Luleå kommuns arbete med den pågående detaljplanen. Den grundar sig dels i den 

teori som inhämtats via litteraturstudien och dels utifrån Kvalitet- och 

gestaltningsprogrammet för Kronandalen där olika gatusektioner presenterats 

utifrån dess funktion och gestaltning. 

Inventeringen har sammanställts i ett tabellformat (bilaga 7-9) för att enklare kunna 

organisera och kategorisera de olika aspekterna som har analyserats. De aspekter 

som har inventerats är till exempel typ av utformning för cykel, vinterväghållning, 

passager och överfarter, svängradier, lutningar, genhet och kontinuitet.  Tabellen har sedan 

använts som underlag till intervjuerna för att komplettera med information om 

detaljplanen och för att göra det möjligt att analysera området utifrån ett 

vintercykelperspektiv. Inventeringen har delats in i de olika gaturummen samt för 

hela området (bilaga 7-9) för att kunna skilja på faktorer som är viktiga i den enskilda 

gatusektionen och vad som är mer övergripande faktorer som är viktigare att se ur 

ett helhetsperspektiv för hela området. 

Eftersom en detaljplan innan färdigställande är en föränderlig process var 

intervjuerna en förutsättning för att kunna skapa en fördjupad bild av detaljplanen 

och en bättre förståelse för hur cykel- och vinteraspekten behandlats i projektet samt 

att ta del av förändringar som skett under arbetets gång. Dokumenten som 

inventeringen av Kronandalen har baserats på är offentliga handlingar som gick ut 

på samråd under oktober 2016 och har under arbetet anpassats efter att nya 

handlingar kommit till. 

Inventeringens resultat är grunden för att analysera Kronandalen utifrån fysiska 

aspekter kopplade till vintercykling och består av information från både 

litteraturstudien och intervjuerna med tjänstepersoner inom Luleå kommun. 

2.5. Analys av Kronandalen 

Litteraturstudien och materialet från inventeringen av Kronandalen samt intervjuer 

med tjänstepersoner på Luleå kommun har varit grunden för att kunna göra det 

möjligt att analysera den pågående detaljplanen utifrån ett vintercykelperspektiv. 

Analysen är ett steg i att förstå områdets kvalitéer utifrån ett vintercykelperspektiv 

och vilken förbättringspotential som finns vid fortsatt arbete med att öka 

vintercykling inom Luleå kommun.  

Analysen av Kronandalen är uppdelad efter teman som kopplar samman kunskaper 

kring vintercykling och jämför det med hur området Kronandalen är tänkt att 

utformas.  
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3. Kunskapssammanställning 
Vintercykling är en relativt outforskat del inom stadsplanering och det är en utmaning att söka reda på 

information som är strukturerad och innehållsrik inom ämnet. Därför är kunskapssammanställningen 

uppbyggd efter vad som har bedömts vara viktigt i den fysiska utformningen när det gäller vintercykling 

och vad som det hittills finns forskning om. Kunskapssammanställningen innehåller även information som 

införskaffats via intervjuer med tjänstepersoner på Luleå kommun. 

3.1. Vintercykling 

Cyklandet minskar generellt sett vintertid och skillnaden är normalt sett större i 

norra än i södra delen av Sverige. (SKL och Trafikverket, 2010). Det är dock svårt att 

hitta statistik och siffror på hur mycket det generellt skiljer sig mellan årstiderna. 

Enligt en sifo-undersökning från 2013 visar det sig att 19 % av befolkningen 

cykelpendlar under sommaren och 11 % under vinterhalvåret (Svensk cykling, 

2016a). I Luleå minskar cyklingen från 36 % sommartid till 9 % vintertid för 

cykelresor mellan skola/arbete och bostad (Luleå kommun, 2016b). I en 

undersökning av 2148 cykelpendlare i Stockholm visade det sig antalet 

pendlingsresor med cykel drastiskt minskade mellan november och mars (Stigell & 

Schantz, 2015). Det bekräftar att cykelanvändningen för pendlingsresor minskar 

vintertid men det saknas konkreta siffror kring den generella vintercyklingen. 

Det visar också att det finns en potential till att få fler att cykla vintertid. Eftersom att 

vinterklimatet generellt sett minskar användandet av cykel, är vintercyklingen till 

stor del påverkad av vinterns längd, vilket skulle kunna ha stora potential till att öka 

på platser där det är vinter under längre tid. 

3.1.1. Definition av vinter 

Vintern i Sverige ser inte likadan ut i hela landet och det medför att vinterväglaget 

också varierar beroende på vilken geografisk plats man utgår ifrån. Definitionen av 

vinter ser olika ut beroende på vilket synsätt man använder. Bara för att det är vinter 

behöver det inte betyda att det har samma innebörd för en cyklist som för en 

fotgängare eller bilist. 

Det gemensamma för trafikanter vintertid är att vinterväghållningen ska tillgodose 

deras behov och det ställer höga krav på kommunal service (SKL, 2014). 
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Figur 1 Vinterns ankomst 2016 (SMHI, 2016). 

 

Meteorologisk vinter 

Den meteorologiska vintern definieras av 

att dygnsmedeltemperaturen under fem 

dygn i följd understiger 0°C. Detta medför 

att det i Sverige finns platser som enligt 

definitionen inte får vinter varje år (Figur 

1)på grund av att temperaturen är högre än 

normalt och på andra platser kan vintern 

vara väldigt kortvarig (SMHI, 2016). 

Datumbaserad vinter 

Datumbaserad vinter utgår från månaderna 

december, januari och februari vilket är den 

tid som kallas för vinter oavsett temperatur 

(SMHI, 2016). 

Vinter utifrån vinterväglag 

Vinterväglaget uppstår när frost, snö, is 

eller snömodd finns på vägbanan och utgår 

från en bedömning där Polisen avgör om 

det är vinterväglag eller inte 

(Transportstyrelsen, 2017). Första 

höstfrosten(Figur 2) kommer tidigare i norr 

och senare i de allra sydligaste delarna av 

Sverige (SMHI, 2017). Den sista 

vårfrosten(Figur 3) ligger kvar längre tid i 

norr än i söder (SMHI, 2017). 

Från början av augusti till mitten av juni 

kan frost förekomma på svenska vägarna 

och frosten uppkommer när temperaturen 

understiger 0 °C. Eftersom att temperaturen 

vanligtvis mäts högre upp än vägbanan kan 

frost uppstå även när temperaturen visar 

plusgrader (SMHI, 2017). 
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Figur 3 Sista vårfrosten i Sverige 

mellan 1961-1990 (SMHI 2017). 

 
 

 

Vinter utifrån användandet av vinterdäck på bil 

Det finns idag inga krav på att cyklister ska använda vinterdäck under vintern. För 

att få framföra bil under vintern krävs det däremot att bilen utrustas med vinterdäck. 

Från 1 dec – 31 mars är det krav på att använda vinterdäck oavsett vilken typ av 

personbil som används. Från 1:a oktober till 15:e april är det tillåtet att ha dubbdäck. 

Dubbfria vinterdäck kan användas året om (Transportstyrelsen, 2016a). 

  

Figur 2 Första höstfrosten i Sverige 

mellan 1961-1990 (SMHI 2017) 
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3.1.2. Förutsättningar att cykla året om 

Att cykla kräver muskelkraft för att trampa och föra cykeln framåt. Detta gör att 

utformningen av cykelnätet är viktig för att cyklisten ska känna sig motiverad att 

cykla. Varje plats där cyklisten måste sakta ner eller stanna förlorar den rörelseenergi 

som måste byggas upp igen. I uppförsbackar måste mer muskelkraft användas för att 

föra cykeln framåt, detsamma gäller i motvind. Cyklistens komfort motverkas även 

av dåligt underlag genom högre rullmotstånd och påverkas av vilken kvalitet och 

typ av material som används. En mer ojämn och dåligt underhållen yta är trögare att 

cykla på (CROW, 2017). 

Att cykla vintertid kräver en större ansträngning från cyklisten eftersom att snö och 

halka gör det svårare att ta sig fram samtidigt som anspänningen och 

uppmärksamheten måste vara högre för att inte riskera att cykla omkull (Niska, A, 

2007). Speciellt svårt upplever man att det är under perioder med växlande väder, 

mellan kallt och varmt, där det uppstår spårigheter i underlaget som dessutom är 

svåra att åtgärda för väghållaren (Niska, A, 2011). När snödjupet blir större än 3 cm 

är det svårare att hantera cykeln och bör vara en gräns för när snöröjning ska starta 

(Niska, A, 2011). Vid 5 cm snödjup väljer många istället att cykla längs vägbanan om 

den är plogad (SKL och Trafikverket, 2010). 

Enligt (Persson, 2017) är det inte speciellt svårt att vintercykla och de senaste åren 

tycker hon att vintercyklingen har varit bra i Luleå. Det svåra är när det blir spårigt i 

underlaget på grund av att det antingen snöar mycket eller töar och blir mjukt. Hon 

anser att snön är enklare att bemästra, så länge det snöröjs är det inga problem. Det 

är mer besvärligt när det blir spårigt på grund av blidväder som sedan fryser. 

Underlaget blir då väldigt jobbigt att cykla på. En lösning anser hon vara att hinna 

skrapa innan det fryser. 

För vintercyklister är bostadsgator svåra att cykla längs på grund av att de har en 

lägre prioritering vid snöröjning. Genomgående cykelstråk i blandtrafik på 

bostadsgator fungerar sällan bra när det snöat. Därför bör cyklister ledas in på 

cykelvägar som inte går längs bostadsgator (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Cykeln är ett fordon som drivs av vev- eller trampanordningar (Riksdagen, 2016). 

Det är lag på att det alltid ska finnas en ringklocka och broms på en cykel och vid 

mörker är det även krav på reflexer och belysning. Baktill ska cykeln vara utrustad 

med röd lampa och framtill utrustad med en vit eller gul lampa. Därutöver ska det 

även finnas reflexer, röd baktill, vit framtill och orange eller vit åt sidorna 

(Transportstyrelsen, 2010). 

Vintertid kan cykeln påverkas negativt och kylan kan medföra att växlar fryser fast 

och krånglar mer än vanligt. Snön ökar motståndet och kan fastna i hjulhuset när 

man cyklar och används dubbdäck ger det cykeln större motstånd i form av 
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rullfriktion. Dubbdäcken väger dessutom mer än vanliga cykeldäck och ökar den 

ansträngning som krävs för att ta sig fram (Niska, A, 2007).  

Det finns idag fler än en fordonsdefinition för cykel. Förutom den vanliga cykeln 

finns även elcykeln där en elmotor får ge en maximal motorassistans på 250 watt. 

Elcykeln får högst gå 25 km/h och den måste vara utrustad med trampor 

(Transportstyrelsen, 2016b). Det finns även andra typer av cyklar som inte liknar den 

vanliga tvåhjuliga cykeln. Exempelvis lådcyklar, trehjulingar och liggcyklar. 

Lådcykeln möjliggör att frakta varor eller skjutsa andra människor samtidigt som de 

håller balansen om de är utrustade med tre hjul. De trehjuliga cyklarna är också en 

bra anpassning till de som har svårt med balansen eftersom att de har stöd från 

sidorna och kan stanna utan att riskera att välta (Dellensten, 2017).  

Liggcyklarna var från början utformade för att minska luftmotståndet och göra det 

enklare att cykla, med mindre ansträngning (Cykelfrämjandet, 2017). Dessutom har 

liggcykeln mycket bättre komfort än vanliga cyklar eftersom att den kan liknas vid 

en fåtölj i jämförelse med att sitta på en sadel. De kan vara utrustade med antingen 

två eller tre hjul (Dellensten, 2017). 

Cyklister kan använda samma ytor som bil, ta sig längre sträckor än gående och vara 

mer flexibel än bilister och kollektiva resenärer. De kan även parkera intill 

målpunkten och fortfarande frakta med sig mindre otympliga saker (Paige Willis, 

Kevin, & El-Geneidy, 2012).  

Om cykeln skulle användas mer under vintern skulle det innebära ett minskat 

användande av bil som transportmedel och även om det bara skulle ske en liten 

minskning av bilanvändandet skulle andelen visa på positiva miljömässiga effekter 

(Bergström, A, 2002). 

Enligt en undersökning som gjordes på ett universitet i Kanada visade det sig att 

cyklister generellt sett är mer nöjda än andra transportslag på grund av att de har en 

relativt kort pendlingstid vid kortare resor, de sparar pengar och de utför träning 

samtidigt som de förflyttar sig. De flesta har dessutom tillgång till en cykel. Studien 

visade även att alla transportslag påverkades negativt av vintern men att cyklisterna 

påverkades i mindre utsträckning än de övriga. 94 % cyklade för att det var bekvämt 

och snabbare än andra färdmedel. 30 % hävdade att det gav bra motion. 87 % var 

nöjda eller väldigt nöjda. (Paige Willis, Kevin, & El-Geneidy, 2012) 

Cyklister hade också den snabbaste pendlingen vilket visade sig vara ett resultat av 

att många cyklister hade ett kortare avstånd till universitetet. Cyklisterna pendlade i 

snitt 3,5 km (Paige Willis, Kevin, & El-Geneidy, 2012). 
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Vintertid kan framkomligheten för cyklister försämras av halka och bristande 

snöröjning. Begränsningen är oftast under kortare perioder men påverkar restiden 

negativt (Niska, A, 2007).  

Vid en sammanställning av två enkätundersökningar, en från 1998 och den andra 

från år 2000, visade det sig att färdvägslängden var viktigare för vintercyklister än 

för sommarcyklister. Enkätundersökningen utfördes på två industrier, en i Luleå och 

en i Linköping. Sommartid kunde pendlingsresor med cykel till och från jobbet vara 

upp till 20 km långa. Vintertid de inte längre än 10 km. Dessutom visade resultatet 

att resor mellan 3-5 km minskade med nästan 30 % vintertid jämfört med under 

sommaren. (Bergström & Magnusson, 2002). 

Enligt samma enkätundersökning gjordes 25 % av pendlingsresorna kortare än 3 km 

till jobbet under sommaren med bil medan 40 % av resorna gjordes med bil vintertid 

(Bergström & Magnusson, 2002). 

För att cykelpendla under vintern är träning, kostnad och hållbarhet de viktigaste 

aspekterna medan sommarcyklister tyckte att temperatur, nederbörd och vägens 

skick är viktigare (Bergström, A, 2002). 

3.1.3. Samhällsekonomiskt och hälsosamt 

Idag är rekommendationerna för fysisk aktivitet minst 30 min per dag med minst 10 

min sammanhängande rörelse (WHO, 2010). 

För beräkning av hälsoekonomiska effekter koppat till cykling som fysisk aktivitet 

finns det idag två beräkningsmodeller som används. Den Norska modellen “Quality- 

Adjusted Life Years” (QALY) som är framtagen av det Norska vegvesendet, vilket är 

densamma som svenska Trafikverket. Den andra är “Health Economic Assessment 

Tool” (HEAT) for Walking and for Cycling som är framtagen av World Health 

Organisation (WHO) (Schantz, 2016). 

Den Norska modellen QALY tar fram de samhällsekonomiska vinsterna med att 

cykla med hänsyn till förtida död och tid av sjukdom samt att den delvis tar hänsyn 

till produktivitetsförluster och sjukvårdskostnader. Jämfört med HEAT som endast 

tar hänsyn till förtida död. Därför anses QALY ta med en större helhet i sin 

bedömning av de samhällsekonomiska vinsterna (Schantz, 2016). 

Vid användandet av QALY och HEAT för en studie av över 100 000 cykelpendlare i 

Stockholm visade det sig att man genom att cykla, kunde bidra med stora 

hälsovinster för den enskilda samtidigt som det visade sig kunna spara mycket 

pengar för samhället. Enligt modellberäkningarna visade det sig att man kunde 

spara minst 17 liv per år eller motsvarande mellan 0,45 och 2,45 miljarder/år som 

följd av förbättrad hälsa. Detta beroende på vilken modell och hur mycket ett liv 
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värderats till. Det ansågs dessutom ha potential till att vara högre eftersom att 

pendlingscyklisterna i Stor-Stockholm, i det här fallet, i stor utsträckning inte cyklar 

under vintermånaderna (Schantz, 2016). 

3.1.4. Stad anpassad för vinter 

Vinterstäder kan generellt definieras av att vara städer med temperaturer under 0 °C 

under en lägre tid med nederbörd som består av snö eller fruset regn. Vintertid 

fryser sjöar och vattendrag till is och det är dagsljus under ett begränsat antal timmar 

per dag (Pressman N. , 1988). 

För att vinterstäder ska fungera mer tillfredsställande måste de negativa aspekterna 

minska samtidigt som de mer gynnsamma värderingarna ökar (Pressman N. E., 

1995). Det är därför viktigt att ha rätt attityd och rätt inställning till vinter och ta vara 

på de kontraster som finns i säsongsvariationerna. Skidåkning och skridskoåkning är 

bra exempel på möjligheter att ta tillvara på vintern och anpassa sig till 

vinterklimatet. Även våra sociala mötesplatser är viktiga att utforma så att det passar 

alla årstider, framför allt är det viktigt att ta tillvara på soliga platser där människor 

kan fånga de få timmar av dagsljus som vintern erbjuder (Pressman N. , 1988) 

3.1.5. Vinterns påverkan på cyklisten 

Enligt en svensk studie visade det sig att vädret och väglaget var det som flest ansåg 

vara mest negativt med vintercykling. Fler kvinnor än män var negativ mot väglaget 

samtidigt som vädret var det män tyckte var mest negativt (Wretling, 2002). 

Det kan aldrig vara bättre standard längs cykelvägarna vintertid än vad det är under 

sommaren. Det innebär också att antalet cyklister rimligtvis aldrig skulle kunna vara 

fler vintertid än sommartid (Bergström & Magnusson, 2002). 

Vägens befattning, nederbörd, temperatur och behov av att kunna uträtta ärenden 

var viktigare för kvinnor än för män enligt en studie av avgörande faktorer som 

påverkar valet av transportmedel mellan hemmet och jobbet. Samtidigt visade 

studien att det var vanligare att cykla på vintern om man var mellan 20-34 år, 63 % 

av cyklisterna.  Inom samma åldersgrupp var det endast 8 % som aldrig cyklade 

(Bergström & Magnusson, 2002). 

Enligt två identiska enkätundersökningar från år 1998 respektive år 2000, visade det 

sig att upp till 40 % skulle kunna tänka sig att cykla mer om vinterväghållningen 

förbättrades (Bergström, A, 2002). 

En studie från USA visar också att temperatur, nederbörd, vind och snömängd har 

en inverkan på sannolikheten att cykla. Det visade sig att Cykelpendlare vid 1 cm 

ökad snömängd, 1 m/s ökad vindhastighet och 1 °C lägre temperatur kunde minska 

sannolikheten att cykla med respektive 10, 5 och 3 %. Dessutom visade samma studie 
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att dagsljus, färdlängd, ålder och kön hade oberoende påverkan på sannolikheten att 

cykla (Flynn, Dana, Sears, & Aultman-Hall, 2011). 

Regn, snö, starka vindar och temperatur har störst påverkan vädermässigt när det 

gäller valet av att cykla och påverkar såväl rekreationscykling som pendling 

(Mathisen, Annema, & Kroesen, 2015). 

Det är svårt att hitta lösningar som skulle få sommarcyklister att börja cykla på 

vintern, det är främst vintercyklister som skulle öka sin vintercykling. Om 

sommarcyklister ska börja vintercykla krävs troligtvis en förändrad attityd till 

cykling för att lyckas (Bergström, A, 2002). För de som redan vintercyklar kan dusch- 

och ombytesmöjligheter på arbetsplatsen och bra cykelparkeringar med väderskydd 

öka deras vintercykling (Niska, A, 2007). 

