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Sammanfattning 

Bara genom att vistas ute i det urbana trafiksystemet kan man se att cyklister inte är en 
homogen grupp. Ålder, kön, resmotiv och fysik är exempel på parametrar som gör att 
begreppet cyklist innefattar så mycket mer än en figur på ett fordon med två hjul. På grund 
av dessa parametrar har också cyklister olika färdhastighet, trygghets- och säkerhetskänsla, 
riskbenägenhet, vana i trafiken med mera.  
 
Vid planering av städers cykelvägnät är det viktigt att ta hänsyn till kunskapen om 
människans resmönster. Studier om resmönster och användande av cykel görs kontinuerligt 
med så kallade resvaneundersökningar.  I planeringen borde det vara lika viktigt att beakta 
faktumet att alla individer använder sin cykel på olika sätt. Det kan därför vara betydelsefullt 
att även studera olika grupper av cyklister. Sådana studier kan till exempel öka förståelsen 
för de faktorer som påverkar graden av cykelanvändandet.  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka två av de metoder som kan användas för att urskilja 
olika cyklistgrupper i trafiken. De två metoderna var observationer och hastighetsstudier. Det 
undersöktes även om det fanns något samband mellan metodernas resultat. Syftet med 
hastighetsstudien var att ta reda på med vilka hastigheter cyklister färdades i olika 
utformningsmiljöer och om hastigheten skiljde sig mellan olika cyklistgrupper. Det 
undersöktes också hur stor hastighetsspridingen var och om den utgör ett problem. Vidare 
undersöktes det hur planering sker för cyklister och om det i planeringen tas någon hänsyn 
till olika cyklistgrupper.  
 
Litteraturstudien som inleder detta arbete, omfattar statistik om cykling, ett avsnitt om 
planering för cykel samt några exempel på studier som definierat olika cyklistgrupper. 
Litteraturstudien författades med stöd från artiklar, rapporter, webbsidor och genom 
personlig kommunikation. Det mesta av materialet inhämtades från Lunds Universitets 
databas för publikationer, Elin at Lund. 
 
Den inledande observationsstudien tog reda på vilka karaktäristika man kan bestämma 
genom att endast studera cyklister okulärt. Tre platser valdes ut för observationerna: en i 
Drammen och två i Oslo. Förutom de okulära bedömningarna genomfördes en mindre 
hastighetsstudie för att få en indikation på hur fort olika cyklister rör sig. Denna mindre 
studie gjordes genom att mäta upp en sträcka och ta tiden för de cyklister som passerade 
sträckan.  
 
Den större hastighetsstudien utfördes genom att istället filma en utmätt sträcka där cyklister 
passerade. Genom att dividera sträckan med uppmätt tid kunde enskilda cyklistens hastighet 
beräknas fram. För denna studie valdes fyra platser i Drammen och en i Oslo ut. Platserna 
var av olika karaktär och med varierande utformningstyp. 

 
Intervjustudien gjordes för att ge ett underlag till diskussionen i examensarbetet kring 
planering för olika cyklistgrupper. Fyra personer som hade kunskap om planering för 
cykeltrafik svarade på intervjun. Intervjuerna utfördes genom personliga möten, förutom en 
som genomfördes via telefon. Intervjuerna spelades in så att materialet kunde undersökas 
flera gånger och för att minimera risken för tolkningsfel. Frågematerialet anpassades lite 
utefter vem som skulle bli intervjuad men i stort sett fick alla samma frågor.  
 
Litteraturstudien och de två praktiska studierna har gett djupare förståelse för på vilka sätt 
cyklister kan skilja sig åt och att man kan göra uppdelningar på flera olika plan. 



II 

Litteraturstudien beskriver studier som gör grupperingar utifrån statistik, intervjuer och 
enkäter, utefter resvanor och genom att studera fokusgrupper. Observationsstudien som 
använts i detta arbete, resulterade i uppdelningar baserade på utseendemässiga betingelser. 
En okulär observation visade sig vara en effektiv och enkel metod för att påvisa olika 
cyklistgrupper. Definitionerna kan sedan användas för vidare studier. De cyklistgrupper som 
definierades i detta examensarbete var: supercyklister, citycyklister, skolbarn och 
pensionärer.   
 
Hastighetsmätningarna, visade på att det var en påtaglig hastighetsspridning cyklistgrupper 
emellan och att skillnader på upp mot 20 km/tim inte var ovanliga. Supercyklisten rörde sig i 
genomsnitt nästan dubbelt så snabbt som både skolbarnet och pensionären. Citycyklisten 
cyklade nästan lika snabbt som supercyklisten. Det som gjorde supercyklisten speciell var 
hastighetsspridningen inom gruppen där mycket höga hastigheter kunde nås. Den uppmätta 
hastighetsspridningen har dock inte fastslagits vara ett problem. Frågan som borde lyftas 
fram är hur man på bästa sätt planerar så att hastighetsspridningen inte ger några 
motsättningar mellan cyklister och hur cykelvägnätet samtidigt blir trafiksäkert, tryggt och 
framkomligt för alla olika cyklistgrupper.  
 
På platser med blandtrafik och trottoar samt på platser med cykelfält i gata cyklades det 
betydligt långsammare än på platser med cykelbana. Den största skillnaden mellan dessa 
platstyper är att man på cykelbana som oskyddad trafikant är helt separerad från motortrafik 
vilket ger en hög framkomlighet och därmed möjlighet till högre hastighet. Skillnader i 
hastighetsspridning mellan olika utformningstyper kunde dock inte signifikant bevisas på 
grund av skillnader i datamaterial.   
 
Samtliga personer som intervjuats var medvetna om cyklisters olikheter och menade att det 
var viktigt att ta hänsyn till detta i planeringsarbetet.  Samtidigt sa de att det i praktiken inte 
tas någon hänsyn till cyklisters variationer, i alla fall i dagsläget. Detta beror delvis på att 
cykelhandböckerna inte tar upp ämnet. Kravet på utbyggnaden av huvudcykelvägnätet 
gjorde att transportcyklister prioriterades. Alla intervjuade var överens om att man skall 
försöka planera cykelvägnäten så att det blir attraktivt för fler att cykla vilket är viktigt för att 
kunna få en överföring från biltrafik till cykeltrafik. De var också överens om att det borde 
göras mer studier på ämnet så att både planerare och allmänhet blir mer medvetna. En större 
medvetenhet kan leda till att mer hänsyn tas (både mellan cyklistgrupper och mellan olika 
trafikantgrupper) vilket är viktigt för att få ett väl fungerande trafiksystem. 
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Summary 

Just by being out in the urban traffic, one can clearly see that cyclists are not a homogeneous 
group. Age, sex, ground for travel and physical quality are examples of parameters that make 
the concept cyclist to involve so much more than just a person on a two wheeled vehicle. 
Due to these parameters cyclists are also different according to speed, sense of security, 
tendency of risk, experience of traffic, and more. 
 
It is important to use knowledge about peoples travel patterns in the planning of urban 
bicycle paths. Studies of travel patterns and usage of bicycle are continuously being made 
through travel surveys. When planning, it should be just as important to consider the fact that 
all individuals use their bike in different ways. Therefore, it is also important to study 
different groups of cyclists. Such studies could, for example, increase the understanding of 
the factors that affect the level of bicycle usage.  
 
The purpose of this master thesis was to explore two of the methods that can be used to 
distinguish different cyclist groups. The methods were observations and speed studies. It was 
also examined whether there was any relationship between the results of the two methods. 
The purpose of the speed study was to determine the speed cyclists travel at in different 
environments and if the speed varied between different cyclist groups. It was also examined 
how big the velocity distribution was and if this is a problem. Furthermore, it was examined 
how planning works for cyclists and if planners, in their work, take any consideration to 
different cyclist groups.  
 
This thesis starts with a literature review that includes statistics about cycling, a section 
about planning for bicycle and some examples of studies that has already defined various 
cyclist groups. The literature review was written with input from articles, reports, websites 
and through personal communication. Most of the material was collected from Lund 
University’s publication database, Elin at Lund.  
 
The initial observation study examined what kind of characteristics that can be determined 
by only studying cyclists visually. Three sites were selected for observation: one in 
Drammen and two in Oslo. In addition to the visual assessments, a minor speed study was 
done. The objective of this was to get an indication of how fast different cyclists move. This 
minor speed study was done by measuring a distance and then timing the cyclists who 
crossed the distance.  
 
The major speed study was performed by filming a measured distance where cyclists passed. 
The individual rider's speed was then calculated by dividing the distance by the measured 
time. For this study, four locations in Drammen and one in Oslo were chosen. The sites were 
of different character and with varying formation.  
 
An interview study was done to provide a basis for discussion about the planning for 
different cyclist groups. Four people, who had knowledge about planning for bicycle traffic, 
responded to the interview. The interviews were conducted through personal meetings, 
except one, which was done by telephone. The interviews were recorded so that the material 
could be examined several times to minimize the risk for misinterpretation. Depending on 
the respondent, the questionnaire was slightly modified, but all four received pretty much the 
same questions. 
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The literature review and the two practical studies have provided a deeper understanding of 
the ways in which cyclists can vary, and how they can be divided into groups on multiple 
levels. The literature review describes studies that make groupings based on statistics, 
interviews and questionnaires, from travel patterns and by studying focus groups. The 
observation study in this thesis resulted in divisions based on visual conditions. A visual 
observation proved to be an effective and simple method to detect different cyclist groups. 
The definitions can then be used for further studies. The cyclist groups that were defined in 
this thesis were: super cyclists, city cyclists, school children and seniors. 
 
The speed measurements showed that there was a significant velocity distribution between 
cyclist groups, and differences of up to 20 km/h were not unusual. The super cyclist was on 
average almost twice as fast as both the school child and the senior. The city cyclist pedaled 
almost as fast as the super cyclist. What made the super cyclist special was that the velocity 
distribution within the group, where very high speeds could be reached. It could not be found 
that the velocity distribution is a problem.  The question that deserves more attention is: How 
should one plan in order to prevent velocity distribution from creating conflicts between 
bicyclists and, at the same time, to make the main cycle paths feel secure and to be fast, safe 
and available for all the different cyclist groups? 
 
Cyclists pedaled much slower in places with mixed traffic and sidewalks and in places with 
bicycle lanes than in places with separated bicycle paths. The main difference between these 
site types is that cyclists in bicycle paths are completely separated from motor traffic, which 
provides high accessibility and comfort, and thus the possibility of higher speed. Differences 
in velocity distribution between the different formation types could not be proved 
significantly due to differences in data sets.  
 
All respondents from the interview were aware of cyclist’s differences, saying that it was 
important to take this into consideration when planning for cyclists. In the current situation, 
they also said that they practically do not take cyclist’s variations into consideration when 
planning. This is partly due to the fact that bicycle manuals do not bring up the subject. The 
requirements for the expansion of the main cycle path network also lead to the priority of the 
transport cyclist in the planning. All respondents from the interview agreed that they should 
try to plan bicycle networks in a way that makes it attractive for more people to cycle, which 
is important to be able to get a transfer from car to bicycle traffic. They also agreed that more 
studies should be done on the subject to make both planners and the public more aware. 
Greater awareness can lead to better integration and respect (both between cyclist groups and 
between different groups of road users) which is important for a well-functioning transport 
system. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det krävs mycket planeringsarbete för att bygga upp de cykelvägnät som finns i våra städer 
idag. Planerare tar hjälp av vägledare och handböcker för att utforma vägnäten på bästa sätt. 
Bakom dessa riktlinjer och handböcker står forskning om trafiksäkerhet, trygghet, 
framkomlighet och estetik. För de specifika platserna som det skall utformas för, är det också 
viktigt att veta hur stort cykelflödet är och kan tänkas bli i framtiden. Hur får cyklisten den 
bästa möjliga framkomligheten i nätet just här och hur separerar man cyklister från övriga 
trafikslag på bästa sätt? Dessa studier är avgörande vid planering för cyklister men frågan är 
egentligen vem man planerar för. Är cyklisten en genomsnittlig figur som skall känna sig 
trygg och säker, ha god framkomlighet och tillgänglighet samt färdas trafiksäkert i alla 
rekommenderade lösningsförslag som ska passa just ”cyklisten”? Nej, självklart inte!  
 
Lika lite som att alla människor ser lika dana ut, är cyklister en homogen grupp. Ålder, kön, 
resmotiv och fysik är exempel på parametrar som gör att begreppet cyklist innefattar så 
mycket mer än en figur på ett fordon med två hjul. I och med detta har också cyklister olika 
färdhastighet, olika säkerhetskänsla av en och samma plats, olika riskbenägenhet, vana i 
trafiken med mera. Hur planeras då cykelvägnäten och vilken typ av cyklist är det man 
planerar för? 
 
Många kommuner har ambitiösa strategier och måldokument om hur man ska uppnå ett 
hållbart transportsystem i städerna. Det är inte ovanligt att man talar om säkra skolvägar för 
barn och tillgänglighet för gamla och personer med funktionsnedsättning men i övrigt 
används ofta könsneutrala begrepp som trafikanter, resenärer och cyklister. Skillnader 
mellan könen dyker först upp när det kommer till olika typer av resmönster. (Andersson, 
2005) Kunskapen om människans resmönster är en viktig del att ta hänsyn till vid planering 
av cykelnätet. Lika viktigt borde det vara att beakta faktumet att alla individer använder sin 
cykel på olika sätt. Detta resulterar i stora olikheter bland olika typer av cyklister när det 
kommer till exempelvis hastighet och trygghetskänsla. Det kan därför vara betydelsefullt att 
studera olika grupper av cyklister vilket kan öka förståelsen för de faktorer som påverkar 
graden av cykelanvändandet.  
 
Detta examensarbete kommer att beskriva vilka planeringsförutsättningar som finns för 
cyklister, hur olika cyklister skiljer sig åt exempelvis ålders- och könsmässigt samt om man 
med enkla medel kan urskilja olika grupper av cyklister. Är hastighetsspridningen mellan 
olika cyklister stor, är detta en viktig parameter att ta hänsyn till vid planeringen av nya 
cykellösningar. Detta för att undvika konflikter, framförallt mellan cyklisterna själva men 
också konflikter mellan cyklister och andra trafikslag. Undersökningarna kommer främst att 
utföras i den norska staden Drammen, en kommun som ligger cirka 4 mil sydväst om Oslo 
(Global avstandsberegner, 2010).   
  
Efterfrågan om en undersökning kring olika typer av cyklister och deras hastighetsspridning 
dök upp i samband med att Drammen kommun skulle utarbeta en ny huvudcykelplan. De 
dokument som nu ligger till grund för kommunens cykelvägnätsarbete är en huvudcykelplan 
från 1993 (reviderad 2001) samt en cykelstrategi för 2005-2015 (Drammen kommune, 
2010a). Huvudcykelplanen är nu så pass gammal att den måste förnyas och för vissa delar, 
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helt göras om. Att författa en helt ny huvudcykelplan är mycket omfattande och kräver 
bakgrundsarbete. Detta examensarbete kommer fungera som en del av det bakgrundsarbetet. 
Att Drammen kommun är nyfikna på vilka typer av cyklister som faktiskt använder deras 
huvudcykelnät och framförallt hur de använder det och med vilka hastigheter, är väldigt 
spännande. Förhoppningsvis kommer detta examensarbete också väcka intresse hos fler 
kommuner, organisationer, företag etc., så att vidare forskning kring detta ämne kan göras.  
 
1.2 Drammen kommun 

Drammen kommun ligger ungefär 4 mil sydväst om Oslo i Buskerud fylke och har 63 000 
invånare, se figur 1 (Global avstandsberegner, 2010; Drammen kommune, 2010b). 
Drammenselva som flyter genom staden från väst och ut i Drammensfjorden i öst, delar upp 
staden i två delar, Bragernes i norr och Strømsø i syd. Stadsdelarna blev sammanslagna år 
1811 och bildade därmed staden Drammen (Drammen kommune, 2010c). 
 
I en stad som delas av vatten liknande Drammenselven, är broar en väldigt viktig del av 
infrastrukturen. Fem broar kopplar samman de två stadsdelarna. En av broarna (nummer 1 i 
figur 1) är E18 och här kan eller får inte cyklister färdas. Den andra bron i öst, 
Holmen/Strømsøbrua, nummer 2 i figur 1, är heller inte direkt anpassad för cyklister. Detta 
gör att cykeltrafiken blir koncentrerad till de tre övriga broarna. Bybrua, nummer 3 i figur 1, 
går idag mellan de två centrumtorgen och är en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Lite 
längre västerut ligger Ypsilonbron (nummer 4 i figur 1) som egentligen är reserverad för 
fotgängare, används av många cyklister. Den sista bron i väster, Landfalløybrua, nummer 5 i 
figur 1, har cykelfält. En ny bro, Øvre Sund bru, håller på att byggas mellan Ypsilon och 
Landfalløybrua. En av anledningarna till att den nya bron byggs är att Bybrua, på försök, 
skall stängas av för biltrafik och fortsatt bara vara öppen för kollektivtrafik samt gång- och 
cykeltrafik. Øvre Sund bru skall på så sätt bli den nya huvudleden för centrumtrafik och 
kommer därför avlasta de idag hårt trafikerade Bybrua och Landfalløybrua. På den nya bron 
skall bil-, gång- och cykeltrafik kunna färdas. (Statens vegvesen, 2010a) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tillsammans med de presenterade broarna gör Drammens huvudgator att förbindelsen med 
det regionala transportnätet är god. Kontakt finns till E18 som passerar i öst och Europa väg 
134 som sträcker sig strax söder om Drammen. I Drammen finns en tågstation som är 

FIGUR  1  Drammens  placering  och  översikt  över  staden  där  befintliga  broar  är
markerade (Kartor: Statens kartverk i Norge och Drammen kommuns hemsida). 

1 

2 
3

4
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placerad mitt i city vid Bybrua på södra sidan älven. Med gångavstånd från tågstationen 
finns också den lokala busstationen. Tåg- och busstationens placering medför goda 
möjligheter till pendling in och ut från Drammen och stärker kontakten med det regionala 
transportnätet.  
 
Drammens befintliga huvudcykelplan slog fast att det skall finnas 60 km cykelväg i 
Drammen (Drammen kommune, 2005). Idag finns det 90 km tillrättalagda sträckor för cykel 
och till dessa räknas separerade vägar och trottoarer för cyklister tillsammans med 
fotgängare, separerade cykelvägar endast för cyklister samt gator med cykelfält (S. Dalen 
Ganz, personlig kommunikation, 1 november, 2010).  
 
1.3 Syfte 

Genom att bara se på trafiken förstår man att det finns flera typer av cyklister. För att få en 
djupare förståelse för deras olikheter kan olika studier göras. Syftet med detta arbete är att 
undersöka två av de metoder som kan användas för att urskilja olika cyklistgrupper i 
trafikmiljön. Det undersöks även om det finns något samband mellan metodernas resultat. 
Syftet med hastighetsstudien är att även svara på följande frågor: 
 Med vilka hastigheter färdas cyklister i olika utformningsmiljöer? 
 Skiljer sig hastigheten mellan olika cyklistgrupper? 
 Hur stor är hastighetsspridingen och är den ett problem? 
 Kan man se någon skillnad i hastighetsspridningen vid olika utformningsmiljöer? 
Vidare undersöks det hur planering sker för cyklister och om det i planeringen faktiskt tas 
hänsyn till olika cyklistgrupper. 
 
