
 

RAPPORT 

 KUNSKAPSÖVERSYN INOM 

CYKELFRÅGOR 

 
 

 

 

2015-10-13 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbY1rTmv8gCFYcWLAodfGUEjQ&url=http://www.ljusdal.se/invanare/skolautbildning/jamforskolor.4.7fae6f0a132fada317e80001424.html&psig=AFQjCNFl8rWDHZ4RcgIDG3i1MyQkrNLQ1g&ust=1444837807896909


 

 

 
G:\Avd tillväxt & samhällsbyggnad\Sluten\020 Sektion IF - sluten\Intra-gruppen\FoU-
transportsystemet\Projekt beslutade\583519_Kunskapsöversyn 
cykelfrågor_Emma\151008_Rapport Kunskapsöversyn Cykelfrågor.docx 

2015-10-13 

 

 

Uppdrag 259497, Kunskapsöversyn inom cykelfrågor, Dnr 14/6911.  

Titel på rapport: Kunskapsöversyn inom cykelfrågor 

Status: Rapport 

Datum: 2015-10-13 

Medverkande  

Beställare: SKL 

Kontaktperson: Emma Bonnevier 

Styrgrupp:  

 

Jenny Palmqvist, Trafikverket 

Lovisa Blomer, Örebro kommun 

Katarina Bergström, Umeå kommun 

Ida Paunonen, SKL 

Emma Bonnevier, SKL 

Konsult: Tyréns AB 

Uppdragsansvarig: Lisa Sakshaug, Tyréns 

Handläggare: Emma Holgersson, Tyréns 

Kvalitetsgranskare: Kristina Glitterstam, Tyréns 

  

 

 

 

 

 

Tyréns AB 

Lilla Torget 3 

441 30 Alingsås 

 

Tel: 010 452 20 00   

www.tyrens.se 

 

Säte: Stockholm 

Org.Nr: 556194-7986 
 
 
 
 

http://www.tyrens.se/


 

  

 
Uppdrag: 259497 Kunskapsöversyn inom cykelfrågor, Dnr 14/6911. 2015-10-13 

Beställare: SKL International AB  
 
G:\Avd tillväxt & samhällsbyggnad\Sluten\020 Sektion IF - sluten\Intra-gruppen\FoU-transportsystemet\Projekt beslutade\583519_Kunskapsöversyn 

cykelfrågor_Emma\151008_Rapport Kunskapsöversyn Cykelfrågor.docx 

3(41) 

Sammanfattning 

Under senare år har det tagits fram många skrifter som behandlar olika delar av cykeltrafiken 
och dess utmaningar. Många av oss som arbetar inom cykelområdet upplever att det kvarstår 
en hel del frågor samtidigt som mycket behandlas i den mängd skrifter, handböcker och 
rapporter som finns. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har identifierat behovet av en 
samlad översyn av vad som framställts inom området och var luckorna finns.  

Syftet är att generera en samlad bild av de handböcker och andra skrifter som finns att tillgå för 
kommuner som behöver stöd i cykelfrågor. Syftet är också att presentera vägen framåt, det vill 
säga vilka delar av cykelområdet som bör prioriteras i framtida projekt och hur de kompletterar 
befintligt material. 

Kunskapsöversynen har bestått av en genomgång av 87 olika handböcker och rapporter från 
Boverket, SKL, Trafikverket, VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut), ett urval från 
universitet och högskolor samt några rapporter av allmänt intresse från ett fåtal kommuner. 
Utifrån den genomgångna litteraturen samt en workshop med projektets styrgrupp har 
kunskapsbrister identifierats. 

Kunskapsöversynen visar att det finns mycket information om cykelfrågan ur olika perspektiv 
men att kunskapen bitvis är spretig och svårtillgänglig. Kommunerna i nätverket Svenska 
cykelstäder fick frågan vilka handböcker och rapporter de använder och de flesta använder i 
stort sett bara GCM-handboken och VGU. Detta ställer stora krav på vilken information som 
finns i dessa handböcker och att informationen är uppdaterad och relevant. En av de viktigaste 
slutsatserna i detta projekt är att framför allt GCM-handboken bör uppdateras. I det arbetet kan 
man överväga om en bok är det lämpligaste formatet eller om det istället ska vara en sökbar 
databas. 

Det har också framgått tydligt att cykelområdet utvecklas mycket med nya typer av infrastruktur, 
bland annat i form av supercykelvägar, och nya fordon såsom elcyklar och lådcyklar. Dessutom 
ska andelen cykeltrafik öka enligt både nationella och i många fall regionala och kommunala 
mål. Planerings- och utformningsråd behöver anpassas till den nya situationen, men troligtvis är 
vi fortfarande bara i början av en förändring av cykelområdet. Detta ställer krav på framsynta 
råd och en kontinuerlig satsning på att ta fram ny kunskap samt att utvärdera hur det fungerar i 
praktiken.  

Studien visar också att bristerna inom cykelområdet bara till viss del beror på kunskapsbrist. 
Många gånger finns kunskapen men den används inte. Det beror troligtvis på en rad olika 
saker; att kunskapen inte är tillräckligt lättillgänglig, att kultur och attityder samt brist på 
effektsamband gör att cykelfrågan inte tas på tillräckligt stort allvar, att resurser saknas, att 
cykelfrågan prioriteras ned då man kommer till konkreta projekt etc. Liknande slutsatser drogs i 
skriften Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till forskning, utveckling 
och innovation som togs fram med Trafikverket som uppdragsgivare (Spolander, 2013). Där 
konstateras att cykeltrafikens andel av resorna inte ökar trots målen om ökning. Infrastrukturen 
är avgörande för en ökad och säkrare cykling men investeringarna går trots det till 
motortrafiken. Vidare konstateras att detta inte beror på kunskapsbrister utan på problem i 
beslutsprocesser, prioriteringar och implementeringar.   

Ytterligare en viktig aspekt som framkom under workshopen med styrgruppen är behovet av 
samverkan mellan kommunala, regionala och nationella aktörer. Några kommuner efterfrågar 
ett tydligare samband mellan de nationella målen och vad som kan göras på kommunal nivå. 
En tydligare roll för de regionala aktörerna skulle också kunna ge en mer sammanhängande 
cykelinfrastruktur i hela landet. 

I vissa fall saknas det nationella riktlinjer för hur exempelvis cykelräkningar ska genomföras så 
att informationen blir jämförbar över hela landet och från år till år. Det saknas inte kunskap om 
hur detta kan genomföras utan det saknas konsensus kring en väl beskriven, enhetlig metod för 
att ta fram informationen och göra den tillgänglig. Så länge Trafikverket och olika kommuner 
inte mäter på samma sätt är det svårt att följa upp och dra generella slutsatser om cykeltrafiken. 
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Detta är viktigt både för att ge cykeltrafiken tyngd och för att få fram effektsamband vilket 
saknas i stor utsträckning.  

Effektsamband saknas inom flertalet områden. I VTI:s skrift Cykeleffekt – slutrapport av 
förstudie (2014) konstateras att det är mycket komplext att ta fram effektsamband och att en 
brist på resurser och fokus på cykelforskning har lett till att effektsamband saknas. De skriver 
vidare att studier av effektsamband kräver långsiktigt och målmedvetet arbete och att man inte 
kan förvänta sig att identifiera den exakta effekten av specifika infrastrukturåtgärder. Detta 
eftersom andra faktorer som markanvändning och stadsplanering är överordnat infrastrukturens 
betydelse. ”Däremot visar granskningarna av påverkansfaktorer och mätmetoder att det 
förhoppningsvis går att ta fram mått och mätmetoder som gör det möjligt att kvantifiera en 
mängd parametrar som kan användas för att studera och uppskatta effekten av att göra en 
åtgärd eller för att jämföra två olika åtgärder. Resultaten kan sedan användas för att bygga 
hypoteser om vilka åtgärder som är mer eller mindre framgångsrika för ett visst syfte." 

Brister på mer detaljerad nivå presenteras i kapitel två. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
bristerna utgår ifrån de 87 rapporter som har lästs i detta projekt. Att en brist identifierats i detta 
arbete betyder inte att kunskapen inte finns utan bara att den inte finns med i de skrifter som 
ingått i denna studie. Det är mycket möjligt att kunskap finns i andra forskningsartiklar och 
rapporter. Dessa skrifter använder dock inte merparten av kommunerna i sitt arbete. För att fylla 
i de identifierade kunskapsluckorna bör vidare sökningar därför alltid göras innan nya studier 
startar. 
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1 Bakgrund 

Under senare år har det tagits fram många skrifter som behandlar olika delar av cykeltrafiken 
och dess utmaningar. Många av oss som arbetar inom cykelområdet upplever att det kvarstår 
en hel del frågor samtidigt som mycket behandlas i den mängd skrifter, handböcker och 
rapporter som finns. SKL har identifierat behovet av en samlad översyn av vad som framställts 
inom området och var luckorna finns.  

1.1 Syfte 

Syftet är att generera en samlad bild av de handböcker och andra skrifter som finns att tillgå för 
kommuner som behöver stöd i cykelfrågor. Syftet är också att presentera vägen framåt, det vill 
säga vilka delar av cykelområdet som bör prioriteras i framtida projekt och hur de kompletterar 
befintligt material.  

1.2 Tillhörande sammanställning av litteratur i exceldokument 

Kunskapsöversynen presenteras genom ett exceldokument där samtliga genomgångna 
rapporter listas och deras innehåll kodas. Detta PM är att betrakta som en sammanfattning av 
informationen i exceldokumentet samt av de kunskapsluckor som identifierats utifrån 
exceldokumentet, tidigare kunskapsöversyn och ett seminarium med projektets styrgrupp. 

1.3 Tidigare kunskapsöversyn på uppdrag av Trafikverket 

Rapporten ”Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till forskning, 
utveckling och innovation” är slutresultatet av ett projekt finansierat av Trafikverket (2013). I 
projektet undersöktes cykelkunskap och kunskapsluckor utifrån Trafikverkets perspektiv och 
med utgångspunkt i de tranportpolitiska målen.  

Projektet drar slutsatserna att: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Metod 

Kunskapsöversynen har bestått av en genomgång av 87 olika handböcker och rapporter från 
Boverket, SKL, Trafikverket, VTI, ett urval från universitet och högskolor samt några rapporter 
av allmänt intresse från ett fåtal kommuner. En sammanställning av informationen i skrifterna 
fördes in i ett exceldokument under ett antal kategorier (flikar i exceldokumentet). Sökningarna 
som gjordes finns beskrivna i sista fliken i exceldokumentet tillsammans med titlar på skrifter 

OM MÅL OCH PROBLEM HOS AKTUELL FOI: 

”Forskningen om cykeltrafik har framför allt gällt systemkomponenter, deras 
utformning och interaktion och bara i mycket liten utsträckning varför 
infrastrukturbristerna kvarstår och varför beslutsmaskineriet på nationell, regional 
och lokal nivå, trots goda föresatser, inte förmår att ta fram tillräckliga resurser till 
cykling.”  
 