3.1.6. Säkerhet 

Cyklister utsätts dagligen för en risk att involveras i en olycka i trafiken och det kan 

ske av många olika anledningar. Det kan vara underlaget eller något annat i den 

fysiska utformningen som påverkar och det kan även vara den egna motoriken som 

brister i sitt utförande. Ibland uppstår olyckor på grund av att trafikutrymmet delas 

med andra trafikanter och att man på olika sätt kan hamna i konflikt med varandra, 

både på grund av hur den fysiska utformningen ser ut men också på grund av den 

mänskliga faktorn (Trafikverket, 2014a). 

Ett sammanhängande cykelnät som är separerat från biltrafik anses vara en av de 

viktigaste satsningarna för att nå ett ökat cyklande som kan anses vara säkert. 

Cykelvägarna bör vara utformade med bra standard för att, under alla årstider, 

kunna ställa höga krav på genhet, bekvämlighet och säkerhet (Niska, A, 2006).  

Det är olyckor mellan cykel och motorfordon som oftast leder till dödsfall hos 

cyklister i trafiken och den vanligaste typ av skada som leder till dödsfall är 

huvudskador. Mellan 2007-2012 skedde 18-33 dödsolyckor med cykel per år i 

Sverige. (VTI, 2013) 

Hastighet har en avgörande roll för sannolikheten att klara sig bra vid en olycka. Vid 

hastigheter över 30 km/h ökar risken för invaliditet eller att fotgängare förolyckas. 

Krockvåldskurvan (Figur 4) visar hur sannolikheten att inte överleva vid kollision 

mellan fotgängare och motorfordon förändras vid högre hastigheter. 

Krockvåldskurvan avser att visa riskerna för fotgängare men eftersom att det inte 

finns en liknande studier för cyklister anser man att krockvåldskurvan tillsvidare kan 

antas gälla även cyklister (Trafikverket, 2013). Det förklarar varför 30 km/h är en 

hastighet som inte bör överskridas på platser där oskyddade trafikanter och 

motorfordon i stor utsträckning delar utrymme eller korsar varandras färdvägar. 



16 

 

 

Figur 4 Nya krockvåldskurvan. Visar uppskattad risk för att skadas allvarligt(MAIS3) eller förolyckas som 

fotgängare i kollision med motorfordon. Grafen visar även uppskattad risk för fotgängare äldre än 60 år. 

(Trafikverket, 2013) 

Däremot står cyklisters singelolyckor för den största delen allvarliga och mycket 

allvarliga olyckor utan dödlig utgång (Trafikverket, 2014a). Singelolyckor hos 

cyklister orsakas till 60 % av brister i både drift och underhåll samt vägens 

utformning (Trafikverket, 2014a).  

När det gäller olyckor kopplade till drift och underhåll är halka på grund av snö, is, 

grus och löv den vanligaste orsaken, nästan 70 % av tillfällena (Trafikverket, 2014a). 

Däremot har det aldrig dokumenterats att det har skett en dödsolycka på cykel där 

det isiga underlaget har varit avgörande. (Trafikverket, 2014a). 

65 % av alla allvarligt skadade i olyckor mellan cyklister som kolliderat med cyklister 

uppkom i samband med cyklister som cyklat i samma riktning antingen via 

omkörning, sidokollision, upphinnande olycka eller att cyklisten framför ramlat. En 

fjärdedel av olyckorna var frontalkrock mellan cyklisterna. (VTI, 2013) 

Enligt en undersökning bland 351 personer, 65 år eller äldre, var förutom gropar och 

höga kantstenar, halka och dålig snöröjning det som flest ansåg vara ett 

säkerhetsproblem som cyklist (Leden & Leden, 2008). 

Cykelhjälm tillsammans med halkbekämpning har den enskilt största potentialen för 

att öka säkerheten för cyklister (Trafikverket, 2014a). 
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Vinterdäck  

Användandet av dubbdäck uppskattas kunna minska antalet allvarliga olyckor med 

15-20 % (Trafikverket, 2014a). 

Det finns två typer av vinterdäck, dubbat och odubbat. Det som skiljer ett vinterdäck 

mot ett vanligt sommardäck är att gummiblandningen ser ut på ett annat sätt för att 

förbättra egenskaperna vid lägre temperaturer. När temperaturen sjunker stelnar 

gummit i cykeldäcken och därför innehåller ett vinterdäck en mjukare 

gummiblandning för att få ett bättre fäste mot underlaget (Niska, 2015a) 

Valet av däck har visat sig vara avgörande för hur säkert en cykel kan framföras på 

halt underlag. Vid en studie där olika däck, både dubbade vinterdäck och odubbade 

sommardäck testades, visade det sig att dubbdäck har en betydande påverkan på 

bromssträckan, stabiliteten vid inbromsning och sidokrafterna som motverkar 

halkolyckor. Med dubbdäck kan mer än dubbelt så stor kraft användas på bromsen 

innan däcket får sladd och bromssträckan halveras jämfört med ett sommardäck. 

Enligt (Björling Francki & Ohls, 2016) är det svårt att köra omkull om man använder 

vinterdäck, de löser många problem vintertid. 

Samtidigt visade testerna att däcktrycket har en viss positiv inverkan på både 

bromssträckan och sidokrafterna. Däcktrycket ska vara mindre, då ökar de positiva 

egenskaperna hos däcken (Niska, 2015a). 

Det finns mycket som skulle kunna göras för att fler skulle börja använda dubbdäck 

under vintern genom exempelvis subventioneringar eller på andra sätt försöka sänka 

priserna. Att använda dubbdäck på vinterväglag har goda möjligheter att öka 

säkerheten för cyklister (Niska, 2015a). 

Försäljningen av vinterdäck har på senare år ökat. Samtidigt har även service inför 

vintern ökat hos fackhandeln. Det är inte bara dubbdäck som säljer utan handskar, 

reflexer, belysning, hjälmar och tunna mössor har också ökat i försäljning. Ett 

praktiskt tips är att fundera på vilket behov man har av en cykel. Att köpa en andra 

cykel är inte ovanligt idag (Svensk cykling, 2016b). Vintertid kan man anta att det 

kan vara enklare för många att ha en cykel med dubbdäck, anpassad för vinter, och 

en sommarcykel med vanliga däck. Detta för att slippa byta däck mellan säsongerna. 

Hjälm 

För hjälmanvändning finns det inga krav på att använda cykelhjälm förutom om du 

är under 15 år. Då ska cykelhjälmen användas både vid framfart av cykel men också 

när man blir skjutsad. Däremot kan personer över 15 år bötfällas om man skjutsar 

barn under 15 år som inte använder hjälm (Transportstyrelsen, 2016b). 
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Om alla cyklister skulle använda hjälm skulle antalet allvarligt skadade cyklister 

minska med 10 %, antalet mycket allvarligt skadade minska med 35 % och antalet 

omkomna cyklister minska med 25 % (Trafikverket, 2014a). 

Samtidigt menar en holländsk expert att hjälmen också kan medföra risker. Ett krav 

på hjälm skulle kunna minska användningen av cykel på grund av att det inte är 

skönt att bära hjälm och att den inte är tillräckligt trendig. Cykelhjälmen anses även 

kunna skapa en falsk känsla av trygghet som bidrar till att cyklister cyklar med ett 

ökat risktagande samtidigt som bilister kan anta hjälmbärande cyklister som mer 

erfarna och därför inte ta lika stort avstånd. Därför skulle krav på cykelhjälm kunna 

öka riskerna för olyckor där cyklister delar utrymme med motortrafik. Samtidigt 

skulle ett krav på att bära hjälm vara negativ för att människor ska välja cykel som 

transportmedel (Walker, 2007). 

3.1.7. Trygghet 

Personer som upplever sig svagare och mer sårbara känner sig också mer otrygga i 

samhället (Boverket, SKL, Trafikverket, 2015). Skillnaden mellan säkerhet och 

trygghet är att trygghet är den upplevda känslan av att utsättas för något medan 

säkerhet är den faktiska säkerhetsrisken. Känslan av trygghet är individuell och kan 

beskrivas genom en upplevd risk för att skadas, utsättas för våld eller på annat sätt 

känna sig sårbar och utsatt på grund av sociala och/eller fysiska faktorer. Otrygghet i 

ett stadsrum är ofta förknippad med rumsliga faktorer i kombination av rädsla för 

andra människor eller rädslan för att skadas. I stadsrummet har utformningen av 

trafiken en viktig roll för den upplevda tryggheten eftersom att det är där människor 

rör sig. Exempelvis är gång- och cykelvägar, parkeringsytor, tunnlar, broar, mörka 

platser och buskage faktorer i den fysiska miljön som ofta påverkar tryggheten och 

det gemensamma är att det finns en begränsad överblickbarhet, vilket kan medföra 

en ökad känsla av otrygghet (Boverket, SKL, Trafikverket, 2015). 

I Nederländerna, Danmark och Tyskland visade det sig i en undersökning att 

separering, säkra korsningar och hastighetsdämpande åtgärder i bostadsområden 

var de viktigaste aspekterna för att göra cyklingen mer säker och trygg (Pucher & 

Buehler, 2008) 
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3.1.8. Framtidens klimatpåverkan 

Framöver kommer klimatförändringarna på kort sikt inte att påverka 

vintercyklingen i någon större utsträckning. Men med tiden kommer nuvarande 

temperatur, vind och nederbörd att öka. Förväntade förändringar av väder och 

varmare klimat kan vara positiv för den framtida användningen av cykel, med 

kortare vintersäsong, trots ökad nederbörd och vind (T. Mathisen, 2015). Med 

förväntade klimatförändringar förväntas snöperiodens längd bli kortare än vad den 

är idag. Utifrån SMHI:s referensperiod(1961-1990) visar två olika scenarier hur 

många månader med snötäcke som kan förvänta sig i framtiden(Figur 5) (SMHI, 

2017). 

 

Figur 5 Antal månader med snötäcke. Slutet av 90-talet jämfört med två olika framtidsscenario(B2 & A2) 

beräknade utifrån storleken på klimatpåverkan (SMHI, 2017). 

3.1.9. Ökat samarbete kring vintercykling 

Winter Cycling Federation är en internationell organisation för vintercykling. Deras 

vision “winter cycling for everyone” fokuserar till att skapa möjligheter för alla, både 

unga och gamla, att kunna välja cykel som färdmedel året runt oavsett vem man är 

(Winter cycling federation, 2016). 

Organisationen arbetar för att skapa möjligheter för fler länder och städer att 

utveckla, bygga och underhålla anpassade transportsystem för cykel året om. Detta 
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genom samarbeten både när det gäller erfarenhetsutbyte och forskning men även 

genom att inspirera varandra på olika sätt (Winter cycling federation, 2016). 

År 2013 skapades Winter Cycling Congress som hölls första gången i Uleåborg i 

Finland. Detta är ett årligt återkommande evenemang som handlar om vintercykling 

och som bjuder in människor från hela världen. Kongressen genomförs på olika 

platser varje år och genomfördes under februari 2017 i Montréal, Kanada (Winter 

Cycling Congress, 2016). 

3.1.10. Utbildning och information 

Användandet av cykel som transportmedel är inte enbart beroende av att den fysiska 

utformningen skapar bra förutsättningar för att ta sig fram. Det krävs även en ökad 

förståelse och kunskap hos trafikanter för att kunna göra cyklingen säkrare och mer 

övertygande. (Doherty, Aultman-Hall, & Swaynos, 2000).  

Alla nackdelar av användandet av cykel utifrån trygghet, säkerhet och den fysiska 

utformningen under vintern kan inte bara lösas genom att kommuner, staten eller 

privata väghållare tar ansvar för att informera, underhålla och fortsätta utbyggnaden 

av cykelnäten. Det krävs även en större medvetenhet kring vad det innebär att cykla 

på vintern (Trafikverket, 2014a). 

Förutom säkerhet och trygghet är det viktigt att det finns tillräckligt med 

parkeringar, att cykeln kan integreras med lokaltrafiken, att fler utbildas till att lära 

sig hur cykeln används i trafiken samt att förbättra marknadsföringen för cykel för 

att skapa en bättre attityd till cykel hos allmänheten (Pucher & Buehler, 2008) 

Luleå kommun har idag ett återkommande evenemang i mars som heter Luleå on 

Ice. Under den dagen informerar kommunen om vintercykling och invånare får 

bland annat testa att cykla på is med kommunens elcyklar som är utrustade med 

vinterdäck. Enligt (Persson, 2017) är det ett bra sätt att försöka påverka fler till att 

vintercykla. Hon menar att det inte endast handlar om att utforma och underhålla 

cykelvägarna, utan det handlar även mycket om att informera om vad som är möjligt 

och att låta människor prova, det har hon själv erfarenhet av. 

Ett bra hjälpmedel för vintercyklister skulle vara att ha en cykelkarta som visar vilka 

gc-vägar som prioriteras för snöröjningen. Dessutom skulle det vara fördelaktigt att 

kunna se uppdaterad information om snöröjningen. Det skulle gynna både de som 

cyklar dagligen men även de som cyklar i tjänsten (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Luleå kommun får väldigt lite frågor kopplade till vintercykling (Persson, 2017), 

(Ruumensaari, 2016), (Björling Francki & Ohls, 2016). Även när man bjuder in till 

information om vinterväghållning är det få som kommer och lyssnar samt lämnar 

synpunkter. Det är i samband med omväxlande väder med halka och slask som 
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många hör av sig och i det läget är det svårt att hinna med allt som ska göras med de 

resurser som finns idag (Ruumensaari, 2016). 

I ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå Tekniska Universitet har man i ett 

forskningsprojekt undersökt möjligheten att kunna dela uppdaterad information från 

snöröjningsfordon längs utvalda cykelstråk. Informationen om var och när det var 

snöröjt skulle sedan vara möjlig att dela med sig av via en mobil-app. Projektet har i 

dagsläget inte tagits vidare (Ruumensaari, 2016). Liknande förslag har även kommit 

in som medborgarförslag (Persson, 2017). 

Luleå skulle kunna jobba mer med att informera om vintercykling på olika sätt. 

Viktigaste anses vara att människor får testa att cykla vintertid, då inser många att 

det inte är speciellt svårt. Sedan beror det också på hur och vem som kommer med 

information. Är det kommunen, en kollega eller en vän påverkar troligtvis den som 

tar emot informationen (Persson, 2017). 

Sedan är det viktigt att få fler att prova vintercykla samtidigt som kommunen blir 

bättre på att berätta att det går bra. Det handlar inte bara om den fysiska strukturen 

utan också om information och påverkan, både från kommunen och mellan 

medborgare. ”Dom cyklar, då kanske jag också kan cykla” (Persson, 2017). 
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3.2. Den fysiska utformningen 

Det saknas idag forskning om vad som är en bra fysisk utformning för cyklister vintertid och 

det gör att det är svårt att säga hur utformningen ska anpassas till vintern för att få fler att 

vilja cykla året runt. Därför får man lyfta abstraktionsnivån och säga att: Det som är bra för 

cyklister sommartid är bra för cyklister vintertid förutsatt att bra vinterväghållning utförs. 

För att beskriva standarden på vägar används bland annat begreppet ”level of 

service”(LOS). I USA under 90-talet skapades flera modeller för att kunna beskriva 

vad cyklister uppfattar som en bra utformning. Bland annat tog man fram metoderna 

Bicycle level of service(BLOS) och Bicycle Compatibility Index Model(BCI). 

Modellerna grundar sig i den upplevelse som cyklisterna har av utformningen där 

BLOS bygger på erfarenheter från att ha vistats i trafikmiljön vid bedömning av 

kvaliteterna. BCI utgår istället ifrån inspelat material från olika trafikrum och 

cyklisterna gör därför bedömningen utifrån vad de ser och inte vad det själva får 

erfara. Metoderna studerar framförallt cykelbanor och ytor för cykel som direkt delar 

utrymmet med bil och på olika sätt och nivå skiljs åt, exempelvis med en målad linje 

eller skyltning. (Asadi-Shekari, Moeinaddini, & Zaly Shah, 2013) Därför går inte 

metoden att applicera på friliggande cykelbanor, men det ger en indikation över vad 

cyklister tycker är bra eller mindre bra. 

Metoderna tar framförallt upp mätbara aspekter som exempelvis vägbredder, 

hastigheter och olika innehåll i gaturummet. Studier visar att parkerade bilar intill 

trottoarkant, med cykelfält mellan parkerade bilar och körfält, påverkar cyklister 

negativt (Asadi-Shekari, Moeinaddini, & Zaly Shah, 2013) (Tilahun, Levinson, & 

Krizek, 2007). Linjeföring längs ett cykelfält i gata har en stor inverkan i den 

upplevda kvalitéten längs ett cykelfält enligt en studie där man använt BLOS-

metoden. Det minskar den upplevda risken för att utsättas för fara och jämfört med 

att endast bredda ett cykelfält kunde en målad linje för att separera ytorna ge mer än 

dubbelt så bra upplevd kvalité för cyklisten. I denna studie fick deltagande cyklister 

vistas i trafikmiljö och på plats utvärdera hur säker och bekväma olika sträckor 

kändes. Studien visade betydelsen av att cyklisterna var närvarande i trafikrummet 

och resulterade i att cyklisterna även visade vad kvaliteten i underlaget spelade för 

roll, något som tidigare studier ansett vara mindre viktigt (W. Landis, R. Vattikuti, & 

T. Brannick, 1997).  

I en dansk studie har man, utifrån en modell som skapats från kriterierna i BLOS och 

BCI, jämfört den danska modellen med fyra amerikanska modeller. I den danska 

modellen visade det sig att befintliga gång- och cykelvägar och bredderna på dessa 

hade större betydelse i den danska modellen än i de amerikanska. Anledningen 

ansågs kunna bero av att man i Danmark har fler gång- och cykelvägar samt att det 

är fler som cyklar i Danmark och att cykelvägarna därför är viktigare. Dessutom 
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hade de som var med i framtagandet av den danska modellen inte själva valt att 

delta utan slumpmässigt blivit utvalda, vilket inte var fallet i studien från USA 

(Jensen, 2007) 

Cykelvägar som är separerade från övrig trafik är attraktivare för cyklister än 

restiden. Cyklister väljer i första hand en anlagd cykelbana både om den ligger i ett 

körfält eller om den är separerad från vägen och kan tänka sig att cykla upp till 20 

min längre om cykelbanan är separerad från trafiken. (Tilahun, Levinson, & Krizek, 

2007). Dessutom är cykelbanor väldigt viktiga för att oerfarna cyklister ska vilja cykla 

(Taylor & Mahmassani, 1996). 

När det finns en speciell utformning för cyklister där man är separerad från andra 

trafikslag, även gående, föredrar fler att använda cykel som transportmedel. 

Cykelnätets täthet har också visat sig vara en effektiv faktor för att minska antalet 

resor med bil per hushåll (Wardman, Hatfield, & Page, 1997). 

För att öka användningen av cykel måste man ta hänsyn till många olika faktorer. 

Det handlar inte bara om hur mycket ny infrastruktur man bygger utan det måste 

samtidigt vara användbara och kopplade till målpunkter och platser som många 

människor vill kunna ta sig till. Det är även viktigt med cykelparkeringar på 

arbetsplatser och att man arbetar med att informera människor om att använda cykel 

som transportmedel, speciellt för arbetspendling (Dill & Carr, 2003). 

Det finns idag få studier som visar relationen mellan utformningen av infrastruktur 

och motivationen till att cykla. Många studier utgår ifrån praktiska fall och inte 

utifrån forskning, enligt en studie från Danmark (Silva, Jensen, Harder, & Madsen, 

2011). Därmed är det även svårt att hitta en vetenskaplig grund för vilken typ av 

utformning som motiverar människor till att vintercykla, om det ens finns. 