1.4 Avgränsningar 

Den främsta anledningen till att examensarbetet har avgränsats har med tidsbegränsningar att 
göra. Ett examensarbete skall omfatta 20 veckors heltidsstudie och tidplanen för arbetet har 
därmed gjorts utefter denna begränsning. Det faktum att arbetet utförts under höst och vinter 
i kombination med att arbetet faktiskt handlar om studier av cyklister har också gjort att 
arbetet blivit extra känsligt för tidsförskjutningar.  
 
Arbetet omfattar studier i Drammen och Oslo kommun i Norge. Studierna genomförs endast 
på cyklister i urban miljö. Endast två typer av studier har genomförts för att praktiskt 
definiera olika cyklistgrupper: observationsstudier och hastighetsstudier. Man hade även 
kunnat välja att genomföra exempelvis enkätundersökningar eller konfliktstudier men detta 
fanns det inte tid till. Att fånga cyklister i farten för att genomföra enkätundersökningar om 
deras cykling hade blivit allt för tidskrävande och för att en konflikstudie ska få ett pålitligt 
resultat måste de genomföras under lång tid. Detta fanns det inte tillräckligt utrymme för.  
 
Observationsstudien liksom hastighetsstudien som gjorts i examensarbetet, har endast utförts 
på en plats av varje utformningstyp. Anledningen till att studierna inte gjorts på flera platser 
av samma utformningstyp är på grund av tidsbrist då antalet cyklande snabbt minskar med 
att det stadigt blir kallare under hösten. Det var därför viktigast att få studier gjorda på alla 
typer av utformningar innan det blev allt för få som cyklade på grund av kyla, halka och snö.  
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2 Metod 

2.1 Arbetets gång 

Examensarbetet är uppdelat i tre huvuddelar. Del 1 är en litteraturstudie som teoretiskt ger 
bakgrundsinformation och introduktion i ämnet, Del 2 Resultat och analys som presenterar 
resultatet av de empiriska studier som gjorts och till sist Del 3 som innehåller en diskussion 
och slutsats som kopplar samman de två övriga delarna av examensarbetet.  
 
I figur 2 visas en schematisk beskrivning över arbetets gång. 
 

 
FIGUR 2 visar en schematisk beskrivning av hur arbetets fortskridit. 

2.2 Litteraturstudie 

Den första delen av examensarbetet består av en litteraturstudie vars syfte var att ge en 
bakgrund till, samt presentera och överblicka den kunskap som redan finns inom arbetets 
problemområde. Litteraturstudien omfattar statistik om cykling, ett avsnitt om planering för 
cykel samt en del om exempel på studier om olika cyklister.  
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Litteraturstudien har författats med stöd från artiklar, rapporter, webbsidor och genom 
personlig kommunikation. Det mesta av materialet har inhämtats från Lunds Universitets 
databas för publikationer, Elin at Lund. Övriga databaser och hemsidor som använts är bland 
annat: Transguide, Trafikanalys (tidigare SIKA), Trafikverket, Google, Google Scholar samt 
norska TØI och Statens vegvesen1.  
 
Följande sökord har använts vid litteratursökningen: Cykel, cyklist, trafik, hastighet, 
typcyklist, cyklistgrupp, barn, äldre, kön, kvinnor, män, trygghet, resvaneundersökning, 
planering. 
 
2.3 Observationsstudie 

Den inledande observationsstudiens syfte var att exemplifiera ett sätt att se på olika cyklister. 
Att definiera olika cyklistgrupper bara genom att okulärt bestämma är en metod att särskilja 
cyklistens olikheter. Den inledande observationsstudien fungerar därmed som en 
inventeringsstudie vilken kommer att ta reda på vilka karaktäristika som kan bestämmas 
genom att endast studera cyklister med ögonen. Undersökningar om dessa utseendemässiga 
olikheter har betydelse för cyklistens beteende (utöver hastighet) eller inte ligger utanför 
detta examensarbetes omfattning och kommer därför inte att analyseras.  
 
Tre platser valdes ut: en i Drammen och två i Oslo. Alla tre platser är av olika karaktär.  
Plats 1: Separat cykelväg i utkanten av Oslo.  
Plats 2: Gata med cykelfält i centrum längs en av Oslos inre ringleder.  
Plats 3: Central gata i Drammen med blandtrafik och trottoar.  
 
Inspiration till observationsstudien har inhämtats från studerad litteratur som också den 
definierat olika typer av cyklister. Genom att se på parametrar som varit avgörande för dessa 
cyklistgrupper har denna observationsstudie utformats utefter egna önskemål. Under 
fältstudierna antecknades det om cyklisten i fråga stämde in på ett antal parametrar. 
Parametrarna som studerades var om cyklisten… 

… var barn/vuxen/äldre 
… hade terrängcykel/racercykel/”vanlig” cykel 
… hade sportig utrustning som träningskläder eller inte 

Efter att parametrarna sammanställts har grupperingar gjorts genom att studerat vilka 
karaktäristika som sammanfallit med varandra flera gånger. 
 
Det måste dock noteras att bedömningarna av ovanstående parametrar varit subjektiva även 
om det i närmare alla fall varit självklart vilken parameter som stämde in. Det är till exempel 
lätt att se vilken typ av cykel som använts, om personen i fråga haft träningskläder på sig och 
om det är en vuxen eller ett barn. Kategorin äldre har dock varit lite svårare att bedöma. Till 
de äldre har räknats de som ser ut att vara över 60 år vilket inte alltid varit lika självklart att 
se. 
 
Förutom de okulära bedömningarna så har en mindre hastighetsstudie genomförts. Syftet 
med denna var att få en indikation på hur stor hastighetsspridningen är mellan olika cyklister. 
Hastighetsmätningarna utfördes genom att med stoppur ta tiden under ett visst utmätt 
avstånd (10-15 meter). Sträckan kunde sedan divideras med tiden så att cyklistens hastighet 
                                                      
1 Statens vegvesen är den norska motsvarigheten till det svenska Trafikverket. 
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kunnat beräknas fram. Det sågs till att hastighetsmätningarna gjordes flera gånger för alla 
typer av cyklister och de gjordes på vägar utan lutning i så stor mån som möjligt. 
Hastigheterna sammanställdes i ett Excel-dokument där medelvärden kunde beräknas fram. 
 
2.4 Hastighetsstudie 

Hastighetsstudier är ett exempel på hur olika cyklistgrupper kan undersökas. Syftet med 
denna studie var att ta reda på hur stor hastighetsspridningen var mellan cyklister vid olika 
typer av utformningar i staden. Genom att få en indikation på hur stor hastighetsspridningen 
ser ut i olika miljöer kan detta ge viktig information om hur platsen bäst skall anpassas för 
cyklisterna. Hastighetsmätningarna har utförts genom att filma en utmätt sträcka där 
cyklister passerat. Sedan har tiden klockats för hur lång tid det tog för cyklisterna att färdas 
på sträckan. Genom att sedan dividera sträckan med tiden har den enskilda cyklistens 
hastighet kunnat beräknas fram.  
 
Fyra platser har valts i Drammen och en plats har valts i Oslo. Platserna har valts fram med 
rådgivning från planerare från Drammen kommun och från Rambøllkontoret i Oslo. Urvalet 
av platser har gjorts på följande grunder: 
 Platsen ska ha ett stort cykelflöde.  
 Platsen ska kunna filmas över en längre sträcka. 
 Stäckningen skall ha en marklutning som är så liten som möjligt. 
 Urvalet av platser ska ge en variation av olika typer av utformningar för cyklister på 

sträckorna.  
 En beskrivning av platser som valts ut för hastighetsmätningarna ges i tabell 1.  
 
TABELL 1 Beskrivning av de utvalda platserna för hastighetsmätningarna 

Namn, 
kommun 

Omgivningstypa 
Gatufunk‐
tionb (körfält) 

Utformnings‐
typ 

Hastig‐
hetsbeg. 
(km/tim) 

Parkering  

Bybrua, 
Drammen  

Centrum  H (2+1) 
Ingen, 
blandtrafik, 
trottoar 

50  Nej 

Grønland, 
Drammen 

Centrum  L (1+1) 
Ingen, 
blandtrafik, 
trottoar 

30 
Ja, södra 
sidan 

Nedre 
Eikervei, 
Drammen 

Industri   U (1+1)  Cykelfält  50  Nej 

Marienlyst, 
Drammen 

Skola/ 
Idrottsanlägg‐
ningar 

Motortrafik 
förbjuden 

Cykelbana 
separerad från 
fotgängare 

‐  ‐ 

Sjølyst,  
Oslo 

Marina/Kontor 
Motortrafik 
förbjuden 

Komb. Cykel‐
och gångväg 

‐  ‐ 

aOmgivningstypen beskriver typ av närliggande bebyggelse eller verksamhet 
bGatufunktion: H = huvudgata, U = uppsamlingsgata, L = lokalgata 

 
I figur 3 ses de utvalda platsernas placering i Drammen och i figur 4 ses placeringen av 
studieplatsen i Oslo.  
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FIGUR 3 Placering av platser för hastighetsmätning i Drammen. 1= Bybrua, 2= Grønland, 3= 
Nedre Eikervei och 4= Marienlyst. (Karta hämtad från Drammen kommuns hemsida). 

 

 

FIGUR 4 Placering av platsen för hastighetsmätning i Oslo. 5= Sjølyst. (Karta hämtad från 
Oslo kommuns hemsida). 

Under analysen av videofilmerna från de fem platserna togs alltså tiden för de cyklister som 
färdats längs den utmätta sträckningen. Förutom tidtagningen av cyklisterna så har det 
noterats vilket kön och vilken cyklistgrupp (definierade i observationsstudien) cyklisten 
tillhört. Dessutom har det, på aktuella platser, noterats om cyklisten har använt trottoaren 
eller gatan/cykelfältet.  
 
All tidtagningsdata från filmerna har samlats i kalkyleringsprogrammet Excel. Programmet 
har använts för att beräkna hastigheterna. Excel har sedan använts för att kunna göra vidare 
beräkningar av medelvärde och 85-percentil samt standardavvikelse. Excel har också använts 
för att ta fram histogram för spridningen av hastigheter.  
 

1
2 

3 

4 

5 

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 2010 
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Eftersom antalet mätobjekt skulle visa sig bli lågt för några av platserna bestämdes det att 
hastighetsmätningen från den inledande observationsstudien kunde adderas till insamlad 
data. Hastigheterna har tagits fram med samma metod (avståndsmätning-tidtagning) så det 
har värderats att det varit godtagbart. Tillägget gäller för den platsen med utformning 
cykelfält eftersom data framförallt saknades här. Detta innebär att data från Nedre Eikervei, 
Drammen, och hastighetsmätningar från observationsstudiens ”Plats 2”, läggs under samma 
kategori.  
 
2.5 Intervjustudie 

Syftet med att göra en intervjustudie var att kunna ge ett underlag för diskussionen i 
examensarbetet kring planering för olika cyklistgrupper. Intervjuer har gjorts med fyra 
stycken personer som har kunskap om planering för cykeltrafik. Samtliga intervjuer, förutom 
en, har utförts genom personliga möten. De personliga mötena har spelats in så att materialet 
har kunnat undersökas flera gånger för att minimera risken att den intervjuade tolkats fel. En 
intervju har, på grund av geografisk orsak, utförts via telefon. Samtalet har ändå kunnat 
spelas in med hjälp av telefonens mikrofon.  
 
Urvalet av personer till intervjun har skett med konsultation från handledare på Rambøll och 
handledare på skolan. Det var viktigt att hitta personer som arbetar med planering för 
cyklister i dagsläget och som var engagerade i frågan.  Med detta i åtanke valdes en 
planerare från Drammen kommun, en från Oslo kommun och en planerare på Statens 
vegvesen. Utöver detta valdes en professor från skolans institution för att också få inspel från 
ett annat perspektiv.  
 
Frågematerialet anpassades lite utefter vem som skulle bli intervjuad men i stort sett fick alla 
samma frågor. Åtta stycken huvudfrågor ställdes med 2-3 delfrågor till varje. 
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3 Statistik om cykling 

3.1 Vem cyklar? 

Vem som egentligen cyklar kan utredas med hjälp av så kallade resvaneundersökningar. Den 
senast gjorda nationella resvaneundersökningen i Sverige heter RES 2005-2006. 
Undersökningens syfte var att ta reda på vem som reser, vid vilka tidpunkter resorna görs, 
vilka färdsätt som används och vilket syfte resan har. Informationen som studier liknande 
resvaneunderökningar ger, är viktig för exempelvis utveckling av infrastruktur och vid 
trafiksäkerhetsarbete. (Statens institut för kommunikationsanalys [SIKA], 2007) I detta 
avsnitt ges en beskrivning av vilka som cyklar och hur stort cykelanvändandet är utifrån 
gjorda resvaneundersökningar.  
 
Utifrån RES 2005-2006 kan följande statistik tas fram:  
I Sverige görs 9 % av alla huvudresor2 med cykel (se figur 5 för fördelning mellan färdsätt). 
Det är nästintill lika många kvinnor som män som cyklar. Den gruppen som använder cykel 
mest är barn och unga, äldre använder cykel minst. Den genomsnittliga reslängden för de 
som cyklar är 4 km vilket motsvarar 22 minuter i tid. 12 % av alla arbets- och skolresor görs 
med cykel och 6 % använder cykel när de ska göra service- och inköpsresor. 8 % använder 
cykel när de gör fritids- eller besöksresor. (SIKA, 2007)  

 
Som det kan utläsas av diagrammen i figur 5, är fördelningen mellan färdsätten liknande för 
män och kvinnor. Männen gör något fler bilresor än kvinnorna och kvinnorna gör i sin tur 
fler resor kollektivt och till fots. När det kommer till cykling är det nästintill lika många män 
som kvinnor som cyklar.  

                                                      
2 SIKA (2007) definierar en huvudresa genom att den ska starta och sluta i en huvudresepunkt 
(personens bostad, arbetsplats eller skola). En huvudresa består av flera delresor där ärenden utförs. 
Att enbart byta färdsätt räknas inte som ett ärende.   
 

FIGUR  5 Andel  (%)  huvudresor  efter  färdsätt  uppdelat  på män  och  kvinnor  i
Sverige. Statistik från RES 2005‐2006 (SIKA, 2007, s. 22).  
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Att göra kontinuerliga resvaneundersökningar är vanligt även utanför Sverige. Norges 
motsvarighet till RES är RVU 2005 och Danmarks motsvarighet är TU 20063. I Norge är 
fördelningen liknande som i Sverige mellan övriga färdsätt men här är det endast 5 % av alla 
dagliga resor som sker med cykel. Den genomsnittliga reslängden är också något kortare; 3 
km eller 16 minuter. (Denstadli et al., 2006) Danmark ses ofta som en nation med stark 
cykelkultur och enligt TU 2006 verkar detta stämma. Andelen som cyklar är större i 
Danmark än i både Norge och Sverige och ligger på 15 %. Den genomsnittliga reslängden på 
cykel i Danmark är densamma som i Norge, 3 km. (Modelcenter Institut for Transport, 2010) 
I figur 6 ses en jämförelse mellan de nordiska ländernas cykelanvändande4.  
 

 
FIGUR 6 Diagrammet visar användandet av cykel mellan de nordiska länderna. Statistik från 
svenska RES 2005‐2006, norska RVU 2005 och danska TU 2006.  

Som diagrammet i figur 6 visar är cykelanvändandet något varierande i mellan de nordiska 
länderna Sverige, Norge och Danmark. Det finns många faktorer som påverkar hur stort 
cykelanvändandet är: cykelkultur, tillgång till bil, hur väl cykelvägnätet är uppbyggt, 
väderförhållanden, topografiska förhållanden etc. (mer om detta går att läsa i avsnitt 4.3). Att 
Danmark har en hög andel cyklister kan möjligen förklaras av goda väderförhållanden, små 
höjdskillnader och framförallt av en stark cykelkultur. Både Sverige och Norge är något 
sämre, i cyklistsynpunkt, hos alla tre av dessa parametrar, vi har hårdare väder med snö och 

                                                      
3 De olika ländernas resvaneundersökningar har utförts på liknande sätt med hjälp av telefonintervjuer. 
Det bör dock noteras det inte kan garanteras att materialet är helt jämförbart.  Se fotnot 4 för viktiga 
noteringar.  
4 Några viktiga noteringar från de olika resvaneundersökningarna:  
Svenska RES ser på data mellan 2005-2006 i åldrarna 6-84 år. 27 647 personer är intervjuade. 
Norska RVU ser på data från 2005 på personer äldre än 12 år. 17 514 personer är intervjuade. 
Danska TU ser på data från 2006 i åldrar 10-84 år. 46 000 intervjuer är gjorda sedan 2005. 
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is och på flera platser har Sverige och Norge större höjdskillnader. Hur väl cykelvägnätet är 
uppbyggt är också en självklar faktor att ta hänsyn till. Det är dock svårt att säga hur bra eller 
dåligt ett cykelvägnät är uppbyggt då det beror på många faktorer vilket gör jämförelsen 
mellan de Nordiska länderna svår för just denna parameter. Ett sätt att se på kvaliteten på ett 
cykelvägnät är i antal kilometer cykelväg som är anlagd, ett annat är att undersöka 
cyklisternas upplevda trygghet och ett tredje genom att se på cyklisters olycksstatistik. Hur 
kvaliteten på cykelvägnäten skiljer mellan Sverige, Norge och Danmark är därför ett mycket 
omfattande arbete och ryms inte i denna litteraturstudie. 
 
Det är även intressant att se på hur stor del av alla arbets- och skolresor som görs med cykel. 
De röda staplarna i figur 6 visar just detta. Även om Norge har en låg andel cykelresor av 
alla huvudresor så är det många som ändå cyklar till arbete och skola (19 %). Det är alltså 
lika många som cyklar till arbete och skola i Norge som i Danmark, 19 % och endast 12 % i 
Sverige.    
 
3.2 Statistik från Drammen 

För att ge en bild av trafiksituationen i Drammen återges här statistik över resandet och 
framförallt cyklandet i kommunen. Materialet som presenteras här kommer från den norska 
resvaneundersökningen gjord 2005 (RVU 2005). Data är framtagen från Drammenområdet 
och inkluderar förutom Drammen kommun även grannkommunerna Nedre Eiker och Lier.  
Viss statistik från detta material ger exklusiv information för Drammen kommun. Totalt 
bygger detta materialet på 1 428 stycken intervjuade personer varav 742 är bosatta i 
Drammen kommun. Det totala urvalet i Drammensområdet motsvarar 8 % av hela urvalet i 
den norska resvaneundersökningen men endast 0,7 % av befolkningen i intervjuområdet. De 
som är intervjuade är över 13 år. (Meland, 2007) 
 
I Drammen kommun har 70 % av de intervjuade tillgång till cykel och andelen är högst hos 
de som är mellan 13 och 17 år eller de som studerat på högskola eller universitet. Andelen 
som har tillgång till cykel är lägst bland de som är över 75 år eller är arbetslösa eller bor 
ensamma. (Meland, 2007) I hela Norge är det 75 % som har tillgång till cykel vilket gör att 
Drammen ligger under snittet på denna punkt. (Denstadli et al., 2006) 
 
I genomsnitt gör varje person i Drammen kommun 3,23 resor per dag där varje tur i 
genomsnitt tar 22 minuter att genomföra (ca 11 km lång). Endast 4 % av dessa huvudresor 
sker med cykel. Se figur 7 för fördelning mellan färdmedel för huvudresan i Drammen 
kommun. De resor som faktiskt sker med cykel är i genomsnitt 5,5 km eller 25 min långa. 
(Meland, 2007) 
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FIGUR 7 visar  färdmedelsfördelningen  för huvudresan  i Drammen kommun. Statistik  från 
RVU 2005, Drammensområdet.  