OM FÖRSLAG TILL FRAMTIDA INRIKTNING: 

”Den FoI som Trafikverket initierar bör hårdare fokusera frågor kring mål och 
resurser för att nå målen. Problemen rör resurser, ytanvändning och 
markkonkurrens inom tätort, avgörande framkomlighet och säkerhet.” 
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som hittades men som det inte fanns resurser att gå igenom (se mer under ”Avgränsningar” 
nedan).  

Kategorierna identifierades och diskuterades i ett tidigt skede av projektet med SKL samt en 
styrgrupp bestående av representanter från Trafikverket, SKL och några kommuner. 
Kategorierna i exceldokumentet är följande: 

 Trafiksäkerhet och trygghet 

 Tillgänglighet och framkomlighet 

 Hälsa och miljö 

 Beteende och attityd 

 Utformning och infrastruktur 

 Grundvärden 

 Cykelparken och cyklisterna 

 Parkering 

 Uppföljning och utvärdering 

 Drift och underhåll 

 Intermodala transporter 

Inom varje kategori identifierades ett eller flera olika ämnen (kolumner i exceldokumentet). 
Dessa ämnen identifierades och fylldes på allt eftersom de framkom i litteraturen. 

Informationen skrevs in med hjälp av en kod och en kommentar. Följande koder användes:  

 Fakta 

 Råd och riktlinjer 

 Exempel 

 Effektsamband 

 Forskning 

 Lagar och regler  

Fakta är vedertagen fakta från till exempel handböcker och liknande medan forskning mer 
utgörs av nya forskningsrön.  

I analysen särskiljs handböcker från övriga skrifter. Med handböcker menas i detta fall enbart 
VGU, GCM-handboken och TRAST. Anledningen till att just dessa tre särbehandlas är att de är 
de största, nationella handböckerna men också att ett antal kommuner tillfrågades om vilka 
skrifter inom cykelområdet de använder sig av och det var anmärkningsvärt få skrifter som 
nämndes utöver dessa tre handböcker (även TRAST nämndes av väldigt få).  

Efter att en sammanställning gjorts av de 87 skrifterna gjordes en övergripande bedömning av 
kunskapen och varje område delades sedan in i kategorierna grönt, gult, rött och grått.  

Grönt - Innebär att det i stort sett finns heltäckande kunskap och att kunskap är tillgänglig i 
minst en av handböckerna.  

Gult - Innebär att det finns brister, antingen att kunskap saknas, att den är fragmentarisk eller 
att den finns i andra skrifter men saknas i handböckerna. 

Rött - Innebär att det finns väldigt stora brister i kunskapen.  
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Grått - Kategorier som blivit markerade med grått är så omfattande/övergripande att de är svåra 
att kategorisera som grönt/gult/rött.  

Efter en första övergripande bedömning av kunskapen genom färgkodningen hölls en workshop 
med projektets styrgrupp. Varje ämne gicks igenom och bedömningen av färgkodningen för 
respektive område diskuterades. Efter detta gjordes några justeringar. 

Under genomgången av exceltabellen och befintligt material framgick tydligt att brister kan 
delas upp i olika kategorier. I en del fall finns det mycket kunskap men av olika skäl används 
inte kunskapen. Det kan bero på kultur och attityder, på processer, samverkan och strategier 
eller på att det helt enkelt inte avsätts tillräckligt med resurser (vilket i sin tur kan bero på 
attityder och processer). De bedömningar som gjorts med klassning grönt/gult/rött/grått nedan 
är baserade på om kunskapen finns och om den finns tillgänglig i handböcker eller inte. I 
kommentarerna kring brister nämns både kunskapsbrister och eventuella uppfattningar om 
brister i attityder, processer eller resurser.  

1.4.1 Avgränsningar 

Sökningarna som genomförts har enbart varit inriktade på svensk litteratur och på material från 
år 2000 och framåt. Sökningarna redovisas i exceldokumentet där litteraturen presenteras. Det 
är viktigt att poängtera att kunskapsöversynen inte är en komplett sammanställning av all 
litteratur på området. Dels finns det rapporter från sökningarna som inte har gåtts igenom, bland 
annat samtliga rapporter från Skyltfonden. Dels skulle säkerligen mer material ha kommit fram 
om sökningar gjorts på fler ställen, t.ex. hos Sveriges regioner. Tanken är att exceldokumentet 
ska vara ett levande dokument där nytt material kan föras in efterhand.  
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2 Kunskapsöversyn 

Generellt behöver en del skrifter uppdateras inom många områden. Framförallt gäller detta 
GCM-handboken som de allra flesta kommuner verkar använda men som börjar bli inaktuell 
inom en del områden.   

2.1 Trafiksäkerhet och trygghet 

Säkerhet med avseende på skadegörelse och stöld av cykel samt trygghet vid cykelparkeringar 
finns under rubriken parkering.   

2.1.1 Generellt om när, var, hur och varför olyckor sker 

Övergripande olycksstatistik finns både i handböcker och i andra skrifter. I en del skrifter finns 
även mer specifik statistik om bland annat olyckor i korsningar, äldre cyklister samt inverkan av 
drift och underhåll. En skrift har också med statistik från övriga Europa om vem som drabbas 
samt när och var olyckorna sker. 

2.1.2 Singelolyckor  

I handböcker och andra skrifter finns fakta om förekomst, orsak och allvarlighetsgrad för 
singelolyckor. Fakta finns även om kopplingen mellan singelolyckor och vägytan, belysning, 
vägarbeten samt drift och underhåll.  

Det som finns av råd, effektsamband och exempel ligger under utformning och drift och 
underhåll. 

2.1.3 Olyckor med gångtrafik 

I såväl handböcker som andra skrifter finns fakta om olika separeringsformers inverkan på 
trafiksäkerheten. I andra skrifter finns fakta om förekomst, orsaker och allvarlighetsgrad för 
cykel- och gångolyckor. Rekommendationer om utformning av separering med fokus på 
trygghet och framkomlighet finns också.   

Det som finns av råd, effektsamband och exempel ligger under utformning och drift och 
underhåll.  

  

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 

 

GRÖN - det finns stor kunskap om singelolyckor. Trots det finns det mycket övrigt att önska. 

Bristerna ligger troligtvis senare i processen: brist på resurser, prioritering och samordning. 
 

GRÖN - idag finns kunskap om olyckor med gående. Detta kan ändå vara ett område att 

satsa på, både för att cykelparken håller på att ändras och därmed även cyklisternas 
hastigheter, och för att ny cykelinfrastruktur med supercykelvägar troligtvis kommer att 
medföra fler olyckor med gående. 
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2.1.4 Olyckor med annan cykel 

I en skrift från 2013 finns fakta om förekomst, orsak och allvarlighetsgrad för cykel-cykelolyckor. 
Detta nämns även kortfattat i handböcker.  

Det som finns av råd, effektsamband och exempel ligger under utformning och drift och 
underhåll. 

2.1.5 Olyckor med motorfordonstrafik 

Fakta om förekomst, orsak och allvarlighetsgrad för olyckor mellan cyklister och motorfordon 
finns i handböckerna och andra skrifter. I såväl handböckerna som andra skrifter finns även råd 
och fakta om effekter av olika separeringsformer. 

Det finns även skrifter med råd och fakta om regionala cykelvägar samt exempel på åtgärder 
utmed 2+1-vägar. Det kan finnas mer råd, effektsamband och exempel under utformning och 
drift och underhåll. 

2.1.6 Olika typer av cyklar  

Det finns forskning om olika typer av cyklars anspråk och trafiksäkerhetssituation samt råd om 
hur infrastrukturen ska planeras för att förbättra säkerheten. Det finns även resultat från en 
enkätundersökning om olyckor kopplat till elcyklar.  

2.1.7 Skyddsutrustning 

Det finns skrifter med fakta om vikten av att använda hjälm och vinterdäck samt om hjälmlagar i 
olika länder. I en skrift finns effekter av lag och påverkansåtgärder på användning och skadefall 
i olika länder. Likaså finns fakta om cykelhjälmsanvändningen bland äldre cyklister.  

GUL – idag finns kunskap om olyckor mellan cyklister men denna nämns väldigt lite i 

handböckerna. Detta kan vara ett område att satsa på, både för att cykelparken håller på att 
ändras och därmed även cyklisternas hastigheter, och för att ny cykelinfrastruktur med 
supercykelvägar troligtvis kommer att medföra fler olyckor mellan cyklister. Men även för att 
ett ökat antal cyklister ska samsas på samma yta. 

RÖD – Information om olika typer av cyklar registreras inte i STRADA vilket gör att 

kunskapen om förekomst, orsak och allvarlighetsgrader är dålig. Troligtvis finns mer 
information i internationell forskning då bland annat Nederländerna och Danmark länge haft 
en mer diversifierad fordonspark än Sverige. 

GRÖN – det finns stor kunskap om olyckor med motorfordonstrafik. Trafikreglerna för 

cykelöverfart (som trädde i kraft 1 september 2014) och utformningsrekommendationer vid 
cykelöverfart kan leda till nya olyckstyper och kommer att behöva utvärderas. 

 

GUL – Troligtvis finns även mer specifik information om man söker utifrån skadeperspektivet 

istället för cykelperspektivet. Information om vinterdäcks påverkan på skadegrad, drift och 
underhåll etc. saknas. Likaså fakta om vilka skyddsåtgärder som leder till ökad trafiksäkerhet, 
riskkompensation etc.  
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2.1.8 Åtgärder för trafiksäkerhet  

I handböckerna finns det råd, fakta och effektsamband om viktiga aspekter för att öka 
säkerheten. Mer specifikt är det råd och fakta om effekter av olika typer av cykelvägar (gågata, 
gångfartsområde, gång- och cykelbana, cykelfält, blandtrafik och cykelfartsgator), olika typer av 
korsningar (på sträcka, trevägskorsning, fyrvägskorsning, signalreglering, cirkulationsplats, 
planskildhet och shared space) och om säkra sidoområden.  

I handböckerna skrivs också om detaljer som sikt, dimensionerande trafiksituation, 
hastighetssäkring, belysning etc. Fakta och råd om drift och underhåll utifrån trafiksituation finns 
också.  

I en rad skrifter redovisas forskning och fakta om olika cykelvägar, korsningstyper och 
utformningsdetaljer. I några finns även effektsamband och strategier från andra länder. Även 
supercykelvägar, regionala cykelvägar, sommarcykelvägar och cykling på banvallar berörs i 
olika skrifter vilket inte görs i handböckerna.  

2.1.9 Trygghet 

Både i handböcker och forskningslitteratur finns fakta och råd om hur man skapar trygga 
cykelvägar. Dessutom finns mer specificerade skrifter inom en rad områden, bland annat drift 
och underhåll, belysning, separering från andra transportslag, supercykelvägar och parkering. 
Det finns även en skrift om äldre cyklisters upplevelse av trygghet, om kopplingen mellan trygga 
stadsmiljöer och hälsa samt om de samhällsekonomiska vinsterna med trygga stadsmiljöer. 