Kontinuitet och närhet är väldigt avgörande i den fysiska utformningen för att 

motivera människor till att cykla. Det är viktigt att det går snabbt och smidigt att 

förflytta sig utan att behöva ta omvägar. Dessutom är den visuella omgivningen och 

en positiv upplevelse av att cykla också en motivation till att cykla mer (Silva, Jensen, 

Harder, & Madsen, 2011). 

3.2.1. Cykelvänlig infrastruktur 

I Nederländerna har man tagit fram en handbok som anses vara ett bra underlag till 

att skapa en cykelvänlig infrastruktur. Grunderna som tas upp och som anses vara 

viktiga är kontinuitet, genhet, attraktivitet, säkerhet och komfort (CROW, 2017). 

Kontinuitet: 

Utformningen av cykelvägnätet ska leda cyklisten till de viktigaste målpunkterna 

genom ett sammanhållet cykelnät. Cykelnätet ska ge möjligheter att ta sig från start 
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till mål och påverkas av vilken möjlighet cyklisten har att välja färdväg och hur 

konsekvent kvaliteten är längs färdvägen. Vägvisning av färdvägen är också viktig 

för att tydliggöra dess sträckning och stärka upplevelsen av att vara sammanhållet.  

Att ha möjlighet att undvika barriärer och platser som man inte vill cykla förbi är 

viktigt för att skapa kontinuitet för cyklister och ställer höga krav på friheten av att 

välja färdväg (CROW, 2017). 

 

Genhet: 

Sträckor som är längre än vad de behöver vara är viktiga att minimera för att göra 

resan med cykel gen och effektiv i den utsträckning som det är möjligt. Om restiden 

för cykel tar längre tid än bilen är risken att människor väljer bilen istället. Faktorer 

som påverkar restiden är grunden för att bedöma genhet (CROW, 2017). 

 

Attraktivitet: 

Vad som är attraktivt varierar från person till person. Däremot finns det bevisat att 

attraktiviteten för cykel som fordon kan gynnas av att färdas längs platser med 

växtlighet och närhet till vatten och naturen. Torgytor och god arkitektur påverkar 

också cyklisten på ett positivt sätt, speciellt när olika samhällsfunktioner som 

rekreation och centrumverksamheter också tillgodoses. Avgasutsläpp, ljud, trängsel 

och närhet till motorfordon kan ha en minskad effekt på attraktiviteten och kan 

motverkas genom separering mellan cykeltrafik och biltrafiken. 

 

Attraktivitet kopplas också samman med trygghet. Beroende på hur omgivningen 

ser ut har människor olika förhållande till hur man väljer att använda den 

utformning som finns (CROW, 2017). 

 

Säkerhet: 

Risken för att faktiskt utsättas för skada och för att hålla got hälsa är viktigt för 

cyklister. Utformningen ska inte vara orsak till en olycka och ska i första hand 

förebygga att olyckor inträffar. Om det inträffar en olycka ska graden av skada 

minimeras. Cyklistens hälsa påverkas av hur mycket utsläpp som cyklisten utsätts 

för och i jämförelse med att skadas har utsläpp en större påverkan på människans 

livslängd. Olycksrisken och den negativa påverkan av utsläpp har däremot mycket 

mindre negativ påverkan än den positiva inverkan som fysisk aktivitet har på 

cyklisten(bild). Att röra sig förlänger livet och på vilket sätt och i vilka miljöer 

cykelvägar byggs påverkar också (CROW, 2017). 

 

Komfort: 

Vägens jämnhet och ytkvalitet samt utformningen av cykelnätet påverkar komforten 

vid cykelfärden. Onödiga och framförallt återkommande stopp minskar nöjet med 

att cykla när cyklisten tvingas bygga upp fart igen. Det påverkas till stor del utifrån 
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hur cykelnätet är prioriterat men även av dåligt väder och av övrig trafik. Vibrationer 

och uppförsbackar minskar också nöjet och komforten med att cykla (CROW, 2017). 

 

3.2.2. Cykelnätet 

Det kan vara fördelaktigt i många städer att dela upp cykelnätet i ett huvudnät och 

lokalnät. Skillnaden mellan de olika näten är bland annat hur de utformas och vilken 

standard de förväntas hålla. I huvudnätet är drift- och underhållsstandarden högre 

än i lokalnätet och det gör uppdelningen till ett bra hjälpmedel vid prioritering av 

driftåtgärder som till exempel snöröjning och halkbekämpning (SKL och 

Trafikverket, 2010). 

Huvudnätet för cykel binder ihop olika områden i staden och jämfört med lokalnätet 

används huvudnätet i större utsträckning för att förflytta sig längre sträckor och det 

ställer höga krav på vilken hastighet cyklisten kan hålla. För att fler ska vilja använda 

cykeln för pendling är det därför bra om huvudnätet utformas för en färdhastighet 

på 30 km/h. Det är därför viktigt att stråken är sammanhängande, att de bidrar till att 

cyklisten inte behöver ta omvägar samt att det går att undvika backar och små 

kurvradier (SKL och Trafikverket, 2010). På det sättet uppfyller man dessutom flera 

av aspekterna för att skapa en cykelvänlig infrastruktur(se 3.2.1) vilket motiverar fler 

till att ta cykeln längre sträckor oavsett om det är vinter eller sommar. 

I huvudnätet ska det vara lätt att hitta till olika målpunkter och det ska stödja god 

färdhastighet och valmöjlighet. Vägvisningen ska vara enkel och tydlig och det är 

viktigt att korsningar utformas så att barriäreffekterna är minimala mot biltrafiken. 

(SKL och Trafikverket, 2010). 

Lokalnätet är uppbyggd av cykelvägar och gator med blandtrafik inom en stadsdel. 

Standarden förväntas inte vara lika hög och stråken är inte alltid lika direkta som i 

huvudnätet. Oftast använder man lokalnätet och huvudnätet för att ta sig längre 

sträckor (SKL och Trafikverket, 2010). 

3.2.3. Olika ytor och anspråk för cykel i trafiken 

Gång- och cykelväg 

På gc-vägar delar gående och cyklister på ytorna och de används både i huvud- och 

lokalnätet för cykel (SKL och Trafikverket, 2010). 

Separerad gång- och cykelbana 

Separering av fotgängare och cyklister kan exempelvis ske genom att ytorna skiljs åt 

med hjälp av linjedragning, kantstöd eller skiljeremsa. Vid smala skiljeremsor kan 

plattläggning användas. I annat fall rekommenderas gräsytor för att skilja ytorna åt 

(Trafikverket, 2015a). Separering med olika höjdskillnader är inte att föredra 
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eftersom att det ökar risken för singelolyckor hos både cyklister och fotgängare. 

Dessutom syns inte de olika höjdskillnaderna om det är vinterväglag och det 

försvårar för vinterväghållning och renhållning av gatumiljön (SKL och Trafikverket, 

2010). Vintertid är uppdelningen mellan separerad gång- och cykelbana svår att 

skilja mellan när det är vinterväglag och det gör skyltning av området viktigare för 

att behålla separeringen. 

Cykelfält 

Cykelfält anläggs normalt sett på båda sidor om vägen och är alltid enkelriktade. De 

bör vara ungefär 1,5 m breda för att cyklisten ska få den vingelmån som behövs och 

för att det ska gå att snöröja. De ska inte göras för breda så att de misstolkas för ett 

körfält och är de smalare än 1,2 m påverkas säkerheten negativt. Ansamlingar längs 

trottoaren minskar dessutom fältets bredd (SKL och Trafikverket, 2010). 

Cykelfält på gator med bilparkering längs sidorna kan vara problematiskt för 

cyklister eftersom att det förekommer svängande bilar som ska in i parkeringsficka 

och bildörrar som öppnas plötsligt (SKL och Trafikverket, 2010). Det har en negativ 

påverkan på cyklisten och förutom att det är en säkerhetsrisk med parkerade bilar 

intill cykelfält ökar även otryggheten och attraktiviteten i trafikrummet (Asadi-

Shekari, Moeinaddini, & Zaly Shah, 2013). 

Lågtrafikerade gator med cykelfält bör utrustas med en mittlinje för att inte tappa 

karaktär som lokalgata. Cykelfältet bidrar till att bilisterna ökar hasigheten och tar 

större anspråk i gatan om det saknas en mittlinje. En mittlinje ser till att körfälten 

hålls smala och hastighetsdämpande (SKL och Trafikverket, 2010). Vintertid finns det 

en riska att anspråket och hastigheterna längs gatan öka till följd av att linjerna inte 

syns på grund av vinterväglaget. 

Det är svårt att underhålla cykelfält på grund av att det ansamlas skräp, snö, is och 

grus intill trottoarkanten vilket påverkar bredden på cykelbanan. Därför kan det 

krävas fler driftåtgärder med tätare mellanrum för att de ska vara säkra och 

användbara. (SKL och Trafikverket, 2010). 

Gångfartsområden 

Ett gångfartsområde ger fotgängare företräde i hela gaturummet vilket betyder att 

övriga trafikanter måste hålla en lägre hastighet och hålla god uppmärksamhet. Det 

skapar möjligheter för aktivitet och lek i gatumiljö samtidigt som ytan kan användas 

för trafik (SKL och Trafikverket, 2010). 

För att skapa ett fungerande gångfartsområde räcker det inte med att sätta upp en 

skylt. Området måste vara utformat med en tydlig prioritering av fotgängare. Får 

biltrafiken en för tydlig plats förlorar man syftet och risken är att hastigheterna blir 
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högre. Gångfartsområden brukar oftast utformas med hastighetsdämpande åtgärder 

i form av cykelparkeringar, bänkar, vegetation eller plats för lek. Det går även att 

utforma ytan med chikaner, avsmalningar, små kurvradier eller gupp. En annan 

aspekt är tillgänglighet. En gata som inte har någon funktionsuppdelning skapar 

osäkerheter för synskadade. I dessa fall bör någon typ av ledstråk anläggas (SKL och 

Trafikverket, 2010). 

Cykelfartsgator: 

Cykelfartsgator är en relativt ny typ av infrastruktur i Sverige som än så länge bara 

testats på försök. Tanken är att Cyklisterna har företräde framför bilen och 

hastighetsgränserna rekommenderas vara 20 km/h. Cykelfartsgatorna är mest 

gynnsamma där stora cykelflöden förekommer och där bilen automatiskt får en 

sekundär plats i gaturummet. Cykelflödet bör vara minst dubbelt så stort som flödet 

av bilar och färre än 500 fordon/ dygn (SKL och Trafikverket, 2010).  

Cykelfartsgator skulle i större utsträckning än gångfartsområden vara bra ur ett 

driftperspektiv eftersom att körbanan inte behöver möbleras i samma utsträckning 

för att få ned hastigheterna. Däremot kan den minskade cykelanvändningen 

vintertid göra att cykelfartsgatan inte får det anspråk som anses vara viktigt för att en 

sådan gata ska fungera bra.  

3.2.4. Passager och cykelöverfarter 

I korsningar och platser där cyklister möter andra trafikanter ställs höga krav på 

säkerhet, att cyklister inte behöver stanna upp i onödan och att kvaliteten i 

utformningen ger god komfort för cyklisten (CROW, 2017) Det ska inte förekomma 

plogvallar eller snömassor som minskar sikten och säkerheten i korsningar och 

passager (SKL och Trafikverket, 2010). 

Utformningen och reglerna för vad som gäller när man korsar en väg som cyklist 

skiljer sig åt beroende på hur platsen är utformad och reglerad. Det finns två typer av 

lösningar, antingen är det en cykelpassage eller en cykelöverfart. Om det inte finns 

någon utformning som visar var man kan passera gäller väjningsplikt för cyklisten 

för att korsa gatan. (Transportstyrelsen, 2016c)  

Cykelpassage: 

På en cykelpassage har en cyklist väjningsplikt mot trafik längs gatan. Den som 

färdas längs gatan har samtidigt en skyldighet att anpassa hastigheten till cyklister 

eller mopedister som korsar eller är på väg att korsa gatan vid en cykelpassage. Det 

betyder att både fordonet längs gatan och cyklisten måste ta hänsyn till varandra. 

Det skapar en ökad säkerhet vid cykelpassagerna. Om cykelpassagen är bevakad får 

cyklisten passera när trafiksignalerna medger passage, samtidigt som passagen kan 

ske utan fara för övrig trafik. Detta gäller även för fordon som ska passera 
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cykelpassagen. Om cyklister på rätt sätt kört ut eller håller på att köra ut på passagen 

måste fordonsföraren ta hänsyn till cyklisten trots att den får köra enligt 

trafiksignalen. En cykelpassage kan utformas med vägmarkeringar och vara 

upphöjda för att sänka hastigheterna längs gatan. (Transportstyrelsen, 2016c) 

Cykelöverfart: 

Vid en cykelöverfart ska cyklisten ta hänsyn till hastigheten och avståndet hos trafik 

som närmar sig. Fordon som korsar en cykelöverfart har väjningsplikt mot cyklister 

som är ute på eller som precis ska börja korsa cykelöverfarten. Cykelöverfarten ska 

utformas med vägmarkering och vägmärke. Den ska också utformas med en 

säkerhetsåtgärd för att fordon som korsar inte ska överstiga hastigheten 30 km/h. 

(Transportstyrelsen, 2016c) 

Vintertid är upphöjda passager och överfarter bra för att kunna utföra en 

kontinuerlig och kvalitativ snöröjning som går snabbt att utföra. Däremot påverkas 

kvaliteten på cykelbanan av att fordon som kör förbi den upphöjda passagen släpper 

snörester som sitter under fordonen, speciellt på större fordon. Det gör att sandning 

på överfarterna inte alltid blir lika bra och att själva gruset lägger sig mellan 

ojämnheterna (Ruumensaari, 2016). 

3.2.5. Belysning 

För att kunna cykla under den mörkare delen av dagen och undvika hål, sprickor och 

andra hinder behövs vägbelysning (Trafikverket, 2014b). Längs GC-vägar inom 

tätorten ska det finnas belysning som bidrar till att området får en ökad trygghet och 

att belysningen anpassas till den omgivande miljön. Platser som förändrar karaktär 

ska vara belysta för att upplysa om hinder, exempelvis vid tunnlar. Belysning längs 

cykelstråk ska uppfylla god tillgänglighet och säkerhet och ska vara vägvisande och 

underlätta ledning av stråken samt förtydliga entréer till omgivande stråk  

(Trafikverket, 2015c). Det är även viktigt att omgivningen är upplyst för att skapa 

trygghet, framförallt vid avsaknad av bebyggelse (Trafikverket, 2014b). 

Belysningsstolpar på gc-vägar bör sitta på ett avstånd som är anpassad till 

omgivningen. 25 m mellanrum anses vara ett bra avstånd, däremot får aldrig 

stolparna vara längre ifrån varandra än att nästa ljuspunkt inte går att se 

(Trafikverket, 2014b). 

Är belysningen längs gc-vägarna trasig eller obefintlig påverkas cyklisten 

framkomlighet, speciellt under vintern när det är mörkare ute. Cykellampor har i de 

flesta fall inte tillräckligt bra styrka för att lysa upp cykelbanan och cyklisten måste 

cykla försiktigare och i ett lägre tempo vilket påverkar restiden negativt (Niska, A, 

2007). 
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3.2.6. Cykelparkeringar 

Cykelparkeringar är viktiga för att cyklister ska känna sig trygga med att lämna sin 

cykel utan att vara orolig för förstörelse eller stöld. Det är även viktigt att 

cykelparkeringarna är enkla att använda och att det finns tillgängliga, vilket är svårt 

när cyklister ofta vill parkera intill sin målpunkt där det kan vara svårt att få plats 

med parkeringar (CROW, 2017). 

För att fylla god funktion vintertid bör cykelparkeringar utformas med väderskydd 

för att cyklar inte ska snöa över. Allmänna cykelställ utan väderskydd är svåra att 

underhålla och det räcker med att det står någon cykel i cykelstället för att det inte 

ska gå att snöröja. Cykelparkeringen kräver då handskottning som kostar mycket tid 

och pengar för kommunal drift (Ruumensaari, 2016). 

Även om placeringen av cykelparkeringarna är avgörande för att få människor att 

använda dem är det svårt att komma överens om var de ska placeras. Butiksägare i 

Luleå centrum är restriktiva till väderskyddad cykelparkering intill butikerna, så 

länge cykelparkeringarna inte används (Ruumensaari, 2016). 

På grund av att det är färre som cyklar vintertid har Luleå kommunen tidigare 

diskuterat om det skulle finnas lösningar där man använder väderskyddade 

parkeringar som går att lyfta bort vintertid till följd av att göra gatorna driftvänliga 

vintertid (Ruumensaari, 2016). Enligt (Persson, 2017) är det däremot bättre om man 

tar bort cykelställ som inte behövs vintertid och försöker göra plats för 

väderskyddade cykelparkeringar som kan användas året om och som inte stör 

vinterväghållningen, vilket är en utmaning i dagsläget. 

3.2.7. Materialval 

Ytskikt 

För att cyklister ska få tillgång till en trygg och säker cykelväg ska ytorna vara jämna, 

fasta och halkfria (Trafikverket, 2015c). Därför måste friktionen i materialet också 

vara tillräckligt hög. Asfalt är den mest vanliga beläggningen längs cykelvägar och 

har också högst komfort för cyklisten. Anledningen till att inte använda asfalt är på 

grund av estetiska skäl (SKL och Trafikverket, 2010). 

Asfalt på har den högsta friktionen mot underlaget(Tabell 1) i jämförelse mellan 

beläggningar med plattor och asfalt(Forskning och Framsteg, 2006 se (Niska, A, 

2011)) I Malmö har man testat att använda sågad gatsten för att lyckas skapa en yta 

med bättre textur. I jämförelse med asfalt fungerade den sågade gatstenen sämre 

utifrån halksynpunkt (Niska, A, 2006). 
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Tabell 1 Skillnader i friktionsvärden mellan olika typer av beläggningar. Ju lägre värde desto halare 

(Forskning och Framsteg, 2006 se (Niska, A, 2011)). 

Typ av yta Beläggning Friktionsvärde 

Cykelbana röd marksten 0,26 

Cykelbana gatsten 0,31 

Cykelbana asfalt 0,68 

 

Vintertid har materialet på en gc-väg mindre betydelse för cyklisten undertiden det 

är snö på underlaget eftersom att snön slätar ut ojämnheter som kan finnas under 

barmarksäsongen. Däremot kan underlaget ha större betydelse för halkrisken 

(Persson, 2017).  

Ur ett driftperspektiv är asfalt det bästa alternativet på gc-vägar eftersom att det tål 

att skrapas och plogas. Asfalt är dessutom skönare att cykla på och kostnadsmässigt 

fördelaktig om något måste justeras i underlaget. Plattsättning kan påverkas av att 

marken rör sig och bli ojämn och måste läggas om, vilket i sig kostar betydligt mer än 

vad ett ingrepp i asfalt gör (Ruumensaari, 2016). 

Kantsten 

Kantstenar ska inte vara högre än 20 mm för då tycker cyklister att det är obehagligt 

att cykla över, helst ska kanterna inte vara högre än 10 mm (Niska, A, 2011). För 

äldre cyklister, över 64 år, är höga kantstenar ett säkerhetsproblem året om (Leden & 

Leden, 2008). Vintertid syns inte kantstenar lika bra vilket innebär att tydligheten 

försämras. Det händer att bilar kör upp på gc-vägar och till och med parkerar där om 

inte kantstenen är underhållen eller tillräckligt tydlig (Persson, 2017). 

Vägmålning 

Cykelsymboler är viktiga för att upplysa cyklister om cykelbanans sträckning men 

det är samtidigt viktigt för att visa bilister var cyklister färdas. Symbolerna ska sättas 

var 25:e m i komplicerade stadsmiljöer och var 50:e – 100:e m i mindre komplicerade 

stadsmiljöer. Cykelsymbolerna är viktiga där cykelbanor börjar och slutar, i 

korsningar, infarter till fastigheter, busshållplatser etc. (SKL och Trafikverket, 2010).  