Jämförs färdmedelsfördelningen från Drammen kommun (figur 7) med statistik från den 
svenska resvaneundersökningen, RES 2005-2006 (figur 5), ses det att fördelningen ser lite 
annorlunda ut. Drammen har färre resor med cykel och kollektivtransport medan de har fler 
resor med bil än genomsnittet i Sverige. Däremot ser färdmedelsfördelningen i Drammen 
nästan identisk ut med den i hela Norge trots att det är färre som har tillgång till cykel i 
Drammen (Denstadli et al., 2006; Meland, 2007). 
 
Studeras andelen arbets- och skolresor som görs med cykel är den lika stor i 
Drammensområdet som den är i genomsnitt i Sverige, 12 %. Detta är dock under snittet i 
Norge där motsvarande siffra är 19 %. (SIKA, 2007; Denstadli et al., 2006; Meland, 2007). 
 
3.3 Cyklistgrupper  

Stort material av olika forskning och studier finns kring åldersmässiga parametrar, 
exempelvis hur barn beter sig eller hur äldre ser på trygghet i trafiken. Det finns även en del 
material kring skillnader mellan män och kvinnor, ofta i form av statistik från 
resvaneundersökningar eller från olycksdatabaser.  
 
I detta avsnitt presenteras en liten del av den litteratur som beskriver ålders- och 
könsmässiga skillnader hos olika grupper av cyklister. Först presenteras statistik för hur 
användandet av cykel ser ut på detta plan. I figur 8 visas fördelningen mellan åldrar då det 
kommer till cykelanvändande. Staplarna visar alltså, andelen av en viss åldersgrupp där 
huvudresan görs med cykel. Skillnaderna i användande av cykel mellan män och kvinnor är 
marginella; av de som använder cykel för sin huvudresa är 52 % män och 48 % är kvinnor 
(SIKA, 2007, s. 2 i tabellbilaga). 
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FIGUR 8 Diagrammet visar  fördelningen mellan åldersgrupper  för de  som använder cykel 
för  sin  huvudresa.  Statistik  från  svenska  resvaneundersökningen  från  2005‐2006  (SIKA, 
2007, s. 2 i tabellbilaga). 
 
I figur 8 utläses det att den största åldersgruppen som använder cykel till sin huvudresa är 
mellan 6 och 14 år. Tätt följt efter kommer de mellan 15-24 år. Detta är inte så förvånande 
eftersom att det är så pass vanligt att det cyklas fram och tillbaka till skolan. De som cyklar 
allra minst är äldre över 64 år. De står endast för 6 % av alla användare.  
 
I delavsnitten som följer handlar det om hur beteendet i trafiken beror på åldersmässiga 
aspekter. Speciellt intressant är det att se på yngre och äldre som har något begränsade 
funktioner. Delavsnitten kommer också belysa skillnader mellan könen och hur det påverkar 
vårt resande.   
 
3.3.1 Barn 

Av alla sjukhusrapporterade cykelolyckor som sker i Sverige är ungefär 23 % av de 
inblandade mellan 7 och 14 år gamla. Endast 3 % är under 6 år, men då får man tänka på att 
det inte är så många som är under 6 år som cyklar. (Thulin & Niska, 2009, s. 1 i tabellbilaga) 
Vidare är cykelolyckor den vanligaste orsaken till att ett barn (7-14 år) drabbas av 
kroppsskada. Olycksgraden för pojkar är upp till dubbelt så hög som för flickor i denna 
ålder. (Bengtsson et al., 2000)  
 
Att det är så pass stor andel barn bland alla cykelolyckor som sker, har delvis med den stora 
cykelanvändningen bland barn att göra. En annan viktig faktor är de färdigheter som är 
kopplade till cykling. Till färdigheterna räknas både psykomotoriska komponenter och 
kognitiva komponenter. Psykomotoriska komponenter är till exempel: att trampa, hålla 
balansen, styra och bromsa. Kognitiva komponenter handlar om uppmärksamhet, 
varseblivning, bedömning, planering och beslutsfattande. En ung cyklist kan ha svårt att 
samordna alla dessa komponenter. En van (vuxen) cyklist har automatiserade 
psykomotoriska komponenter vilket underlättar om något oväntat skulle dyka upp som kan 
leda till en olycka. Denna automatik är något barn oftast saknar. (Bengtsson et al., 2000) 
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Barn bearbetar informationen de möter i trafiken långsammare än äldre vuxna. På grund av 
detta kan alltså deras egen cykelhastighet vara betydande för olycksstatistiken. I tillägg har 
barn svårt att bedöma andra fordons hastighet. Det faktum att unga pojkar i större 
utsträckning är inblandade i olyckor än unga flickor kan förklaras av att pojkar möjligen 
håller högre hastighet då de cyklar. Pojkar har i allmänhet även en högre aktivitetsnivå än 
flickor. Anledningen till att barn i allmänhet ofta är inblandade i olyckor kan 
sammanfattningsvis bero på liten trafikvana tillsammans med att de håller en för hög 
hastighet än vad deras uppmärksamhetsförmåga tillåter. (Bengtsson et al., 2000)  
 
Hur upplever då barnen trafikmiljön? Johansson och Ledens (2009) studie har fokuserat på 
att finna de nyckelparametrar som enligt barnens egen uppfattning är avgörande för varför 
cykelolyckor sker och sedan jämföra det med befintlig olycksstatistik. Enligt studien anser 
barn att dålig sikt, intensiv motortrafik och hög hastighet är dominerande faktorer till en 
farlig trafikmiljö. Att hög hastighet och dålig sikt ger en farlig trafikmiljö är i samsvar med 
olycksstatistiken. Barn kan även tänkas ha sämre sikt än vuxna på grund av deras längd. 
Parkerade bilar, träd och byggnader gör det ofta svårt för barn att få en god överblick över 
trafiken. Johansson och Leden (2009) påpekar till sist att barn ändå är väldigt duktiga på att 
följa trafikreglerna och att detta inte kan vara en bidragande orsak till att det sker många 
cykelolyckor med barn. Man säger att andra studier till och med har visat att barn som 
fotgängare beter sig mer noggrant i trafiken än andra åldersgrupper.  
 
3.3.2 Äldre 

Av alla sjukhusrapporterade cykelolyckor är cirka 6 % av de inblandade mellan 65 och 74 år. 
Siffran är 5 % för de som är över 75 år. Detta kan verka lite men som figur 8 visar är det inte 
många som faktiskt cyklar då de är äldre än 64 år (ca 6 %). Jämförs allvarlighetsgraden hos 
cykelolyckorna för äldre än 65 år med barn yngre än 15 år är det relativt stor skillnad med 
tanke på cykelanvändandet hos åldersgrupperna. Av sjukhusen bedömda, svårt eller mycket 
svårt skadade, är hela 29 % äldre än 65 år, motsvarande siffra för barn under 15 år är 18 %.  
(Thulin & Niska, 2009, s. 1 i tabellbilaga) Hur kommer det sig då att så pass många äldre är 
inblandade i cykelolyckor relativt till cykelanvändandet och varför blir skadeföljden så pass 
allvarlig? 
 
Att bli gammal innebär nedsättning av många funktioner och denna generella åldersmässiga 
förändring påverkar alla handlingar som görs. Detta innebär också att nedsättningen av 
funktioner kommer påverka den äldres handlingar i trafiken. Det är högst individuellt vid 
vilken ålder nedsättning av funktioner börjar men ingen kommer ifrån det. Den funktionella 
nedsättningen kan dock kompenseras något av den livserfarenhet av att röra sig i trafiken 
som en äldre person besitter. (Bernhoft, Carstensen & Lund, 2003) 
 
De äldre vet ofta om att de har nedsatta funktioner och kompenserar detta med att till 
exempel cykla långsammare, följa trafikreglerna noggrant och hålla sig till lågt trafikerade 
gator. (Bernhoft et al., 2003) Detta är förmodligen relativt vanligt till skillnad från barn som 
inte känner till att de är begränsade i sina funktioner. Barn kompenserar heller inte 
begränsningarna i funktion med lång erfarenhet av att röra sig i trafiken.  
 
Till de nedsatta funktionerna hos äldre hör både fysiska och psykiska faktorer. Exempel på 
nedsatta fysiska faktorer är: sämre syn (mörker- och långdistansseende), sämre hörsel, längre 
reaktionstid, trötthet och svårigheter att röra sig. På det psykologiska området nämns att man 
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blir mindre flexibel och därför har svårt att ställa om sig vid nya situationer, svårigheter att 
orientera sig, uppfatta och tolka information och genom beslut handla därefter, svårigheter 
med att hantera komplexa situationer där flera saker händer samtidigt samt att det tar längre 
tid att lära sig något nytt. (Bernhoft et al., 2003) 
 
Bernhoft och Carstensen (2007) har utfört en intervjuundersökning bland äldre (> 70 år) och 
sedan jämfört resultaten med en referensgrupp av vuxna (40-49 år). Undersökningen 
presenterar vad de äldre tycker är de viktigaste parametrarna för att cyklingen ska vara bra. 
De tre viktigaste parametrarna som nämndes var att det ska finnas cykelvägar, att 
korsningarna ska vara signalreglerade samt att cykelvägarna ska vara fria från ojämnheter. 
Dessa tre parametrar visade sig även vara viktigast hos referensgruppen men där var inte 
signalreglerade korsningar av lika stor vikt som hos de äldre. (Bernhoft & Carstensen, 2007, 
s. 89) Undersökningen menar att äldre generellt, beter sig mer försiktigt när de rör sig i 
trafiken än yngre vuxna. Vuxna vill gärna ha ett snabbt och gent cykelvägnät medan äldre 
inte ser några problem med att vänta eller stanna då de cyklar.  
  
3.3.3 Män och kvinnor 

Som tidigare nämnts är skillnaden i användande av cykel marginell mellan män och kvinnor; 
av de som använder cykel för sin huvudresa är 52 % män och 48 % är kvinnor (SIKA, 2007, 
s. 2 i tabellbilaga). Medelreslängden för cykelresan är däremot något längre för män, 4 km, 
medan den för kvinnor är 3 km (SIKA, 2007, s. 6 i tabellbilaga). Små skillnader mellan 
könen hittas även i olycksstatistiken. Av alla sjukhusrapporterade cykelolyckor som sker i 
Sverige är 54 % av de inblandade män, 46 % är kvinnor (Thulin & Niska, 2009, s. 1 i 
tabellbilaga). Olycksstatistiken speglar därmed könskillnaderna för användandet och 
reslängden väldigt bra. Säger då denna statistik att det inte är någon större skillnad mellan 
könen för resvanor, konfliktsituationer eller hur de allmänt beter sig när de cyklar? För att 
svara på denna fråga måste resandet studeras i stort innan skillnader börjar analyseras för just 
cykelresor.  
 
I Hjorthols (1998) avhandling har olika resvaneundersökningar studerats och genom dessa 
undersökt hur kvinnor och män reser. Hjorthol (1998) menar att kvinnor och män till och 
börja med har olika tidsuppfattning. Detta speglar hur män och kvinnor värderar sin restid 
och vidare vilka färdmedel som används. 
 
I flera studier pratar man om olika typer tid. Hjorthol (1998) tar upp exempel som 
kontraktsfäst tid, tvungen tid och fri tid. För kontraktsfäst restid handlar det om tiden det tar 
att resa till och från arbetet. Tvungen restid är tiden det tar för att göra inköpsresor och 
omsorgsresor (t.ex. hämta/lämna barn). Den fria restiden gäller för fritidsresor (till och från 
träning, nöjen eller besöksresor). Kvinnor gör fler resor knutna till den tvungna tiden än män. 
Männens resor är mestadels knutna till arbetet och således är deras aktivitetsmönster enkelt 
om det jämförs med kvinnornas. Kvinnor har komplexa aktivitetsmönster där man ofta 
kombinerar olika typer av resor. (Hjorthol, 1998) Kvinnor har generellt sett kortare avstånd 
till sina arbetsplatser. Skillnaden i detta resbehov kan också spegla bilanvändandet och 
reslängden som är större/längre hos män än hos kvinnor. (SIKA, 2002) 
 
I figur 5 i avsnitt 3.1 ses skillnaden av fördelningen mellan transportmedel hos män och 
kvinnor. Män åker alltså mer bil än kvinnor som istället använder kollektivtrafik och går till 
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fots mer än män. Men för båda könen är alltså bilen det mest använda tranportmedlet i 
Sverige och cykeln kommer inte förrän på fjärde plats. (SIKA, 2007) 
 
Förklaringen till att kvinnors och mäns resmönster ser olika ut har sitt ursprung i 
sysselsättning och inkomst och därmed olika resbehov, men detta är inte hela förklaringen. 
Det är också viktigt att belysa skillnader när det gäller värderingar och attityder. I 
kombination med detta spelar även erfarenheter och vanor in när det gäller resandet vilket 
också gör det svårare att tolka olika gruppers värderingar. Oftast intas en positiv attityd till 
det som känns till och en mer negativ inställning till det man inte har någon erfarenhet av. 
Nedan ses en sammanställning från olika undersökningar (Eriksson & Garvill, 2003; 
Hjorthol, 1998; SIKA, 2002;) av typiska skillnader i värderingar och attityder. 
Undersökningar har exempelvis konstaterat att kvinnor jämfört med män… 

… värderar miljö- och trafiksäkerhetsfrågor högre 
… värderar bilens symbolvärde och uttryck för identitet lägre 
… uttrycker större villighet att minska bilanvändningen 
… har en positivare inställning till kollektivtrafik 
… känner större otrygghet i kollektivtrafiken 

De två sista punkterna är ett exempel som visar att det inte alltid är så lätt att tolka 
undersökningar om kvinnors och mäns olika värderingar och attityder. Samtidigt är sådan 
kunskap väldigt viktigt i jämställdhetssynpunkt, för att kunna göra bedömningar av åtgärder i 
trafiksystemet. (SIKA, 2002) 
 
När cykelvägnäten planeras är det väldigt viktigt att ta hänsyn till män och kvinnors 
olikheter, både när det gäller trygghetsaspekter och trafiksäkerhetsaspekter. Studier har visat 
att kvinnor i högre grad än män exempelvis känner sig otrygga i på väg till eller på 
hållplatser vid kollektiva resor. Bidragande faktorer till denna otrygghet är främst: mörkt ute, 
dålig belysning, att det är nedskräpat, gå eller vänta ensam, gångtunnel, avlägset belägna 
hållplatser och hållplatser nära park eller skog. Denna information kan även vara bra att 
känna till när cykelvägnäten planeras. Studier har även visat att känslan av trygghet och 
känslan av trafiksäkerhet är två intressen som ibland står i konflikt till varandra. Vissa 
kvinnor uppger exempelvis att de undviker att cykla på avskiljda trafiksäkra cykelbanor när 
det är mörkt på grund av rädslan för överfall och de väljer då hellre att cykla i gatan bland 
biltrafiken där de känner sig mindre säkra för att trafikolyckor skall inträffa. I detta fall 
prioriteras alltså trygghetskänslan framför trafiksäkerhetskänslan. En trafiksäker miljö 
behöver alltså inte betyda att det en trygg miljö och därför är det också väldigt viktigt att se 
helheten vid planering. (Eriksson & Garvill, 2003) 
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4 Planera för cykel 

När det kommer till planering av cykelvägnäten i våra städer har ett flertal element 
betydelse. Först och främst finns det lagar, regler och bestämmelser för hur man får använda 
sin cykel i trafiken. Sedan har ansvarsuppdelningen betydelse för vem och vilka som har rätt 
att planera och bestämma hur olika utformningar skall se ut för oss cyklister. Staten bär ett 
visst ansvar och kommunerna ett annat, och ser detta ut på samma sätt i Norge? Detta avsnitt 
kommer att beskriva just hur Sverige och Norge är lika eller skiljer sig åt när det kommer till 
lagar och ansvarsuppdelning för planering och utformning för cykel. Avsnittet kommer även 
att beskriva vilka planeringsinstrument som ligger till grund för arbetet och slutligen även 
vad som, enligt handböckerna, utmärker ett bra och välutbyggt cykelnät.  
 
4.1 Jämförelse mellan Sverige och Norge 

Här redovisas vad som skiljer och vad som är likt i Sverige och Norge, gällande lagar och 
förordningar som påverkar planeringen för cyklande. Skillnader i hur kommunplanering och 
statlig förvaltning fungerar för cykel inom länderna presenteras också.  
 
4.1.1 Skillnader i lagen 

Det är mycket som är lika mellan svensk och norsk lag för cyklande. Men det finns några 
punkter där länderna skiljer sig åt och som därför är viktiga att belysa. Nedan ses en 
sammanställning av olikheterna mellan Sveriges och Norges lagtext om trafikregler för 
cyklande: 
 
1) I Sverige skall man som cyklist, enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276, 3 kap. 6 §), 

cykla på cykelbanan om sådan finns, annars på körbanan. Det är dock tillåtet att cykla i 
körbanan även om cykelbana finns men då måste särskild försiktighet iakttas. Det är med 
andra ord förbjudet att cykla på trottoaren. Det är det inte i Norge. Enligt förordningen 
för trafikregler, får man som cyklande använda trottoar eller gångfält när gångtrafiken är 
liten och om cyklingen där inte medför någon fara eller något hinder för gående (FOR 
1986-03-21-747, 18 §). 
 

2) I Sverige infördas 2005 en lag om att barn under 15 år skall ha cykelhjälm när det färdas 
på ett tvåhjuligt fordon (SFS 1998:1276, 6 kap. 4 a § ). I Norge finns ingen lag om 
cykelhjälm för varken barn eller vuxna.  
 

3) I Sverige får en person över 15 år skjutsa ett barn under 10 år och en person över 18 år 
får skjutsa två barn på samma cykel om de är under 6 år (SFS 1998:1276, 6 kap. 3 §). I 
Norge är lagen densamma för de barn som skjutsas. Däremot står det ingenting om hur 
gammal man måste vara för att skjutsa barnen på cykeln. (FOR 1990-01-25- 92, 3 kap. 
3-1 §) 
 

4) När det gäller belysning, skal man i båda länderna ha vitt/gult ljus framtill och rött ljus 
bak på cykeln. I Norge är det tillåtet med blinkade ljus både fram och bak (FOR 1990-
02-19-119, 5 §) men i Sverige är det endast tillåtet att ha blinkande belysning bak på 
cykeln (SFS 1998:1276, 3 kap. 76 §).  
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5) Förbud mot att stanna eller parkera före gång- och cykelkorsningar gäller i både Sverige 
och Norge. Skillnaden är hur långt ifrån det är förbjudet. I Sverige får man inte stanna 
eller parkera närmare än 10 meter från gång- eller cykelkorsning (SFS 1998:1276, 3 kap. 
53 §), i Norge är gränsen endast 5 meter (FOR 1986-03-21- 747, 17 §) 

 
Det kanske allra viktigaste av de beskrivna skillnaderna i lagarna, är den som handlar om det 
är tillåtelse att cykla på trottoaren eller ej (nr 1). Det är som sagt, inte tillåtet att cykla på 
trottoaren i Sverige som det är i Norge. Detta har mer betydelse för planeringen av 
cykelvägnäten än man kan tro.  
 