 

  

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 

 
 

GRÅ – Det finns mycket information men området är också väldigt övergripande och det finns 

alltid sådant man vill ha mer information om. Effektsambanden kunde göras mer 
lättillgängliga, exempelvis i handböckerna. Många av de etablerade åtgärderna är inbakade i 
utformningsråd etc. Förändringarna i cykelpark och cykelinfrastruktur kommer troligtvis att 
ställa krav på åtgärder vid korsningar mellan cykelvägar samt mellan gång- och cykelstråk. 
Trafikreglerna för cykelöverfart (som trädde i kraft 1 september 2014) kan medföra att nya 
åtgärder behöver tas fram. 

En annan brist är att utformningen inte är lika hårt reglerad som för biltrafik. Därför hamnar till 
exempel stolpar och liknande ofta i cykelbanan för att vara på rätt avstånd från körbanan. För 
cyklister genererar detta naturligtvis olyckor och kunde med fördel regleras hårdare.  

Det saknas kunskap om siktens betydelse för olycksrisken på gång- och cykelvägar. 
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2.1.10 Mål, strategier och samverkan 

I handböckerna nämns de transportpolitiska målen och det finns en kort lista över saker att 
tänka på för ökad säkerhet. I en skrift finns definitioner och fakta om uppföljning av etappmål. 

 

2.1.11 Övriga brister 

Ingen information om alkohol, droger och mobilanvändning har hittats. Inte heller något annat 
om den mänskliga faktorn. Är det en betydande orsak till olyckor och hur ska i så fall 
kommunerna ta sig an detta problem? Det saknas också information om cyklisternas 
regelefterlevnad och dess inverkan på trafiksäkerheten.  

Dessutom saknas studier om trafiksäkerhet kopplat till cyklistens hastighet.  

 

  

GUL – I handböckerna nämns inte mål och strategier för att komma till rätta med just 

cykelolyckor. 2014 gavs dock ”Säkrare cykling – gemensam strategi för år 2014-2020 ” ut, en 
brett förankrad nationell strategi med fakta om nuläget och olika åtgärder samt 
rekommendationer om samverkan och olika insatsområden. Drift och underhåll nämns ofta 
och beskrivs väl men kommunernas problem verkar inte vara att de inte vet vad som ska 
göras utan att de inte har budget för detta. Det finns heller ingenting om strategier för att 
möta den förändrade cykelparken och de ökande flöden som det finns mål om (och som det 
borde finnas prognoser för). 

”Säkrare cykling – gemensam strategi för 2014-2020” kom inte fram under sökningarna inför 
detta projekt och troligtvis är det många kommuner (och eventuellt regioner) som inte känner 
till den.  
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2.2 Tillgänglighet och framkomlighet 

2.2.1 Genhet 

I handböckerna står det om genhetskvot, restidskvot samt om kopplingen mellan genhet och 
cykelns konkurrenskraft.  

2.2.2 Åtgärder för framkomlighet 

I handböckerna finns det kortfattad fakta och råd om effekten av olika separeringsformer 
gentemot moped, bil och fotgängare. Det finns fakta om effekten av olika korsningsutformningar 
med beskrivningar och illustrationer. I olika skrifter finns det också fakta om framkomlighet 
kopplat till olika typer av cykelvägar: supercykelvägar, sommarcykelvägar, regionala cykelvägar, 
cykelled på banvall samt cykelleder för rekreation och turism.  

I några skrifter finns mer ingående fakta om snöröjningens betydelse för framkomligheten, om 
läplanteringar och deras inverkan på bland annat hastigheterna och om separering mellan 
gående och cyklande. Även effektsamband för förändrad trafiksignalstyrning samt 
restidsreduktion för supercykelväg tas upp. 

I en skrift finns dessutom modeller för och värdering av restid, hastighet, flöden och barriärer för 
cykeltrafik. 

2.2.3 Bebyggelsestruktur/sträckning av cykelnät 

I handböckerna finns fakta om placering av cykelbanor och kopplingen mellan 
bebyggelsestruktur och hur mycket cykelbanan används. I andra skrifter finns en del fakta och 
råd om bebyggelseutvecklingens koppling till fysisk aktivitet, om olika lagar och planinstrument 
(som PBL, ÖP, DP och väglagen) samt om lokalisering. För planinstrumenten finns det 
dessutom exempel. Det finns effektsamband för en rad faktorers inverkan på valet att cykla: 
närhet, markanvändning, länktäthet, trygghet, säkerhet, bebyggelsetyp samt estetiska kvaliteter.  

  

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 

 

 

GRÅ – Det finns en hel del fakta och till och med några effektsamband som man inte kan 

hitta i handböckerna. Det skulle vara bra med mer information om signalprioritering för cykel 
och råd och exempel på hur detta ska hanteras i kombination med signalprioritet för 
kollektivtrafik. 

GRÖN – Kunskapen finns och det är troligtvis ofta i andra delar av processen som det 

brister; samverkan, strategier etc. Det finns även en del kunskap i andra skrifter som gärna 
kunde vara med även i handböckerna. 
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2.2.4 Mål, strategier och samverkan 

I en skrift beskrivs sambandet mellan policyer och politik och cykelandelar.  

2.2.5 Övriga brister 

Kunskap om hur kombinationen kollektivtrafik och tillgänglighet med cykel hänger ihop och 
påverkar resandet saknas, se även rubriken ”Intermodala transporter”.  

Det borde också finnas information om regler och annat som hindrar att cyklister får den 
tillgänglighet de behöver, till exempel cykling mot enkelriktat, hinder i utformningen etc. 
Informationen bör helst kombineras med exempel på hur framkomligheten löses trots hindren 
samt en strategi för hur hindren ska elimineras.  

  

RÖD – Det finns ingenting om detta i handböckerna. Det vore bra om det fanns tydliga mål 

och strategier så att framkomlighet och tillgänglighet för cykeltrafik fick mer tyngd. 
Trafiksäkerheten har så tydliga mål att den ofta prioriteras på bekostnad av framkomligheten.  

Kanske är det just i mål, strategier och samverkan som bristerna finns. Tydliga mål och 
strategier samt argument för att lättare få politiker att avsätta resurser kunde vara ett stöd för 
kommunerna. Det kan också behövas incitament för kommunerna att skapa 
sammanhängande cykelnät.  

Strategier för samverkan mellan exempelvis de som arbetar med detaljplaner och 
trafikplanerare kan också vara bra – är bristerna där ett kulturproblem eller 
kunskapsproblem? 
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2.3 Hälsa och miljö 

2.3.1 Fysisk aktivitet och hälsa 

Generell fakta om fysisk aktivitet och hälsa finns i handböcker och skrifter. Det finns specifik 
forskning, bland annat om äldre och elcyklar. Det finns även effektsamband om ökade 
hälsoeffekter (minskad dödlighet och minskad sjukfrånvaro) för personer som cyklar 
regelbundet. Troligtvis finns även mer specifik information om man söker utifrån 
hälsoperspektivet istället för cykelperspektivet.  

2.3.2 Cyklingens miljöinverkan 

Generell fakta om cyklingens miljöpåverkan finns i handböcker. Det finns specifik forskning om 
elcyklismens effekter. Troligtvis finns även annan specifik fakta och effektsamband om man 
söker utifrån miljöperspektivet istället för cykelperspektivet.  

2.3.3 Miljöns/omgivningens betydelse för cyklingen 

Generell fakta om miljöns betydelse för cyklingen och hur man kan uppnå upplevelserikedom 
finns till viss del i handböcker men också i andra skrifter. Det finns specifik forskning om 
vegetation som vindskydd för cyklister och mätning av miljöfaktorer. Exempel i form av bilder på 
olika typer av miljöer finns i en skrift. Ämnet är tätt kopplat till trygghet och utformning.   

2.3.4 Övriga brister 

Mål, strategier och samverkan finns inte med. I en skrift konstateras även att det behövs ett 
tydligare nationellt ansvar för gång- och cykelfrågorna och ett planinstitut för cykelvägar 
föreslås.  
  

GRÖN – Det finns mycket kunskap men eventuellt kunde handböckerna innehålla ännu mer 

effektsamband för att motivera olika grupper. Det vore bra om det fanns mer information om 
ändrade cykelvanor bland barn och andra grupper. Vad beror förändringarna på, hur 
påverkar dessa hälsan och hur styr man i den riktning man vill?  

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 

 

 

 

GRÖN – Det bör dock finnas mer fakta om effektsamband och om vilka faktorer som är 

viktigast i handböckerna. Informationen kan med fördel delas upp på ändamål för cyklingen.  
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2.4 Beteende och attityd 

Trafikverket har inte arbetat med beteende och attitydpåverkan sedan sektorsansvaret 
upphörde. Det är en av anledningarna till att detta inte finns med i GCM-handboken. SKL har 
däremot inga sådana direktiv. 

2.4.1 Marknadsföring, event och kampanjer 

I handböckerna finns övergripande fakta om effekten av kampanjer och andra sätt att påverka 
trafikanter att resa mer hållbart. I ett par övriga skrifter finns generell fakta om marknadsföring, 
events och kampanjer. Det finns även exempel på pressmeddelanden, kampanjer och 
genomförda projekt. I en skrift finns fakta, exempel och effektsamband om projekt som 
”hälsotramparna” samt ”Cykla till skolan”. I en annan redovisas en modell för 
beteendeförändring som används som bas för cykelkampanjer. Det finns även forskning om 
cykelbarometer som i sig fungerar som marknadsföring.   

2.4.2 Utbildning och information 

I handböckerna finns övergripande fakta om informationsåtgärder, beskrivningar av olika 
informationsmodeller samt metoder för att genomföra dem. I ett par av SKL:s övriga skrifter 
finns beskrivningar av olika typer av informationsåtgärder samt exempel som även innefattar 
resultaten från de genomförda projekten.  

I olika skrifter finns fakta och i vissa fall även råd och exempel om en rad informations- och 
utbildningsåtgärder: 

- Cykelkartor 

- Reseplanerare 

- Informationens roll för cykel på tåg 

- Informationens roll för cykelparkering vid resecenter 

- Information för att få fler att cykla mer 

- Trafiksäkerhetsinformation i Europa 

- Informationens roll för hjälmanvändning 

- Kombinationen av belönings- och informationsåtgärder  

- NVDB 

 

  

GRÖN – det finns en hel del information, både generell i handböcker och lite mer specifik 

med exempel i andra skrifter. I olika skrifter beskrivs ytterligare informationsåtgärder. Det är 
dock osäkert om de fakta/råd som finns upplevs som tillräckligt konkreta?   

 

 

GUL – det finns en del information, men beskrivningarna i handböckerna bör ge möjlighet att 

jämföra olika metoder och kombinationer av metoder för att underlätta besluten om vad som 
ska göras och när. Effektsamband för olika metoder saknas också. Mycket av den kunskapen 
finns troligtvis men kan göras mer lättillgänglig för kommunerna. 
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2.4.3 Belöningssystem och uppmuntransåtgärder 

I en av SKL:s skrifter finns beskrivningar av olika typer av åtgärder samt fakta och exempel från 
genomförda projekt. I olika skrifter finns studier av kampanjer som innebar att deltagare fick en 
hjälm om de skrev på ett kontrakt för att använda den, och av lånecykelsystem för lådcyklar och 
dess effekt på resvanorna. Det finns även exempel på cykelservice, cykelpump, lånecyklar, 
cykelpool och kombinationer av belönings- och informationsåtgärder.   