Det finns olika linjemålningar beroende på vilket syfte linjen har och beroende på om 

linjen används på en cykelbana eller i ett cykelfält (SKL och Trafikverket, 2010). 

Separering med en målad linje är bra för öka tryggheten vid cykelfält i blandtrafik 

(W. Landis, R. Vattikuti, & T. Brannick, 1997). En målad linje på gc-vägar förbättrar 

även förhållandet mellan cyklister och fotgängare (Niska, A, 2007). Däremot löser 

vägmarkering inte alla problem med fotgängare på cykelbanan, men det minskar 

antalet och ökar fotgängarnas uppmärksamhet mer än om ytorna endast skiljs åt 

med olika material (Vägverket, 2007). Vintertid syns inte vägmarkeringar om det är 

vinterväglag (Ruumensaari, 2016). 
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3.2.8. Funktionsmått 

Genhet 

Begreppet genhet kan förklaras med att färdvägen inte ska ta längre tid än den 

behöver och är beroende av att färdlängden inte tar onödiga omvägar som kan göra 

andra färdmedel mer attraktiva (CROW, 2017)  

Genhetskvoten är ett mått på hur gen en väg är och beräknas utifrån att 

färdvägslängden divideras med fågelvägen. Genhetskvoten bör i inte vara högre än 

1,25 och är viktigare vid kortare avstånd där omvägen har större betydelse (SKL och 

Trafikverket, 2010).  

Restidskvoten är ett annat mått för genhet och utgår ifrån att jämföra tiden det tar att 

cykla en sträcka jämfört med att använda ett annat färdmedel. För att vara 

konkurrenskraftig mot bilen bör inte tiden för en sträcka med cykel dividerat med 

tiden för samma sträcka med bil vara högre än 1,5 inom tätorten (SKL och 

Trafikverket, 2010).  

Det finns även en skillnad i den upplevda och den faktiska sträckan och det kan 

förklaras av att upplevelsen och kvaliteten längs färdvägen också påverkar känslan 

av genhet (Boverket, 2013). 

Maskvidd 

Maskvidden är ett mått som kan användas för att beskriva avståndet mellan olika 

länkar i trafiknätet och berör även begreppet genhet. En liten maskvidd betyder 

korta avstånd mellan olika stråk eller länkar och ger möjligheter till större valbarhet 

och genare färdväg. Större maskvidd ger längre avstånd mellan olika länkar och får 

inte vara större än bilens maskvidd om genheten ska vara högre för cyklisten 

(Boverket, 2013). 

Mellan stadsdelar är maskvidden av mindre vikt. Det huvudsakliga är att kunna ta 

sig längre sträckor och därför kan maskvidden ofta vara högre, upp 1-1,5 km, i 

huvudnätet. I tätbebyggda områden är en maskvidd mellan 300-500 m längs 

huvudnätet för cykel de vanligaste måtten för att uppnå en god genhet. Är måtten 

för små är risken att cyklister får stanna vid onödigt många korsningspunkter 

(CROW, 2017). Malmö har valt att använda en maskvidd på minst 500 m mellan 

länkarna i huvudnätet (SKL och Trafikverket, 2010). I en kvartersstruktur är en 

maskvidd mellan 80 – 120 m bra för genhet hos cyklister i det lokala nätet (Boverket, 

2013). 

Genheten kan tänkas minska vintertid om inte god snöröjning och halkbekämpning 

utförs. Det minskade utbudet av underhållna cykelvägar minskar genheten samtidigt 

som längden mellan korsningar ökar och ger större maskvidd. Det riskerar att göra 
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det mindre attraktivt att välja cykel som färdmedel, speciellt i ett tätt cykelnät, om 

inte alla stråk går att ta sig fram längs.  

Bredder 

Enligt trafikverket ställs det olika krav på bredder av gc-vägar och cykelbanor 

beroende av funktion och i vilken trafikmiljö de är tänkt att användas. Vid platser 

med stora flöden rekommenderas ökade bredder (Trafikverket, 2015a). 

En risk vintertid är att snö som hanteras längs cykelvägarna gör cykelbanorna 

smalare (Niska, A, 2011). Problemet kan vara att snö inte kan placeras på en annan 

plats och därför måste hanteras längs cykelbanan, vilket begränsar framkomligheten 

(Ruumensaari, 2016). 

Gc-vägar 

Beroende på hur stora flöden en gc-väg har bör bredden vara mellan 3-4 m för en gc-

väg med cykeltrafik i båda riktningarna (SKL och Trafikverket, 2010). Trafikverket 

rekommenderar 2,5 – 3 m breda cykelbanor vid måttliga flöden.  

För vinterväghållning krävs det en bredd på minst 2,5 m. Bredden för 

vinterväghållning är däremot beroende vilken typ av snöröjningsfordon 

kommunerna använder och varierar därför mellan kommuner (SKL och 

Trafikverket, 2010). 

Luleå kommun bygger idag mellan 3–3,5 m breda gc-vägar. Problemet är att det inte 

alltid finns utrymme för att bygga de bredderna, speciellt i bebyggd miljö. Det anses 

vara enklare när det byggs nya områden, däremot är det viktigt att försöka hålla en 

de bredderna för att snöröjningen ska fungera (Persson, 2017). 

Cykelbanor 

När det gäller cykelbanor rekommenderar Trafikverket bredder mellan 1,3 -4,5 m 

beroende av om det är en enkelriktad cykelbana eller om det är en dubbelriktad, 

samt vilka flöden som det ska dimensioneras för (Trafikverket, 2015a). 

Tabell 2 Rekommenderad bredd för cykelbana. Låga flöden har samma bredd som minsta tillåtna bredd. Lågt 

flöde: < 360 cyklister/timme/riktning. Medelhögt flöde: 360 – 1440 cyklister/timme/riktning. Högt flöde: > 1440 

cyklister/timme/riktning (Trafikverket, 2015a). 

Typ av utformning Flöde Rekommenderad bredd (m) 

Dubbelriktad cykelbana Lågt 2,4 

 Medel 3,3 

 Hög 4,5 

Enkelriktad cykelbana Låg 1,3 

 Medel- Hög 2,0 
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En jämförelse med GCM-handboken visar att den minsta rekommenderade bredden 

för separerade och enkelriktade cykelbanor för låga flöden(<200 cyklister/ 

maxtimme) är 1,6 m och därmed bredare än Trafikverkets rekommendationer trots 

lägre flöden (SKL och Trafikverket, 2010). 

Separerade cykelbanor finns idag bara på ett fåtal platser i Luleå centrum och det har 

förts diskussioner om att tillskapa fler. Ur ett vintercykelperspektiv är det inte till 

någon fördel att separera cyklister och gående eftersom att det är svårt att tydliggöra 

uppdelningen. Separeringen kräver ett bredare utrymme än 3–3,5 m (Persson, 2017). 

Cykelfält 

För cykelfält bör bredden inte underskrida 1,25 m. Önskvärd bredd för cykelfält är 

mellan 1,5 -1,75 m beroende av storleken på cykelflödet (Trafikverket, 2015a). 

Lutningar 

Längsgående: 

Kvalitetsnivån för lutningar längs med en GC-väg utgår ifrån äldres förmåga att 

hålla en specifik hastighet utifrån hur mycket vägen lutar. Gränsvärdet är idag 5 

km/h, densamma som gånghastigheten för en gående utan funktionsnedsättning 

(Trafikverket, 2015b). 

Däremot är det svårt att uppskatta hur lång sträcka det får luta en viss procent. I 

många fall får man utgå ifrån hur omgivningen ser ut och försöka hålla ner 

lutningarna. En rekommendation är 2 % lutning. På kortare sträckor kan man tillåta 

högre lutning om terrängen kräver det, men i möjligaste mån försöka hålla låga 

lutningar (SKL och Trafikverket, 2010). 

I uppförsbackar där hastigheten understiger 12 km/h ökar behovet av vingelmån 

med upp till 0,8 m. Hastighetsspridningen är som störst i uppförs- och utförsbackar 

(SKL och Trafikverket, 2010). 

På grund av att lutningar påverkar cyklistens komfort kan även topografin anses 

vara av stor vikt för att cykla. Det finns inte något skrivet om topografi och lutningar 

kopplat till vintercykling, men det har en påverkan för cyklister och kan anses vara 

mer omfattande vintertid på grund av att underlaget begränsar framkomligheten på 

grund av ökat rullmotstånd (se avsnitt 3.1.2). 

Tvärfall: 

För att lyckas skapa avrinning så att inte vatten ansamlas på olämpliga platser ska 

tvärlutningen vara minst 0,5 %. Annars riskerar underlaget att få problem med att 

regn- och smältvatten blir stående. Vintertid fryser det till is och är både en 
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säkerhetsrisk för cyklister och en risk för ökad tjälbildning (SKL och Trafikverket, 

2010). 

För vintercyklister är avrinning viktig samt att vattnet har någonstans att ta vägen. 

Både lutningar och brunnar kan medföra att vattnet ansamlas på olämpliga platser 

vilket gör det mindre trevligt att cykla. Speciellt viktigt är det att brunnarna är väl 

underhållna så att de kan ta hand om smältvatten vintertid, annars kan det vara 

jobbigt att ta sig fram (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Enligt (Persson, 2017) är för stora tvärlutningar vintertid i många fall kopplade till att 

det inte går att snöröja på rätt sätt, att gc-vägen är för smal och att det av den 

anledningen bygger upp ett underlag av snö som lutar in mot vägbanan. 

Tvärlutningar är inte något som hon brukar fundera kring eftersom att kommunen 

idag bygger mellan 3-3,5 m breda gc-vägar. Det gör att snöröjningsfordonen kommer 

fram på ett bra sätt. 

Kurvradier 

Det ställs ett grundläggande krav på minst 5 m kurvradier på cykelbanor för att göra 

det möjligt för cyklister svänga utan att tappa balansen. (SKL och Trafikverket, 2010) 

5 m kurvradie är en utformning som är anpassad för hastigheter under 12 km/h för 

cyklister. Hastigheterna är i många fall högre, speciellt i huvudnätet för cykel och 

kräver andra dimensioner (Tabell 6) (CROW, 2017). 

Figur 6 Kurvradiens storlek för att anpassas till cyklisters hastigheter (CROW, 2017). 

Hastighet Radie 

12 km/h ≥ 5 m 

20 km/h ≥ 10 m 

30 km/h ≥ 20 m 

 

Kurvradier påverka cyklister negativt, speciellt på vintern. Det är större sannolikhet 

att däcken släpper från underlaget och det ökar ansträngningen hos cyklisten 

(Persson, 2017). Vintertid är risken för att halka med cykeln större än under 

sommaren (SKL och Trafikverket, 2010).  
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3.3. Vinterväghållning 

För att kunna skapa god framkomlighet och säkerhet längs vägarna under vintern 

utförs både snöröjning och halkbekämpning. Snöröjning innebär att man rensar gator 

samt gång- och cykelvägar från snö som fallit. Halkbekämpning utförs för att öka 

friktionen på underlaget och därmed minska risken för halka i trafiken. Det gäller 

såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik (Bohlin, 2011). Snöröjningen har störst 

betydelse för cyklistens framkomlighet medan halkbekämpningen är viktigast för 

cyklistens säkerhet (Niska, A, 2011). 

Den kommunala vinterväghållningen ansvarar för att tillgängligheten och 

framkomligheten längs vägarna är tillräckligt bra och inte begränsar människor till 

att hålla god hälsa (SKL och Trafikverket, 2010).   

Vid en undersökning av kommuninvånares syn på kommunaldrift svarade 10 % att 

man ville prioritera snöröjning av cykelvägar och gångvägar in mot centrum. 42 % 

tyckte att man skulle prioritera de större gatorna in mot centrum. 60 % var nöjda 

med den snöröjning och halkbekämpning som utförts under år 2016 (SKL, 2016). 

Från en intervju med 13 olika kommuner, visade det sig att de flesta ansåg att 

vinterväghållningen var den svåraste drift- och underhållsåtgärden för cykelvägar. 

Det var speciellt de växlande temperaturerna som var svåra att hantera, när 

underlaget växlar mellan att vara blött och mjukt till att bli hårt, spårigt och halt 

(Niska, A, 2006).  

Även (Ruumensaari, 2016) menar att det är speciellt svårt vid växlande temperatur 

och att blixthalka och blötslask är svårt att göra något åt när det väl fryser. Han säger 

samtidigt att standarden på cykelvägarna många gånger är bättre vid bra 

vinterväglag än under somrarna. Många underlag som är ojämna och dåliga 

sommartid är mycket bättre under bra vinterförhållanden för att snön jämnar ut 

underlaget.  

Cykelfält är svåra att underhålla då trafiken bidrar till att skräp och grus som finns 

på vägbanan ansamlas intill trottoarkant där cykelfältet ofta är placerat. Vintertid 

gäller samma sak, då är svårt att hålla cykelfält rena från snö och is. Det är också 

viktigt att det sker mer frekventa åtgärder för att hålla cykelfälten rena eftersom att 

cyklisterna är mer känsliga än bilisterna för ojämnheter och låg friktion. Däremot kan 

ofta renhållning av gatan och snöröjning utföras samtidigt eftersom att man kan 

använda samma utrustning som på körbanan (SKL och Trafikverket, 2010). 

De som cyklar mindre än en gång i veckan vintertid tyckte att snöröjning av gator in 

mot centrum var det viktigaste. Vintercyklister var mer angelägna att prioriteringen 

av gång- och cykelvägar var högst. Hälften av alla som cyklar vintertid tycker att 

vinterväghållningen inom de kommuner som deltog var bra eller mycket bra. 
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Från en undersökning som utfördes år 2000 visade resultatet att mer frekvent och 

tidigare snöröjning och halkbekämpning skulle förbättra vinterväghållningen. Det 

var även viktigt att inte lämna delar av ett cykelstråk oplogade. På det sättet skulle 

man kunna få högre kontinuitet och slippa ojämnheter längs stråken (Bergström & 

Magnusson, 2002). 

Enligt (Björling Francki & Ohls, 2016) är ett sammanhållet cykelnät som går att 

snöröja det viktigaste för vintercyklingen. Därför är kopplingen mellan stadsdelar 

och bostadsområden viktiga för att cyklister ska ledas in på prioriterade stråk och 

inte där snöröjningen har en lägre prioritering som vid bostadsgatorna. 

3.3.1. Snöröjning 

Idag utförs snöröjning framförallt med plogning. Det finns även exempel på där man 

använder borste eller snöslunga (Niska, A, 2011). 

Vid utformning bör, enligt trafikverket, en utredning om var snö ska kunna läggas 

och vad det kräver av utformningen utföras. Det ska även anges en minsta bredd 

som behövs för att kunna utföra snöröjningen läng gc-vägarna samt om de medger 

maskinell snöröjning utifrån hur de är utformade och vilka laster gc-vägen kan 

hantera (Trafikverket, 2015c).  

Det är viktigt att det finns en prioritering av snöröjningen vid olika omständigheter. 

En uppdelning av huvud- och lokalnät är ett sätt att prioritera snöröjning längs 

cykelnätet och att det längs de mest trafikerade stråken prioriteras i högre 

utsträckning än mindre centrala områden där flödena är lägre (SKL och Trafikverket, 

2010). 

Förutom en uppdelning i huvudnät och lokalnät är friliggande GC-vägar med få 

korsningspunkter en viktig del i att kunna utföra en effektiv och bra snöröjning. Det 

minskar även risken för att snörester från övrig snöröjning lämnas kvar där olika 

snöröjning annars möts. Idag uppstår problem längs villagator där det utförs olika 

typer av drift, en för gc-vägar och en för villagator, och det gör att gc-vägar som 

övergår till blandtrafik längs villagator med större sannolikhet har en sämre 

framkomlighet efter snöfall. När prioriterade cykelstråk snöröjs via villagator plogas 

en lika bred cykelbana som den längs de friliggande cykelvägarna. När personbilar 

och andra fordon sedan kör på villagatorna sprids den kvarliggande snön ut och 

kvaliteten längs cykelbanan försämras. (Ruumensaari, 2016) 
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3.3.2. Halkbekämpning 

Halkbekämpning delas ofta in i kemisk och mekaniska halkbekämpning. Vid 

mekaniska halkbekämpning används olika friktionsmaterial. Exempelvis kan 

antingen sand eller grus användas eller andra material med friktionshöjande 

egenskaper (Niska, A, 2011) 

Halka är orsaken till var tredje singelolycka för cykel (Trafikverket, 2014a). Därför är 

halkbekämpningen en viktig del i att minska olycksriskerna och öka tryggheten för 

cyklisterna. 

Sandning 

Sandning är den vanligaste mekaniska halkbekämpningen för cykelvägar (SKL och 

Trafikverket, 2010) Nackdelen med grus är att man under våren måste ta upp det 

som har använts under vintern. Grus orsakar också halt underlag och i dagsläget styr 

väderleken när det är möjligt att sopa upp det. När gruset ska sopas upp måste 

dygnsmedeltemperaturen vara över noll för att inte riskera återfrysning. Vid 

återfrysning kan underlaget bli glashalt och orsaka stora risker för halkolyckor. Det 

innebär också att det återigen behöver sandas och sedan sopas vilket är en onödig 

kostnad och det kräver en hel del resurser. Det har tidigare utförts tester med att 

sopa tidigare på våren men det har resulterat i att det krävts sandning igen 

(Ruumensaari, 2016). 

Varmsandning 

Principen för varmsandning är att få gruskorn att fästa på underlaget genom att 

fukta sanden med varmvatten. När gruset blandas med varmt vatten och sprids ut 

på vägbanan skapar det varma vattnet en fuktig film som gruset fryser fast i och 

bildar en mer beständig yta för att motverka halka. Metoden har tidigare testats i 

Norge och jämförts med vanlig sandning. Varmsandningen visade sig vara 

fördelaktig att använda på både snö- och isväglag. Effekten på underlaget var 

dubbelt så bra på snö och tre gånger så bra på is jämfört med vanlig sandning. 

Varmsandning kräver att underlaget är kallare än 0 °C för att vara effektivt och 

fungerar därför bäst och får längst varaktighet med långvariga kalla 

väderförhållanden på isigt underlag eller hårt packad snö. Varmsandningen bidrog 

även till lägre driftkostnader till följd av minskade resurser och sandförbrukning. 

Nackdelen var att utrustningen som förvarade och fördelade gruset krånglade på 

grund finkorniga grusmaterial hade en tendens att frys fast i maskinerna (Niska, A, 

2013). 
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Sopsaltning 

Denna metod utgår från att underlaget först sopas för att minimera snölagret på 

marken. Sedan används en saltlösning som fördelas över ytan som ska 

halkbekämpas. När saltet kommer i kontakt med vinterväglaget förändras vattnets 

fryspunkt vilket gör det möjligt för is- och/eller snölagret att smälta även om 

temperaturen är under 0°C. Om saltlösning skulle användas utan att man först tar 

bort eventuell snö, försämras saltets inverkan på underlaget (Niska, A, 2015b). 

Beroende på vilken temperatur det är utomhus kan olika koncentrationer av 

saltlösning användas. Ju högre koncentration av salt som saltlösningen innehåller 

desto bättre klarar saltet av att smälta snön vid längre temperaturer. Dock finns det 

en brytpunkt där saltlösningen inte klarar av att bearbeta underlaget på grund av för 

låga temperaturer. Det sker när temperaturen understiger - 21°C. Koncentrationen 

vid – 21 °C är 23 % (Niska, A, 2015b). 