Eftersom det är tillåtet att cykla på trottoaren i Norge blir det inte lika viktigt att utforma 
platsen i fråga på något speciellt sätt för cyklister eftersom de lika gärna kan cykla på 
körbanan som på trottoaren. Förbudet att cykla på trottoar i Sverige gör därför att det är 
viktigare att det tillrättaläggs för cykling med till exempel cykelbana eftersom det annars 
begränsar alternativen för cyklister så pass mycket. Detta har medfört att cykelbanor på 
trottoarer är vanligare i Sverige än i Norge. I Norge används istället cykelfält oftare.  
 
4.1.2 Statlig förvaltning och kommunplanering 

Både i Sverige och i Norge finns tre förvaltningsnivåer. I Sverige: stat, landsting/region och 
kommun. I Norge: stat, fylkeskommun och kommun.  
 
I Sverige finns det 290 kommuner, i Norge hela 430 stycken.  Kommunernas uppgift i både 
Sverige och Norge är att ansvara för flera samhällsmässiga verksamheter. Vissa 
verksamheter har kommunerna i Sverige, enligt lag, skyldighet att ansvara för som till 
exempel stadsplanering och byggfrågor samt kollektivtrafik. Både i Sverige och i Norge 
finns en lag som säger att kommunerna har självstyre. Detta innebär att varje enskild 
kommun har rätt att bestämma hur kommunens arbetsuppgifter skall skötas och hur dess 
resurser skall fördelas. (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2009a; Kommunal- og 
regionaldepartementet, 2010) Kommuner, såväl i Sverige och Norge, har därför ansvar för 
att bygga ut cykelvägnäten. Detta skall självklart ske utefter de lagar som omfattar 
utformning av cykeltrafik. Flera kommuner har egna cykelstrategier och plandokument.  
 
När det kommer till den regionala förvaltningsnivån ser det ungefär likadant ut i Sverige som 
i Norge. I Sverige kallas denna nivå för landsting. Landstinget skall ha ansvar för de 
gemensamma uppgifterna i regionen med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård samt den 
regionala utvecklingen. I Sverige finns det 18 stycken landsting och två regioner (SKL, 
2009b) I Norge kallas den regionala förvaltningsnivån istället för fylkeskommun och det 
finns 19 stycken fylkeskommuner i Norge. Fylkeskommunerna i Norge har, likt landstingen i 
Sverige, ansvar för tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. (SOU, 2004) Varken 
landstingen i Sverige eller fylkeskommunerna i Norge har något direkt ansvar över 
planeringen för cykeltrafik.  
 
På den statliga nivån finns i Sverige: riksdag, regering samt statliga verk och myndigheter. I 
Norge finns: storting, regjering och statsforvaltning. Myndigheterna/stadsforvaltningerne 
skall utföra de verksamheter och tillämpa de lagar som regering och riksdag/storting har 
beslutat om. Detta gäller för både Sverige och Norge. (Regeringskansliet, 2010; 
Regjeringen.no, 2011a) I Sverige finns det fyra myndigheter/verk som direkt behandlar 
frågor som har med trafik och stadsplanering att göra: Trafikanalys, Statens väg- och 
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transportforskningsinstitut VTI, Trafikverket och Transportstyrelsen. Det svenska 
Trafikverket bildades 2010 och är en sammanslagning av myndigheter för sjöfart, väg, 
järnväg och luftfart (Regeringskansliet, 2011). I Norge finns det sju myndigheter/etater som 
behandlar frågor som har med trafik att göra: Sjøfartsdirektoratet, Taubanetilsynet 
(taubane=gondolbana), Luftfartstilsynet, Jernbaneverket, Statens jernbanetilsyn, Statens 
haverikommisjon for transport och Statens vegvesen (Regjeringen.no, 2011b).  
 
Det är det svenska Trafikverket och det norska Statens vegvesen som har det huvudsakliga 
ansvaret för planeringen av cykeltrafik på den statliga nivån. I Sverige samarbetar 
Trafikverket med kommuner och landsting i planeringen med cykeltrafik. De har 
tillsammans utarbetat de handböcker som gäller för utformning av väg- och gatunätet: VGU 
generellt om utformning (Trafikverket, 2010) och GCM specifik utformnings- samt drift- 
och underhållshandbok för gång-, cykel- och mopedtrafik. Trafikverket har förutom ansvar 
för planering också ansvar för att informera om lagar och regler gällande cykling samt att 
aktivt jobba för att flera skall cykla. (Trafikverket, 2011) Liknande ansvar har det norska 
Statens vegvesen (Statens vegvesen, 2009). De har utformat flera handböcker och den som 
direkt vänder sig mot planering och utformning för cykeltrafik är handbok 233, 
Sykkelhåndboka. Utöver denna så finns även en handbok (nr 249) som beskriver hur 
kvaliteten på befintliga cykelvägar skall besiktigas och bedömas: Sykkelveginspeksjoner. 
(Statens vegvesen, 2010c) Nämnda planeringsinstrument presenteras i nästa avsnitt.  
 
4.2 Planeringsinstrument 

Som nämnts i föregående avsnitt finns flera olika planeringsinstrument som planerare i 
kommun och på statlig verksamhet skall förhålla sig till. Här skall några av dessa 
presenteras. Fokus kommer läggas på Norska planeringsinstrument eftersom studierna i detta 
examensarbete har utförts i Norge.  
 
4.2.1 Nationell cykelstrategi 

I Norge finns det en nationell cykelstrategi som gäller för 2010-2019. Cykelstrategin 
uppföljs i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 som sammanfattar huvuddragen i den 
norska regeringens transportpolitik. Cykelstrategin är utarbetad i Statens vegvesens ledning 
med hjälp av en arbetsgrupp bestående av personer från fylken, kommuner och från 
Syklistenes landsforening5. (Statens vegvesen, 2007) 
 
Norges nationella cykelstrategi har satt upp huvudmålet att det ska vara attraktivt att cykla 
för alla. Under detta huvudmål har tre delmål satts upp:  
 Cykeltrafiken i Norge skall utgöra minst 8 % av alla resor.  
 I städer och tätorter skall cykeltrafiken fördubblas.  
 80 % av alla barn och unga skall cykla till och från skolan.  

Målen i strategin skall nås genom att ”SATSE” (= satsa); Skapa acceptans för cykeln som 
transportmedel, Aktivera städer så de utformar goda huvudcykelvägnät, Tilby (= erbjuda) 
goda möjligheter för barn att cykla till skolan, Säkra tillfredställande drift och underhåll samt 
att Etablera ordningar för ekonomiska incitament till kommunerna. Statens vegvesen menar 
att med denna strategi kunna nå målen på 20 år. Det påpekas dock att detta är beroende av 
investeringsmedel och samspel mellan många aktörer. (Statens vegvesen, 2007) 

                                                      
5 Syklistenes landsforening är den norska motsvarigheten till det svenska Cykelfrämjandet. 
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Strategin beskriver sedan skälen till varför det bör cyklas mer i Norge och vad en ökad 
cykling har för effekter. Ett kapitel handlar även om hur status och utveckling ser ut för 
cykeltrafiken idag.  Mest vikt läggs dock på kapitlet om hur man skall uppnå målen i 
strategin och sammanfattas av en beskrivning av uppmaningarna ”SATSE”. I det sistnämnda 
kapitlet ges det även förslag på konkreta åtgärder. Ett urval av åtgärdsförslagen ses nedan: 
 Statens vegvesen skall samarbeta med kommunerna och arbeta fram ett tredelat 

gaturum, ett nät för gående, ett för cyklister och ett nät för motortrafik.  
 Det bör tillrättaläggas så att cykeln kan tas med på samtliga kollektiva färdmedel.  
 Det skall vara sammanhängande huvudcykelnät i städer och tätorter.  
 Säkerhet längs skolvägar prioriteras i det generella trafiksäkerhetsarbetet.  
 Statens vegvesen skall satsa på bättre drift- och underhåll av cykelvägar och 

prioritera de viktigaste cykelstråken.  
 Man skall fortsätta i arbetet med cykelväginspektioner och förbättringar av befintliga 

nät.  
 Det skall vara bättre fysisk framkomlighet för cyklister.  
 De ekonomiska incitamenten för att cykla skall vara bättre än de för att köra bil. 
 Genomföra forskning och utveckling samt inarbeta den nya kunskapen om cykling 

och åtgärder i handböckerna, i riktlinjer och i vägledningsdokument.  
 Statens vegvesen skall genomföra nationella cykelkampanjer med hälsa, miljö och 

trafiksäkerhet som motivationsfaktorer.  
(Statens vegvesen, 2007) 
 
4.2.2 Handböcker för planering, utformning och uppföljning 

I Norge finns det två stycken handböcker som direkt är riktade mot cykeltrafik. Statens 
vegvesen är ansvariga utgivare för handböckerna vilka sedan är godkända av 
Vegdirektoratet6. Utöver dessa två handböcker finns det sedan många fler som beskriver 
normer för utformning av gator och vägar generellt liknande svenska VGU. Här beskrivs 
dock de som fokuserar på cykeltrafik.  
 
Den första handboken, Håndbok 233 Sykkelhåndboka, är en vägledande skrift som ger 
speciella rekommendationer om utformningar för cykel som avviker från handboken för 
utformning av vägar och gator.  Handboken gavs ut 2003. Det påpekas också att 
kompletterande information om utformning kan finnas i andra handböcker. Sykkelhåndboka 
består av tre delar. Del A beskriver bakgrund och förutsättningarna för cykeltrafik i stort och 
de huvudprinciper som gäller för ett väl utformat cykelvägnät. Del A tar även upp hur 
planprocessen för att utforma nya nät eller förbättra befintliga bör fungera. Del B presenterar 
lösningsförslag på åtgärder i cykelvägnäten och hur de borde utformas. Del C är bilagor där 
det bland annat finns med inspiration från goda exempel i utlandet och viktiga utdrag från 
lagen. I Sykkelhåndboka står det att man hoppas att den kan bidra med att det blir byggt flera 
och bättre lösningar för cykel och att den blir ett viktigt verktyg som kan förbättra 
situationen med de bristfälliga cykelvägnäten i Norge. (Statens vegvesen, 2003) 
 
Nästa handbok heter Håndbok 249 Sykkelveginspeksjoner, Trafikksikkerhet – 
Framkommelighet – Opplevelse och är också en vägledande skrift. Handboken gavs ut 2004. 

                                                      
6 Vegdirektoratet är den instans som skall se till att Statens vegvesen når de mål och förvaltar de 
resurser som Storting och Regjering beslutar om. (Statens vegvesen, 2010b) 
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Den är tänkt att fungera som ett underlag i arbetet med att följa upp befintliga cykelvägnät 
och lösningar genom systematiska förbättringsåtgärder. Sykkelveginspeksjoner består av två 
delar, A och B. Del A är den generella delen och tar upp syftet med att göra 
cykelvägsinspektioner, lite om hur ett cykelvägnät är uppbyggt, vanliga cykellösningar och 
en beskrivning av andra kvalitetssystem.  Del B är en metoddel för hur inspektionerna av 
cykelvägnäten faktiskt genomförs. Denna del innehåller även metodark och checklistor som 
kan användas när man genomför besiktningen. (Statens vegvesen, 2004) 
 
Ett annat instrument som borde nämnas är Trafikksikkerhetshåndboken som är ett hjälpmedel 
vid planering av cykelvägnät. Denna bok är utgiven av Transportøkonomisk institutt (TØI), 
Stiftelsen Norsk senter for samferdselforskning på uppdrag av Samferdseldepartementet7. 
Trafikksikkerhetshåndboken tar inte bara upp trafiksäkerhetsåtgärder för cykeltrafik utan för 
all trafik och är en omfattande skrift som utvärderar olika åtgärder och huruvida de höjer 
säkerheten eller inte. Författarna till boken har analyserat över 1600 norska och 
internationella forskningsrapporter för att komma fram till resultaten som är sammanfattade i 
boken. Trafikksikkerhetshåndboken beskriver effekten av hela 128 trafiksäkerhetsåtgärder. 
Effekten av åtgärderna presentras inte bara som påverkan av antalet och allvarlighetsgarden 
av trafikolyckor, utan också som påverkan på framkomlighet, miljö och kostnader. Till sist 
görs även nytto-kostnadsanalyser för varje åtgärd. (Transportøkonomisk institutt [TØI], 
2011) När det planeras för cykel, är det lika viktigt som när det planeras för annan trafik, att 
det utformas trafiksäkert.  Trafikksikkerhetshåndboken kan därför vara ett bra hjälpmedel att 
hämta information ifrån.  
 
4.2.3 Drammens planeringsinstrument 

Drammen kommun har sedan i början av 1990-talet aktivt arbetat för att bli en cykelstad. 
Arbetet kom inte riktigt igång förrän den första huvudcykelplanen blev framtagen 1993. 
Byggandet av cykelvägnätet började 1995, finansierat av det så kallade ”Vegpakke 
Drammen”, pengar från Norska staten. Finansieringen var tänkt att täcka utbyggnad av 22 
cykelprojekt, från 1995 till 2005, med ansvar från Statens Vegvesen. Planarbetet stod 
Drammen kommun och tidvis även Syklistenes Landsforening för. Utbyggningen av 
Drammens huvudcykelnät upptog endast 3 % (140 miljoner) av finansieringen i ”Vegpakke 
Drammen” och fick inte överskridas. (Drammen kommune, 2005) 2001 reviderades 
huvudcykelplanen från 1993. Revideringen gjordes på grund av att kostnaderna för 
utbyggningen blivit högre än beräknat, att kraven på estetik höjts vilket i sin tur höjt 
kostnadsnivån och på grund av att andra vägprojekt gett ändrade förutsättningar för de 
planerade cykelanläggningarna. (Drammen kommune, 2001) På grund av att finansieringen 
börjat sina fick man i revideringen av huvudplanen sätta upp en prioriteringslista. De 
åtgärder som hade som funktion att binda samman olika sträckningar prioriterades då högst. 
(Drammen kommune, 2005) 
 
Av de 22 projekt som skulle innebära en utbyggnad för cykel enligt huvudplanen är samtliga 
påbörjade men endast 12 stycken helt färdiga. De återstående tio sträckorna är inte 
sammanhängande utan saknar tillrättalagda delsträckor för cykel. Alla cykelsträckningar 
skall färdigställas, så just nu pågår arbetet med att ta fram en ny huvudcykelplan i 
kommunen. Sex personer från kommunen och Statens Vegvesen arbetar just nu med den nya 

                                                      
7 Samferdseldepartementet kan likställas med det svenska departementet för Kommunikationer, 
infrastruktur och IT. 
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huvudcykelplanen i Drammen. De involverade är både från planerings- och 
driftsavdelningar. Den nya huvudcykelplanen samt utbyggnaden som efterföljer, skall främst 
finansieras av det så kallade Belønningsordningen via Buskerudbyen. (S. Dalen Ganz, 
personlig kommunikation, 1 november, 2010) Belønningsordningen är kapital från 
Samferdseldepartementet och skall användas till att minska biltrafiken i ett antal städer i 
Norge (Samferdseldepartementet, 2010). Förutom detta kommer utbyggningen av 
huvudcykelnätet i Drammen förmodligen kräva vidare finansiering av både kommunen och 
fylkeskommunen. Den nya planen ska likna den gamla planen på så sätt att den skall vara ett 
underlag för att fysiskt kunna bygga ut cykelvägnätet. Samtidigt vill man ta in delar av den 
befintliga cykelstrategin som kommunen har idag. Syftet är att kommunen skall ha ett enda 
planeringsdokument för cykel till skillnad från dagens två; en huvudplan och en 
cykelstrategi. Det beräknas att den nya huvudcykelplanen skall vara klar ungefär till hösten 
eller vintern 2011.  (S. Dalen Ganz, personlig kommunikation, 1 november, 2010) 
 
Förutom en huvudcykelplan har alltså Drammen en cykelstrategi. Cykelstrategin gäller från 
2005 fram till 2015. Då huvudplanen är mer vägledande för de fysiska åtgärderna och för 
utformningen så tar cykelstrategin upp mål, visioner och riktlinjer för arbetet mot en 
cykelstad. I Cykelstrategin beskrivs det exempelvis varför det är viktigt att satsa på cykling, 
vilka åtgärder som kan användas, information om hur resandet i stort och hur cyklandet ser 
ut i Drammen, information om hur Drammen ligger till som cykelstad idag, visioner och mål 
samt exempel på åtgärder från andra länder och städer. Cykelstrategin omfattar dessutom en 
organisations- och finansieringsplan för hur man ska arbeta med Drammen som cykelstad 
men också en konkret handlingsplan som liknar den i huvudcykelplanen. (Drammen 
kommune, 2005) 
 
4.3 Utmärkande för ett bra cykelvägnät 

Ett cykelvägnät skall ha god tillgänglighet och framkomlighet, det skall vara trafiksäkert, 
man skall som cyklist känna sig trygg, det skall ha god estetisk och tilltalande utformning 
samt det skall vara låga anläggnings- och driftkostnader. Ett bra cykelvägnät utmärks av ett 
flertal parametrar. Parametrarna kan vara direkt avgörande för om en människa väljer att 
cykla eller inte men hur viktiga dessa parametrar är, skiljer såklart mellan varje enskild 
individ. (Svensson, 2008) 
 
Till att börja med måste man tänka på att en cyklist är en oskyddad trafikant. Detta innebär 
att cyklister har betydligt större krav på attraktiva och tilltalande trafikmiljöer, än till 
exempel bilister eftersom de har direkt kontakt med omgivande miljö och andra trafikanter. 
Dessutom driver en cyklist sin cykel med muskelkraft och därför blir genhet och avstånd 
viktiga parametrar. Det som också måste kommas ihåg är att cyklisten uppehåller sig på ett 
fordon till skillnad från fotgängaren. Detta ger cyklisten en hel del skyldigheter eftersom de 
måste följa vägtrafikförordningens regler. (Svensson, 2008) 
 
4.3.1 Framkomlighet 

För cyklister är framkomligheten väldigt viktig och en förklaring till detta är just att de 
färdas på ett fordon som är muskeldrivet. Det är till exempel mycket mer besvärligt för en 
cyklist att behöva stanna vid rött ljus och sedan komma igång igen än för en fotgängare. 
Fördröjningen blir mer påtaglig. En parameter som har ett direkt samband med att välja att ta 
cykeln är avståndet. När avståndet är upp till 3 km ökar chansen att cykeln väljs. Om 
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sträckan sedan blir längre än 3 km minskar chansen att cykeln väljs framför bilen eller att 
åka kollektivt. Genheten är också viktig för om cykeln skall väljas eller inte och hör till dem 
parametrar som kan användas för att bedöma transportkvaliteten i ett nät. Man räknar med att 
ett transportnät maximalt bör ge en omväg (genhetskvot8) på 25 % för att kvaliteten skall 
anses som god. (Svensson, 2008) Skall man se på enskilda sträckors kvalitet för jämförelse, 
bör man tänka på att beräkningarna i hög grad påverkas av hur långa eller korta sträckor som 
jämförs. Ju kortare sträckan är desto större påverkan får omvägen. (TRAST, 2007) Som 
cyklist skall man i varje fall inte behöva ta stora omvägar för att nå sina målpunkter. I tillägg 
bör det helst undvikas att lägga cykelnätet där det är stora nivåskillnader och lutningar. 
(Svensson, 2008) 
 