2.4.4 Motiv till att cykla 

Handböckerna innehåller fakta både om faktorer som påverkar cyklingen direkt, t.ex. avstånd, 
restider, genhet, klimatet, hälsa, säkerhet, trygghet och barriärer - och faktorer som påverkar 
indirekt dvs. fysisk planering. Det står även om cykeltrafikens potential i olika områden, och lite 
om effekter av olika åtgärder på andelen cykeltrafik. 

I andra skrifter finns fakta om metoder för att mäta effektsamband och vad som påverkar valet 
att cykla. En skrift innehåller effektsamband som visar att det finns potential att överföra 10-25 
% av alla korta bilresor till cykel. Där står också att ett sammanhängande och säkert nät är den 
viktigaste faktorn för ökad cykling. Det finns även beskrivningar av orsaker till att andelen 
cykeltrafik inte ökar i många kommuner och internationell forskning om hur man ska få den att 
öka. Några skrifter innehåller listor på åtgärder/faktorer som ökar andelen cykeltrafik, 
färdvägsmiljöns betydelse, samt utvärdering av faktorerna. I en skrift redovisas människors 
uppfattning om cykling vid olika typer av resor samt olika gruppers attityder till cykling. Det finns 
även en skrift som redovisar predikteringar av ändrad andel cykeltrafik utifrån förändringar i 
infrastruktur.   

Några, ”smalare” skrifter innehåller fakta och exempel på val av färdmedel kopplat till drift och 
underhåll samt resultat från en forskningsstudie om vilken typ av resor elcykeln ersätter. 

2.4.5 Mål, strategier och samverkan 

I en av SKL:s skrifter finns fakta och exempel med beskrivning av processen för arbete med 
hållbara transporter. I en skrift finns exempel på samverkan mellan cykelorganisationer och 
myndigheter i fem andra länder inklusive en analys av vad Sverige kan lära av dem.  

 

GUL – det finns väldigt lite i handböckerna. Informationen i handböckerna bör ge möjlighet 

att jämföra olika metoder och kombinationer av metoder för att underlätta besluten om vad 
som ska göras och när. 

GUL– Det finns en hel del kunskap om motiv till att cykla. Men då både nationella, 

transportpolitiska mål och många kommunala mål innebär att andelen cykeltrafik ska öka 
(liksom andra hållbara transportslag) kan det behövas ännu mer fokus på detta område. 
Dessutom kan motiven för de som inte cyklar göras tillgängliga.  

 

GUL – det finns ganska väl beskrivet i ”Hållbart resande i praktiken”, men inget i de tre 

handböcker som kommunerna oftast använder. Om GCM-handboken uppdateras skulle den 
kunna hänvisa vidare. 
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2.4.6 Övriga brister 

Det finns ingen information om kulturen bland cyklisterna vad gäller regelefterlevnad och 
liknande. Det finns inte heller kunskap om normer kopplat till cykling, hur stor är den kritiska 
massan för att exempelvis cykelhjälmsanvändning ska bli norm?  
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2.5 Utformning och infrastruktur 

För utformning av cykelparkering – se separat rubrik ”parkering” 

2.5.1 Olika typer av nät 

Handböckerna innehåller fakta om principer för cykelnätets uppbyggnad i olika typer av nät. Det 
finns också övergripande fakta om funktionsindelning, struktur, utformning, cyklisters anspråk 
på att färdas längs och tvärs bilnätet, funktion och tillförlitlighet.  

Det finns några skrifter om supercykelvägar/snabba cykelvägar. I dessa finns många detaljer 
som beskrivs under rubrikerna nedan. De innehåller också råd och exempel på olika länders 
definitioner av supercykelvägar samt beskriver ett antal parametrar som förekommer i samband 
med begreppet supercykelväg. Det finns även exempel från olika städer i Sverige och Europa. 

Övriga typer av cykelnät som det finns råd och fakta om är banvallar, regionala cykelvägar samt 
cykelleder för turism.  

I skrifterna anges även lagkrav som styr var man får cykla. 

Det finns mer specifik forskning kring färdvägsmiljöns betydelse för att människor cyklar (se 
”Hälsa och miljö”) samt forskning med tips på funktionsindelning av cykelvägnät. 

2.5.2 Olika typer av cykelväg 

I handböcker finns råd och fakta för följande principlösningar: Gång- och cykelbana, gågata, 
gångfartsområde, cykelfält, blandtrafik och cykelfartsgata. Där anges också lagar och regler för 
principlösningarna.  

I andra skrifter finns effektsamband och fakta om trafiksäkerhetseffekter av att anlägga 
cykelbanor och cykelfält. Det finns också råd, fakta och exempel kring snabba cykelstråk, fakta 
kring cykelleder för rekreation och turism samt exempel på olika lösningar för cyklister vid 70-
90-vägar. 

För sommarcykelvägar finns fakta med egenskaper och karaktärsdrag, internationella 
erfarenheter, kommunala erfarenheter, typexempel på sommarcykelvägar samt lagkrav med 
juridiska möjligheter att skapa sommarcykelvägar. Det finns också en bedömningslista som stöd 
för att bedöma om en sommarcykelväg är rätt åtgärd. 

  

GUL – Det behövs mer om olika typer av nät i handböckerna. Nätanalysen blir viktigare när 

det blir större skillnad på olika typer av cykelvägar. Det kan behövas mer information om 
kopplingen mellan olika sorters nät och hur man visar cyklisterna vilken typ av nät det är 
fråga om. Prioritering av drift och underhåll i näten är också en viktig aspekt som det kunde 
finnas mer information om.  

 

GRÖN – Det är ett område under utveckling med bland annat supercykelvägar.  
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2.5.3 Dubbel- eller enkelriktat 

Handböckerna innehåller generell fakta i ämnet, t.ex. om reglering samt för- och nackdelar. I 
några skrifter finns råd och fakta kopplat till supercykelväg/snabba cykelstråk. 

2.5.4 Separering cyklister och fotgängare 

I handböckerna och andra skrifter finns råd och fakta om när och hur man ska separera samt 
effekter (trafiksäkerhet, framkomlighet, karaktär och trygghet) av separering med koppling till 
hastighet, avstånd och flöde. Effektsamband finns avseende trygghet. I en skrift finns en 
sammanställning av råd enligt VGU, TRAST och utländska handböcker. 

I övriga skrifter finns lagar och regler om separering från vägmärkesförordningen och Boverkets 
föreskrifter samt råd och exempel gällande supercykelväg/snabba cykelstråk.  

Det finns också forskningsresultat från interaktions- och intervjustudier av tre typer av 
utformning samt resultat från forskning om drift och underhåll av olika typer av separering. 

2.5.5 Separering cyklister och motorfordon 

I handböckerna finns råd och fakta om när och hur man ska separera samt effekter 
(trafiksäkerhet, framkomlighet, karaktär och trygghet) av separering med koppling till hastighet, 
avstånd och flöde. Där finns också råd och fakta om utformning av skiljeremsa och fakta om 
cykling mot enkelriktad biltrafik.  

I övriga skrifter finns övergripande fakta om för- och nackdelar med separering. Det finns också 
råd och exempel gällande supercykelväg/snabba cykelstråk. Där finns även råd och exempel 
för 2+1-vägar, råd och fakta om när och hur man ska anlägga regional cykelväg samt råd om 
separeringsform med koppling till cykelvägens attraktivitet. 

2.5.6 Separering cyklister och mopeder 

I GCM-handboken anges lagkrav. I en skrift finns råd och exempel kring separering på 
supercykelvägar. Ingen annan information finns. 

  

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 

 

 

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 

 

 

 

GUL – Det finns mycket kunskap om rena gång- och cykelvägar men det behövs mer om 

komplexa platser såsom torg, resecentrum, platsbildningar etc. Det behövs även riktlinjer till 
kommunerna om hur de ska ta sig an och finansiera separeringen då gång- och cykelnätet 
traditionellt byggts gemensamt i Sverige.  

 

GUL – gränsen mellan cykel och moped börjar suddas ut med nya elcyklar. Det bör finnas 

mer information om hur detta ska hanteras.  
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2.5.7 Separering cyklister och speciella fordon/trafikanter 

I en skrift finns råd om separering på supercykelvägar. Ingen annan information finns. 

2.5.8 Utformning av korsning 

I handböcker finns råd och fakta om placering, utformning och mått (delvis) för följande 
principlösningar: 3-vägskorsning, 4-vägskorsning, signalreglering, cirkulationsplats, planskildhet 
och shared space. Där finns också lagkrav gällande cykelöverfarter och övergångsställen samt 
generell fakta om cykelöverfarter och övergångsställen och stråk över fastighetsutfarter. Det 
finns också detaljerade råd och krav kring gång- och cykelfållor vid korsningar med järnväg 
samt korsningar mellan gång- och cykelvägar. 

Andra skrifter innehåller också effektsamband med effekter på trafiksäkerhet, ökning av 
cyklande, miljöpåverkan, trygghet och framkomlighet i korsning generellt, planskildhet, 
övergångsställe, hastighetssäkrad gång- och cykelpassage, upphöjd gång- och cykelbana, 
signalreglerad samt cykelbox. 

En skrift innehåller en sammanställning av riktlinjer och fakta i olika länder för ett antal 
principlösningar: cykelöverfart/passage, cirkulationsplats, signalreglerade korsningar, 
blandtrafik, cykelfält och separat överfart. 

Andra skrifter innehåller övergripande råd och exempel på utformning av korsning på 
supercykelväg, exempel på korsningar för cyklister vid 70-90-vägar samt fakta om korsning 
mellan väg och sommarcykelväg. Det finns också fakta och effektsamband av att prioritera 
cyklister i korsningar. 

2.5.9 Trafiksignaler 

Handböckerna innehåller råd och fakta om placering, utformning och mått (delvis). Andra 
skrifter innehåller effektsamband med effekter på trafiksäkerhet, ökning av cyklande, 
miljöpåverkan, trygghet och framkomlighet vid signalreglerad korsning. 

Det finns skrifter med råd, fakta och resultat från forskning om olika förutsättningar vid 
trafiksignaler samt råd och fakta om olika trafiktekniska lösningar, inklusive lösningar för 
detektering av cyklister. Även detaljerad fakta om t.ex. målning, placering av lyktor och 
tryckknappar samt detektering finns. Det finns effektsamband för cykelbox vid trafiksignal. 
Skrifterna innehåller även exempel på verktyg för att prioritera cykeltrafik i trafiksignal samt 
exempel på vanliga problem. En skrift innehåller en sammanställning av riktlinjer och fakta i 
olika länder för principlösningen "signalreglerade korsningar": cykelfält fram till signalen, 
detektering, cykelbox, förskjuten stopplinje, förgrönt, allcykelfas samt leda förbi signal. 

GUL – Det finns mycket men trafikreglerna för cykelöverfart och cykelpassage är nya sedan 

2014, cykelinfrastrukturen ändras och kunskapen bör hänga med. Korsningspunkter mellan 
olika typer av cykelbanor samt korsning med gångtrafik bör studeras vidare. 

Det kan också vara bra med mer råd om hur man utformar för att få ett visst beteende.  