I Luleå ser kommunen idag ingen anledning att använda sopsaltning. De låga 

temperaturförhållandena begränsar användningen av sopsaltningen och kräver att 

andra metoder kompletterar halkbekämpningen. Det betyder att vinsten med att inte 

behöva sanda försvinner. Dessutom klarar inte dagens sopsaltningsmaskiner att 

plocka upp gruset utan sopar det framför sig. Med oändliga tillgångar hade det 

kunna vara aktuellt att använda olika metoder men i dagsläget är kostnaderna 

begränsningen (Ruumensaari, 2016). I en diskussion med Anna Niska, som forskat 

om sopsaltning, förespråkades inte heller metoden i Luleå på grund av 

temperaturförhållandena (Ruumensaari, 2016). 
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4. Förutsättningar i Luleå 
Luleå ligger i sydöstra Norrbotten vid Luleälvens mynning till Östersjön, 13 mil från 

Haparanda och finska gränsen. Staden grundades år 1621 men flyttades senare år 

1649 närmare kustlinjen där den ligger idag. Invånarantalet inom Luleå kommun är 

ca 76 000 personer fördelad på en yta av 2110 km2 (Luleå kommun, 2016c). 

Landskapet i Luleå kännetecknas av få höjdskillnader och stadens utbredning är 

sammanhållen vilket ger goda förutsättningar för att cykla (Luleå kommun, 2016a).  

4.1. Klimat och klimatförändringar 

Norrbotten karakteriseras av korta somrar, bistra men soliga vintrar och en så kallad 

femte årstid mellan vinter och vår. Den femte årstiden kallas ”vårvintern” och är den 

tid då solen värmer på dagarna samtidigt som snötäcket ligger kvar (SMHI, 2017). 

Klimatet längs Norra norrlandskusten påverkas av närheten till havet och det är 

därför något varmare i de kustnära områdena. Luleå har idag en 

årsmedeltemperatur på ca 0-1,5 °C och en årsnederbörd på mellan 525-675 mm. 35-40 

% av årsnederbörden faller som snö och kommer i snitt upp i ett 70 cm djupt 

snötäcke (Länstyrelsen, 2017). 

I Luleå ligger snötäcket mellan 5-6 månader per år(bilaga10) utifrån SMHI:s 

referensperiod(1961-1990). Däremot kommer hostfrosten mycket tidigare och sista 

vårfrosten mycket senare (SMHI, 2017). Det göra att beroende av hur man väljer att 

definiera vinter för cyklister kan vintern vara väldigt lång. 

Utifrån SMHI:s referensperiod(år 1961 – 1990) förutses en klimatförändring som 

kommer att innebära högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintrar i Luleå. 

En förväntad temperaturökning kommer att vara större längs kusten än inlandet och 

påverka vintersäsongen mer än sommaren även om temperaturökningen kommer att 

vara ungefär densamma under hela året (Länstyrelsen, 2017). 

Tabell 3 Sammanställning av klimatfaktorers förväntade förändringar utifrån SMHI:s referensperiod, 1961-

1990, i jämförelse med 2021-2050 och 2069-2098. Sammanställningen är redigerad och tar upp klimatfaktorer 

kopplade till årstiden vinter (Länstyrelsen, 2017). 

Klimatfaktor Enhet 1961-1990 2021-2050 2069-2098 

Medeltemperatur år °C resp. Δ°C 0,0-1,5 2,0 - 3,5 4,5 - 7,0 

Medeltemp vinter °C resp. Δ°C – 12 till -10 3,0–4,5 6,5 till >7,0 

Antal dagar med snö Dygn resp. Δ dygn 150-175 – 5 till -35 <- 45 

Årsmedelnederbörd mm resp. Δ mm 525-675 45-90 105-150 

Medelnederbörd 

vinter 
mm resp. Δ mm 100-140 12-16 28-36 

Nollgenomgångar Dagar 86,9 83,5 77,7 
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4.2. Vinterstaden Luleå 

Luleå kan karaktäriseras som en vinterstad enligt(3.1.5). Klimatmässigt har man 

tillgång till snö och låga temperaturer(< 0°C) under fler månader varje år (SMHI, 

2017) Dessutom har Luleå endast 3 timmar solljus under den mörkaste tiden på året 

(Luleå kommun, 2017a). 

Vintertid har Luleå kommun tidigare år anordnat ett evenemang som heter Luleå on 

ice. Då bjöd kommun in till en öppen folkfest, ute på isen i centrum, för att njuta av 

vad vintern kan erbjuda. Under eventet var det möjligt att testa bland annat 

hundspann, curling, pimpelfiske och vintercykling. Enligt projektledaren är detta ett 

sätt att ta tillvara på vinter och visa vad Luleå har att erbjuda, han berättade att; 

”En av Luleås unika fördelar är möjligheten att ta sig ut på isen direkt från centrum. 

Med Luleå on ice vill vi lyfta Luleå som vinterstad och bjuda in till ett evenemang 

som visar alla spännande vinteraktiviteter som finns att göra här” (Luleå kommun, 

2017b) 

I Luleås framtidsvision, Luleå 2050, visar man att det finns en vilja att ta vara på den 

kontrast som säsongsvariationerna ger och att vinter inte ses som något negativt utan 

en tillgång. Det gör Luleå till ett exotiskt besöksmål (Luleå kommun, 2008) 

4.3. Politiska mål 

Idag har Luleå problem med luftkvaliteten som till stor del kommer från 

fordonsutsläpp. Enligt Luleå kommuns översiktsplan, Vision 2050, är ambitionen att 

öka andelen resor utan bil och minska utsläppen. År 2020 är målet att 50 % av alla 

resor och 80 % av alla resor kortare än 4 km ska göras med buss, cykel eller till fots 

(Luleå kommun, 2013). 

Med utgångspunkterna från översiktsplanen ställer Luleå kommuns cykelplan krav 

på att minst 20 % av alla resor och 30 % av alla resor kortare än 4 km inom 

kommunen görs med cykel innan år 2020 (Luleå kommun, 2016a). 

Varje år utför Cykelfrämjandet en undersökning för att mäta hur olika städer i 

Sverige arbetar för att utvecklas utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen kallas 

för ”Cykelfrämjandets Kommunvelometer” och startade år 2010. I cykelfrämjandets 

arbete betygsätts alla kommuner som väljer att vara med utifrån ett antal kriterier. 

Luleå har varit med varje år och har ständigt förbättrat sig som cykelstad och var 

enligt den senaste undersökningen näst bäst bland de mellanstora 

kommunerna(50 000 – 100 000 invånare) och femte bäst i hela Sverige 

(Cykelfrämjandet, 2017). 
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4.4. Cykelutveckling och cykelanvändning i Luleå 

I Luleå utförs var femte år en resvaneundersökning år 2000 var cykelanvändandet 

upp i 18 % av alla resor. Sedan dess har andelen cykelresor sjunkit och var 2010 

endast 10 % av alla resor (Luleå kommun, 2016b). Vid den senaste 

resvaneundersökningen i Luleå från år 2015 gjordes 14 % av alla resor och 26 % av 

alla resor kortare än 4 km med cykel inom Luleå kommun Det är en återgång från 

2010 och visar att cyklingen i Luleå de senaste åren ökar. För resor mellan bostad och 

skola/arbete stod cykel för 36 % av alla resor under sommaren jämfört med vintertid 

då samma siffra var 9 %. (Luleå kommun, 2016b). Sedan 2010 har 

cykelanvändningen ökat med 3 sommartid % och 1 % vintertid för pendlingsresor till 

och från skola/arbete (Luleå kommun, 2016b). 

Resultatet i Luleå är inte något som skiljer sig från den generella utvecklingen i 

Sverige. Sedan 90-talet har trenden varit negativ men under de senaste åren har det 

skett en liten återgång av cykelanvändningen(Figur 7) (Trafikanalys, 2015). 

 

Figur 7 Antal promenerade och cyklade km årligen (mellan 1995-2014) enligt en sammanställning av tidigare 

nationella resvaneundersökningar (Trafikanalys, 2015). Observera att inte alla år är medräknade till följd av ej 

statistiskt säkerställt data. 

Enligt Luleå kommuns resvaneundersökning är invånarna positivt inställda till att 

satsa på cykel. 66 % vill se mer satsningar på gång och cykel även om det skulle vara 

negativt för bilen och 17 % svarar att de inte vet vad deras uppfattning är. De som 

använder bil som det vanligaste färdsättet tycker till stor del att man ändå ska satsa 

mer på cykel. 25 % av de som vanligtvis kör bil tycker att man ska satsa mer på bil 

trots att det kan vara negativt för cykelutvecklingen. (Luleå kommun, 2016b).  
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Trots ständig utveckling och investeringar för cykel är men generellt sett mest 

missnöjd med cykelutveckling tillsammans med satsningar på bil (Luleå kommun, 

2016b). 

 

I Luleå är innehavet av en cykel 

stort, hela 90 % äger en cykel och 

2 % har ibland tillgång till en 

cykel. Utifrån ålder cyklar 

personer mellan 16-30 år och 45-

64 år mest (Luleå kommun, 

2016b). 

 

 

 

I jämförelse med större Svenska 

städer(50 000 - 200 000 invånare) 

och nationellt är andelen resor 

med cykel högre i Luleå (Luleå 

kommun, 2016b). 

 

 

 

4.5. Cykelnätets uppbyggnad 

I Luleå finns det ca 170 km kommunal cykelväg. (Luleå kommun, 2017c)Cykelnätet 

inom kommunen är uppdelat i ett huvud- och lokalnät där huvudnätet för 

cykel(Figur 8) ska vara högre prioriterat utifrån framkomlighet, genhet samt drift och 

underhåll (Luleå kommun, 2013). 

Inom huvudnätet finns det idag 6 stycken huvudstråk enligt kommunens 

cykelkarta(Figur 9). Längs huvudcykelstråken finns det en tydligare vägvisning för 

att leda cyklister till och från centrum från olika stadsdelar (Luleå kommun, 2017c). 
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Figur 8 Kommunalt huvudnät för cykel (bilaga 6) (Luleå kommun, 2013). 

 

 

Figur 9 Utsnitt från Luleå kommuns cykelkarta. Huvudstråk illustrerade i olika kulörer (bilaga 4) (Luleå 

kommun, 2017c). 
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Parkeringsnorm 

Enligt Luleå kommuns parkeringsnorm rekommenderas cykelparkeringar på 

maximalt 25 m gångavstånd från målpunkt. Gångavståndet räknas av den faktiska 

sträckan och inte fågelvägen (Luleå kommun, 2016d). 

Tabell 4 Parkeringstal för cykel (Luleå kommun, 2016d). 

Typ av målpunkt för parkering Cykelplatser per 1000 kvm BTA 

Flerbostadshus 25 st 

Studentbostäder 45 st 

Handel i stadsdelar och extern handel 10-15 st 

Handel i centrum 6 st 

Kontor 12 st 

 

4.6. Snöröjning och halkbekämpning 

Luleå kommun testade under vintern 2015/2016 att utföra snöröjning i ett tidigare 

skede vid ett snödjup på 2 cm istället för 4 cm. Resultatet var positivt och politikerna 

antog en ny servicedeklaration inför vintern 2016/2017. Det innebar att snöröjning 

påbörjas vid 2 cm på prioriterade stråk för gång och cykel(Bilaga 4), desamma gäller 

för prioriterade trafikleder för övriga fordon. (Ruumensaari, 2016). 

I och med att snöröjning går ut vid ett tidigare skede snöröjs det med jämnare 

mellanrum och det gör att gc-vägarna inte behöver skrapas lika ofta. Det medför att 

spårighet, som är följden av skrapning, inte uppkommer i lika stor utsträckning. 

Dessutom är gc-vägarna mer tacksamma, så länge det inte finns packad snö i 

underlaget håller det oftast väldigt bra (Ruumensaari, 2016). 

Prioriteringen av snöröjningen i Luleå tätort påbörjas vid ett snödjup mellan 2-12 cm 

nysnö, beroende på vilken typ och funktion gatan eller gc-vägen har. Snöröjningen 

påbörjas utifrån en bedömning av vilken tid på dagen det är, vad det är för väder och 

hur prognoserna ser ut (Luleå kommun, 2017d). Jourpersonal på 24 timmars skift 

bedömer utifrån körtester och väderprognoser när det är dags att påbörja snöröjning 

och halkbekämpning. Åtgärderna utförs om möjligt under natten eller efter avslutat 

snöfall, därför har kommunen en beredskap dygnet runt. (Ruumensaari, 2016) 

Arbetet med att återställa gatornas fulla funktion och tillgänglighet kan ta upp till 5 

dagar (Luleå kommun, 2017d).  
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Tabell 5 Startkriterier och åtgärdstider för snöröjning i Luleå (Luleå kommun, 2017d). 

Gatutyp Startkriterier snödjup Åtgärdstid 

Prioriterade gång- och cykelvägar 2 cm 4 timmar 

Övriga gång- och cykelnätet 4 cm 5 timmar 

Huvudgator med högre hastigheter 2-4 cm 4 timmar 

Huvudgator med lägre hastigheter 4-6 cm  6 timmar 

Bostadsgator 8-12 cm 11 timmar 

Enskilda vägar som kommunen sköter 7 cm 7 timmar 

 

Hantering av snö längs cykelnätet i Luleå sker i högutsträckning lokalt längs med gc-

vägarnas sträckning. Det är i centrum och längs bostadsgatorna som snön 

transporteras bort (Ruumensaari, 2016). 

Prioritering av snöröjning på gc-vägar styrs av Luleå kommuns plogkartor för gc-

vägar (Bilaga 4) och visar vilka sträckor som snöröjs och vad som snöröjs först. 

Bostadsgator ligger sist i prioriteringen av snöröjning. Cykelstråk som övergår till 

blandtrafik på bostadsgator fungerar sällan bra eftersom att det ligger kvar snö som 

bilar sprider ut på vägbanan även om snöröjning för cykel varit där (Ruumensaari, 

2016). 

Luleå kommun garanterar snöröjning men kan inte säga när man startar 

snöröjningen, det utgår ifrån vilket väder det är. Vid nederbörd snöröjer man 

exempelvis när det slutat snöa för att slippa köra flera gånger. Om det ser ut att snöa 

under en längre tid kör man fler turer under samma snöfall. Därför är det bra om 

människor själva söker information om temperatur och nederbörd för att besluta om 

man ska ta cykeln eller inte (Ruumensaari, 2016). Halkbekämpningen följer samma 

prioritering som snöröjningen och i Luleå används använder man sandning som 

halkbekämpning (Ruumensaari, 2016). 
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5. Beskrivning Kronandalen 

5.1. Stadsdelen Kronandalen 

Kronandalen är en framtida stadsdel som planeras 2 km nordost om Luleå 

centrum(Figur 10). Det pågår idag planeringen av området och detaljplanen är tänkt 

att vara antagen i juni 2017 (Luleå kommun, 2017e). 

Kronandalen planeras för att inrymma ca 2200 bostäder och med en stadsmässig 

karaktär samtidigt som det ställs höga krav på kopplingar till omgivande natur både 

inom och utanför stadsdelen (Luleå kommun, 2017e).  

Attraktivitet och hållbarhet eftersträvas och målet är att trafikmässigt främja gång, 

cykel och kollektivtrafik (Luleå kommun, 2017e). 

5.1.1. Bebyggelse och parkområden  

Inom området kommer detaljplanen att tillåta olika typer av flerbostadshus, radhus 

och lokaler för verksamheter, service samt parkeringshus(Figur 11). Lokaler för 

verksamheter och service ska i första hand ligga längs Huvudgatan och Lokalgata 

1(Figur 14) i bottenplan (Luleå kommun, 2017e). 

Figur 10 Kronandalens planområde i förhållande till Luleå centrum. 
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Figur 11 Illustration över hur stadsdelen skulle kunna se ut (bilaga 2) (Luleå kommun, 2016e). 

Figur 12 Gröna kopplingar mellan stadsdelen och 

kringliggande områden (Luleå kommun, 2017e). 

 

I planförslaget föreslås en grön struktur som sammanbinder Kronandalens 

kringliggande grönområden(Figur 12) med de nya parkstråket genom 

stadsdelen(Figur 13). 

 

  

Figur 13 Parkstråk inom stadsdelen i förhållande till 

naturen intill (Luleå kommun, 2016e). 
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Figur 14 Gatutyperna inom Kronandalen (Luleå kommun, 2016e) 

Figur 15 Gatusektion för huvudgata och lokalgata 1. Utsnitt från systemhandling: Luleå kommun 

5.1.2. Trafik  

Enligt Kvalitets- och gestaltningsprogrammet kommer Kronandalen att utformas 

med fem olika gatutyper(Figur 14) med tillhörande gatusektioner(Figur 15,16,17) och 

ska prioritera Gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik framför biltrafik. Låga hastigheter, 

separering av olika trafikslag, genomgående gång- och cykelbanor, upphöjda 

passager i korsningar och användning av gångfartsområden är exempel på lösningar 

som är tänkta att användas för att skapa en bra trafikmässig omgivning att leva och 

bo i. Hastighetsbegränsningarna inom Kronandalen kommer att vara 30 km/h längs 

alla gator förutom gångfartsområdena där gångfart gäller (Luleå kommun, 2017e). 
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Figur 17 Gatusektion för parkgata. Utsnitt från systemhandling: Luleå kommun  

 

 

 

 

  

Figur 16 Gatusektion för Lokalgata 2. Utsnitt från systemhandling: Luleå kommun 
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Kronandalen kommer att ha ett tätt nät av gång- och cykelvägar(Figur 18). 

Tillsammans med de olika gatutypernas utformning kommer cykelnätet att vara 

välintegrerat med stadsdelen (Luleå kommun, 2017e) 

 

Figur 18 Planerade gång- och cykelstråk inom och intill detaljplanen för Kronandalen (Luleå kommun, 2017e) 

5.1.3. Parkering 

All boendeparkering och verksamhetsparkering planeras i gemensamma 

parkeringshus eller underbyggda parkeringsgarage inom fastighetsmark för att 

undvika markparkering på öppna ytor. Besöksparkeringar kommer till viss del att 

finnas tillgängliga längs gatorna i from av parkeringsfickor och parkering. För 

personer med olika funktionsnedsättning kan markparkering inom kvartersmark 

förekomma samt parkering längs gata (Luleå kommun, 2017e). 

Cykelparkeringar och bilparkeringar inom kvartersmark ska lösas av 

fastighetsägarna och uppfylla de kommunala kraven enligt parkeringsnormen. 

Dessutom ska cykelparkeringarna utrustas med väderskydd och möjlighet till att 

låsa fast cykeln (Luleå kommun, 2017e). 

Kommunala cykelparkeringar med väderskydd planeras vid busshållplatser och 

intill torget vid stadsdelscentrum (Luleå kommun, 2017e). Övriga cykelparkeringar 

kommer att placeras ut där behovet uppstår i den takt stadsdelen utvecklas (Björling 

Francki & Ohls, 2016). 
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5.1.4. Drift och underhåll inom Kronandalen 

Enligt samrådshandlingarna var det från början planerat för att delvis lösa den lokala 

snöhanteringen via snöplatser inom kvartersmarken(Figur 19). Snöplatserna var 

tänkta för att avlasta hanteringen av snö och slippa transportera all snö bort från 

området (Luleå kommun, 2016e). 

  

Figur 19 Tidigare tänkta snöplatser inom området (Luleå kommun, 2016e). 

På grund av att inte alla kvartersgator kommer att vara allmänna och under 

kommunal drift kommer inte snöplatser att användas där kommunen inte är 

väghållare. Detta delvis på grund av att kostnaderna för drift och underhåll inom 

området redan är höga och därför har man valt att inte göra alla kvartersgator 

allmänna(bilaga 3). På grund av att inte alla kvartersgator inom området hålls 

allmänna kan inte heller kommunen säkerställa att gatorna kommer att sitta ihop och 

vara möjliga att passera genom (Luleå kommun, 2017e).  