Genheten hör även ihop med restiden, ju genare ett cykelvägnät är, desto kortare restid kan 
erhållas. För att cykeln skall väljas framför andra färdmedel måste alltså restiden på cykeln 
vara konkurrenskraftigt. Det går även att använda en restidskvot9 för att bedöma hur bra ett 
cykelvägnät är. I detta fall räknar man med att cykelresan bör ta maximalt 50 % längre tid än 
motsvarande bilresa till samma målpunkt för att cykeln skall vara ett tillräckligt 
konkurrenskraftigt färdmedelsval. (Svensson, 2008) 
 
4.3.2 Tillgänglighet 

För att ta reda på vilka krav som cyklister ställer på cykelvägnäten när det kommer till 
tillgänglighet är det intressant att titta på cyklisternas resvanor (läs mer om dessa i kapitel 3). 
Man vet att cykel ofta används mellan ens lokala centrum och ens skola eller arbetsplats. 
Detta kan ge viktig information om hur ett nät skall utformas. Lokalnätet skall knyta samman 
skolor, busshållplatser, lokala centrum och idrottsplatser inom stadsdelen. Huvudnätet binder 
sedan ihop stadens olika stadsdelar och går därefter vidare till närliggande tätorter. 
Cykelvägnätet skall utformas så alla viktiga start- och målpunkter kan nås och på så sätt bli 
ett självklart val för den som skall cykla. (Svensson, 2008) 
 
En annan viktig förutsättning för att ett cykelvägnät skall vara bra är att det skall finnas 
möjlighet att på ett säkert sätt parkera sin cykel utan att behöva känna oro för stöld eller 
skadegörelse. Att parkera cykeln kan anses väldigt enkelt jämfört med till exempel att 
parkera bilen. Underökningar har dock visat att goda parkeringsmöjligheter för cykel kan 
stimulera cykelinnehav och användande. Många som cyklar gör det av den anledningen att 
de kan komma nära sina målpunkter. Därför är det vikigt att förlägga cykelparkeringar nära 
målen. Extra viktigt är det vid hållplatser, terminaler och stationer för kollektivtrafik 
eftersom många kombinerar kollektiv- och cykelresor. (Svensson, 2008) 
 
Ett cykelvägnät måste även vara sammanhängande och lättöverskådligt. Man skall på ett 
säkert sätt kunna ta sig mellan start och mål och kunna lita på att det är planerat för dig som 
cyklist hela vägen. Det skall aldrig finnas några oklarheter, så tydlig vägvisning är viktigt. 
Det är även viktigt att undvika att barriäreffekter uppstår längs vägen. En järnväg eller en 
stor gata med stort trafikflöde kan utgöra ett hinder för cyklisten som då kan vara tvungen att 
välja en omväg för att säkert ta sig över. Barriärer kan alltså hindra den cyklande genom 
fördröjningar eller förändrade förflyttningsvanor men också genom buller samt upplevd och 

                                                      
8 Genhetskvot = det verkliga avståndet mellan två punkter i ett cykelnät dividerat med fågelavståndet 
9 Restidskvot = total restid med cykel dividerat med total restid med bil  
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faktisk risk. Det kan också innebära förändringar i cyklistens kontaktmönster. (Svensson, 
2008) 
 
4.3.3 Trafiksäkerhet 

Cyklister hör till den trafikantgruppen som utsätts för olyckor i störst grad. Därför är det 
viktigt att utforma säkra cykelvägar, som också upplevs säkra, för att människor skall börja 
cykla. Cyklisternas säkerhet kan höjas genom att anlägga säkra passager, hålla god 
vinterväghållning och ha bra barmarkunderhåll utan ojämnheter, löst grus höga kanter med 
mera. (TRAST, 2007) Att separera cyklister från andra trafikslag är också trafiksäkert 
gynnsamt, framförallt på länkar och i korsningspunkter med stort motorfordonsflöde, hög 
andel tung trafik och/eller med trafik med hög hastighet. I alla situationer är det dock inte 
nödvändigt att separera eller ens möjligt. Därför är det viktigt att på dessa platser vidta 
åtgärder som gör att samspelet mellan trafikanterna fungerar bra. Exempel på sådana 
åtgärder är att försöka hålla nere hastigheterna och få låg hastighetsspridning samt att 
synliggöra cyklister och fotgängare. När cyklister färdas i blandtrafik kan man synliggöra 
cyklister på ett trafiksäkert sätt genom att använda cykelfält. (Svensson, 2008) Ett 
trafiksäkert cykelnät är ett själklart krav från alla cyklister men vad som upplevs trafiksäkert 
är väldigt individuellt. En del uppskattar cykelfält för att det ger en god framkomlighet och 
att man faktiskt känner sig säker här. Andra upplever cykelfält som osäkra då man är så pass 
nära motortrafiken och föredrar därför istället cykelbanan.  
 
4.3.4 Trygghet 

Trygghetsbegreppet innefattar flera parametrar som är viktiga för cyklister. Det kan handla 
om att man skall känna sig säker vid korsningspunkter, i blandtrafik eller andra i 
utformningstyper men också om att känna sig trygg mot överfall. Cykelvägar som sträcker 
sig genom parker är ofta miljömässigt tilltalande men mindra attraktiva vid mörker. Därför 
är god belysning viktigt och att täta buskage med fördel kan ersättas med träd, blommor och 
annan lättare växtlighet. Det bör också tänkas på att förlägga cykelvägnät i närheten till 
bebyggelse för att så många som möjligt skall känna sig trygga. (Svensson, 2008) Känner sig 
cyklisten inte trygg med det nät som erbjuds kan därför valet hamna på andra färdmedel. 
 
4.3.5 Övrigt 

Då cyklister är så pass oskyddade är klimatet en parameter som kan ha stor effekt på om 
cykeln väljs eller inte. Undersökningar visar att till exempel kraftiga regnfall kan minska 
cykeltrafiken med så mycket som 25-50 %. Som planerare är det svårt att påverka klimatet 
men däremot kan åtgärder vidtas som mildrar omständigheterna av dåligt ”cykelväder”. Ett 
visst skydd mot regn och blåst ges av trädalléer längs cykelstråk. Det kan också upprättas 
väderskydd vid cykelparkeringar och vid väntplatser för kollektivtrafik. (Svensson, 2008) 
 
Till sist bör det nämnas något om tilltalande cykelmiljöer. Tysta och estetiskt trevliga miljöer 
är ju mycket mer tilltalande än bullriga och röriga miljöer. Cykelvägarna skall anpassas till 
vegetation och typografi. Ibland är detta en svår balansgång för planeraren då nätet samtidigt 
skall vara gent och snabbt. Rumsbildning är fortsatt viktigt och det kan skapas såväl vackra 
som bekväma ytbeläggningar med miljöer där belysningen är behaglig. (Svensson, 2008) 
God belysning stärker inte bara nätets funktion och säkerhet utan är också viktig för att öka 
tryggheten hos de som cyklar (TRAST, 2007).  
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4.3.6 Konflikterande intressen mellan olika cyklistgrupper 

Den tidigare nämnda studien från Bernhoft & Carstensen (2007) ger i sin 
intervjuundersökning bevis på att äldre cyklister värderar andra parametrar som viktigast än 
yngre vuxna cyklister. Störst skillnad är det på kravet att passager skall vara signalreglerade 
som de äldre anser är den näst viktigaste parametern i ett cykelvägnät. Äldre vill också i 
större utsträckning än yngre vuxna, att det skall vara få andra cyklister på cykelvägen. I 
undersökningen ses det att yngre vuxna har större krav på snabba nät med bättre 
framkomlighet då de värderar jämna beläggningar på cykelvägar högre än äldre cyklister. 
Det framgår också tydligt när det kommer till frågan vilken väg som väljs att cykla på. Yngre 
vuxna väljer den snabbaste och mest direkta vägen och äldre cyklister väljer hellre den väg 
där det är tillrättalagt för cyklister och den väg som har minst trafik. För dessa parametrar har 
Bernhoft & Carstensen (2007) också slagit fast skillnader mellan könen. Kvinnor värderar 
vägar som är tillrättalagda för cyklister högre medans män värderar snabbaste vägen mest.  
 
Olika cyklister har också olika motiv med sin resa. Några cyklar på fritiden endast för 
rekreation, några cyklar för att få träning, många cyklar för transport mellan punkt A och 
punkt B och andra använder cykeln för att göra ärenden. Detta ger olika krav på cykelnätet 
och alla dessa cyklister viktar därmed parametrarna i tidigare avsnitt olika. Vissa önskar 
alltså ett så snabbt nät som möjligt medan andra söker trafiksäkra stråk. Snabba gena nät är 
heller inte alla gånger estetiskt tilltalande, tysta eller gröna. För den som cyklar i 
träningssyfte är den långa uppförsbacken bara en morot medans den för en äldre cyklist med 
svagare hälsa är rena rama mardrömmen. Olika cyklistgrupper har alltså konflikterande 
intressen vilket gör att det inte alltid är lika lätt att planera ett cykelvägnät som passar för 
alla. Kanske det måste tas ställning till vem som det faktiskt skall prioriteras för.  
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5 Exempel på studier om olika cyklister 

Att gruppera cyklister utefter olika parametrar kan öka förståelsen för hur de skiljer sig åt 
och varför de agerar olika. Detta är en viktig kunskap för de som planerar cykelvägnäten så 
att de anpassas så att så många cyklister som möjligt blir nöjda. Varför uppskattas en typ av 
utformning av vissa cyklister och varför uppskattas den inte av någon annan typ av cyklist? 
Studier på cyklistgrupper kan också hjälpa till att synliggöra de faktorer som gör att man 
väljer att cykla framför andra färdmedel. Detta blir i sin tur viktig information när man 
genomför kampanjer i syfte att öka cyklandet. Grupperingen av olika cyklister ger då en 
indikation på vem och vilka man skall rikta in sig på i kampanjerna.  
 
Det går att gruppera olika cyklister på många olika sätt: efter utseende, beteende, ålder, kön, 
hastighet, vana i trafiken, resvana med mera. I detta avsnitt redovisas ett antal exempel på 
studier som har gjorts och som kan göras för att gruppera cyklister efter olika typer. Det är 
viktigt att visa på att studier kan göras på olika sätt och att resultaten av sådana studier också 
kan variera.  
 
5.1 Cyklistgrupper efter befolkningsstatistik 

Att kategorisera cyklister utefter demografiska och geografiska egenskaper är det vanligaste 
sättet att definiera olika cyklistgrupper. I detta examensarbete har det redan skrivits om 
ålders- och könsmässiga olikheter hos cyklister men förutom de parametrarna är andra 
demografiska egenskaper: inkomst, utbildningsnivå, civilstånd och familjestatus. Det går 
även se på cykelanvändning geografiskt exempelvis genom att kategorisera cyklister utifrån 
var de bor (i städer, på landet etc.).    
 
När det grupperas efter demografiska och geografiska egenskaper används statistisk data. 
Statistik kan exempelvis insamlas från resvaneundersökningar eller andra intervju- och 
enkätundersökningar.  
 
Manliga eller kvinnliga cyklister: Bland de kanske mest självklara uppdelningarna mellan 
cyklister finns uppdelningen mellan könen. De mest realistiska och jämförbara resultaten 
finns i resvaneundersökningarna. Det har tidigare tagits upp att skillnaden mellan könen är 
liten men att det är något fler män än kvinnor som cyklar, i alla fall enligt de svenska och 
norska resvaneundersökningarna (Denstadli et al., 2006; SIKA, 2007) Enligt de danska 
resvaneundersökningarna är det däremot kvinnor som cyklar mera än män (Modelcenter 
Institut for Transport, 2010). 
 
Unga eller äldre cyklister: Det har tidigare i arbetet skrivits om skillnader mellan yngre och 
äldre cyklister jämfört med vuxna. Resvaneundersökningar delar upp cyklister i 
åldersgrupper. Enligt den svenska, norska och den danska resvaneundersökningen är cykling 
vanligast bland yngre och det är endast ett fåtal av äldre personer som cyklar (Denstadli et 
al., 2006; SIKA, 2007; Modelcenter Institut for Transport, 2010).  
 
Cyklister med eller utan tillgång till bil: Fler människor som inte har tillgång till bil cyklar 
än de som har tillgång till bil. Detta fastställer ett flertal studier, bland annat Nielsens (2002)  
studie från den danska resvaneundersökningen från 1998-2000 men även Svensson (2008) 
nämner detta. Erikssons (2009) säger dock att det både finns studier som relaterar biltillgång 
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till minskat cykelanvändande och studier som faktiskt fastställer att biltillgången inte har 
någon betydelse för cykelanvändandet.  
 
Utbildning och inkomst: Eriksson (2009), har undersökt ett antal studier som ser på vad 
utbildning och inkomst har för betydelse för användningen av cykel. Eriksson (2009) har 
delvis funnit studier som påvisar att ju högre utbildning och inkomst du har, desto större är 
chansen att du cyklar men Eriksson har även funnit studier som påvisar att en högre inkomst 
är relaterat till lägre cykelanvändning. Det senaste har även kunnat utläsas ur danska 
resvaneundersökningen gjord för 1998-2000 (Nielsen, 2002). 
 
Cyklister i städer eller på landet: Nielsen (2002) har även tagit fram statistik från den 
danska resvaneundersökningen som handlar om cykelanvändning kopplat till var man bor. 
Generellt cyklas det mer i städerna än det görs på landsbygden. I städerna cyklas det även 
längre. Detta hänger samman med bilinnehavet som är lägre i städer där det bor fler unga och 
där det kollektiva utbudet oftast är stort.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att studier kring hur cyklistgrupper varierar med olika 
typer av befolkningsstatistik, inte alltid är helt entydiga och kan ge mycket skilda resultat. 
Grunden till att studiers resultat skiljer så pass mycket har delvis med att göra med vilka 
populationer som väljs att studeras. Ibland används slumpmässiga urval ibland riktade urval 
för just cyklister till exempel. Även definitionen av cyklist varierar mellan olika studier. Det 
krävs därför fler undersökningar som bygger på liknande urval för att kunna dra några 
slutsatser kring befolkningsstatistik kopplat till cykelanvändande. Genom att göra 
kontinuerliga resvaneundersökningar kan detta åstadkommas och i varje fall ge goda 
underlag för årliga jämförelser nationellt.  
 
5.2 Cyklistgrupper efter resvanor 

Ett annat sätt att gruppera cyklister är efter deras resvanor och främst efter hur ofta eller 
sällan de cyklar. Studier som definierar cyklister på detta sätt bygger ofta sina slutsatser på 
olika typer av intervju- eller enkätundersökningar.  
 
Två studier som handlar om cykling vintertid (Bergström, 2002; Bergström & Magnusson, 
2003) definierar ett antal cyklistgrupper utefter resvanor. Båda studierna bygger på samma 
enkätundersökningar gjorda 1998 och 2000. Enkätundersökningarna utfördes bland de 
anställda på några av Sveriges största företag (SAAB, Scania och SSAB) belägna i Luleå i 
norr och Linköping i söder. Resultatet från enkäterna resulterade i fyra typer av 
cyklistgrupper:  
 
Sällancyklisten = en person som bara använder cykel som färdmedel då och då. Studierna 
definierar sällancyklisten som en person som använder cykel till arbetet mindre än två 
gånger utav fem.  
 
Aldrigcyklisten = en person som aldrig kan tänka sig använda cykeln för att ta sig till 
arbetet.  
 
Vintercyklist = enligt studierna, en person som cyklar till arbetet minst två gånger utav fem 
under vinterhalvåret (november till mars).  
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Sommarcyklist = enligt studierna en person som cyklar till arbetet minst två gånger utav 
fem under sommarhalvåret (april till oktober). I tillägg så cyklar denne person mer sällan än 
två gånger utav fem på vintern. 
 
Den senaste enkätundersökningen från 2000 (Bergström & Magnusson, 2003) visade att de 
som var vintercyklister hade lägst andel tillgång till bil och buss vilket är rimligt med tanke 
på användandet av cykel hela året. Aldrigcyklisterna var de som hade lägst andel av 
parametern resavstånd kortare än 5 km vilket också är logiskt. De som aldrig cyklade hade 
också lägst tillgång till cykel.  
 
Den ena studien (Bergström & Magnusson, 2003) presenterar även resultat från 
enkätundersökningarna som handlar om hur de tillfrågade värderar olika parametrar när de 
väljer färdmedel. Vintercyklisterna värderade träning, kostnad och miljömässiga aspekter 
som de viktigaste faktorerna. De övriga cyklistgrupperna värderade istället restid, nederbörd 
och temperatur högre. Sommarcyklisten värderade vikten av vägförhållanden mer än 
vintercyklisten och träning var av minst vikt för aldrigcyklisten.  
 
Splitvisions studie från 2008 visar ett annat sätt att dela in cyklister efter resvanor. 
Splitvisions studie bygger på både kvantitativ och kvalitativ information. Den kvalitativa 
delen har gjorts genom fyra fokusgrupper på ett tiotal kvinnor och män vardera samt genom 
kortare intervjuer i fält. Den kvantitativa delen genomfördes genom telefonintervjuer. De 
tillfrågade var alla invånare i Göteborg. Detta material använde sedan Splitvision Research 
(2008) för att definiera tre stycken cyklistgrupper: 
 
Transportcyklisten = en person som cyklar långa sträckor i nästan alla väder. 
Transportcyklisten är oftast man och fysisk aktiv.  
 
Nyttocyklisten = en person som cyklar till arbete och för att handla men byter snabbt ut 
färdmedlet vid dåligt väder. Avstånden som cyklas är inte långa.  
 
Rekreationscyklisten = en person som cyklar för nöjes skull och oftast för att få motion 
eller i rekreationssyfte men vanligtvis inte i övriga ärenden.  
 
Splitvision Research (2008) har även utvecklat definitionen av de tre cyklistgrupperna 
genom att beskriva deras drivkrafter och barriärer för att cykla eller inte cykla. 
Transportcyklistens drivkrafter för cykling är träning, fritidsintresse, miljön samt snabbhet 
och smidighet. Transportcyklistens barriärer är extremt dåligt väder.   Nyttocyklisten har 
också drivkraften snabbhet och smidighet men värderar även frihet och ekonomi för cykling. 
För nyttocyklisten räcker det med något dåligt väder som barriär. Rekreationscyklistens 
drivkrafter är frihet, roligt och skönt, en upplevelse samt hälsan. Barriärerna hos 
rekreationscyklisten är vanan av bilen och att bil behövs i arbetet.  
 
Meningen med Splitvisions (2008) studie var delvis att synliggöra de värderingar, attityder, 
normer och känslor som är kopplade till cykling och som gör att cykeln väljs som färdmedel 
men också att ta reda på vem den potentielle cyklisten är. Att definiera och beskriva olika 
typer av cyklister kan alltså vara till hjälp i arbetet för att stärka varumärket ”cykling”.  
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5.3 Cyklistgrupper efter fördomar och attityder 

Gatersleben & Haddad (2009) har utfört studier på olika cyklistgrupper på ett något 
annorlunda vis än de ovanstående exemplen. De har nämligen fokuserat på folks fördomar 
och attityder gentemot cyklister. Studien är gjord genom en enkätstudie som distribuerades 
till företag i de engelska städerna Norfolk och Surrey. Eftersom andelen cyklister är så pass 
låg i England sändes även enkäten till medlemmar av bland annat olika cykelorganisationer. 
Tanken med studien var att undersöka hur cyklisters och ickecyklisters syn på cykling skiljde 
sig åt. För delen där de olika cyklistgrupperna togs fram fick respondenterna värdera 52 olika 
attribut, karaktäristiska för en cyklist och hur väl dessa stämde med den bild av en typisk 
cyklist såg ut enligt dem själva (attribut som värderades: beteende, drivkrafter, bakgrunds 
variabler, utseende, värderingar och personligheter). En avancerad analys gjordes av 
svarsmaterialet vilket resulterade fyra olika cyklistgrupper eller som Gatersleben & Haddad 
(2009) uttrycker det, stereotyper:  
 
Den ansvarsfulle cyklisten = denne cyklist tar hänsyn till andra i trafiksystemet, följer 
trafikregler samt är noga med att använda reflexer och lampor. Cyklisten cyklar sällan på 
trottoaren och använder oftast inte terrängcykel. Har förmodligen inte råd med bil vilket är 
därför de använder cykel. 
 