 

GUL – Det verkar finnas forskning som kan omsättas till råd, fakta och exempel. Till exempel 

hur cyklister prioriteras i signaler. Det bör föras in i handböckerna. Det behövs också 
information om ”grön våg” och effekter av det i handböckerna. 

 

RÖD – stora brister i kunskapen. 
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2.5.10 Bredd 

Handböckerna innehåller råd och fakta om bredd utifrån flöde och typ av gång- och cykelbana 
eller cykelfält. De innehåller också fakta om bredd vid blandtrafik och cykelfartsgata. 

I andra skrifter finns råd, fakta och exempel på bredd och antal körfält på supercykelvägar samt 
regionala cykelvägar. I en skrift finns exempel på bredder på ett antal typfall av sommar-
cykelvägar. Det finns också fakta och forskningsresultat om bredd kopplat till utformning av 
separering mellan gående och cyklister. 

2.5.11 Linjeföring  

I VGU finns råd om stoppsikt, horisontalkurvor och vertikalkurvor, lutningar, tvärfall, resulterande 
lutning samt standard för gång- och cykelvägars lutning i anslutning till korsning. I GCM-
handboken finns endast övergripande råd och fakta kring linjeföring. I andra skrifter finns råd 
och exempel på linjeföring på supercykelväg. 

2.5.12 Sikt 

I handböckerna finns fakta om sikt kopplat till drift och underhåll samt tabeller över stoppsikt för 
cyklister. I andra skrifter finns råd och exempel på sikt kopplat till supercykelvägar. Det finns 
också fakta om hur man ska utforma en korsning för god sikt. 

2.5.13 Fri höjd 

I handböcker anges råd och krav på fri höjd över cykelbanor. 

2.5.14 Beläggning och målning 

I handböckerna finns fakta och råd om separering av cyklister och fotgängare samt separering 
av cyklister och motorfordon när det gäller val av material, avvikande färgmarkering, 

GUL – Information om lastcyklar saknas liksom om kapacitetstak för olika typer av 

cykelbanor.  

Handböckerna bör kompletteras med fakta och råd kring nya typer av cykelvägar och nya 
typer av fordon. 

 

 

GUL – Svängradierna varierar mellan olika typer av cyklar, till exempel behöver lastcyklar 

större utrymme än vanliga cyklar. Detta nämns varken i handböcker eller andra skrifter. 
Handböckerna behöver också kompletteras med aspekter av linjeföring kopplat till olika typer 
av cykelvägar (t.ex. pendlingsnät). Eventuellt behövs mer forskning om vad som fungerar för 
cyklister i olika hastigheter och typer av fordon. 

 

 

GRÖN – eventuellt komplettera med information i handböcker om hur man ska tänka kring 

sikt för snabba cykelvägar och eventuellt något om sikt från andra typer av cyklar (t.ex. 
liggcyklar) 

 

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 
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riktningsvisare och symboler samt linjetyp. Det finns också krav på beläggning, principiell 
vägmarkering vid cykelöverfart samt vägmarkeringar som rör cykel.  

I andra skrifter finns fakta och effektsamband kring beläggningens inverkan på trafiksäkerhet. 
Det finns också fakta om beläggning för olika typer av cykelvägar (vid 70-90-vägar, 
supercykelväg/snabba cykelstråk, cykelled på banvallar, sommarcykelvägar samt regionala 
cykelvägar).  

2.5.15 Övrig utrustning på cykelbana 

Handböckerna innehåller råd om när gång- och cykelväg ska separeras med räcke, hur en 
cykelgrind ska utformas samt hur räcken, stängsel och grindar vid gång- och cykelfållor vid 
plankorsning med järnväg ska utformas. De innehåller även råd och fakta kring säkra 
sidoområden samt hur stolpar och vägmärken ska placeras. 

Det finns även andra skrifter med fakta och resultat från forskning om utformning av separering 
mellan gående och cyklister (pollare, staket). 

En skrift innehåller detaljerad information av typen fakta, forskningsresultat och exempel på 
läplanteringar och vindskärmar längs cykelvägar. 

2.5.16 Belysning 

I handböckerna finns fakta om trygghet kopplat till belysning, ljuspunktshöjd, placering, 
gestaltning, övergångsställen och tunnlar. Det finns också generella råd, råd för 
belysningsklasser för gång- och cykelvägar och gång- och cykeltunnlar samt bländtalsindex för 
gång- och cykelvägar.  

I andra skrifter finns råd och fakta kopplat till olika typer av cykelvägar: supercykelväg/snabba 
cykelstråk, regional cykelväg samt sommarcykelväg. Fakta finns också om belysningens 
inverkan på trafiksäkerhet och trygghet. Det finns också forskning och exempel på 
vegetationens inverkan på belysningseffekten på gång- och cykelvägar. 

Troligtvis finns även mer specifik information om man söker utifrån belysningsperspektivet och 
gestaltningsperspektivet. 

2.5.17 Skyltning/vägvisning/information 

I handböckerna finns fakta med olika principer för vägvisning. Där finns också exempel på 
vägvisning samt beskrivning av en metod för att bedöma transportkvaliteten utifrån 
orienterbarhet. 

Även i andra skrifter finns allmän fakta och principer för vägvisning samt exempel på en 
cykelvägvisningsplan. Specifika råd och fakta finns för följande typer av cykelvägar: 

GUL – Riktlinjer för hur och när ledning med hjälp av olika vägmarkeringar bör användas kan 

bli tydligare. Idag används de i för liten utsträckning vilket leder till otydlighet för cyklisterna. 
Eventuellt behövs mer om olika typer av cykelbanor föras in i handböckerna. 

 

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna. 

 

 

 

GRÖN - eventuellt behövs mer om olika typer av nät och cykelbanor i handböckerna. 
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supercykelväg/snabba cykelstråk, regional cykelväg, cykelleder för rekreation och turism samt 
sommarcykelväg.  

I andra skrifter finns också fakta och effektsamband kring att förbättra eller införa 
skyltning/cykelvägvisning. Det finns även exempel på detta med beskrivning, resultat och 
kostnad. 

2.5.18 Hastighetsdämpning för cykel 

I handböckerna finns beskrivningar av olika typer av hastighetsdämpningar för cykel. I andra 
skrifter finns fakta om dessas effekter på trygghet. Det finns också forskningsresultat om 
effekten av olika typer av hastighetsdämpningar för cykel. 

I en skrift finns exempel på ett försök med hastighetsdämpning. 

2.5.19 Stråk förbi busshållplats 

GCM-handboken innehåller råd, fakta och exempel på hur följande typer av stråk kan dras förbi 
parkering: gång- och cykelbana, cykelfält, blandtrafik. En skrift innehåller råd om hur 
supercykelvägar ska dras förbi busshållplatser. I övrigt finns ingen information. 

2.5.20 Stråk förbi bilparkering 

GCM-handboken innehåller råd och fakta om hur följande typer av stråk kan dras förbi 
bilparkering: gång- och cykelbana, cykelfält, blandtrafik och cykelfartsgator. I övrigt finns ingen 
information. 

  

GUL – I GCM-handboken visas flera olika principer och exempel på vägvisning för cyklister. 

Eftersom det inte finns någon nationell standard är det svårt för kommuner att veta hur de 
ska gå tillväga liksom för de som cyklar mellan olika kommuner. 

En nationell standard, med tydligare riktlinjer än idag, om hur man vägvisar och visar avstånd 
för cyklister bör övervägas. På så sätt skulle cyklister känna igen sig över hela landet. 
Riktlinjer för hur man vägvisar att cyklisten kommit fram till destinationen, var parkering finns 
och liknande bör också ingå i en sådan nationell standard.  

Eventuellt behövs mer om vägvisning av olika typer av nät och cykelbanor i handböckerna. 

 

 

 

GRÖN – de åtgärder som finns har andra negativa effekter (på trafiksäkerhet och 

framkomlighet) och väljs därför ofta bort. 

GRÖN – kunskapen finns men det brister ofta i verkligheten. 

 

 

 

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 
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2.5.21 Mål, strategier och samverkan 

I handböckerna finns råd och fakta om de olika planeringsstegen i den kommunala planeringen. 
Det finns exempel från kommuner på olika planeringsdokument kopplat till utformning. 
Handböckerna ger även fakta och råd om vikten av kundperspektiv och tidig förankring.  

I andra skrifter finns fakta, exempel och råd om olika typer av processer, förankring och 
organisationsuppbyggnader samt om hur man arbetat med olika frågor kopplat till utformning. 
Det gäller regional cykelväg, 2+1-vägar, cykling på banvallar, cykelleder för rekreation och 
turism och sommarcykelvägar. 

Det finns också fakta om olika typer av dokument såsom cykelstrategi, cykelplan, 
åtgärdsprogram och handlingsplan. Där beskrivs vad det är för dokument, hur man tar fram ett 
sådant samt ges exempel på innehåll etc. Det finns exempel på processarbete i kommuner, 
cykelsamordnare, tvärsektoriellt samarbete, cykelråd, nätverk, cykel i kommunala planer, 
cykelstrategi, åtgärdsprogram, cykelplan och riktlinjer för utformning. 

Även i andra skrifter finns allmän fakta om planeringsskeden i kommuner, koppling 
översiktsplan (ÖP), fördjupad översiktsplan (FÖP) och detaljplan (DP) till cykel, process, 
samverkan, förankring och riktlinjer för utformning. 

Övriga ämnen som berörs i skrifterna är i vilken utsträckning kommunerna följer Trafikverkets 
rekommendationer angående konstruktion och drift och underhåll av cykelvägar, 
forskningsresultat kring strukturer som gör att andelen cykelresor inte ökar samt fakta om hur 
cyklister på landsbygd beaktas i fyrstegsprincipen. 

2.5.22 Övriga brister 
Det finns ingen information om grön separering, grönområden, träd och deras funktion i staden. Vad 

händer om cyklister krockar med träd? Det är en allt mer aktuell fråga i och med det ökande antalet 

elcyklister vilket leder till högre hastigheter på cykelbanorna.  

Det finns heller ingen information om inverkan av exempelvis estetiska element i trafikmiljön. 

I en skrift efterfrågas mer specifika råd för cykeltrafik på landsbygd. 

  

GUL – Det finns en del men mycket utspritt. ”Goda exempel på kommunal cykelplanering” är 

en god hjälp på vägen.  

Kanske är det just i mål, strategier och samverkan som bristerna finns. Tydliga mål och 
strategier samt argument för att få politiker att avsätta resurser kunde vara ett stöd för 
kommunerna. Det kan också behövas incitament för kommunerna att skapa 
sammanhängande cykelnät.  

I en skrift konstateras att det finns brister i förutsättningarna för att planera för cykelåtgärder 
över kommungränser. Slutsatsen är att det behövs ett regionalt stöd och en struktur för 
interkommunal samverkan kring cykelfrågor.  
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2.6 Grundvärden 

2.6.1 Hastigheter 

I handböckerna och andra skrifter finns fakta om avstånd och hastigheter för olika typer av 
cyklister samt även dimensionerande värden. Det finns forskningsresultat om hur hastigheten 
påverkas vid cykling i motvind. Det finns också fakta och exempel (i skrifter om 
supercykelväg/snabba cykelstråk) om hastigheter kopplat till supercykelvägar/snabba 
cykelvägar, om tidseffektivitet för olika färdmedel, om hastigheter och tidsaspekter för elcykel 
samt om medelhastigheter vid olika gatutyper. 