Kostnaderna för drift och underhåll av området förväntas bli höga på grund av att 

den täta stadsstrukturen uppskattas likna kostnaderna för Luleå centrum per 

kvadratmeter. Dessutom har inte någon lösning för hantering av snö via ett större 

snöupplag inom Kronandalen lösts, men frågan kommer utredas för att slippa göra 

onödiga och kostsamma transporter av snö från Kronandalen och till större 

snödeponier (Luleå kommun, 2017e). 

 

 

  



52 

 

6. Vintercykling Kronandalen 

6.1. Resultat från intervjuer med tjänstepersoner på Luleå kommun 

Intervjuade tjänstepersoner: 

Annika Ohls  Planarkitekt, avdelning Stadsplanering 

Ida Persson   Trafikingenjör, avdelning Stadsplanering 

Kristina Björling Francki Landskapsarkitekt och projektledare för 

gestaltningsprogrammet för Kronandalen, 

avdelnings Stadsplanering. 

Patrik Ruumensaari Produktionsledare, avdelning Drift och Underhåll 

Organisatoriska aspekter 

Alla intervjuade tycker att planering med större hänsyn till vintercykling skulle vara 

gynnsamt för Luleå som stad. Speciellt gynnsamt tycker man att det skulle vara 

utifrån att:  

 Luleå strävar efter att bli en bättre cykelstad och därför bör planera mer för 

cykling vintertid än vad man gör idag. De förväntningar som människor 

kommer att ha på cykling kräver ett större fokus på vintercykling om Luleå 

ska bli en bra cykelstad som går bra att cykla i året om. 

 Luleå har problemen med luftkvaliteten i centrum, speciellt vintertid. Det ger 

skäl till att planera mer för cykling och därmed även vintercykling. 

 Det vinteranpassade anses fungera lika bra sommartid och det kan därför vara 

viktigt att planera utifrån ett vinterperspektiv. Planering utifrån ett 

vinterperspektiv anses till stor del handla om vilka utrymmen och bredder 

som tillåts att användas för drift och underhåll. Trots framtida 

klimatförändringar måste man utgå ifrån dagens perspektiv, därmed utgå 

från hur det ser ut vintertid om cyklingen ska fungera bra året om. 

 Vintern i Luleå är väldigt lång, snön ligger mellan 5-6 månader per år(bilaga 

10). Luleå kommuns trafikmätningar visar potential till att fler ska kunna 

vintercykla eftersom att resultatet skiljer sig ganska mycket mellan sommar 

och vinter. 

 Det inte ska vara skillnad på vilket transportslag man vill använda, det ska 

fungera vilket som. Däremot måste det finnas en förståelse för att det inte 

alltid är lika enkelt att ta sig fram. I vissa förhållanden kan det vara svårt att ta 

sig fram som cyklist och ibland även svårt för andra färdmedel. 

Olika professioner inom kommunen har i arbetet med Kronandalen inte haft samma 

syn på planering kopplat till vinter och vinterväghållning. Man har inte nått samsyn 

när det kommer till utformning kopplat till drift och underhåll både 
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funktionsmässigt men även kostnadsmässigt. En del har ansett att de estetiska 

kvaliteterna är av väldigt stor vikt för området och att man ska vara beredd att ta 

kostnaden och det extra arbetet som kommer att krävas. Från ett annat perspektiv ser 

man problem med att det är många aspekter som inte motiverar kostnaderna och 

prioriteringarna som liknar det som finns i övriga Luleå. 

De intervjuade tycker att samarbetet mellan planering och drift skulle kunna fungera 

bättre. I vissa fall känner en del att man nästan arbetat emot varandra istället för med 

varandra. Även om de intervjuade i grunden har olika prioriteringar utifrån sin 

profession tycker man att dialogen mellan planering och drift skulle kunna vara 

bättre. 

Det är viktigt att samarbetet fungerar mellan planering och drift samt att det 

kommunen bygger, redan från planeringsskedet, är anpassat till vinterväghållning. 

Speciellt när det gäller hantering av snö. Där skulle man kunna jobba mer 

tillsammans. Samtidigt är det viktigt att dela med sig av sina erfarenheter och 

återföra kunskapen inom organisationen både när det går bra och mindre bra 

(Persson, 2017). 

Vintercykling nämns sällan vid planering. Kommunen försöker att hitta lösningar 

som fungerar året om, men vintercykling pratar man inte enskilt om. Cykling 

används nästan alltid som ett samlat begrepp och man skiljer inte på sommarcykling 

och vintercykling (Persson, 2017). 

Det saknas idag ett planeringsunderlag för hur cykelvägarna och den fysiska 

utformningen bör se ut för att anpassas till vintercykling. Det är något som skulle 

vara bra att kunna kolla på när man planerar (Persson, 2017). 

Utformningen av Kronandalen 

Ur ett drift- och underhållsperspektiv har man minskat antal allmänna gator som 

kommunen måste sköta om. Alla gator, även de som planeras på kvartersmark, var 

från början tänkt att vara allmänna och under kommunal drift men det skulle 

innebära för höga kostnader. Driftkostnaden på Kronandalen kommer att vara 

nästan lika hög som i Luleå centrum per längdmeter och mycket högre än ett 

villaområde. Man anser att en tätare bebyggelse bör tillåta en dyrare driftkostnad 

eftersom att det får plats fler människor på liten yta (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Gångstigar uppe på Lulsundsberget och inom området som inte anläggs som gc-väg 

enligt detaljplan kommer inte att vinterväghållas eller utrustas med belysning. Det är 

både på grund av för stora lutningar som inte går att snöröja men även för att 

området redan kommer att ha en hög drift -och underhållskostnad. Sommartid går 

dessa stigar att användas av cyklister (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Den täta nätstrukturen som Kronandalen planeras för kommer att kosta mycket 

pengar att sköta. Ambitionen att skapa ett fint och attraktivt område genom att 

använda många olika material försvårar för drift- och underhåll och ökar 
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kostnaderna. Även om det är mer estetiskt tilltalande att använda olika material har 

exempelvis plattor en tendens att vara mer halkiga och de rör lättare på sig. Det 

påverkar användningen och underhållet samt att kostnaderna blir större. Däremot 

behöver det inte vara asfalt överallt (Ruumensaari, 2016).  

Utifrån ett driftperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv skulle det bästa vara att 

lägga en bredare gc-bana på 3-4 m i asfalt och separera med vägmålning. 

Plattsättning är mycket dyrare och kräver betydligt mer underhåll. Separering av 

gående och cyklister vintertid är svårare och kräver egentligen ett förändrat beteende 

(Ruumensaari, 2016). 

Gatusektionerna på Kronandalen har en tydlig uppdelning av trafikslagen vilket 

anses vara bra. Vintertid kan det däremot bli svårt att se skillnaden mellan ytorna 

(Persson, 2017). Utifrån ett vintercykelperspektiv anser man inte att det finns några 

fördelar att separera fotgängare och cyklister när uppdelningen ändå inte syns om 

ytorna separeras med linje eller olika beläggning (Persson, 2017) (Ruumensaari, 

2016). Däremot tror man att människor följer separeringen vintertid om det vet hur 

det fungerar sommartid. Därför är det viktigt att man informerar om hur 

Kronandalen kommer att fungera om man vill att det ska fungera bra (Ruumensaari, 

2016) (Persson, 2017). Enligt (Ruumensaari, 2016) skapar en fysisk separering oftast 

ett hinder vintertid istället för att förtydliga och är i många fall inget alternativ. 

Pollare eller höjdskillnader begränsar driften och höjdskillnaderna kan vara en 

säkerhetsrisk.  

Vintercykling tror man kommer att ha förutsättningar att fungera bra på 

Kronandalen förutsatt att alla gator byggs och att man får de gena stråken. Området 

har planerats med en tät nätstruktur för att säkerställa hög framkomlighet för gång 

och cykel genom området. Eftersom att det finns verksamheter som först måste 

flyttas innan det går att bygga färdigt alla gator går det idag inte att säga hur 

området kommer att fungera, allt beror på om det byggs (Björling Francki & Ohls, 

2016). 

I första hand kommer anslutningen från gc-vägen vid Bensbyvägen och 

Kronbacksvägen att vara viktiga för cyklister. I ett senare skede kommer även 

Krondalsvägen att vara viktig, men den byggs först när delar av verksamheterna 

som ligger där idag har flyttats (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Svängradier och lutningar har man inte tänkt jättemycket på vid planering av 

Kronandalen. Det är främst högre hastigheter som gör att man inte kan stanna lika 

snabbt och snäva kurvor kan i vissa fall vara bra för att få ner hastigheterna och 

minska konflikter mellan olika trafikanter (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Parkeringar 

Cykelparkeringar inom Kronandalen kommer delvis att lösas av kommunen och 

delvis av byggherrarna. Boendeparkeringar ska lösas inom den egna fastigheten och 
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helst i bottenvåningen med direktanslutning till gatan, vilket kommunen försöker få 

byggherrarna att göra. ”Från dörr till dörr” är något som ska genomsyra projektet, 

det ska vara enkelt att använda andra färdmedel än bilen. Cykelparkeringar i 

parkeringshusen anses få en lägre prioritering av byggherrarna eftersom att 

boendeparkeringar på kvartersmark ska lösa behovet för de boende med högst 25 

gångavstånd till cykelparkering (Björling Francki & Ohls, 2016).  

Kommunala cykelparkeringar utrustade med väderskydd kommer i första hand att 

placeras vid torget i stadsdelens centrum och vid de två busshållplatserna inom 

området. Enklare cykelparkeringar kommer sedan att placeras ut på många platser 

där det kommer att finnas ett behov, men utan väderskydd (Björling Francki & Ohls, 

2016).  

Bra cykelparkeringar anses vara en förutsättning för att fler ska vilja använda cykel 

vintertid. Det saknas idag en bra utformning för en driftanpassad och väderskyddad 

cykelparkering som används inom kommunen. Det är något som skulle behövas, en 

utformning som är enhetlig och som kan användas på många platser (Persson, 2017). 

Det har förts diskussioner i samband med att det på interna möten funnits olika syn 

på gatuparkeringars existerande på Kronandalen. Detta i samband med att man 

tillsammans studerat de pågående planerna för Kronandalen. Gatuparkeringarna för 

bilar har ansetts kunna användas för planteringar eller cykelställ och snöupplag 

vintertid, istället för att anläggas som gatuparkering. Något man inte är helt överens 

om (Persson, 2017). 

Gatuparkeringarna för bil har minskat i antal sedan tidigare men kommer att 

prioriteras i delar av området för att tillgodose besöksparkeringar intill butiker och 

restauranger. Detta för att inte behöva leta upp platser i parkeringshus. Ett minskat 

bilberoende anses vara viktigt men att det får ske i den takt människor väljer att 

ändra sina vanor, då först anses gatuparkeringarna kunna bytas ut mot andra 

användbara ytor. ”Det är ju ändå stad vi bygger”. Däremot anses ytorna mellan 

trädraderna som möjliga för cykelställ och snöupplag (Björling Francki & Ohls, 2016).  

Vinterväghållning 

Inom Kronandalen ska alla allmänna gator och gc-vägar snöröjas och halkbekämpas 

och det anses därför viktigt att vinterväghållningen får de utrymme som krävs för att 

kunna utföra ett bra arbete (Björling Francki & Ohls, 2016).  

För att lyckas med en bra snöröjning anses möjligheterna att göra en snökarm eller 

lägga snö vid ett snöupplag avgörande (Ruumensaari, 2016). Han anser vidare att en 

av bristerna som finns i planeringen av Kronandalen är hur hanteringen av snö ska 

lösas. Mindre snömängder kan hanteras längs gatorna men större snöfall kräver att 

snön kan läggas på tillfälliga upplag i närheten. Än så länge finns det inga lösningar 

för att kunna hantera stora snömängder på Kronandalen och det kan komma att 

skapa många onödiga transporter av snö ut från området. 
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Snöplatserna som var tänkta från början har plockats bort. Frågan har inte 

prioriterats tillräckligt högt i projektet och den lokala hanteringen av snö måste lösas 

inom området för att slippa frakta snö till Porsön några kilometer bort. Det är något 

som kommer att behöva lösas i ett senare skede (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Genomgående och upphöjda cykelbanor på Kronandalen är goda lösningar för 

cyklisterna och bra för de som snöröjer. Problemet med dessa kan vara att 

anslutande trafik släpper snömodd från fordon vid passering och det kan skapa ett 

spårigt och ojämnt underlag när det packas av trafiken. I dessa fall fungerar 

halkbekämpningen betydligt sämre eftersom gruset lägger sig i botten mellan 

fårorna. Den här typen av lösning kräver mer underhåll men är bättre för cykelflödet 

(Ruumensaari, 2016). 

Längs de allmänna gatorna kan snö från körbanan läggas i mittzonen som finns på 

de flesta gator. Snön som ligger på de genomgående cykelbanorna kan inte hanteras 

lokalt så länge det saknas snöupplag inom Kronandalen. Det finns möjligheter att 

lägga snö på delar av cykelbanan och sedan plocka upp snön någon dag senare. 

Separering mellan cyklister och fotgängare kan då upphöra under upp till 3 dagar 

innan man hunnit frakta bort snön. Ett alternativ skulle vara att placera snö längs 

trädraderna eller ytorna för gatuparkering intill cykelbanorna. (Ruumensaari, 2016)  

För att kommunen ska kunna skapa cykelvänliga vägar vintertid anses en tydlig 

prioritering av vinterväghållning vara väldigt viktigt. Beroende av vilken typ av gata 

som avses att användas kan prioriteringen av vinterväghållning skilja sig åt (Persson, 

2017).  

En som bor längs en gata med lägre prioritering av snöröjning kan tänkas acceptera 

att gå med cykeln en kortare sträcka om den vet att det är plogat längre fram. Därför 

kan information om hur området kommer prioriteras vara av stor vikt för cyklisterna 

(Persson, 2017) (Björling Francki & Ohls, 2016). 

Vintercykling på Kronandalen 

Kronandalen har goda förutsättningar för att fungera bra för cyklister. Utmaningarna 

är att lösa vinterväghållningen och att se till att cykelnätet blir sammanhängande 

även vintertid. Enligt (Persson, 2017) kommer framkomligheten vara begränsad 

genom området innan alla vägar byggts klart men i slutändan blir det nog bra. 

Enligt (Ruumensaari, 2016) kommer det även att vara en utmaning att upprätthålla 

de förväntningar som kommer att finnas från de som flyttar in i den framtida 

stadsdelen. Det fina på sommaren kommer att vara svårt att få till på ett bra sätt 

vintertid utifrån den budget och de resurser som finns i dagsläget. Några dagar efter 

snöfall kommer det eventuellt att ligga kvar snö längs gatorna. Utmaningen kommer 

därför att vara att skapa snöupplag i anslutning till plogningen för att snöröjningen 

ska gå att utföras effektivt och på ett bra sätt (Ruumensaari, 2016).  
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Parkeringsmöjligheterna kommer att vara en avgörande aspekt för hur enkelt och 

smidigt det går att använda cykel som fordon, speciellt vintertid. Fastighetsägarna 

kommer att lösa all cykelparkering för boende inom området och kommunen ställer 

höga krav på att de redovisar parkeringslösningar för cykel, helst inomhus i 

bostaden, och åtminstone utrustat med väderskydd på korta avstånd från bostaden 

(Björling Francki & Ohls, 2016). 

En annan utmaning för Kronandalen anses vara de topografiska höjdskillnaderna. 

Trots topografin kommer det finnas möjlighet att välja vägar upp som har mindre 

lutning, speciellt från den norra entrén till området (Persson, 2017). 
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6.2. Resultat och analys av Kronandalen utifrån ett 

vintercykelperspektiv 

Resultatet av inventeringen av Kronandalen utgår ifrån tabelldokumentet för inventeringen 

av Kronandalen (bilaga 7-9). 

6.2.1. Vintercykling i planerna för Kronandalen 

Enligt planerna för Kronandalen ska cykel få en hög prioritering som trafikslag. Det 

syns inte tydligt att det finns en utformning som är anpassad för vintercykling i 

planerna för Kronandalen och vintercykling nämns inte heller i dokumenten. 

Däremot skriver man om snöröjning längs gc-vägar vilket ingår i den generella 

planeringen av gc-vägar i Luleå och inte specifikt för vintercyklingen. I dokumenten 

nämns andra vinteraktiviteter som till exempel längdskidåkning och skridskobana 

men inte vintercykling. 

6.2.2. Generella aspekter för god cykelutformning 

Eftersom vintercykling inte nämns i planerna nämns inte heller aspekter kopplade 

till kontinuitet, genhet, säkerhet, attraktivitet och komfort specifikt för vintercykling. 

Däremot visar resultatet och analysen av Kronandalen att alla aspekter har goda 

förutsättningar för att fungera relativt bra så länge man löser snöröjning. 

6.2.3. Cykelnätets uppbyggnad 

Cykelnätet på Kronandalen kommer att bestå av gångstigar, gc-vägar, 

gångbanor/cykelbanor och cykel i blandtrafik. Den täta strukturen skapar ett 

sammanhängande nät av cykelinfrastruktur som sammanbinder stadsdelens delar 

med de fyra huvudinfarterna(Figur 20). Från den södra och västra infarten till 

området ansluter Kronandalen till det övriga cykelnätet i Luleå och sammankopplar 

Kronandalen med Luleå centrum. 
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Figur 20 Det totala gång- och cykelnätet på Kronandalen. Blå linjer anger gång- och cykelnätet på 

Kronandalen som ansluter till huvudnätet för cykel som är markerat med mörkblå linjer. Plangränsen utritad i 

svart. Illustrationsunderlag: Luleå kommun. 
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Cykelnätet vintertid 

Stora delar av cykelnätet inom Kronandalen kommer enligt detaljplanen att anläggas 

som cykelväg, antingen i gata, intill gata eller som friliggande gc-väg(bilaga 3). Alla 

gc-vägar och cykelbanor inom området kommer att vinterväghållas samt alla 

allmänna gator. Det stråk som anges som stig(bilaga 3) enligt detaljplanen kommer 

inte att underhållas vintertid(Figur 21).  

Detta ger goda förutsättningar för vintercykling inom Kronandalen förutsatt att 

snöröjning och halkbekämpning utförs. 

 

Figur 21 Röda linjerna är stigar enligt detaljplanen och kommer inte underhållas vintertid. De blåa linjerna är 

alla ytor som kommer att underhållas vintertid av kommunen. Illustrationsunderlag: Luleå kommun. 
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Cykelnätets hierarki 

Det är oklart vilken prioritering Kronandalen kommer att ha utifrån 

vinterväghållning eftersom att Kronandalen i dagsläget inte ligger inom huvudnätet 

för cykel enligt översiktsplanen(bilaga 3). I planerna för kronandalen tar man inte 

heller upp vilken prioritering som kommer att gälla för snöröjning av cykelvägarna. 

Däremot kommer det att finnas ett huvudstråk för cykel längs huvudgatan och 

Lokalgata 1 vilket gör att en eventuell prioritering med största sannolikhet kommer 

att finnas längs de gatorna (Figur 22), där Lokalgata 1 kompletterar huvudgatans 

sträckning eftersom att huvudgatan byggs i ett senare skede (Björling Francki & 

Ohls, 2016). Prioriteringen av vinterväghållning inom Kronandalen kommer att 

påverka hur väl de som har för avsikt att cykla inom stadsdelen kommer att kunna 

göra det vintertid. 

Om Kronandalen får en lägre prioritering vid vinterväghållning kommer många 

cykelvägar att snöröjas först vid 4 cm snömängder. Dessutom hamnar i så fall 

Kronandalen under en senare prioritering även för halkbekämpningen eftersom att 

den följer samma prioritering som snöröjningen. 

 

 

Figur 22 Huvudstråk(mörkblå linjer) och övriga stråk(ljusblå linjer) för cykel inom Kronandalen. 

Illustrationsunderlag: Luleå kommun. 
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Figur 23 Cykelnätet uppdelad i typ av utformning.  

Illustrationsunderlag: Luleå kommun. 