Livsstilscyklisten = en person som verkligen gillar cykling och använder cykel för flera 
ärenden. Spenderar både tid och pengar på cykeln och har sannolikt cykelhjälm samt både 
cykelskor och cykelkläder (gärna i lycra). Denna cyklist rör sig även på landsbygden och 
uppskattar cyklingen för att den kan ge naturupplevelser och adrenalin. Livsstilscyklisten 
cyklar för att hålla sig i form och för miljömässiga aspekter.  
 
Pendlarcyklisten = en person som är ung, högutbildad och välbetald (troligtvis man). 
Pendlarcyklisten cyklar fram och tillbaka till arbetet och cyklar oavsett väderförhållanden.  
 
”Hippy-go-lucky” cyklisten = denne cyklist använder cykeln i vardagslivet för att göra 
inköpsresor eller fritidsresor (ej till arbetsresor). Använder ingen speciell utrustning och har 
vanliga kläder och är troligtvis kvinna. Denna cyklist är även ansvarstagande och visar 
hänsyn i trafiken.  
 
Uppfattningen av de olika cyklistgrupperna visade sig vara varierande för de olika 
respondenterna i studien av Gatersleben & Haddad (2009). De som var cyklister själva 
definierade oftare den vanliga cyklisten som den ansvarstagande, pendlaren eller som en 
”Hippy-go-lucky” cyklist, det vill säga de cykeltyper som uppfattas som mest positiva. 
Respondenter som inte själva cyklade definierade oftare den vanliga cyklisten som 
livsstilscyklist. Detta resultat är i enighet med det faktum att människan ställer sig mer 
positiv till den grupp den själv tillhör och mer negativ till det främmande. Gatersleben & 
Haddad (2009) kopplar även denna teori till att inbitna bilister ofta ser negativt på cyklister.   
 
 
5.4 Hastighetsstudier för cyklister 

I det material som undersökts för litteraturstudien har inga studier använt sig av 
hastighetsstudier just för att direkt påvisa olika cyklistgrupper. Däremot finns det en 
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möjlighet att med dessa metoder göra indelningar av cyklistgrupper efter deras olikheter i 
hastigheter. I detta avsnitt beskrivs därför metoder för hur hastighetsmätningar kan 
genomföras för cyklister.  
 
En fotgängares gånghastighet varierar vanligtvis från 2,5 km/tim till upp mot 6,5 km/tim. 
Den genomsnittliga hastigheten för cyklister är omkring 16 km/tim. Självklart varierar denna 
hastighet kraftigt och för pendlarcyklister eller motionärer kan hastigheterna bli betydligt 
högre. (Svensson, 2008) När det kommer till bilister, talas det sällan om någon genomsnittlig 
hastighet som gäller generellt eftersom variationen är så pass stor. Motorfordon har 
dessutom, enligt lag, hastighetsbegränsningar som måste följas10. Hastighetsstudier hos 
cyklister, jämfört med övriga trafikslag, är därför intressanta.  
 
I Nilssons (2003) doktorsavhandling har man utfört hastighetsstudier med videokamera med 
en mer avancerad metod än den detta examensarbete använder. I Nilssons studie hade man 
möjlighet att montera videokameran på master eller stolpar så att en mycket längre sträcka 
har kunnat filmas. Datainsamlingen och hastighetsberäkningen har sedan skett med hjälp av 
dataprogram som kalibrerats mot verkliga avstånd.  En annan metod som användes för att 
undersöka cyklisters hastighet och framkomlighet i Nilssons (2003) rapport var 
förföljningsstudier. Denna teknik går även att använda för att få en grov uppskattning av en 
cyklists hastighet genom att mäta sträckan och tiden den färdas på/med. Metoden går alltså 
ut på att fältpersonal cyklar efter cyklister vissa sträckor i trafiken.  
 
I Bollings (2000) studie har ytterligare en metod använts för att samla in information om 
cyklisters hastighet. Här har man använt sig av latexslangar som tejpats och limmats fast i 
cykelbanan med ett bestämt avstånd mellan varandra. Sensorerna i slangarna har sedan 
kunnat registrera både hastighet och riktning då en cyklist cyklat över slangarna och på så 
sätt samlat in information digitalt.  
 
Ett fjärde metod att mäta hastigheter är att använda radar på olika sätt. En sätt är att använda 
en portabel radarpistol på liknande sätt som det görs för motorfordon. Ett annat sätt är att 
sätta upp permanent mätutrustning. Flera svenska städer har använt en teknik som mäter 
flöden och hastigheter hos cyklister som passerar instrumentet med radar. Radarenheten kan 
även känna av fordonets längd och på så sätt urskilja om fordonet är en cykel, en bil eller 
kanske en buss. En annan fördel är att enheten kan mäta cyklister som kommer från två 
riktningar vilket gör det möjligt att studera cykeltrafik på dubbelriktade cykelbanor. 
Radarenheten kräver heller inte något ingrepp i vägbanan och är på så vis inte känslig för 
vinterväglag eller vinterväghållning. Enheten skickar sedan elektroniskt information om 
bland annat hastighet till användaren. (Infracontrol, 2009) 
 
5.5 Diskussion kring studier om cyklistgrupper 

Det kan alltså med flera olika metoder utföras studier kring olika cyklistgrupper; genom att 
titta på statistik, göra intervjuer och enkäter, se på resvanor, studera fokusgrupper och göra 
hastighetsstudier. De studier som det har tagits exempel från i detta kapitel visar på att det 
finns många olika sätt att se på cyklister. Studierna ger också bevis på att cyklister faktiskt 

                                                      
10 Hastighetsbegränsningarna gäller, enligt lag, egentligen för alla fordon, inklusive cyklister. Däremot 
är det ovanligt att cyklister cyklar så fort som skyltarna för hastighetsbegränsningen visar, vilket gör 
att studier av cyklisters hastigheter är intressanta.   



-Cyklistgrupper och deras betydelse i trafikplaneringen- 
Frida Andersson 

 

31 

inte är en homogen grupp. Studier som dessa påvisar därmed att det är viktigt att 
uppmärksamma att det finns olika cyklistgrupper så att det vidare kan förstås vilka faktorer 
som påverkar cykelanvändningen.  
 
Cyklister kan tillhöra flera olika cyklistgrupper samtidigt, i alla fall, när det handlar om 
grupper efter resvanor. Cyklister kan även förväntas byta grupptillhörighet med tiden. Det 
viktiga är inte att kartlägga exakt hur stor varje cyklistgrupp är och de exakta 
sammansättningarna över lång tid, utan det viktiga med studier om cyklistgrupper är att 
påvisa cyklisters olikheter och vad det har för betydelse på de krav som ställs på 
cykelvägnäten.  
 
Det är intressant att jämföra de olika metoderna som använts vid de undersökta studierna. 
Speciellt intressant hade det varit att undersöka hur de cyklistgrupper som tagits fram efter 
fördomar och attityder förhåller sig till de cyklistgrupper som tagits fram utefter 
demografiska egenskaper och resvanor. Stämmer den bild allmänheten har av cyklister eller 
är stereotyperna bara en liten del av alla cyklistgrupper som finns?  
 
Litteraturstudiens del om cyklistgrupper gav inspiration till detta arbetes studieval. Det har 
alltså valts att fokusera på att utföra studier okulärt och på cyklisters hastigheter i den urbana 
miljön. Dessa studieval blev delvis intressanta i och med att de tidigare undersökta studierna 
inte gjort grupperingar på liknande premisser och dels för att de är metoder som är relativt 
enkla att utföra i arbeten som är tidsbegränsade som detta examensarbete. Att studera 
hastigheter hos cyklister blev också intressant då artiklar om cykelmotorvägar dykt upp och 
stärkt nyfikenheten och intresset för ämnet.   
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DEL 2 RESULTAT OCH ANALYS 

 

6 Observationsstudie  

Kapitlet börjar med en kort beskrivning av de platser som studerats och information om när 
observationen ägde rum. Efter det följer resultatet av observationsstudien.  
 
6.1 De studerade platserna 

6.1.1 Plats 1 

Sjølyst, Oslo kommun 
 
Den första platsen som studerades var en cykelväg i utkanten av Oslo. Cykelvägen leder in 
till centrala Oslo och passerar kontor, industrier och bostadsområden på vägen. Sträckan som 
studerats är en kombinerad cykel- och gångbana som är separerad från motortrafik. Mer om 
Plats 1 går att läsa i kapitel 7 Hastighetsstudier, avsnitt 7.1.5.  
 
Observationen av Plats 1 utfördes den 29:e september under morgonen (700-800). Det var 
vackert väder men nästintill nollgradigt.  
 
6.1.2 Plats 2 

Ring 2 (riksvei 161) längs Frogner park, Oslo kommun 
 
Den andra platsen ligger i ett mer centrumnärt område i Oslo. Sträckan som studerades är ett 
cykelfält i gata längs en av Oslos inre ringleder. Cykelfält finns i gatans båda riktningar. 
Ringleden har högt fordonsflöde i ruschtider men här färdas även många fotgängare och 
cyklister. I området där sträckan studerades finns många bostäder, både flerfamiljshus och 
villor. Nära sträckan finns även kontor och andra viktiga målpunkter som affärer, 
idrottsplatser och ett stort parkområde.  
 
Observation av Plats 2 utfördes den 5:e oktober under eftermiddagen (1500-1600). Det var 
mulet men uppehållsväder och runt 12 plusgrader.  
 
6.1.3 Plats 3 

Grønland, Drammen kommun 
 
Den tredje och sista platsen som studerades i observationsstudien är placerad i Drammen 
kommun. Sträckan ligger längs en central gata i Drammen där cyklister skall färdas i 
blandtrafik i gatan. Många cyklister cyklar även på trottoaren längs sträckan. Trottoarer 
fanns på båda sidor av gatan. I området där Plats 3 är, finns bibliotek, skola, affärer, hotell 
och platsen ligger även nära stationsområdet i Drammen. Mer om Plats 3 går att läsa i 
kapitel 7 Hastighetsstudier, avsnitt 7.1.2. 
 
Observation av Plats 3 utfördes den 7:e oktober under eftermiddagen (1500-1600). Det var 
vackert väder och närmare 15 plusgrader.  
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6.2 Resultat av observationsstudie 

Utifrån observationsstudien har ett antal grupperingar av olika cyklister gjorts. 
Grupperingarna har gjorts med hänsyn till ålder, cykeltyp, utrustning och hastighet. Se tabell 
2 för resultatet av de olika cyklistgrupper som definierats. 
 
TABELL 2 Definition av olika cyklistgrupper utefter parameter 

Namn på 
typcyklist 

Antal 
obser‐
verade  

Ålder  Cykeltyp  Utrustning 
Hastighet (medel) i 
km/tim 

Super‐
cyklisten 

112  Vuxen 
Terräng 
Racer 
Hybridcykel 

Tränings‐
kläder, 
cykelhjälm 

22 (snabb) 

Citycyklisten  94  Vuxen 

Terrängcykel 
Hybridcykel 
”Mormorscykel”
”Bysykkel” 
”Vanlig” cykel 

Ingen 
speciell 
utrustning 

17 (tar det oftast 
lugnt) 

Skolbarnet  9 
Barn 
under  
15 år 

Alla typer av 
cyklar 

Utöver 
cykelhjälm, 
ingen 
speciell 
utrustning 

10 (cyklar långsamt i 
ojämn takt och med 
oförutsägbara 
rörelser)  

Pensionären  8 
Vuxna 
äldre än 
60 år 

De flesta typer 
av cyklar 

Ingen 
speciell 
utrustning 

11 (tar det lugnt) 

 
Grupperingarna är gjorda efter att det studerats vilka karaktäristika som sammanfallit med 
varandra flera gånger. När det kommer till pensionären och skolbarnet, så har åldern 
egentligen varit den enda avgörande faktorn för vilken grupp de har definierats som. När 
sedan hastigheten studerats för pensionären och skolbarnet var det tydligt att de skulle 
hamna i egna grupper då de oftast cyklat långsammare än övriga cyklister. De vuxna 
cyklisterna (15-60 år) har antingen hamnat under gruppen supercyklist eller citycyklist. Här 
var även parametrar som utrustning och cykeltyp avgörande för resultatet. Har personen i 
fråga haft träningskläder från topp till tå, cyklat på tränings-, racer- eller hybridcykel har den 
därför definierats som gruppen supercyklist. En person utan träningskläder eller speciell 
utrustning har därför blivit citycyklist. De två sistnämnda cyklistgrupperna fick betydligt 
högre registrerade hastigheter men skillnader kan även ses mellan dessa grupper.  
 
Som det kan ses i tabell 2, skiljer det mycket på hur många cyklister av varje typ som har 
blivit observerade. Detta har framförallt med platsvalen att göra. Det hade varit önskvärt att 
studera fler av grupperna pensionär och skolbarn men då hade kanske mindre citynära 
områden fått väljas. 
 
Den mindre hastighetsmätningen (50 mätobjekt) som gjordes på cyklisterna visar att det är 
relativt stor spridning mellan de olika cyklistgrupperna, från skolbarnet med den registrerade 
medelhastigheten på 10 km/h till supercyklisten som cyklade i 22 km/h. Det är dock stor 
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skillnad på de platser som studerats och fler mätobjekt skulle behövas för att styrka 
resultatet. Materialet gav även väldigt få mätningar av barn och äldre. Är det så att 
hastighetsspridningen är så pass påtaglig i alla typer av utformningar för cyklister och kan 
det noteras skillnader mellan olika cyklistgrupper på andra platser? Observationsstudien 
genererade flera typer av frågor som vidare fältstudier möjligen kan svara på.   
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7 Hastighetsstudie 

7.1 De studerade platserna 

I följande avsnitt beskrivs varje studerad plats med avseende på dagens utformning och 
utseende samt cykel- och fotgängarflöde. 
  
7.1.1 Bybrua 

Den första platsen för hastighetsstudier var 
Bybrua i Drammen. Bybrua är en bro och en 
av Drammens huvudgator som knyter 
samman de två centrumdelarna över 
Drammenselva. Vid brons södra fäste ligger 
Stømsø Torg där även Drammens buss- och 
tågstation är placerade.  Vid brons norra 
fäste finns Bragernes Torg. Runt detta torg 
finns många viktiga målpunkter som butiker 
och arbetsplatser.  
 
Själva Bybrua består av två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående 
riktning. Förutom biltrafik trafikeras bron av ett stort antal busslinjer vilket genererar 
busstrafik ungefär varannan, var tredje minut i vardera riktningen (Buskerud 
Kollektivtrafikk, 2010). Längs bron går det trottoarer på bägge sidor. Trottoaren på västra 
sidan är cirka 3 meter bred och trottoaren på östra sidan är cirka 2 meter bred. På Bybrua 
finns ingen speciell utformning för cyklister, antingen får de färdas tillsammans med 
fotgängarna på trottoaren eller i blandtrafik med motortrafik i gatan.  
 
Bybrua har ett slitet uttryck där både beläggningsytor och uppmärkning är bristfällig. Det är 
sprickor både på trottoarer och i körbanan och kantstenen till trottoaren är på många ställen 
nedsliten. Trottoarerna är relativt breda men eftersom så pass många fotgängare använder 
bron blir det svårt för cyklister att ta sig fram här. Framkomligheten blir därmed begränsad 
och cyklisterna får många gånger kryssa mellan fotgängare. Vill man som cyklist ha bättre 
framkomlighet får man cykla i gatan tillsammans med bil- och busstrafik. Eftersom 
motortrafiken på bron är så pass stor och att körfälten inte är särskilt breda kan detta 
alternativ kännas osäkert för många.  
 
Cykel- och fotgängarflödet på Bybrua beräknades då platsen filmades för 
hastighetsmätningen, se tabell 3. I tabell 3 presenteras även placeringsfördelningen på 
Bybrua. Sträckningen längs bron blev filmad tisdagen den 26 oktober mellan klockan 1515 
och 1650. Det var uppehållsväder och runt 0º C. 
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TABELL 3 Flöden för cyklister och fotgängare samt köns‐ och placeringsfördelningar i %, på 
Bybrua i Drammen 

Cyklister per 
timme 

Könsfördelning i %  Placeringsfördelning per cyklistgrupp och 
totalt i % 

Fotgängare per 
timme 

Kvinnor  Män  I gata På trottoar 

54  44  56 

Citycyklisten 

Supercyklisten   

Skolbarnet  

Pensionären 

Totalt 

6
33 
0 
‐ 
10 

94
67 
100 
‐ 
90 

549 

 
Enligt Drammens huvudcykelplan från 1993 skal Bybrua vara den sträckning som har det 
högsta cykelflödet. Det er tveksamt om 54 cyklister i timmen skulle vara det högsta 
cykelflödet i Drammen idag. Enligt huvudcykelplanen var cykelflödet på Bybrua 120 
stycken mellan klockan 15:00 och 16:00, 29 september 1991 (Drammen kommune, 1993). 
Men enligt en färskare räkning av cyklister på Bybrua, 9 juni sommaren 2010, var 
cykelflödet endast 68 stycken mellan klockan 15:00 och 16:00 (S. Dalen Ganz, personlig 
kommunikation, 23 november, 2010). Det är alltså stora variationer i data över cykelflödet 
på bron och det är svårt att säga endast utifrån enstaka mätningar vad som är genomsnittligt. 
Att flödet var så pass högt 1991 kan dock ha sin förklaring. Då mätningarna gjordes 1991 
fanns inte Ypsilon, bron längre västerut. Även om Ypsilon är reserverad för fortgängare har 
många cyklister observerats här. Det kan alltså tänkas att en del av de som förut cyklade på 
Bybrua nu hellre väljer Ypsilon. Trots detta är examensarbetets flöde på 54 stycken lägre än 
de siffror som räknades fram sommaren 2010. En förklaring till detta kan vara att detta 
arbetes mätningar är gjorda i slutet på oktober månad. Just den dagen Bybrua filmades var 
det närmare nollgradigt vilket kan ha bidragit till att många valt att lämna cykeln hemma.  
 
Könsfördelningen mellan cyklisterna på Bybrua är ganska jämn, 44 % är kvinnor och 56 % 
är män. Detta speglar även informationen från resvaneundersökningen gjord för 
Drammenområdet där det procentuellt är något fler män som cyklar än kvinnor (Meland, 
2007).   
 
Intressant information är även fördelningen mellan olika cyklistgrupper på Bybrua (här 
cyklistgrupper som är definierade i observationsstudien). Inte helt överraskande var den 
största andelen, 83 %, av gruppen citycyklister på Bybrua den dagen då platsen filmades. 15 
% föll under kategorin supercyklister och endast 2 % var skolbarn. Inga pensionärer kunde 
identifieras som cyklister. Studeras placeringsfördelningen (tabell 3), så cyklades det totalt 
sett först och främst på trottoaren. Detta gäller även om fördelningen studeras mellan 
cyklistgrupperna men av supercyklisterna cyklade ändå en tredjedel i blandtrafik i gatan.  
 