2.6.2 Resvanor och flöden 

I handböckerna finns allmän fakta med statistik om hur många som cyklar, när, hur, var osv. I 
handböckerna finns även exempel på lokala resvanor i några kommuner samt cykeltrafikens 
potential inom olika områden. I andra skrifter finns mer specifik fakta och exempel på resvanor 
och flöden till järnvägsstation och på banvallar. Det finns också fakta om befolkningsstorlekar 
och flöden som motiv för att anlägga regional cykelväg. Utöver detta finns forskningsresultat om 
cykelvanor på landsbygden. 

I en skrift finns effektsamband som visar att det finns potential att överföra 10-25 % av alla korta 
bilresor till cykel. 

2.6.3 Utrymmesbehov för olika fordon 

Utrymmesbehov för fordon i rörelse finns under rubriken ”Utformning och infrastruktur”- ”Bredd” 
samt ”Linjeföring”. Under rubriken ”Parkering” – ”Utformning” finns utrymmesbehov för 
cykelparkering.  

I handböckerna finns fakta om utrymmesbehov för följande typer av cyklar: ”vanlig cykel”, 
trehjuling, liggcykel och cykelkärra.  

  

GRÖN – Det finns kunskap om nya typer av cyklar och cykling (elcyklar och snabba 

cykelstråk/supercykelvägar) som behöver föras in i handböcker. 

 

 

 

GUL – Det finns övergripande fakta i handböckerna. Mer specifik fakta om olika fordon, till 

exempel elcyklar eller lastcyklar finns dock inte. I flera sammanhang behövs även tillgång till 
lokala resvanor och flöden på enskilda cykelvägar och nät, till exempel för 
samhällsekonomiska kalkyler.  

Problemet verkar dock inte vara att det saknas kunskap om hur sådan information tas fram 
utan en enighet i metod, resurser, incitament och strategier för att ta fram informationen och 
göra den tillgänglig. En enighet i metod skulle underlätta jämförelser mellan olika delar av 
landet och över tid. En nationell databas för flöden kan övervägas. 

GRÖN – Eventuellt behövs även utrymmesbehov för t.ex. cykelpump och laddstationer. 
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2.6.4  Övriga grundvärden 

I VGU finns grundvärden avseende retardation, prestationsmått i lutningar, lutningskvaliteter på 
cykelförbindelse, reaktionstid, ögonhöjd och räckvidd.  

 

2.6.5 Kostnader – anläggning 

Kostnader kopplat till cykelparkering finns under ”Parkering”. 

I olika skrifter finns fakta och/eller exempel på kostnader för supercykelväg, cykelled på 
banvallar, åtgärder för cykel utmed 2+1-vägar, regional cykelväg, sommarcykelvägar, olika 
separeringsformer mellan gående och cyklister samt kostnader för steg 1- och 2-åtgärder för 
cykel. Det finns även kostnadsspann för cykelbana, målning av markering och för olika typer av 
korsningar.  

Utöver detta finns rekommendationer med exempel på budget och finansiering. Det finns också 
fakta och exempel på kostnader för cykelanläggningar och kopplingen mellan anläggning och 
drift och underhåll.  

2.6.6 Kostnader – drift och underhåll 

Kostnader kopplat till cykelparkering finns under ”Parkering”. 

Det finns ingen information i handböckerna. I andra skrifter finns fakta och/eller exempel på 
kostnader för drift och underhåll av supercykelväg, sommarcykelvägar, olika separeringsformer 
mellan gående och cyklister samt kostnader för steg 1- och 2-åtgärder för cykel. 

Det finns också fakta och exempel på kostnader för cykelanläggningar och kopplingen mellan 
anläggning och drift och underhåll. 

 

  

RÖD – Det finns inget om kostnader i handböckerna vilket kanske är i sin ordning eftersom 

kostnader snabbt blir inaktuella. Det finns en del kostnader angivna på andra ställen men 
dessa är relativt svåra att hitta.  

Ett förslag är att det tas fram en schablontabell som är tillgänglig digitalt och uppdateras 
årligen där kostnader för att anlägga och drifta cykelinfrastruktur uppskattats. Det skulle 
kunna användas som underlag för att bedöma de faktiska kostnaderna som i slutändan är 
platsspecifika. Alternativet är en daterad tabell som går att indexreglera. 

 

 

GRÅ – svårt att bedöma om ytterligare grundvärden behövs. 

 

RÖD – Det finns inget om kostnader i handböckerna vilket kanske är i sin ordning eftersom 

kostnader snabbt blir inaktuella. Det finns en del kostnader angivna på andra ställen men 
dessa är relativt svåra att hitta.  

Ett förslag är att det tas fram en schablontabell som är tillgänglig digitalt och uppdateras 
årligen där kostnader för att anlägga och drifta cykelinfrastruktur uppskattats. Det skulle 
kunna användas som underlag för att bedöma de faktiska kostnaderna som i slutändan är 
platsspecifika. Alternativet är en daterad tabell som går att indexreglera. 
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2.6.7 Kostnader – övrigt 

Det finns ingen information i handböckerna. Fakta och/eller exempel finns om kostnader för 
olika mätmetoder, hyra av plats i cykelgarage, bortforsling av cyklar, för steg 1- och 2-åtgärder 
samt om finansieringslösningar. Det finns även forskningsresultat om samhällsekonomisk effekt 
samt ekonomisk vinst av cykelturism. 

 
  

RÖD – Det finns inget om kostnader i handböckerna vilket kanske är i sin ordning eftersom 

kostnader snabbt blir inaktuella. Det finns en del kostnader angivna på andra ställen men 
dessa är relativt svåra att hitta.  

Ett förslag är att det tas fram en schablontabell som är tillgänglig digitalt och uppdateras 
årligen där kostnader för att anlägga och drifta cykelinfrastruktur uppskattats. Det skulle 
kunna användas som underlag för att bedöma de faktiska kostnaderna som i slutändan är 
platsspecifika. Alternativet är en daterad tabell som går att indexreglera. 
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2.7 Cykelparken och cyklisterna 

2.7.1 Elcyklar 

I olika skrifter finns definitioner och generell fakta om statistik över försäljningssiffror, avstånd 
och hastigheter. Det finns forskningsresultat om elcyklisters anspråk, trafiksäkerhetssituation 
och vilken typ av resor elcykel ersätter. Det finns också exempel från andra länder. I en skrift 
finns fakta och råd om elcyklar på supercykelvägar.  

2.7.2 Lådcyklar 

I handböckerna finns grundmått för lådcyklar. I andra skrifter finns fakta om lådcyklisters 
anspråk och trafiksäkerhetssituation. Det finns forskning om lånecykelsystem med lådcyklar 
samt om lånecyklar på supercykelvägar. 

2.7.3 Andra specialcyklar 

I handböckerna finns grundmått för trehjuling, liggcykel och cykelkärror. I andra skrifter finns 
information om pendel- och motionscyklisters anspråk och trafiksäkerhetssituation med exempel 
från andra länder. Det finns också fakta om specialcyklar på supercykelvägar.  

2.7.4 Cyklisters olika behov 

I handböckerna finns beskrivningar av cyklisters förutsättningar och skillnader inom gruppen 
cyklister. I andra skrifter beskrivs olika kategorier av cyklister och deras cykelvanor. Det finns 
statistik över cyklande barn och äldre samt översiktlig fakta om cykelturism.  

  

GUL – Det finns ingen information alls i handböckerna och generellt väldigt lite kunskap om 

effekterna av en ökande andel elcyklar i transportsystemet. Kunskapen är mycket 
fragmentarisk. Nu kommer till exempel elcyklar utan pedaler – är det fortfarande en cykel? 

 

RÖD – Det finns nästan ingen information alls i handböckerna och generellt väldigt lite skrivet 

om effekterna av en ökande andel lådcyklar i transportsystemet. Troligtvis finns det mycket 
kunskap internationellt men Sveriges cykelinfrastruktur skiljer sig från exempelvis Danmarks 
och Nederländernas.    

 

RÖD – Det finns nästan ingen information alls i handböckerna och generellt väldigt lite om 

området.  

GUL – Kunskapen om de olika behoven finns men behöver omsättas i praktiska och 

genomförbara råd om när och hur utformningen bör anpassas. Hur exempelvis 
supercykelvägar och svagare cyklister hanteras finns det inte heller någon information om.  
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2.7.5 Jämställdhet 

I några skrifter finns det fakta om i vilken utsträckning olika grupper cyklar internationellt och 
vad de har för olika attityder. Det finns även en skrift med jämställdhetsaspekter på separering 
mellan gående och cyklande. Trygghetsaspekten, under säkerhet och trygghet, berör också 
jämställdhetsperspektivet. I en skrift anges att det är något fler män än kvinnor som cyklar.  

I en skrift poängteras att insatser som ökar framkomlighet och attraktivitet för cykeltrafiken 
också bidrar till ökad jämställdhet. Där finns också effektsamband om att cykelutbildningsprojekt 
för invandrarkvinnor bidrar till ökad tillgänglighet samt ökade möjligheter på arbetsmarknaden.  

2.7.6 Övriga brister 

Jämlikhet finns det nästan ingenting om. Till exempel ordnar många kommuner cykelkurser för 
invandrare vilkas effekter nämns under jämställdhetskapitlet. Det bör också finnas goda 
exempel på genomförande av sådana kurser. Hur det är med cykelkunskapen och tillgången till 
cykel i olika grupper finns det dock ingen kunskap om. Inte heller hur åldern påverkar 
benägenheten att cykla, är det exempelvis många äldre som väljer bort cykel av rädsla för att 
tappa balansen? Finns det specialcyklar som skulle kunna fånga upp den kategorin?  

GRÖN – En regelbunden uppdatering om i vilken utsträckning olika grupper cyklar skulle vara 

bra.  
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2.8 Parkering 

Drift och underhåll av parkering finns under fliken ”Drift och underhåll”. 

2.8.1 Parkeringsbehov och kapacitet 

I handböckerna samt i andra skrifter finns övergripande fakta och råd om parkeringsnormer 
samt exempel på parkeringsnormer från olika kommuner. I några skrifter finns specifik fakta och 
specifika råd och exempel gällande behov vid kollektivtrafiknoder. Det står också om lagkrav i 
PBL.  

2.8.2 Lokalisering 

Det finns både råd och riktlinjer, fakta, exempel samt lagar och regler avseende lokalisering, 
dels i handböcker men även i andra skrifter. De behandlar lokalisering vid olika platser såsom 
resecentrum, busshållplatser och gågator och torg samt för olika tidsaspekter 
(långtidsparkering, t.ex. i garage och korttidsparkering). I flera skrifter finns principlösningar med 
mått. Utöver detta finns forskningsresultat om betydelsen av lokalisering samt effektsamband 
som visar en potential för ökning av kollektivtrafik om det finns bra parkering. Det finns också 
effektsamband kring potential för ökning av kollektivtrafikandelen om bra parkering finns. 