Typ av fysisk utformning för cykel  

 Huvudgatan och lokalgata 1 kommer att ha enkelriktade och separerade 

cykelbanor genom området(Figur 23). 

 Lokalgata 2 kommer att dela utrymme med cyklister och kommer därför att 

ha cykel i blandtrafik med separering av fotgängare(Figur 23).  

 Parkgatan kommer att utformas med separerad gc-väg.  

 Gångfartsgatan och gångfartsområden på kvartersmark kommer att ha 

blandtrafik för alla trafikslag(Figur 23). 

 

Längs de gator där cykel delar utrymme med biltrafiken kan det vara mindre trevligt 

att cykla. Detta på grund av att ojämnheter till följd av spårighet från biltrafiken och 

den vingelmånen som cyklister behöver är svårare att tillgodose. Längs övriga gator 

är cykel separerad från biltrafiken. Det gynnar cyklisterna eftersom att vinterväglaget 

inte kommer att påverkas av andra fordon och skapa ojämnheter på samma sätt som 

biltrafiken gör annars kan göra. 

 



63 

 

Topografi och lutningar 

Kronandalen ligger högre jämfört med anslutande områden och cykelbanorna inom 

området har anpassats till topografin och klarar till stor del kraven på tillgänglighet 

inom stadsdelen (Björling Francki & Ohls, 2016). En del av anslutningsvägen från 

Bensbyvägen har bedömts bidra med något större lutningar och där finns det en 

alternativ gc-väg, med lägre lutning, längs Bensbyvägen och som ansluter till 

området vid den norra entrén. Det finns även en anslutningsväg söderifrån som 

kommer att ha större lutningar där en kommande cykelväg genom skogen kommer 

att vara en alternativ väg upp till Kronandalen. Vintercyklingen kommer att 

påverkas negativt av den topografiska höjdskillnaden eftersom att det generellt sett 

är mer ansträngande och omotiverat för cyklister att cykla i uppförsbackar. Vintertid 

tillkommer dessutom den negativa påverkan som vinterväglaget har på cyklisten i 

form av halka, spårighet och ökat motstånd på grund av att cykeln går trögare vilket 

har en påverkan både uppför och utför. Framförallt kan även vintercykling i 

nedförsbackar vara en större säkerhetsrisk eftersom att det är svårare att stanna med 

cykeln. Om det dessutom är många som använder cykelstråken finns det även en 

risk att underlaget blir mer halkigt till följd av att snön packas och blir hal, speciellt 

när snön är blötare (Persson, 2017). 

 

Figur 24 Röda linjer är sträckor med större lutningar. Orangea linjer är stråk för alternativ väg upp till 

Kronandalen med mindre lutning. 
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Korsningar och passager 

Huvudstråket för cykel ligger längsefter huvudgata och Lokalgata 1. De separerade 

cykelbanorna är genomgående och upphöjda i alla korsningar förutom genom 

cirkulationsplatsen vid södra infarten. Förutom den genomgående överfarterna 

kommer det även att finnas upphöjda passager tvärs över huvudgatan och lokalgata 

1 där det finns viktiga anslutningar till parkerna samt nedsänkta passager med 

nedsänkt kantsten för övriga passager(Figur 25). De genomgående och upphöjda 

cykelpassagerna gynnar cyklister eftersom att de har företräde längs cykelbanan. Det 

ökar samtidigt säkerheten eftersom att bilarna begränsas till en lägre hastighet, 

speciellt i korsningarna. Utformningen med genomgående och upphöjda cykelbanor 

är även gynnsamma för att kunna utföra en effektiv och bra vinterväghållning. 

Problem kan förekomma på de upphöjda överfarterna när snö och is släpper från 

fordon som passerar, framförallt hos större fordon (Ruumensaari, 2016). 

Enkelriktningen längs de genomgående cykelbanorna kommer att ställa krav på att 

cyklister byter sida vid ändrad färdriktning och göra att passagerna längs 

huvudgatan och lokalgata 1 är extra viktiga om cyklisterna ska känna motivation till 

att byta sida. 

 

Figur 25 Passager på Kronandalen. Visar hur vanliga passager(orangea) och upphöjda överfarter(Gröna) är 

fördelade i stadsdelen. De upphöjda cykelbanorna är genomgående i korsningarna. 
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Kurvradier 

Inom Kronandalen finns det inga kurvradier som ser ut att kunna vara för snäva för 

cyklister. De genomgående cykelbanorna kommer att ha radier som är större än 5 m 

längs med cykelbanornas sträckning och även i korsningar.  

I korsningen mellan Huvudgata och Lokalgata 1 visar bygghandlingarna hur de 

genomgående cykelbanorna placerats i ytterkant närmast körbanan och att det ger en 

större svängradie(Figur 26). Det minskar risken för att halkolyckor ska inträffa och 

det ger cyklisten möjlighet att hålla en hastighet som inte gör att cyklisten måste 

stanna. 

 

Figur 26 Kurvradie i korsning mellan huvudgata och lokalgata 1. Bygghandling: Luleå kommun. 

Den exakta placeringen av gc-stråken genom stadsdelsparken kommer att 

bestämmas i ett senare skede när parken projekteras (Luleå kommun, 2016e). 

Anpassningen till stora kurvradier är positivt för att upplevelsen av genhet och 

komfort genom stadsdelen ska bli så hög som möjligt. Vintertid minskar riskerna för 

att halka om kurvradierna är större vilket ökar säkerheten. 

Bebyggelse 

Byggnader inom Kronandalen kommer att ha genomgående entréer som knyter de 

centrala parkområdena till gaturummen för att minska otryggheten och öka 

tillgängligheten genom området. Längs de flesta delarna av cykelnätet inom 

Kronandalen kommer cykelvägarna att ligga intill bebyggelse vilket ökar tryggheten 

av att vistas i området, speciellt när det är mörkt ute vintertid.  

Belysning 

Alla gc-vägar ska belysas enligt Luleå kommuns cykelplan och det betyder att det är 

lika stor del som snöröjs och halkbekämpas vintertid(Figur 21)(Luleå kommun, 

2016a). Belysning kommer även att installeras i parken i form av konstinstallationer 
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(Björling Francki & Ohls, 2016). Vintertid betyder det att säkerheten och tryggheten 

inom området kommer att gynnas eftersom att cyklister är beroende av att kunna se 

underlaget och att mörkret ökar otryggheten hos många människor. 

Bredder på cykelbanor 

De genomgående och enkelriktade cykelbanorna längs huvudgata och lokalgata 1 

kommer vara 1,17 m breda i ena riktningen och 1,46 m breda i den andra riktningen 

(Figur 28). Den ena sidan uppfyller inte dagens rekommenderade minsta krav för 

små flöden på enkelriktade cykelbanor vilket kommer att påverka cyklister vintertid 

eftersom att underlaget gör det mer ansträngande att cykla.  

Längs Parkgata kommer en 3 m bred cykelbana att läggas vilket är de mått som 

Luleå kommun brukar försöka bygga på gc-vägar för att de ska vara möjliga att 

snöröja. 

Cykelparkeringar 

Cykelparkeringar ska anordnas så nära bostaden som möjligt inom varje fastighet 

och utrustas med väderskydd samt möjlighet till att låsa fast cykeln. Kravet är att 

lösa boendeparkering högst 25 m från bostad. Vid busshållsplatser och vid centrum 

kommer Luleå kommun att placera ut cykelparkeringar med väderskydd. Sedan 

kommer vanliga cykelställ att placeras ut på lämpliga platser. I arbetet med 

detaljplanen har kommunen ställt krav på byggherrarna att visa upp hur det 

kommer att lösa parkeringar för cykel med krav på att de minst ska vara utrustade 

med väderskydd. 

För vintercyklister kommer parkeringsmöjligheterna att vara viktiga för att 

underlätta användandet och även minska den negativa påverkan som cyklister 

upplever till följd av lägre temperaturer och nederbörd. Dessutom är tillgängligheten 

till cykeln viktig. Är cykeln översnöad är det inte lika motiverat att använda den. 

Markbeläggning 

Alla gc-vägar och cykelbanorna inom Kronandalen kommer att asfalteras. 

Körbanorna kommer också att anläggas med asfalt vilket är positivt för möjlighet och 

kostnader för drift och underhåll att kunna utföra en god vinterväghållning. Det är 

dessutom bra utifrån att asfalt har en högre friktion än många andra material. 

Snöplatser 

Eftersom att snöplatserna inte längre finns med i planerna för Kronandalen kan inte 

den lokala snöhanteringen inom området garanteras. 
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Figur 27 Huvudgata och Lokalgata 1 på Kronandalen. 

Illustrationsunderlag: Luleå kommun. 

6.3. Analys av tre olika gatusektioner 

6.3.1. Huvudgata och Lokalgata 1 

Den sektion används på två av gatorna 

som tillsammans bygger upp 

huvudstråket för cyklister på 

Kronandalen. Cykelbanorna är speciellt 

viktiga för cyklister när det kommer till 

framkomlighet och tillgänglighet inom 

och genom området. Huvudgata och 

lokalgata 1 innehåller genomgående, 

separerade och enkelriktade cykelbanor 

som är upphöjda i korsningarna och ger 

cyklister hög framkomlighet för att ta sig 

genom stadsdelen på ett smidigt sätt.  

Byggnader ligger intill gatusektionen på den största delen av sträckningen vilket 

innebär att det inte finns mycket ytor vid sidan av sektionen. Cykelbanornas 

separering kommer vintertid att vara svår att tydliggöra och kräver att människor 

vet hur området kommer att användas. 

Vinterväghållning 

Gatusektionen kommer ur ett driftperspektiv att vara svår att snöröja på grund av att 

det finns begränsade ytor att placera snö. Snöröjning behöver antingen plats att göra 

karm i gatumiljö eller lasta av snö i närheten på ett snöupplag. Snöröjningen längs 

körbanan har möjlighet att placera snö i gatans mittzon. Mittzonen har inte kapacitet 

för större snömängder och klarar inte av att hantera snö från cykelbana och 

gångbana. Så länge inte kommunen löser lokala snöupplag inom Kronandalen 

kommer snö att behöva placeras i gatusektionen, antingen i en smal karm på delar av 

cykelbanan eller om man kommer överens om att använda ytorna för gatuparkering 

och grönyta för att tillfälligt placera snö. De smala cykelbanorna är beroende av att 

de hålls rena och att snöröjningen fungerar för att de ska vara användbara vintertid. 

De enkelriktade cykelbanorna är väldigt smala jämfört med rekommenderade 

bredder för enkelriktade cykelbanor och kommer inte att vara möjliga att använda 

om snö placeras som karm längs med cykelbana. Då får cyklisterna dela utrymme 

med fotgängare under någon dag innan snöröjningen hunnit ta bort det. 

Cykelbanorna avskiljs från körbanan med kantsten och där ställs det krav på att 

snöröjningen tydliggör kantstenen samtidigt som kantstenen bör vara tillräckligt hög 

för att även synas vintertid. 
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Figur 28 Gatusektion för Huvudgata och Lokalgata 1.  

Systemhandling: Luleå kommun. 
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Figur 29 Parkgata på Kronandalen. 

Illustrationsunderlag: Luleå kommun. 

6.3.2. Parkgata 

Den här gatuutformningen kopplar 

bostäderna som ligger uppe på 

Lulsundsberget med övriga stadsdelens 

mer centrala delar. Den skapar även en 

länk mellan anslutningen till områdets 

östra infart där förskola och skola finna 

placerad idag. Gatusektionen innehåller 

en bredare gc-väg på ena sidan och 

sträcker sig till stora delar intill områden 

utan intilliggande byggnader. 

 

Vinterväghållning 

Utformningen av gatusektionen möjliggör en enkel snöröjning av gc-vägen eftersom 

att snön kan hanteras lokalt på intilliggande grönytor. Gc-vägen längs parkgatan 

kommer att vara 3 m bred och är avskild med kantsten från körbanan och skapar 

förutsättningar för att separeringen från biltrafik fungerar även under vintern. Det är 

viktigt att kantstenen är tillräckligt tydlig och att den snöröjs vintertid för att 

bilisterna ska kunna se skillnaden mellan gc-väg och körbana. Därför bör kantstenen 

vara tillräckligt hög för att inte skapa tveksamheter vid vinterväglag. 

 

Figur 30 Gatusektion parkgata  

Systemhandling: Luleå kommun. 
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6.3.3. Lokalgata 2 

Den tredje sektionen är en lokalgata med 

bostäder längs efter gatans sträckning. 

Cykel och bil delar utrymme och är 

separerade från fotgängare med trottoar. 

 

Vinterväghållning 

Vid snöröjning kommer snö att i första 

hand placeras i mittzon om inget lokalt 

snöupplag kommer att finnas tillgängligt 

i närheten. Vintertid är det negativt att 

cyklister delar utrymme med bilar 

samtidigt som det finns parkerade bilar 

intill körbanan. Dessutom kan man anta 

att snöröjningen är anpassad till biltrafiken eftersom cyklisten delar utrymmet i 

körbanan. Cyklisten kommer möjligen att påverkas av att bilar gör underlaget 

spårigt vid vinterväglag eftersom att ytorna delas mellan fordonen. En bättre lösning 

för cyklister vintertid hade varit att dela utrymme med fotgängare. 

 

Figur 32 Gatusektion lokalgata 2 . 

Systemhandling: Luleå kommun. 

Figur 31 Lokalgata 2 på Kronandalen. 

Illustrationsunderlag: Luleå kommun. 
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7. Diskussion 
Litteraturstudie 

Vintercykling är ett relativt outforskat ämne inom stadsplanering och informationen 

som eftersökts för arbetet har inte varit strukturerad. Därför har litteraturstudien i 

sig varit en omfattande och viktig del i arbetet för att söka reda på den forskning som 

finns och för att sortera och dela in kunskapen på ett strukturerat sätt. 

Litteraturstudien var avgörande för att kunna belysa ämnet vintercykling eftersom 

att det även finns få praktiska exempel där stadens utformning är anpassad till 

vintercykling. Det gäller både Sverige och internationellt.  

Det saknas idag vinteranpassade underlag för cykelplanering i Sverige och världen. 

Trafikverkets handböcker och planeringsunderlag som exempelvis VGU, vägar- och 

gators utformning, skulle kunna innehålla mer information som stödjer 

cykelplanering vintertid. Även om vinteraspekter nämns i vissa dokument finns det 

mycket som inte beaktas och den information som finns är inte heller sammanställd. 

Det innebär både att det är svårt att hitta information och svårt att tillämpa den 

praktiskt vid planering. Organisationen Winter Cycling Federation har som mål att 

ta fram bra underlag för planering av vintercykling, vilket skulle vara intressant att 

jämföra med denna studie med. 

Ser man det utifrån ett annat perspektiv anser jag att det finns mycket praktisk 

kunskap hos många vintercyklister som är mycket värd att sammanställa. Eftersom 

att det i Luleå och även i andra svenska städer finns många cyklister som cyklar 

vintertid tror jag att det också finns en viktig målgrupp som skulle kunna dela med 

sig av sin erfarenhet och sina önskemål om förbättringar. För det här arbetet har den 

praktiska erfarenheten från de intervjuade tjänstepersonerna som vintercyklar varit 

ett väldigt bra bidrag till att öka förståelsen för många viktiga aspekter för 

vintercyklingen. 

Intervju och fallstudie 

För arbetet har intervjuerna varit viktiga för att skapa en bra grund till ämnet 

vintercykling tillsammans med den sökta litteraturen, speciellt eftersom att det inte 

funnits ett tillräckligt brett teoretiskt underlag för ämnet. Intervjuerna var även 

viktiga för att i fallstudien kunna analysera det valda området utifrån ett 

vintercykelperspektiv. Intervjuerna gav en inblick i hur cykelplanering kopplat till 

vinter praktiskt hanteras idag och vilka förutsättningar det finns för att planera mer 

utifrån ett vintercykelperspektiv.  

Resultatet av intervjuerna visar att det finns goda kunskaper om vintercykling inom 

Luleå kommun trots att det i dagsläget inte finns mycket vetenskaplig grund för 

ämnet eller underlag att ta hjälp av vid planering. Jag anser att en stor del av deras 
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kunskaper om vintercykling beror av att flera av de intervjuade cyklar vintertid eller 

kommer i kontakt med vintercykling via drift och underhåll. Därför anser jag också 

att man har goda förutsättningar för att prata mer vintercykling i sitt arbete och på 

det sättet utveckla Luleå som en cykelstad året om. 

Fallstudien var viktig för att få en inblick i hur vintercykling tillämpas praktiskt även 

om det inte finns bra underlag för hur man planerar för det idag. Det var även viktigt 

för att få se hur det fungerar vid planering, speciellt gällande kommunikation och 

samarbete. Svårigheterna med att göra en fallstudie var att studera ett pågående 

arbete. Under examensarbetet uppdaterades och förnyades planerna och underlagen 

för Kronandalen vilket påverkade mitt förhållningssätt till dokumenten, speciellt om 

det visade sig att väsentliga ändringar gjorts. 

Litteraturstudien tillsammans med intervjuerna gjorde det möjligt att skapa en 

kunskapssammanställning för ämnet vintercykling. Det är en sammanställning av 

tidigare forskning kring vintercykling och jag anser att det är ett värdefullt bidrag till 

fortsatt forskning inom ämnet. Detta på grund av att det inte finns någon liknande 

studie sedan tidigare. 

Vintercykling 

Idag finns det väldigt få eller inga studier där man har tagit hänsyn till vintercykling 

och anpassat den fysiska utformningen av en plats till vintercykling. Däremot visar 

många studier att vinterväghållning, där snöröjning och halkbekämpning är 

inräknat, är den viktigaste aspekten för vintercyklister. 

Det finns exempel på städer utanför Sverige där man anser sig vara väldigt bra på 

vintercykling. Uleåborg i norra Finland har ansetts vara en av världens bästa 

cykelstäder vintertid, men på grund av att det inte funnits tillgängligt material på 

engelska eller svenska att ta del av, har en jämförelse inte varit möjlig. Troligtvis 

beror det av att deras arbete inte publiceras på andra språk eller att det inte 

publiceras för allmän åtkomst. Jag anser att det finns bra erfarenheter och kunskaper 

på andra platser som skulle kunna vara värdefulla att ta del av och jämföra sig med. 

Detta speciellt med tanke på att de kan ha helt andra sätt att planera för och hantera 

vintercykling och vinterväghållning. 

Jag tror att en anledning till att ämnet vintercykling är relativt outforskat, när det 

gäller underlag för att planera, beror av att det till viss del inte varit lika modernt att 

cykla som det är nu. Även om det totala cyklandet i Sverige inte har den positiva 

utvecklingen som man skulle kunna tro, har cykeln fått en tydligare plats i samhället. 

Idag är det många städer som strävar efter att vara bra cykelstäder och samtidigt 

finns det även en stor medvetenhet om både hälsa och hållbarhet, en hälso- och 
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hållbarhetstrend. Jag tänker att trenden har bidragit till att fler människor väljer att 

cykla även om man inte gör det varje dag. 

En annan aspekt är att det finns ganska få platser som har vinter i den 

utsträckningen att det är motiverat att utforma och bygga städerna utifrån ett 

vinterperspektiv. På platser där det är vinter en betydande del av året tänker jag att 

det är mer intressant att bedriva forskning om vintercykling. Samtidigt ska det finnas 

ett behov och en vilja att studera ämnet och det kanske inte har funnits tidigare. 