 
7.1.2 Grønland 

Grønland är ett förnyelseområde i centrala Drammen och sedan ett par år tillbaka har 
stadsdelen fått en helt ny karaktär. Tidigare kantades området av slitna industrier men nu 
finns där både nybyggda bostäder, kontor, butiker, högskola och hotell. I samband med 
ombyggnaden av området så har gatsystemet uppgraderats. Grønland ligger väster om 
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Bybrua på södra älvstranden och kopplas till norra stranden med gångbron Ypsilon. Området 
ligger i gångavstånd från både tåg- och busstation.  
 
Sträckan som filmats i Grønland är en lokalgata 
som är avstängd både öster- och västerut och 
fungerar alltså endast som åtkomstväg till kontor, 
bostäder och butiker i området. Tidigare kunde 
man köra genom området i båda riktningar och 
då var även gatan försedd med cykelfält på båda 
sidorna av gatan. När området byggdes om, 
stängdes gatan av för genomfartstrafik vilket 
ledde till en minskning av biltrafik och behovet 
för cykelfält ansågs litet. Därför togs cykelfälten 
bort och nu är det tänkt att det skall cyklas i gatan 
i blandtrafik eller på trottoaren. Trottoarerna är 
dock breda och försedda med jämn beläggning. Inga busslinjer trafikerar sträckan.  
 
Cykel- och fotgängarflödet i Grønland beräknades då platsen filmades för 
hastighetsmätningen, se tabell 4. I tabell 4 presenteras även placeringsfördelningen i 
Grønland. Sträckningen blev filmad torsdagen den 4 november mellan klockan 800 och 900. 
Det var soligt väder och runt 5º C. 
 
TABELL 4 Flöden  för cyklister och  fotgängare samt köns‐ och placeringsfördelningar  i %,  i 
Grønland i Drammen 

Cyklister per 
timme 

Könsfördelning i %  Placeringsfördelning per cyklistgrupp och 
totalt i % 

Fotgängare per 
timme 

Kvinnor  Män  I gata På trottoar 

25  37  63 

Citycyklisten 

Supercyklisten   

Skolbarnet  

Pensionären 

Totalt 

71
100 
0 
‐ 
73 

29
0 
100 
‐ 
27 

371 

 
Ungefär 25 stycken cyklister passerar alltså Grønland under en morgontimme. Drammen 
kommun har tyvärr inga färska siffror för cykelflödet just här vilket gör det svårt att 
kvalitetssäkra denna siffra.  
 
Könsfördelningen mellan cyklisterna i Grønland är något snedfördelad, 37 % är kvinnor och 
63 % är män. Även om det är något fler män som cyklar enligt resvane-undersökningen 
gjord för Drammenområdet är skillnaden mellan könen något större i Grønland.  
 
Fördelningen mellan cyklistgrupper var väldigt lik den på Bybrua: 80 % var citycyklister, 17 
% supercyklister och 3 % var skolbarn. Inte heller i Grønland kunde några pensionärer 
observeras. Ser man vidare på placeringsfördelningen (tabell 4) ses en skillnad från Bybrua. 
Här väljs det istället att först och främst cykla i blandtrafik i gatan. Detta gällde för 
cyklistgrupperna citycyklisten och supercyklisten. Skolbarnet däremot valde att endast cykla 
på trottoaren.  
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7.1.3 Nedre Eikervei 

Den filmade sträckningen längs Nedre Eikervei 
ligger några hundra meter väst om Grønland. 
Vägen går längs den södra älvstranden och 
binder samman industriområden med centrum.  
 
Nedre Eikervei består av två körfält, ett i 
vardera riktningen. Längs södra sidan finns en 
trottoar och längs båda sidor finns markerade 
cykelfält. Cykelfälten är väl markerade med 
jämn beläggning och belysning finns längs 
trottoaren. Separerad från vägen går även en 
grusad strandpromenad längs älven. Biltrafiken längs sträckan är relativt stor, i varje fall 
under maxtimmarna, och sträckan trafikeras även av en stor andel tung trafik som har 
målpunkter i det närliggande industriområdet. En busslinje trafikerar sträckan vilken 
genererar två till fyra passerande bussar i timmen.   
 
På sträckan längs Nedre Eikervei beräknades cykel- och fotgängarflödet då platsen filmades 
för hastighetsmätningen, se tabell 5. I tabell 5 presenteras även placeringsfördelningen längs 
Nedre Eikervei. Sträckningen blev filmad måndagen den 1 november mellan klockan 1600 
och 1700. Det var soligt väder och runt 5º C. 
 
TABELL  5  Flöden  för  cyklister  och  fotgängare  samt  köns‐  och  placeringsfördelningar  i %, 
längs Nedre Eikervei i Drammen 

Cyklister per 
timme 

Könsfördelning i %  Placeringsfördelning per cyklistgrupp och 
totalt i % 

Fotgängare per 
timme 

Kvinnor  Män  I cykelfält På trottoar 

15  0  100 

Citycyklisten 

Supercyklisten   

Skolbarnet  

Pensionären 

Totalt 

91
‐ 
‐ 
‐ 
91 

9
‐ 
‐ 
‐ 
9 

4 

 
Den timmen då Nedre Eikervei filmades passerade alltså endast 15 stycken cyklister på 
sträckan. Inte en enda av dem var kvinnor. Detta beror förmodligen endast på tillfälligheter 
och platsen måste bli observerad en längre tid för att kunna dra några slutsatser av data. 
Fotgängarflödet var ännu lägre än cykelflödet, endast 4 stycken fotgängare passerade 
sträckan. Att fotgängarflödet är lågt är realistiskt då sträckan ligger i ett område utanför 
centrum med få målpunkter för just fotgängare. Det observerades dock att många fotgängare 
och cyklister använde strandpromenaden som låg strax nedanför Nedre Eikervei längs 
Drammenselva, förmodligen för rekreation men även som ett mer attraktivt och tilltalande 
val av transportsträcka än Nedre Eikervei.  
 
På denna sträckning observerades endast cyklister av gruppen citycyklist och som det kan 
utläsas i tabell 5 valde nästan alla att cykla i cykelfältet framför att cykla på trottoaren.  
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7.1.4 Marienlyst 

Marienlyst är ett område i södra Drammen 
med skola och förskola samt flera 
idrottsanläggningar. I samband med att 
Drammensbadet renoverades och fick en ny 
praktfull glasfasad (badet skymtar i bilden till 
höger) samt att Drammen Gymnasium byggts 
om uppgraderades även gång- och cykelvägen 
genom området. Bara några dagar innan 
sträckningen filmades i november, 2010, 
färdigställdes gång- och cykelvägen med 
uppmärkning och belysning.  
 
Upprustningen av gång- och cykelstråket genom Marienlyst startade i mars 2010 och blev 
alltså färdigställt till november samma år. Gång- och cykelbanan har en något annorlunda 
utformning jämfört med övriga stråk i Drammen. Framförallt är stråket väldigt brett och 
skiljer mellan gång- och cykelbana vilket är ovanligt bland övriga gång- och cykelstråk i 
Drammen. Hela projektet har gått ut på att skapa ett aktivitetsområde för lek och fysisk 
aktivitet i kombination med att platsen skall fungera som en mötesplats samt uppehållsplats 
för stora och små. Förutom en gång- och cykelväg har området fått nya lekplatser, cykelställ, 
mer grönbeklädnad, bänkar och en ny parkeringsplats. En av Drammens viktigaste 
prioriteringar är att få fler att cykla och man menar att detta projekt kan bidra till detta. 
(Drammen kommune, 2010d) 
 
Beläggningen på den nya gång- och cykelvägen är jämn och separeringen mellan fotgängare 
och cyklister består av gatsten gjuten i asfalten så att endast en synlig gräns uppstår. 
Gångbanan är något bredare än cykelbanan.  
 
Cykel- och fotgängarflödet på sträckan längs i Marienlyst, beräknades då platsen filmades 
för hastighetsmätningen, se tabell 6. I tabell 6 presenteras även placeringsfördelningen i 
Marienlyst. Sträckningen blev filmad fredagen den 5 november mellan klockan 800 och 900. 
Det var soligt väder och runt 3º C. 
 
TABELL 6 Flöden för cyklister och fotgängare samt köns‐ och placeringsfördelningar i %, från 
sträckningen i Marienlyst, Drammen 

Cyklister per 
timme 

Könsfördelning i %  Placeringsfördelning per cyklistgrupp och 
totalt i % 

Fotgängare 
per timme 

Kvinnor  Män  På cykelbana På gångbana 

5  50  50 

Citycyklisten 

Supercyklisten   

Skolbarnet  

Pensionären 

Totalt 

100
‐ 
100 
‐ 
100 

0
‐ 
0 
‐ 
0 

130 

 
Förutom väderaspekten kan det låga cykelflödet bero på att sträckningen var helt nyöppnad 
vid tidpunkten för filmningen. Det kan betyda att flera inte känt till att sträckningen öppnats 
samt ovana att använda cykelbanan vilket bidragit till att få cyklat här under tidspunkten.  
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Vid Marienlyst uppehöll sig väldigt många skolbarn under tiden platsen filmades. Flera 
skolor ligger i området och använder sig även av idrottsanläggningarna i området. Detta 
medförde att 50 % av cyklisterna som observerades föll under cyklistgruppen skolbarn. 
Resterande 50 % observerades vara av gruppen citycyklister. Som det kan utläsas i tabell 6 
valde samtliga cyklister att cykla på den sidan som var avsedd för just cyklister.  
 

7.1.5 Sjølyst 

Till skillnad från de övriga sträckorna som ligger 
i Drammen, så ligger Sjølyst i stället i Oslo 
kommun. Sjølyst är placerat i utkanten av västra 
Oslo och den kombinerade gång- och cykelvägen 
som är studerad sträcker sig längs med E18 och 
Oslofjorden. Sträckningen som filmats ligger 
alltså precis utanför Sjølyst som främst är ett 
kontorsområde men har även några nybyggda 
flerbostadshus. Här finns även Skøyen station 
där regional-, lokal- och flygtåg stannar samt 
utöver detta, ett stort antal region- och lokalbussar.  
 
Den kombinerade gång- och cykelbanan som studerats är cirka 3 meter bred och har 
belysning. Beläggningen är jämn.  
 
Sträckningen i Sjølyst är en del av en lång cykelväg som går från centrala Oslo längs med 
E18 några mil västerut. Biten utanför Oslo har i media kallats för ”Tour-de-Finance” och är 
ökänd för snabba, hänsynslösa cyklister som pendlar fram och tillbaka från jobb.  
 
Stäckningen vid Sjølyst blev filmad torsdagen den 28 oktober mellan klockan 800 och 900, det 
var cirka 5º C, mulet men uppehåll. Se tabell 7 för resultat av cykel- och fotgängarflödet.   
 
TABELL 7 Flöden för cyklister och fotgängare samt könsfördelningar  i %, från sträckningen 
vid Sjølyst, Oslo 

Cyklister per 
timme 

Könsfördelning i % Fotgängare per 
timme Kvinnor  Män

319  22  78 22

 
Det är så pass många som 319 cyklister i timmen som passerar Sjølyst i 
morgonruschtimmen. Endast 22 fotgängare passerade under samma timme och det låga 
flödet kan bero på att få målpunkter finns för fotgängare och att området förmodligen främst 
brukas för rekreation. Det är en tredjedel så många kvinnor än män som cyklar längs 
sträckan. Detta är inte överensstämmande med resvanestatistiken som säger att det är 
nästintill lika många kvinnor som män som cyklar.  
 
89 % av de som passerade Sjølyst var av typen supercyklister, 11 % föll under kategorin 
citycyklister. Inga pensionärer eller skolbarn nyttjade cykelvägen under tiden sträckan 
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filmades. Vid denna plats har placeringsfördelningen inte varit intressant eftersom 
cykelbanan delats med fotgängare utan att någon visuell indelning gjorts.  
 
7.2 Resultat av hastighetsstudien 

Resultatet för hastighetsmätningarna är presenterade i gruppering efter gatans funktion och 
typ av utformning för cyklister. Platserna har grupperats i tre olika grupper: Blandtrafik och 
trottoar, Cykelfält i gata och Cykelbana. Bybrua och Grønland tillhör den första gruppen 
som är centrummiljöer med gata för motortrafik och med trottoar utan särskild lösning för 
cykeltrafik. Nedre Eikervei och ”Plats 2” (från observationsstudien) tillhör den andra 
gruppen vilka är gator med cykelfält i randområden till centrum (semicentrum). Marienlyst 
och Sjølyst hör till den tredje och sista gruppen och är områden utanför centrum (perifert) 
som har cykelbana helt separerad från motortrafik.  
 
I figur 9 presenteras hastighetsspridningen kumulativt för alla tre platsgrupper.  
 
Alla registrerade hastigheter för de specifika platserna finns att se i Bilaga 1.  
 

 
FIGUR 9 Kumulativt diagram över hastighetsspridningen för alla tre platsgrupper. 
 
Ju brantare kurva desto lägre hastighetsspridning. Studeras figur 9 ses det alltså att 
hastighetsspridningen inte skiljer sig nämnvärt mellan de två första platsgrupperna 
Blandtrafik och trottoar samt Cykelfält i gata. Här är hastighetsspridningen något lägre än 
för platsgruppen Cykelbana. Det skall dock påpekas att det är mycket färre mätobjekt för de 
två första platsgrupperna än för den sista Cykelbana.  
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7.3 Sammanställning av resultat 

I tabell 8 har resultatet från hastighetsstudien sammanställts för de tre platsgrupperna. 
Tabellen presenterar förutom data från hastighetsmätningen även fördelningen av 
cyklistgrupper som registrerats på platserna.  
 
Alla registrerade hastigheter för de specifika platserna finns att se i Bilaga 1.  
 
TABELL 8 visar en sammanställning från hastighetsmätningarna för tre olika platsgrupper 

Platsgrupp  Områdestyp 
Antal 
mätobjekt 

Medel‐
hastighet 
(km/tim) 

85‐
percentil 
(km/tim) 

Standard‐
avvikelse 

Cyklistgrupp‐
fördelning i % 

Blandtrafik 
och 
trottoar 

Centrum  49  17  20  3,9 

Citycyklist 
Supercyklist  
Skolbarn  
Pensionär 

83 
15  
3  
0  

Cykelfält i 
gata 

Semicentrum  22  18  22  4,3 

Citycyklist 
Supercyklist  
Skolbarn  
Pensionär 

62
21  
9  
8  

Cykelbana   Perifert  334  31  37  5,7 

Citycyklist 
Supercyklist  
Skolbarn  
Pensionär 

11
88  
1  
0  

 
Högst medelhastighet håller cyklister på sträckningar med cykelbana helt separerad från 
motortrafik. Cyklisters medelhastighet är närmare hälften så stor i övriga utformningar: 
Blandtrafik och trottoar samt Cykelfält i gata. Mellan de två sistnämnda grupperna syns 
ingen större skillnad. Hastigheten är dock något lägre för de som måste cykla i blandtrafik 
eller på trottoar. Hastighetsspridningen som också kan ses i figur 9, presenteras i denna tabell 
som standardavvikelse; ju högre standardavvikelse desto större spridning. Som tidigare sagts 
har alltså platsgruppen Cykelbana störst spridning medan det mellan Blandtrafik och trottoar 
samt Cykelfält i gata inte är någon större skillnad i spridning.    
 
I tabell 8 kan även en sammanställning av fördelningen mellan cyklistgrupper utläsas. Vid 
platsgruppen Blandtrafik och trottoar samt vid Cykelfält i gata var de allra flesta citycyklister 
men även ett antal supercyklister registrerades. Ett fåtal skolbarn sågs även cykla vid dessa 
platsgrupper. För platsgruppen Cykelbana var fördelningen något annorlunda. Här cyklade 
framförallt cyklister ur gruppen supercyklister. Ett större antal citycyklister och några få 
skolbarn registrerades. Cyklistgruppen pensionär kunde endast ses vid platser med cykelfält.   
 
7.4 Resultatvalidering 

Videofilmningen och hastighetsmätningen kan diskuteras med hänsyn till felkällor på ett 
flertal punkter och en resultatvalidering har därför gjorts. Till att börja med kan antalet 
mätobjekt diskuteras. För att hastighetsmätningarna ska kunna ge ett bra statistiskt material 
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kan något fler cyklister behövts studeras. Att studierna resulterat i låga antal mätbara 
cyklister kan ha med årstiden att göra. Det är märkbart färre som cyklar när temperaturen 
börjar sjunka och nederbördsmängderna ökar vilket är ett faktum i början på hösten i de 
skandinaviska länderna. Studierna i detta examensarbete har utförts i slutet på oktober och i 
början av november vilket egentligen är en sen tidpunkt på året att studera cyklister. Tyvärr 
har inte studierna kunnat utföras tidigare på grund av att viktigt förarbete och planering tagit 
upp tid i början av arbetet.  
 
En annan felkälla är hur platserna har filmats och vidare hur avståndsmätningen gjorts. 
Kameran placerades så att så lång sträcka som möjligt fick plats på skärmen men samtidigt 
så att sträckan blev filmad så rakt framifrån som möjligt. En längre sträcka ger större 
säkerhet i tidtagningen och en filmning rakt framifrån minimerar risken att tidtagningen 
startar vid fel tidpunkt. I figur 10 ses två bilder, den vänstra för det optimala filmperspektivet 
och den högra för en mer representativ bild för hur filmningen i detta arbete utförts. Det 
optimala läget har inte alltid varit möjligt på grund av platsbrist. En metod som använts för 
att göra mätningen säkrare är att göra mätningen av avståndet då filmen rullar. På så vis har 
det tydligt setts var det ska börjas och var det ska slutas ta tiden för cyklisterna. Avstånd på 
sträckning och placering av kamera har självklart skiljt sig något åt mellan de olika platserna.  
 

 
FIGUR  10  Princip  för  videofilmning  till  hastighetsmätningar.  Den  vänstra  bilden  är  ett 
önskvärt läge och den högra mer representativt för hur det gått till i detta arbete.  

Det har heller inte varit helt lätt att se alla detaljer på filmerna trots att de filmats med hög 
upplösning. Delvis har detta berott på att det varit något mörkt tidiga morgonar och sena 
eftermiddagar men också på grund av avståndet till sträckningen.  Detaljseendet i filmerna 
har inte påverkat hastighetsmätningen utan mest påverkat bestämningen av kön och 
uppskattningen av ålder.  
   
För att validera resultaten har ett antal upprepade tidtagningar gjorts för den långsammaste 
och den snabbaste cyklisten för varje plats. Detta har gjorts för att se hur mycket en 
tidtagning kan variera och vad det har för effekt på hastigheten. En utav platserna (Grønland) 
har även blivit testad av en utomstående person för att se om resultat skiljt sig nämnvärt. 
Resultatvalideringen kan ses i figur 11.  
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FIGUR 11 visar resultatvalideringen för de olika mätplatserna. Staplarna är det registrerade 
resultatet  och  felstaplarna  visar  variationen  i  mätningen  för  den  snabbaste  och 
långsammaste cyklisten.  