2.8.3 Utformning  

Det finns både råd och riktlinjer, fakta, exempel samt lagar och regler avseende utformning. 
Detta finns både i handböcker och i andra skrifter. Det som specifikt behandlas är 
utrymmesbehov för cykelparkeringar med mått, olika lösningar på utformning (typer av 
cykelställ, olika tekniska lösningar), utformning av olika typer av gator och tillfällig parkering. 
Specifik fakta och råd med exempel finns om utformning av cykelgarage. Det finns exempel 
med mått för parkering vid busshållplatser samt exempel från några städer i Europa. Det finns 
också effektsamband kring potential för ökning av kollektivtrafikandelen om bra parkering finns 
samt exempel på kostnader från olika projekt. 

Dessutom finns en skrift med resultat från undersökningar kring önskad utformning. 

  

GRÖN – Många kommuner arbetar för närvarande med att ta fram parkeringsnormer, där 

cykel ofta ingår. Här finns troligtvis ny kunskap att inhämta och göra tillgänglig för andra 
kommuner. I en skrift efterfrågas en sammanfattande bild av det framtida behovet av 
cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder.  

 

 

 

 

GRÖN – cykelparkering gör ofta anspråk på attraktiv yta då man vill komma nära målpunkter. 

Det gör att frågan landar i en prioritering av stadsrummet. Det skulle vara bra med mer 
information om hur denna prioritering kan hanteras.  

 

 

GRÖN – Det kan behövas mer om utformning kopplat till olika typer av cyklar (se nedan). 
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2.8.4 Olika typer av cyklar 

Parkering för olika typer av cyklar nämns endast utan utförligare beskrivning på lösningar och 
vad man behöver tänka på. 

2.8.5 Service kring parkering 

I handböckerna nämns service kring parkering endast mycket kortfattat. I några skrifter finns 
övergripande råd, fakta och exempel på service vid resecentrum och i cykelgarage.  

2.8.6 Säkerhet 

I handböckerna finns fakta och råd om vikten av säkra parkeringslösningar samt exempel på 
säkra cykelställ. I övriga skrifter finns råd och riktlinjer, fakta och exempel på säkra 
parkeringslösningar med koppling till resecentrum och garage. 

2.8.7 Trygghet 

I handböckerna finns generell fakta om trygghet i trafikmiljön, men inget specifikt om trygghet 
kopplat till parkering. I andra skrifter finns övergripande fakta samt råd och riktlinjer kring 
trygghet i cykelgarage och vid resecentrum. En skrift innehåller råd och exempel på 
trygghetsaspekten kopplat till olika typer av system inomhus (manuella, halv- eller 
helautomatiska). 

2.8.8 Kostnader 

Det finns ingen information i handböckerna. I övriga skrifter tas flera olika typer av kostnader 
med koppling till parkering upp. I några skrifter finns exempel på kostnad för att parkera sin 
cykel och exempel på kostnader för att bygga parkering. Det finns även resultat från forskning 
om betalningsvilja för parkering.  

GUL – fler inspirerande exempel behövs samt även råd och fakta om vad man bör tänka på 

och hur man t.ex. kan finansiera. 

 

 

 

GUL – i handböckerna finns inget specifikt om trygghet kopplat till parkering. 

 

 

 

RÖD – Det finns inget om kostnader i handböckerna vilket kanske är i sin ordning eftersom 

kostnader snabbt blir inaktuella. Det finns en del kostnader angivna på andra ställen men 
dessa är relativt svåra att hitta.  

Ett förslag är att det tas fram en schablontabell som är tillgänglig digitalt och uppdateras 
årligen där kostnader för att anlägga och drifta cykelinfrastruktur uppskattats. Den skulle 
kunna användas som underlag för att bedöma de faktiska kostnaderna som i slutändan är 
platsspecifika. 

 

 

RÖD – stora brister i kunskapen. 

 

 

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna. 
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2.8.9 Flyttning av cyklar 

I en handbok finns råd och fakta om flyttning av cyklar. Det finns även koppling till lagtexter. 
Dessutom finns råd, fakta och exempel på detta vid resecentrum. 

2.8.10 Mål, strategier och samverkan 

I handböckerna finns fakta om hur man ska planera för cykelparkering. Där finns också exempel 
på planeringsverktygen cykelparkeringshandbok, parkeringspolicy och parkeringsplan. I andra 
skrifter finns fakta, råd och exempel kring planeringsprocessen vid resecentrum samt parkering i 
planprocessen. 

  

GUL – Det finns viss information men det kan behövas mer kunskap och exempel på hur 

man gör på olika ställen. 

 

 

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna. 
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2.9 Uppföljning och utvärdering 

2.9.1 Cykelräkningar 

I handböckerna finns övergripande fakta och referenser till andra skrifter, med råd och 
metodbeskrivningar. I andra skrifter finns både allmän fakta och mer detaljerad fakta med 
beskrivning av planering och genomförande samt olika mätsystem, kvalitetsbedömning och 
inställning av parametrar. Skrifter innehåller även exempel på kommunala räkningar.  

I en skrift finns rekommendationer om exempelvis tidsramar för cykelmätningar. Där står även 
om beräkning av schablonvärden när räkningar saknas. 

2.9.2 Inventering och mätmetoder för vägytans standard 

I handböckerna finns övergripande fakta och råd om hur uppföljning kan göras och metoder för 
tillståndsbedömning av beläggningsstandard. Det finns även råd om inventering av 
parkeringsbehov. Dessutom finns referenser till en norsk handbok där olika metoder beskrivs 
mer i detalj. I en annan skrift finns kortfattad, allmän fakta om inventering av cykelvägar följt av 
ett flertal exempel från olika kommuner. I olika skrifter finns ytterligare fakta och metoder samt 
exempel både från Sverige och andra länder. Det finns även råd för inventering av vissa sorters 
cykelvägar, till exempel turistcykelvägar samt metoder för inventering av parkeringsbehov vid 
resecentrum.  

2.9.3 Resvaneundersökningar (RVU) 

I såväl handböcker som andra skrifter finns övergripande fakta om resvaneundersökningar och 
vad man använder informationen till. I några skrifter finns råd om tillvägagångssätt, urval och 
metod, beskrivning av olika ambitionsnivåer samt analys och kvalitetsbedömning av existerande 
metoder.  Även exempel från resvaneundersökningar i olika kommuner och europeiska 
motsvarigheter finns.  

2.9.4 Övriga metoder för att utvärdera olika kvaliteter 

I handböckerna finns fakta om metoder för att bedöma transportkvaliteten utifrån följande 
parametrar: konkurrenskraft, genhet, orienterbarhet, barriäreffekt, funktion vintertid och 
sommartid, cykelparkeringens tillgänglighet och tillförlitlighet. Det finns även övergripande fakta 
om STRADA och om beteendestudier samt stöd för användning av livsrumsmodellen och 

GRÖN – Det finns mycket fakta om hur man räknar. Trots det saknas ofta flödesinformation 

för cykeltrafiken. Problemet verkar dock inte vara att det saknas kunskap om hur sådan 
information tas fram utan en enighet i metod, resurser, incitament och strategier för att ta 
fram informationen och göra den tillgänglig. En enighet i metod skulle underlätta jämförelser 
mellan olika delar av landet och över tid. En nationell databas för flöden kan övervägas. 

 

 

 

GRÖN – Det är svårt att bedöma om beskrivningarna är tillräckliga.  

 

 

 

 

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 

 

 

 

 

 

 

GRÅ – svårt att bedöma vilka metoder som behövs. 
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värderosen. I andra skrifter finns exempel på ett flertal olika metoder för att mäta allt från olika 
miljöfaktorer till medborgarnas synpunkter.  

2.9.5 Samhällsekonomi 

I handböckerna samt i olika skrifter finns övergripande fakta om att investeringar ofta är 
samhällsekonomiskt lönsamma, om vilka effekter som värderas samt en hänvisning till ”Cykalk”. 
I olika skrifter finns fakta om specifika typer av cykelvägar – supercykelvägar, regionala 
cykelvägar och cykelled på banvall. Det finns även forskning och schablonkostnader för 
värdering av olika effekter till exempel restidsbesparing, hälsa, cykelturism, vinterväghållning 
och parkering. I några skrifter finns även exempel på beräkningar i ”Cykalk” och exempel på 
kostnader och nyttor.  

2.9.6 Mål, strategier och samverkan 

I handböckerna finns översiktliga beskrivningar av målformulering samt en sammanställning av 
nationella mål. Där finns även fakta om indikatorer som kan ge en bild av situationen för 
cykeltrafiken på en viss plats. I andra skrifter finns övergripande fakta om kommunal planering 
samt fakta och exempel på policyer, målformuleringar och uppföljning av mål. 

2.9.7 Övriga brister 

Även om det finns tydliga metodbeskrivningar för hur resvaneundersökningar (RVU:er) 
genomförs så är det en brist att de inte ger tillförlitliga resultat. Detta eftersom det är för få som 
svarar och svarsfrekvensen minskar från år till år. Metoden fungerar därför sämre och sämre 
och ger inte tillförlitlig data. Det är därmed en hel del saker man inte kan konstatera med 
säkerhet vilket är en allvarlig brist eftersom hållbarhetsmålen utvärderas mot informationen från 
RVU:n.  

Som nämnts under 2.9.1 Cykelräkningar finns det även bra beskrivningar på olika metoder för 
genomförande av räkningar. Trots det saknas denna information ofta. Det bör finnas tydliga, 
nationella riktlinjer och incitament för att ta fram informationen och göra den tillgänglig. En 
enighet i metod skulle underlätta jämförelser mellan olika delar av landet och över tid. En 
nationell databas för flöden kan övervägas.  

 

 

  

GRÖN – information om samhällsekonomiska beräkningar avseende cykel finns. Problemet 

är att ingångsvärden, speciellt i form av cykelräkningar, ofta saknas. 

 

 

 

 

 

GUL – Strategier och samverkan för att se till att uppföljning och utvärdering verkligen utförs 

saknas.   
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2.10 Drift och underhåll 

För kostnader kopplat till drift och underhåll – se grundvärden. För inventering som ligger till 
grund för drift och underhåll – se uppföljning och utvärdering. För drift och underhåll av 
parkeringsanläggningar – se parkering.  

2.10.1 Vinterdrift 

I såväl handböcker som andra skrifter finns det fakta och råd om metoder, utrustning, krav, 
regler, snöhantering och åtgärder. Det finns gränsvärden för snömängd, olika beläggningars för- 
och nackdelar vid snöröjning samt fordonens inverkan. Handböckerna sammanställer även de 
lagar och regelverk som gäller vid drift och underhåll. Det finns även skrifter som innehåller 
exempel på standardkrav, strategier och organisation från olika kommuner. Andra skrifter har 
information om driftens inverkan på singelolyckor, framkomlighet och andel cyklande. 

I mer specifika skrifter finns det fakta och till viss del råd om snabba cykelstråk, 
sommarcykelvägar, cykelbanor vid 70-90-vägar samt olika former av separering mellan gående 
och cyklande. Det finns även utvärderingar av olika metoder.  