När det gäller vintercykling tänker jag att det automatiskt funnits och kanske 

fortfarande finns, ett motstånd eller en förutfattad mening mot att vintercykla. En 

rädsla för att man exempelvis ska ramla, halka eller göra illa sig på andra sätt. Jag 

tänker själv när man var barn, då ställde man alltid in cykeln inför vintern och det 

var förbjudet att cykla innan snön försvunnit. Idag finns det bra utrustning som gör 

det säkert att cykla och jag tror att det behövs en förändrad attityd till vintercykling 

både hos vuxna och barn. I Luleå har man dessutom högst prioritering för 

vinterväghållning längs gång- och cykelvägarna vilket skapar bra förutsättningar för 

att fortsätta cykla året om. Däremot tror jag att man måste vara tydlig med vilka 

förväntningar man kan ha som medborgare. Det kanske inte är enklast att cykla 

direkt efter ett snöfall eller just när temperaturen stigit över noll grader samt att 

vinterväghållningen tar tid även om den är högt prioriterad. Den informationen tror 

jag är viktig att vara tydlig med, annars är det en risk att den enskilda individen 

ställer sig negativ till att cykla vintertid. 

Vintercykling på Kronandalen 

Det är svårt att planera med anpassning för vintercykling när det inte finns 

planeringsunderlag eller handböcker som hjälpmedel. Fallstudien av Kronandalen 

visar att stadsdelen planeras med höga ambitioner för att skapa en tät och 

välintegrerad stadsdel där fotgängare och cyklister ska ha goda möjligheter att röra 

sig inom stadsdelen. I det här arbetet har prioriteringen av vinterväghållning längs 

den täta strukturen för gång- och cykel på Kronandalen varit svår att bedöma. Man 

har i planerna inte angett huvud- och lokalnät för cykel och inte heller redovisat 

någon prioritering utifrån drift och underhåll. Det är möjligtvis svårt när en stor 

detaljplan inte säkerställer att all infrastruktur byggs samt att exploateringen 

kommer att pågå under många år framöver. Fördelen med att se en tänkt prioritering 

vid färdigställande skulle kunna vara att driftaspekter inte underprioriteras av den 

estetiska utformningen, vilket jag tycker att det delvis gör på Kronandalen idag. Drift 

och underhåll tycker jag skulle kunna få ta större plats i planeringsunderlagen för att 

integreras bättre i det slutliga resultatet och därmed även skapa förståelse hos 

utomstående, både som kunnig och okunnig inom stadsbyggnadsprocessen. 

Vinterväghållningen påverkar alla typer av trafikslag men gående och cyklister 
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påverkas i mycket högre grad och därför är vinterväghållningen än viktigare i en 

stadsdel som ska prioritera oskyddade trafikanter. Därför hade det varit intressant 

om det fanns en tänkt planering av hur området effektivt skulle kunna hantera 

driftaspekter, speciellt i Luleå som har en lång vinter. 

På platser där vi har längre perioder av vinter kan mycket pengar sparas genom 

effektiva och driftanpassade lösningar, däremot måste det finnas en balans mellan 

det estetiska och det funktionella. Att anlägga asfaltsytor för att prioritera 

vinterväghållning är en enkel lösning men den är inte tilltalande. Utformningen av 

Kronandalen har utifrån ett användarperspektiv som vintercyklist möjligheter att 

fungera bra förutsatt att vinterväghållning, framförallt snöröjning, får det utrymme 

som behövs. Det ska bli spännande att jämföra detta arbete med den framtida 

stadsdelen och se hur det kommer att fungera. 

Vad är idag svårigheterna och motståndet till att planera för vintercykling? 

Det är framförallt allt enklare att motivera en byggnad eller en park som kan vara 

estetiskt tilltalande och skapa ett mervärde i gaturummet, jämfört med en 

driftanpassad gatuutformning som i många fall kan anses byggas på bekostnad av 

utseendet om den ska fylla en väldigt bra funktion. Detta eftersom att en 

asfaltsbelagd yta anses vara enklast att underhålla och i förlängningen mest 

ekonomisk att investera i. Motsättningen tror jag dels ligger i att det inte finns 

underlag som skapar argumenten för vad som är bra för vintercykling och på så sätt 

visar på hur viktigt det är att vinterväghållning går att utföra på ett bra sätt och vad 

vi kan vinna på att planera smartare. Och dels att det behövs ett tydligare och tätare 

samarbete mellan olika professioner för att kunna skapa kostnadseffektiva och ändå 

fina områden som anpassar sig till vintercykling och vinterväghållning, i alla fall 

inom Luleå kommun. 

Det är dessutom enkelt att säga att bättre vinterväghållning är lösningen för att få fler 

att vintercykla och för att skapa en bra vintercykelstad. Vinterväghållningen har 

såklart en väldigt viktig roll och är högst avgörande för att det ska vara möjligt för 

människor att cykla längs gatorna vintertid, men det finns även andra aspekter som 

är viktiga att arbeta med. 

En bra vintercykelstad tycker jag ska ta tillvara på de möjligheter som finns med att 

vintercykla och att aktivt arbeta med att få fler att göra det. Att lyckas få människor 

att testa och eventuellt förändra sitt beteende och samtidigt se till att prioritera 

vinterväghållning i planering och utförande, tror jag är den viktigaste aspekten idag 

för att få fler att vintercykla. Det man också kan fundera kring är om det endast är 

utformningen av vår infrastruktur som skulle kunna göras bättre. Jag tror även att 

det är en politisk fråga vad gäller fördelningar av ekonomiska medel. Bygger vi 
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områden som vi vet kommer att vara kostsamma är det viktigt att det också politiskt 

finns en förankring i att det behövs en högre prioritering ekonomiskt. 

Vidare hoppas jag att det i framtiden skapas bra underlag som kan hjälpa till vid 

planering för bättre vintercykling, det finns många fördelar både för den enskilda 

personen och för samhället. 
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8. Slutsats 
Vad är en vintercykelstad? 

Det är en utmaning idag att nämna vintercykelstad som ett begrepp eftersom att det 

finns lite forskning och praktiska exempel av vintercykling. Därför går det inte riktigt 

att säga vad en vintercykelstad är. Däremot finns det aspekter som bör uppfyllas för 

att stödja vintercykling, exempelvis; 

 Att cykelnätet bör vara uppdelat i ett huvudnät och ett lokalnät för att 

förenkla och förtydliga prioritering av vinterväghållning. Det måste även 

finnas en prioritering av drift- och underhållsåtgärder längs gång- och 

cykelvägar vintertid, som skiljer sig från den standard som används på 

bilvägar. Därmed krävs anpassad utrustning som klarar av att utföra 

vinterväghållning på det sätt som gynnar cyklister. Dessutom bör 

halkbekämpningen också anpassas till cykelvägarna för att stödja cyklisters 

säkerhet. 

 Att man informerar om vinterväghållning för att skapa en bättre förståelse för 

hur det fungerar. Det är exempelvis viktigt att förklara hur lång tid det tar och 

i vilken utsträckning det är möjligt att snöröja. Uppdaterad information om 

när det är snöröjt och halkbekämpat skulle vara en möjlighet för att minska 

eventuella irritationer vid ihållande snöfall eller halka. Det ger även 

möjligheten för invånare att kunna ifrågasätta kvaliteten om det inte utförs på 

rätt sätt eller inte alls. 

 Att man visar att det är möjligt att vintercykla och vilka fördelar de finns för 

samhället. Det är viktigt att belysa positiva hälsoeffekter, att det är 

miljömässigt hållbart samt att det är ekonomiskt för utövaren. Rätt utrusning 

är även den viktig för att göra cyklingen säkrare och behagligare. 

 Att vinterväghållningen bör utföras på lämpliga tider på dagen som stödjer 

cyklister som ska ta sig till och från skola eller arbetsplats. 

 Undvika att skapa en infrastruktur som är dyr att underhålla. Det ska vara 

ekonomiskt försvarbart utifrån ett drift– och underhållsperspektiv och därför 

måste det finnas en rimlighet i det man planerar. Detta kräver god 

kommunikation och förståelse för kostnaderna av vinterväghållning. 

 Vintercykling bör nämnas mer i planeringsdokument för att ta hänsyn till 

viktiga aspekter tidigt i projekten och för att fler än de som arbetar med 

stadsplanering ska kunna ta del av informationen. 
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Vilken typ av fysisk utformning gynnar vintercykling? 

Det är även svårt att svara på vilken typ av utformning som gynnar vintercykling i 

och med att vintercykling inte är beaktat inom forskning och i de planeringsunderlag 

som används idag. Vintercykling behöver däremot en infrastruktur som tillåter god 

möjlighet till att utföra vinterväghållning eftersom att det är den viktigaste faktorn 

för vintercykling. Dessutom bör cykelnätet även uppfylla de aspekter som är viktiga 

för cykling under barmarksäsongen och ställer därför krav på: 

 Att det i grunden finns ett sammanhängande cykelvägnät som går att snöröja 

och halkbekämpa och att drift och underhåll faktiskt utförs. 

 Att kurvradier är anpassade till vinterväghållning och att de är tillräckligt 

stora för att cyklister ska kunna cykla utan att behöva stanna eller vara rädd 

för att ramla. Grus, snö och is ökar risken för olyckor och är extra viktiga att 

hantera speciellt i snäva kurvor. 

 Att lutningar längs med cykelbanan inte är för branta och för långa eftersom 

att cyklisten använder muskelkraft för att ta sig fram och vintertid har ett 

större motstånd mot vinterväglaget. Speciellt om de dessutom använder 

dubbdäck. Tvärlutningar får inte heller vara för stora så att cykelbanan lutar 

in mot vägbanan. Där är det viktigt att vinterväghållningen går att utföra på 

rätt sätt och att den faktiskt utförs. 

 Att cykelbanor håller tillräcklig bredd för att snöröjningsfordonen ska kunna 

ha möjlighet att utföra bra snöröjning och att risken för stora tvärlutningar in 

mot vägbanan minimeras. 

 Att det finns plats för att hantera snö lokalt för att inte behöva frakta bort snö 

eller använda delar av cykelbanan som snöupplag. 

 Att cykelparkeringar i så stor utsträckning som möjlighet, utifrån det behov 

som finns, utrustas med väderskydd samt möjlighet till att låsa fast cykeln. 

Cykelparkeringar med väderskydd ska dessutom vara möjliga att snöröja och 

placerade på ett sätt som också gynnar snöröjningens möjlighet att ta sig fram. 

 Att belysning prioriteras längs cykelvägar som snöröjs för att cyklister som 

väljer att cykla vintertid ska kunna göra det på ett säkert och tryggt sätt. 

 

Det saknas mycket forskning kring vintercykling kopplat till den fysiska 

utformningen och därför är det svårt att säga hur den fysiska utformningen idag 

påverkar vintercyklandet. Vinterväghållningen är en förutsättning för att det ska 

vara motiverat för människor att cykla och därför måste utformning av 

cykelinfrastruktur anpassas till att vara driftvänlig året om. Att planera utifrån ett 

vintercykelperspektiv är inte något negativt för en stad som har vinter. Den 

utformning som fungerar vintertid fungerar lika bra på sommaren. Däremot bör en 
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anpassning till vintercykling inte automatiskt innebära en försämring av de estetiska 

kvaliteterna. 

Genom att skapa goda förutsättningar för vintercykling ger man fler chansen att 

välja cykel som transportmedel året om. Det spelar stor roll hur kommuner väljer att 

informera och påverka sina medborgare. Många tror att det inte går men när de väl 

provar att cykla vintertid visar det sig att det går väldigt bra. Vintercykling är 

dessutom bra utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom att fler människor 

håller god hälsa året om. Dessutom gynnar det miljön genom minskade utsläpp från 

biltrafiken och minskat trafikbuller. 

Samarbetet mellan planering och drift är avgörande för att kunna skapa en bra 

utformning för cyklister vintertid. Ett cykelvägnät som håller god funktion, som är 

ekonomiskt försvarbar ur ett drift- och underhållsperspektiv och som samtidigt 

tillåts vara fin ur ett estetiskt perspektiv är en utmaning. Om vintercykling ska få ett 

större genomslag i den fysiska planeringen och kunna vara en bidragande del i att 

minska skillnaden mellan andelen sommar- och vintercyklister behöver 

vintercykling nämnas i större utsträckning än vad det gör idag. 

Förslag på fortsatt forskning 

 Studera vilken inverkan uppdaterad information om vinterväghållning har på 

valet av att cykla vintertid 

 Undersöka vad det är som gör att sommarcyklister inte fortsätter att cykla 

vintertid och vad som skulle förändra deras inställning till att cykla vintertid. 

 Jämförande studier med olika städer i vinterklimat för att se på vilket sätt man 

anpassar sig till vinter ur ett cykelperspektiv. En sådan studie skulle kunna 

utföras med svenska eller internationella vinterstäder. 

 Kan de samhällsekonomiska vinsterna med ett ökat vintercyklande vara 

motiv för att prioritera mer pengar till vinterväghållning av cykelvägar 

och/eller till att subventionera dubbdäck till vintercyklister? 

 Vilken påverkan har eldrivna cyklar på framtidens cykelanvändning vintertid 

och skapas det andra behov och krav med en ökad användning av elcyklar? 

 Kan driftanpassade lösningar för vintercykling göras estetiskt tilltalande till 

rimliga kostnader? 
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Bilaga 1 Intervjuguider 

Intervjuguide, landskap och detaljplanering 

Intervju med landskapsarkitekt och planarkitekt på Luleå kommun 

Vintercykling 

 Luleå kommun arbetar för att bli en bättre cykelstad, på vilka sätt kommer vintercykling 

in ert arbete? 

 Vilka är svårigheterna med att hantera vinteraspekten när det kommer till 

cykelplanering? 

 Skulle planering utifrån ett vintercykelperspektiv vara gynnsamt för Luleå? 

 Hur tror ni att man skulle kunna få fler att använda cykel vintertid? 

Fallstudie Kronandalen 

Till frågor om Kronandalen kommer material från samrådshandlingar att användas för att förenkla 

och förtydliga vad som avses med planerna. 

 Vilka förutsättningar har Kronandalen utifrån ett vintercykelperspektiv? 

 I den trafikanalys som genoförts för Kronandalen tar biltrafik ett stort fokus. Har man 

gjort någon trafikanalys eller utredning kring cykeltrafik för Kronandalen? 

 Vilka tror ni är utmaningarna med att skapa bra förutsättningar för att vintercykla inom 

området? 

 Hur stor del av Kronandalens gång- och cykelvägar kommer att underhållas vintertid? 

 Hur kommer separerade gång- och cykelvägar att snöröjas? 

 Det finns planer på lokala snöupplag för snöhantering lokalt. Hur kommer det att 

fungera? 

 I vilken utsträckning tar man hänsyn till svängradier och lutningar för cykel? 

 Hur stor del av cykelvägarna kommer att belysas? 

 Vad är tanken med en prioritering av gatuparkeringar längs huvud- och lokalgata på 

Kronandalen? 

 Vad ser ni för utmaningar med att hitta bra lösningar för cykelparkering vintertid? 

 Hur tror ni att vintercykling kommer att fungera på Kronandalen? 
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Intervjuguide, drift och underhåll. 

Intervju med produktionsledare på Luleå kommun. 

Vinterväghållning 

 Luleå kommun arbetar för att bli en bättre cykelstad, på vilka sätt kommer vintercykling 

in ert arbete? 

 Hur utförs snöröjning inom Luleå kommuns tätort idag? 

 Vilka halkbekämpningsmetoder används på cykelvägarna idag i Luleå? 

 Finns det andra sätt att halkbekämpa som skulle göra vinterväghållningen på cykelvägar 

bättre och effektivare? 

 Vilka krav ställer ni på vinterväghållning av cykelvägar idag? 

 Hur löser man vinterväghållning där cykelväg övergår till blandtrafik? 

 Vilken typ av fysisk utformning gynnar drift och underhåll av GC-banor? 

 Vad är utmaningarna med att hålla ett bra vinterväglag på cykelvägar? 

 Har valet av ytmaterial någon påverkan på snöröjningen och halkbekämpningen? 

 Vägmarkeringar och linjer syns inte på vintern, vad gör man åt det? 

 Vad är din uppfattning om cykelparkeringars funktion vintertid? 

 Vad får ni för synpunkter från medborgare när det gäller vintercykling? 

 Informeras cyklister idag om möjligheterna och riskerna som finns med att vintercykla 

utifrån vad kommunen utför för drift- och underhåll längs cykelvägarna? 

Fallstudie Kronandalen 

Till frågor om Kronandalen kommer material från samrådshandlingar att användas för att förenkla 

och förtydliga vad som avses med planerna. 

 Hur skiljer sig vinterväghållning av ett gångfartsområde jämfört med en gata med 

trottoarer? 

 Hur kommer separerade gång- och cykelvägar att snöröjas? 

 Är det möjligt att på ett tydligt sätt skilja gående och cyklister åt på en trottoar med 

separerad gång- och cykelbana? 

 Påverkar upphöjda cykelpassager drift och underhåll av cykelbanor under vintern? 

 Det finns planer på lokala snöupplag för snöhantering lokalt. Hur kommer det att 

fungera? 

 Hur skulle gatusektionerna på Kronandalen utformas för att få så bra vinterväghållning 

som möjligt? 

 Vilka tror du är utmaningarna med att skapa bra förutsättningar för att vintercykla inom 

Kronandalen? 
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Intervjuguide, trafikplanering 

Intervju med trafikingenjör på Luleå kommun. 

Vintercykling 

 Luleå kommun arbetar för att bli en bättre cykelstad, på vilka sätt kommer vintercykling 

in ert arbete? 

 Vilka är svårigheterna med att hantera vinteraspekten när det kommer till 

cykelplanering? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på vid utformning av cykelvägar vintertid? 

 Har valet av ytmaterial någon påverkan för cyklisten vid vintercykling? 

 I vilken utsträckning tar man hänsyn till svängradier och lutningar för vintercykling när 

man planerar? 

 Vad är din uppfattning om cykelparkeringars funktion vintertid? 

 Vad tror du är det svåra med att vintercykla? 

 Vad får ni för synpunkter från medborgare när det gäller vintercykling? 

 Informeras cyklister idag om möjligheterna och riskerna som finns med att vintercykla? 

 Hur tycker du att man skulle kunna arbeta för att få fler att använda cykel vintertid? 

 Skulle planering utifrån ett vintercykelperspektiv vara gynnsamt för Luleå? 

 I hur stor utsträckning separerar Luleå kommun cyklister och gående idag? 

 

Fallstudie Kronandalen 

Till frågor om Kronandalen kommer material från samrådshandlingar att diskuteras utifrån 

ett trafikperspektiv. 

 Vilka förutsättningar har Kronandalen utifrån ett vintercykelperspektiv? 

 Vad tycker du om gatusektionerna på Kronandalen utifrån ett vinterperspektiv? 

 Vad är tanken med en prioritering av gatuparkeringar längs huvud- och lokalgata på 

Kronandalen? 

 Vad ser du för utmaningar med att hitta bra lösningar för cykelparkeringar vintertid? 

 Vilka anser du är utmaningarna med att skapa bra förutsättningar för att vintercykla 

inom Kronandalen? 

 Hur tror du att vintercykling kommer att fungera på Kronandalen? 
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Bilaga 2 Illustration Kronandalen 

 

Illustration: Luleå kommun 
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Illustration: Luleå kommun 

Bilaga 3 Detaljplan Kronandalen 
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Utsnitt från plogkartan från (Luleå kommun, 2017d). 

Bilaga 4 Utsnitt från plogkarta för gång- och cykelvägar i Luleå   
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Utsnitt ur cykelkartan (Luleå kommun, 2017c) 

Bilaga 5 Utsnitt från cykelkartan i Luleå 
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 Utsnitt från Program F, Vision 2050 (Luleå kommun, 2013) 

Bilaga 6 Kommunalt huvudnät för cykel enligt översiktsplanen 
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Bilaga 7 Inventeringstabell del 1 
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Bilaga 8 Inventeringstabell del 2 
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Bilaga 9 Inventeringstabell del 3 
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Antal dagar med snötäcke (SMHI, 2017). 

Bilaga 10 Antal dagar med snötäcke 

  