2.10.2 Barmarksdrift 

I handböckerna finns fakta och råd om skötsel av hårdgjorda cykelvägar, 
konstruktionsförutsättningar, beläggning, grävningsarbeten, tillståndsbedömningar och 
maskinsopning. Det finns även fakta och råd om skötsel av grusbelagda cykelvägar, 
funktionella krav, slitage och underhållsåtgärder. Dessutom finns det fakta och råd om 
ogräsbekämpning, sikt- och framkomlighetsröjning, vägmarkeringar och trädplaneringar. 
Handböckerna sammanställer även de lagar och regelverk som gäller vid drift och underhåll.  

I andra skrifter finns det fakta om driftens inverkan på singelolyckor, framkomlighet och trygghet. 
De innehåller även fakta och råd för drift och underhåll av bland annat slingdetektering, 
cykelsignaler och målning. Dessutom finns utvärderingar av olika metoder för sopning, 
sandupptagning, ogräsbekämpning och skötsel av vägutrustning. Skrifterna innehåller även 
många exempel. 

I mer specifika skrifter finns det fakta och till viss del råd om snabba cykelstråk, 
sommarcykelvägar, olika former av separering mellan gående och cyklande samt cykelbanor 
vid 70-90-vägar - inklusive en lista över åtgärder som cyklister prioriterar högst. Det finns fakta 
och effektsamband om vegetationens inverkan på belysning. 

GUL – Det finns väldigt mycket kunskap om drift och underhåll, metoder och deras effekter 

och mycket av det finns i handböckerna. Det konstateras i skrift efter skrift att det är 
resurserna som är problemet. Det står en del om resurseffektiva metoder men fler ”spetsiga” 
argument för att satsa på drift och underhåll (effektsamband) skulle behövas i till exempel 
GCM-handboken. Idag står det en del, framförallt om singelolyckor men det behöver 
tydliggöras och bli ännu mer konkret.  

I en skrift anges det som en brist att riktlinjer för drift och underhåll av cykelvägar baseras på 
praxis från bilvägar samt att effektsamband saknas. En annan skrift nämner ett behov av mer 
detaljerade beskrivningar för upphandling av snöröjning.    

Avvägningar mellan bärighet och kostnad för driftsfordon skulle också kunna belysas.  

GUL – I en skrift anges som en brist att riktlinjer för drift och underhåll av cykelvägar baseras 

på praxis från bilvägar samt att effektsamband saknas. En annan brist som nämns är att 
modeller för standardklassning inte innefattar vägytans kondition. 
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2.10.3 Vägarbeten 

I handböckerna finns fakta och råd om planering och utformning av avstängningar. I en skrift 
finns fakta om brister och möjligheter för avstängningar och omledningar, utmärkning och 
information, beläggning och tillfälliga underlag. Skriften beskriver även behovet av utbildning av 
entreprenörer samt innehåller råd, riktlinjer och föreskrifter. Exempel från tre kommuner samt 
omvärlden finns också med i skriften. En annan skrift innehåller exempel på TA-planer 
(trafikanordningsplaner).  

2.10.4 Parkering 

I en handbok finns allmän fakta samt fakta om hantering av felparkerade cyklar. I andra skrifter 
finns fakta, råd och exempel kopplat till drift och underhåll av parkering vid resecentrum. Det 
finns också råd och exempel kring skrotcyklar/felparkerade cyklar samt ansvar för underhållet. 

2.10.5 Mål, strategier och samverkan 

I handböckerna finns det fakta om planering av drift och underhåll, samverkan, organisation, 
prissättning och tekniskt stöd. Det finns även råd, fakta och exempel på formuleringar av krav 
och exempel. Dessutom finns det exempel på GIS som planeringsverktyg. I olika skrifter nämns 
forskning som beskriver existerande brister i samordning, upphandling och ansvar för driften, 
brist på resurser och skillnaden i hur cyklisterna och väghållarna upplever standarden på 
cykelinfrastrukturen. Andra skrifter innehåller även exempel på krav och rutiner för drift och 
underhåll från 13 kommuner samt exempel på rutiner för vägytekontroller. 

2.10.6 Övriga brister 
En skrift ifrågasätter om rör och ledningar verkligen bör ligga under cykelbanan.   

GUL – i handböckerna nämns vanliga fel och brister i större utsträckning än det ges tydliga 

rekommendationer om hur det bör vara. Barnperspektivet saknas helt trots att barn ofta är 
hänvisade till att gå eller cykla.  

I en skrift konstaterar man att "säkerhet på väg" bör kompletteras med information om 
cyklisters behov och förutsättningar så att vägarbetarna vet hur bygget påverkar 
framkomligheten för cyklister. En annan skrift framhåller att råd och riktlinjer för vägarbeten 
idag är för allmänt hållna och rör oskyddade trafikanter, inte cyklister specifikt. Samma skrift 
efterfrågar tydliga exempel och råd som tar hänsyn till trafikens omfattning och typ av 
infrastruktur.   

  

GUL – Strategier och samverkan för cykel vid vägarbeten saknas. Konkreta exempel på 

välfungerande samverkan och strategier samt krav och utbildning av entreprenörer skulle 
behövas. Mer information om samordningsvinster genom exempelvis större upphandlingar av 
drifts- och underhållsfordon skulle vara bra.  

 

GRÖN - i stort sett heltäckande kunskap som är tillgänglig i minst 

en av handböckerna 
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2.11 Intermodala transporter 

2.11.1 Cykel på tåg 

En skrift innehåller forskningsresultat om cykel på tåg och råd utifrån resultaten. Den innehåller 
även exempel på hur det fungerar i andra länder. 

2.11.2 Övriga brister 

Cykel på buss nämns inte i vare sig handböcker eller några andra skrifter. 

Mål, strategier och samverkan är avgörande för att få till stånd välfungerande intermodala 
transporter så detta är ett område det bör fokuseras på. Vem äger egentligen frågan om 
kombinationen cykel-kollektivtrafik?  

RÖD – väldigt lite information och inget i handböckerna. Detta är anmärkningsvärt då 

kombinationen cykel och kollektivtrafik krävs för att kunna ta sig fram längre sträckor. Det 
skulle också vara bra med effektsamband om huruvida cyklingen ökar om man får ta med 
cykeln på tåg.  
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3 Analys av kunskap och brister 

Kunskapsöversynen inom cykelfrågor visar att det finns mycket information om cykelfrågan ur 
olika perspektiv men att kunskapen bitvis är spretig och svårtillgänglig. Kommunerna i nätverket 
Svenska cykelstäder fick frågan vilka handböcker och rapporter de använder och de allra flesta 
använder i stort sett bara GCM-handboken och VGU. Detta ställer stora krav på vilken 
information som finns i dessa handböcker och att den informationen är uppdaterad och 
relevant. En av de viktigaste slutsatserna i detta projekt är därför att framför allt GCM-
handboken bör uppdateras. I det arbetet kan man överväga om en bok är det lämpligaste 
formatet eller om det istället ska vara en sökbar databas. 

Det har också blivit tydligt att cykelområdet utvecklas mycket med nya typer av infrastruktur, 
bland annat i form av supercykelvägar, och nya fordon såsom elcyklar och lådcyklar. Dessutom 
ska andelen cykeltrafik öka enligt både nationella och i många fall regionala och kommunala 
mål. Planerings- och utformningsråd behöver anpassas till den nya situationen, men troligtvis är 
vi fortfarande bara i början av en förändring av cykelområdet. Detta ställer krav på framsynta 
råd och en kontinuerlig satsning på att ta fram ny kunskap samt att utvärdera hur det fungerar i 
praktiken.  

Studien visar också att bristerna inom cykelområdet bara till viss del beror på kunskapsbrist. 
Många gånger finns kunskapen men den används inte. Det beror troligtvis på en rad olika 
saker; att kunskapen inte är tillräckligt lättillgänglig, att kultur och attityder och brist på 
effektsamband gör att cykelfrågan inte tas på tillräckligt stort allvar, att resurser saknas, att cykel 
prioriteras ned då man kommer till konkreta projekt etc. Liknande slutsatser drogs i skriften 
Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till forskning, utveckling och 
innovation som togs fram med Trafikverket som uppdragsgivare (Spolander, 2013). Där 
konstateras att cykeltrafikens andel av resorna inte ökar trots målen om ökning. Infrastrukturen 
är avgörande för en ökad och säkrare cykling men investeringarna går trots det till 
motortrafiken. Vidare konstateras det att detta inte beror på kunskapsbrister utan på problem i 
beslutsprocesser, prioriteringar och implementeringar.   

Ytterligare en viktig aspekt som framkom under workshopen med styrgruppen är behovet av 
samverkan mellan kommunala, regionala och nationella aktörer. Några kommuner efterfrågar 
ett tydligare samband mellan de nationella målen och vad som kan göras på kommunal nivå. 
En tydligare roll för de regionala aktörerna skulle också kunna ge en mer sammanhängande 
cykelinfrastruktur över hela landet. 

I vissa fall saknas nationella riktlinjer för hur exempelvis cykelräkningar ska genomföras så att 
informationen blir jämförbar över hela landet och från år till år. Det saknas inte kunskap om hur 
detta kan genomföras utan det saknas konsensus kring en väl beskriven, enhetlig metod för att 
ta fram informationen och göra den tillgänglig. Så länge Trafikverket och olika kommuner inte 
mäter på samma sätt är det svårt att följa upp och dra generella slutsatser om cykeltrafiken. 
Detta är viktigt både för att ge cykeltrafiken tyngd och för att få fram effektsamband vilket 
saknas i stor utsträckning.  

Effektsamband saknas inom de flesta områden. I VTI:s skrift Cykeleffekt – slutrapport av 
förstudie (2014) konstateras att det är mycket komplext att ta fram effektsamband och en brist 
på resurser och fokus på cykelforskning har lett till att effektsamband saknas. De skriver vidare 
att studier av effektsamband kräver långsiktigt och målmedvetet arbete och att man inte kan 
förvänta sig att identifiera den exakta effekten av specifika infrastrukturåtgärder. Detta eftersom 
andra faktorer som markanvändning och stadsplanering är överordnat infrastrukturens 
betydelse. ”Däremot visar granskningarna av påverkansfaktorer och mätmetoder att det 
förhoppningsvis går att ta fram mått och mätmetoder som gör det möjligt att kvantifiera en 
mängd parametrar som kan användas för att studera och uppskatta effekten av att göra en 
åtgärd eller för att jämföra två olika åtgärder. Resultaten kan sedan användas för att bygga 
hypoteser om vilka åtgärder som är mer eller mindre framgångsrika för ett visst syfte." 
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Brister på mer detaljerad nivå presenteras i kapitel två. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
bristerna utgår ifrån de 87 rapporter som har lästs i detta projekt. Att en brist identifierats i detta 
arbete betyder inte att kunskapen inte finns utan bara att den inte finns i de skrifter som ingått i 
denna studie. Det är mycket möjligt att kunskap finns i andra forskningsartiklar och rapporter. 
Dessa skrifter använder dock inte merparten av kommunerna i sitt arbete. För att fylla i de 
identifierade kunskapsluckorna bör vidare sökningar därför alltid göras innan nya studier startar. 
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