Enligt resultatvalideringen i figur 11 ses att hastigheten kan variera med maximalt 4 km/tim 
för en och samma cyklist. Vanligast är att variationen ligger på drygt ± 1 km/tim. Enligt 
resultatet ses även att variationen av mätningen blir större ju snabbare cyklisten cyklar vilket 
är rimligt med tanke på människans reaktionsförmåga. En genomsnittlig variation på ±1 
km/tim anses vara godtagbar för att kunna göra bedömningen att resultaten av 
hastighetsmätningen i detta examensarbete är pålitliga. Det är däremot svårt att säga i vilken 
utsträckning vinkeln av filmningen påverkar resultatet av hastigheten. Valideringen av den 
utomstående personen gav inte några större variationer än de som ses i figur 11.  
 
I Bilaga 2 ses samtliga hastigheter uppmätta vid resultatvalideringen.  
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8 Intervjustudie 

I detta avsnitt presenteras de som har intervjuats och intressanta delar från intervjuerna. 
Intervjustudien gjordes för att kunna ge ett underlag för diskussionen i examensarbetet kring 
planering för olika cyklistgrupper.  
 
8.1 De intervjuade personerna 

Fyra personer med planeringsperspektiv har intervjuats och är presenterade nedan.  
 
Christer Hydén: Professor Emeritus, vid avdelningen för Trafik & väg, Institutionen för 
Teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola.  
 
Jon-Øyvind Johannesen: Sykkelkoordinator på Osloavdelningen, Statens vegvesen.  
 
Sigrun Dalen Ganz: Overingeniør och projektledare för de fysiska åtgärderna i arbetet med 
Drammens nya huvudcykelplan vid avdelningen for Byplan, Drammen kommune.  
 
Linda Mørk: Overingeniør vid sektionen för Sykkelplan på Samferdseletaten, Oslo 
kommune.  
 
8.2 Resultat av intervjustudien 

Under intervjuerna har personerna fått samma huvudfrågor och därefter har några delfrågor 
följt. I denna del presenteras först huvudfrågan och därefter följer ett sammandrag av vad de 
tillfrågade har svarat. Hela frågeunderlaget går att se i bilaga 3 och de fullständiga svaren 
från intervjuerna, inklusive citeringar, ses i bilaga 4.  
 

 
Christer Hydén nämner sträckan som den första parametern som skiljer cyklister åt. I och 
med att det cyklas olika långt finns även olika krav. Han nämner också att det finns 
skillnader mellan manliga och kvinnliga cyklister. Jon-Øyvind Johannesen menar att det 
finns allt från skolbarn till tuffa transportcyklister och anser att det kan vara så stor skillnad 
mellan dessa typer av cyklister att de inte ens borde cykla på samma platser och då syftar han 
på cyklisternas hastighetsskillnader. Sigrun Dalen Ganz är också inne på ålderskillnader och 
att detta leder till olika beteenden. Hon tar upp varierande säkerhetskänsla vilket gör att vissa 
väljer att cykla på trottoaren och andra i gatan. Linda Mørk väljer också att exemplifiera 
ålders- och erfarenhetsskillnader och menar att dessa visar sig i hur fort man väljer att cykla, 
vilka chanser man vågar ta och skillnader i hur man som cyklist förhåller sig till trafikregler 
och andra trafikanter.  
 

På vilket sätt tror du cyklister skiljer sig åt i trafiken? 
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Alla intervjuade nämner definitionen transportcyklist som ett exempel på en cyklistgrupp. 
Christer Hydén, som är enda svensk i sällskapet, säger att han har hört begreppet i Norge. 
Jon-Øyvind Johannesen säger att han lätt får en uppfattning om att transportcyklisten är den 
vanligaste cyklistgruppen i trafiken men är enig med de övriga tillfrågade att denna 
förmodligen inte är vanligast. Man tror snarare att andra cyklister är vanligare; som Sigrun 
Dalen Ganz beskriver dem: de som cyklar för kortare transport och inte för träning. Jon-
Øyvind Johannesen nämner också att han tror att det är ungefär lika många män som kvinnor 
som cyklar.  
 
 

  
Alla tillfrågade tycker att resultaten från hastighetsstudien lät rimliga. Några reagerar på de 
allra högsta uppmätta hastigheterna och Jon-Øyvind Johannesen tycker till och med att det är 
oförsvarligt att cykla så fort som 48 km/tim på en cykelbana. Vidare menar han att det kan 
bli ett problem för att det inte finns några bra metoder att få stopp på så snabba cyklister vid 
till exempel kritiska korsningspunkter. I övrigt är man överens om att hastighetsspridningen 
inte är så stort problem. Linda Mørk säger dock att det finns risk för olyckor på platser med 
hög hastighetsspridning i kombination med dålig sikt. Christer Hydén menar att problem 
snarare uppstår för planerarna som skall lyckas utforma cykelvägnäten så det passar för både 
långsamma och snabba cyklister.  
 
 

 
Christer Hydén är den enda av tillfrågade som inte jobbar med planering för cyklister. Han 
säger att han får känslan av att ingen vidare hänsyn tas till cyklisters olikheter. Hans 
antagande visar sig vara korrekt. Ingen av planerarna i intervjustudien påstår att någon 
hänsyn tas i större utsträckning. Jon-Øyvind Johannesen tror delvis att detta beror på att det 
inte står någonting om cyklistgrupper i handböckerna. Linda Mørk säger att man också har 
ett krav på sig att slutföra utbyggnaden av huvudcykelvägnäten vilket gör att man främst 
prioriterar för en cyklistgrupp, nämligen transportcyklisten. Hon tror dock att man kan börja 
planera för övriga cyklistgrupper när huvudcykelvägnätet äntligen är färdigställt. Jon-Øyvind 

När ni planerar för cyklister, tar ni då hänsyn till att det finns olika 
cyklistgrupper i trafiken? 

Jag har gjort hastighetsmätningar på cyklister i både Drammen och Oslo kommun och 
det visar sig att hastighetsspridningen är stor på vissa platser. På platser med 
blandtrafik var medelhastigheten 17 km/tim och på platser med separat cykelväg var 
medelhastigheten så hög som 30 km/tim.  
 
Tycker du resultaten låter rimliga och är hastighetsspridningen ett problem? 

Vilka cyklistgrupper tror du finns i trafiken och vilken är vanligast? 
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Johannesen och Sigrun Dalen Ganz säger också att man i framtiden skall ta mera hänsyn. I 
Drammen skall man jobba mera för skolbarn som cyklar och fokusera på de som cyklar för 
kortare transport och inte för träning. På Statens vegvesen vill man anlägga alternativa 
cykelvägar till huvudcykelvägnätet och bli tydligare med skyltning av sådana cykelvägar.  
 
 

 
Christer Hydén som inte är någon planerare själv förmodar att det planeras för någon slags 
genomsnittscyklist med utformningar som ska passa de flesta.  Planerarna själva menar att 
transportcyklisten känns mest prioriterad. Detta på grund av att huvudcykelvägnäten främst 
består av utformningen cykelfält vilket oftast passar transportcyklisten bra menar Jon-
Øyvind Johannesen. Samtliga påpekar att man främst skall jobba för att fånga upp den 
gruppen som inte cyklar idag och att detta innebär att man kanske måste tänka något 
annorlunda i cykelplaneringen i framtiden.  
 
 

 
Det verkar som att ingen av de intervjuade personerna varit med om att utföra någon studie 
som bara fokuserat på just cyklistgrupper och deras olikheter. Jon-Øyvind Johannesen och 
Linda Mørk har dock varit inblandade i en intervjuundersökning där man undersökte Oslos 
cyklister och deras önskemål om ett bra cykelvägnät. Man känner heller inte till att någon 
annan forskning gjorts på detta ämne. Jon-Øyvind Johannesen tror att en förklaring till den 
bristande förekomsten på studier beror på att man alltid har sett på cyklister som en homogen 
grupp. 
 
 

 
Christer Hydén tror att det kan vara värt besväret att utföra studier på olika cyklistgrupper 
och tror att man skulle kunna planera bättre då. Han menar att det viktigaste inom 
trafikarbete är att hitta metoder för att minska biltrafiken, och studier på forskningsnivå om 
cykling skulle kunna ge hjälp. Jon-Øyvind Johannesen tror att det är viktigt att ta reda på vad 
olika cyklister önskar och var de känner sig trygga. Han förespråkar fler mer grundliga 
intervjuundersökningar på detta område. Sigrun Dalen Ganz håller med om att det är viktigt 
att göra studier för att göra planerare och allmänhet mer medvetna. Hon skulle önska att till 
exempel Sykkelhåndboka i Norge nämnde cyklisters olikheter. Hon tror också att en ökad 
medvetenhet kan skapa en mer positiv inställning till cykling generellt. Hon nämner 

Tycker du det är viktigt att utföra studier på olika cyklistgrupper? 

Har ni på er verksamhet, utfört några studier på olika typer av cyklister? 

Är det någon cyklistgrupp, enligt dig, som du tycker att man prioriterar för i 
planeringsarbetet? 
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konflikstudier som exempel på studier som kan utföras för att få reda på mer om olika 
cyklistgrupper.  
 
 

 
Linda Mørk anser att om flera skall börja cykla så är det viktigt att det i planeringen tas 
hänsyn till att det finns olika cyklistgrupper. Hon menar att det måste planeras för så många 
som möjligt, inte bara för de tuffaste eller för de svagaste. Jon-Øyvind Johannesen vill få alla 
typer av cyklister ut i cykelvägnätet och tror att det kan hjälpa genom att ta hänsyn till 
cyklisters olikheter i planeringen. Sigrun Dalen Ganz säger att det är viktigt att ta hänsyn till 
olika cyklistgrupper i planeringsarbetet, i alla fall vara medveten om vilken cyklist man 
planerar för.  
  
 

 
  

Tycker du att det är viktigt att ta hänsyn till olika cyklistgrupper i 
planeringsarbetet? 
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DEL 3 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

9 Diskussion 

9.1 Studiernas resultat 

Syftet med detta arbete var att pröva metoder för att urskilja olika cyklistgrupper. 
Litteraturstudien och de två praktiska studierna har gett en djupare förståelse för på vilka sätt 
cyklister kan skilja sig åt samt att det kan göras uppdelningar på flera olika plan. De flesta 
andra studier som har studerats baserar grupperingarna på resvanor med hjälp av 
intervjustudier. I detta arbete har det istället fokuserats på okulära betingelser och 
hastigheter. De främsta parametrarna som okulärt skiljer cyklister åt är ålder och utrustning.  
Som litteraturstudien har visat kan åldersmässiga skillnader påverka ett flertal egenskaper 
som risktagande, motorik, hänsynstagande samt förhållning till trafikregler. Parametern 
utrustning påverkar beteendet på andra sätt och förekomsten av träningskläder antas betyda 
att cykelresans ändamål inte bara är transport utan också träning, vilket gör att dessa 
cyklister skapar andra krav på utformningen av cykelvägar.   
 
När de intervjuade blev tillfrågade om cyklisters variationer säger de att de är medvetna om 
att det finns olika cyklistgrupper i trafiken och nämner flera olika parametrar som skiljer 
cyklister åt. Ålder, sträckan och hastighet, syftet med cyklingen samt trygghetskänslor är 
några exempel på parametrar. Alla dessa parametrar finns beskrivna i detta arbete och att de 
intervjuade personerna nämner dessa är ändå ett bevis på att de är medveten om 
variationerna vilket är viktigt som planerare. Den enda definitionen som de känner till är 
transportcyklist. Däremot verkar det som att de har något skilda åsikter om vem 
transportcyklisten egentligen är. Någon säger till och med att begreppet har ändrats de 
senaste åren. Att de har skilda åsikter om definitionen, är förmodligen inget större problem 
om de inom sin yrkesverksamhet är medveten om vem det faktiskt planeras för.  Det kan 
dock innebära en riskfaktor att ha olika definitioner av ord, eftersom det då lätt kan bli 
missförstånd i kommunikationen. De intervjuade är också något oense om vilken 
cyklistgrupp de tror är vanligast i trafiken. Detta kan dock bero på att de just definierar olika 
cyklistgrupper på olika sätt. Upplevelsen av cyklisterna kan även bli olika beroende på vart 
de vanligtvis rör sig i trafiken och huruvida de själva cyklar eller ej. Åsikten som delas är i 
varje fall förekomsten av olika cyklistgrupper.  
 
Hur ser då resultatet från hastighetsmätningen ut för de olika cyklistgrupperna? 
Supercyklisten visade sig röra sig i genomsnitt nästan dubbelt så snabbt som både skolbarnet 
och pensionären. Citycyklisten cyklade nästan lika snabbt som supercyklisten. Det som gör 
supercyklisten speciell är hastighetsspridningen inom gruppen, där mycket höga hastigheter 
kan nås.  Intressant är också att jämföra de uppmätta hastigheterna mellan de olika 
utformningstyperna. För platsgrupperna Blandtrafik och trottoar samt Cykelfält i gata visade 
sig cyklister cykla betydligt långsammare än för platsgruppen Cykelbana. Den största 
skillnaden mellan dessa platsgrupper är att en oskyddad trafikant är helt separerad från 
motortrafik på platser med cykelbana. Detta gör att det är ett trafikslag mindre att förhålla sig 
till, vilket i sin tur leder till större risker och högre hastigheter. Det kan också handla om 
förekomsten av fotgängare. De platser som undersöks för Blandtrafik och trottoar samt för 
Cykelfält i gata har varit mer centrumsnära vilket också har betytt att fler fortgängare rört sig 



-Cyklistgrupper och deras betydelse i trafikplaneringen- 
Frida Andersson 

 

50 

i området. Ju färre fotgängare som stör framkomsten desto bättre framkomlighet blir det för 
cyklister, vilket också gör att högre hastigheter kan hållas.  
 
Vidare intressant är också att diskutera placeringsfördelningen av cyklister kopplat till 
resultatet i hastighetsstudien. Supercyklisten visade sig cykla i blandtrafik i gatan i större 
utsträckning än övriga cyklistgrupper. Supercyklisten var även den cyklistgrupp som höll 
högst medelhastighet.  Här kan återigen en koppling dras mellan god framkomlighet och hög 
hastighet. Skolbarnet sågs aldrig cykla i blandtrafik i gatan utan höll sig på trottoar eller på 
separat cykelbana. Skolbarnet var även den cyklistgrupp som hade lägst medelhastighet. 
Citycyklisten höll sig framförallt där det var tillrättalagt för cyklister, det vill säga, antingen i 
cykelfält eller på cykelbanan. När ingen lösning fanns för cyklande såg 
placeringsfördelningen lite annorlunda ut.  På Bybrua där det var stort motortrafikflöde 
cyklade de flesta citycyklister på trottoaren men i Grønland där motortrafiken var låg och 
begränsad cyklade de flesta i gatan. Denna information kan innebära att citycyklisterna 
värderar god framkomlighet men att de samtidigt känner sig mindre säkra med högt 
motorfordonsflöde än vad supercyklister gör.  
 
Studeras hastighetsspridningen i figur 9 ses det att variationer i cyklisternas hastigheter 
förekommer. Hastighetsspridningen gav som högst en standardavvikelse på 5,7 och detta var 
på platser med separat cykelbana. Denna variation skvallrar om att det är flera olika cyklister 
som cyklar här, allt från ovana cyklande skolbarn till träningsfokuserade och snabba 
supercyklister. Denna spekulation stämmer också med gjorda observationer. Den enda 
cyklistgruppen som inte kunnat observeras på platser med cykelbana är pensionären. I figur 
9 ses det att hastighetsspridningen är någorlunda lik mellan platser med blandtrafik och 
trottoar samt med cykelfält. Hastighetsspridningen vid dessa utformningstyper är något lägre 
än vid cykelbana. Samtidigt skall det påpekas att ett mycket större datamaterial kunnat 
insamlas för platser med cykelbana vilket kan göra det svårt tydligt bevisa en signifikant 
skillnad mellan platsgrupperna.  
 
Är den uppmätta hastighetsspridningen då ett problem? För att svara på detta bad jag om de 
intervjuades åsikt och det råder något delade meningar i frågan. Professor Christer Hydén 
tror inte att hastighetsspridningen mellan cyklister är något trafikmässigt problem utan menar 
att cyklisters olikheter snarare blir ett problem för de som planerar eftersom värderingar om 
vem de skall prioritera då måste göras. Sigrun Dalen Ganz vid Drammen kommun tycker 
inte heller hastighetsspridningen i sig är ett problem. Hon menar däremot att frågan blir ett 
problem om orsaken till hastighetsspridningen ligger i att några cyklister känner sig osäkra 
och därför cyklar långsammare än andra. Jon-Øyvind Johannesen vid Statens vegvesen är 
dock mer bekymrad och det är framförallt de höga hastigheterna som bekymrar honom. 
Problematiken uppstår när man skall få stopp på de allra snabbaste cyklisterna vilket det inte 
direkt finns några fullgoda lösningar för idag. Snabba cyklister kan också vara mer 
hänsynslösa mot andra trafikanter vilket gör att cyklister får en negativ stämpel.  
 
För att ta reda på hur planerarna tänker vidare i arbetet för cykel genomfördes intervjuer med 
planerare i Drammen och Oslo. Alla som intervjuades var medvetna om cyklisters olikheter 
och menade att det är viktigt att ta hänsyn till detta i planeringsarbetet.  Samtidigt säger de 
att de i praktiken inte tar någon hänsyn, i alla fall i dagsläget. Jon-Øyvind Johanessen vid 
Statens vegvesen säger att detta delvis beror på att cykelhandböckerna inte tar upp ämnet. 
Kommunerna verkar också ha hög press på sig att slutföra utbyggningen av 
huvudcykelvägnäten och detta innebär att utbyggningen sker efter befintliga byggplaner. 
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Detta gör att det blir svårt att avvika från standard och tänka utanför boxen för att ta mer 
hänsyn till cyklisternas variation. I Drammen kommun är man i full gång med arbetet med 
den nya huvudcykelplanen och Sigrun Dalen Ganz säger att det i denna skall tas mer hänsyn 
till olika cyklistgrupper. Framförallt skall arbetet med att göra säkra och trygga cykelvägar 
för skolbarn lyftas fram men de vill också göra det bättre för de som cyklar för kortare 
transport och inte för träning.    
 
Men vilka cyklister prioriteras i planeringen? Både Sigrun Dalen Ganz och Linda Mørk 
menar att kravet på utbyggnaden av huvudcykelvägnätet gör att transportcyklisten har 
prioriterats. Huvudcykelvägnäten i Norge innehåller till stor grad utformningstypen cykelfält 
och Jon-Øyvind Johanessen säger att det är därför transportcyklisterna prioriteras eftersom 
cykelfält oftast passat dem bra. De intervjuade planerarna är överens om att de skall försöka 
planera cykelvägnäten så att det blir attraktivt för fler att cykla vilket är viktigt för att kunna 
få en överföring från biltrafik till cykeltrafik. Att samla upp alla cyklistgrupper är därför 
viktigt men jag tror att det behövs mer kunskap för att göra detta möjligt. Vad kräver de 
olika cyklisterna och vad skulle få ickecyklister att kunna börja värdera cykel som ett möjligt 
transportmedel? När jag frågar de intervjuade om de känner till några sådana studier som 
fokuserar på olika cyklistgrupper får jag inte många exempel till svar. De är dock eniga i att 
det borde göras mer studier. Det är viktigt för att göra både planerare och allmänheten 
medvetna om cyklisters variationer och jag tror att detta kan hjälpa till med att tvätta bort 
den negativa stämpel vissa typer av cyklister fått. Större medvetenhet kan förhoppningsvis 
också leda till att mer hänsyn tas, både mellan cyklistgrupper och mellan olika 
trafikantgrupper, vilket är viktigt för att få ett väl fungerande trafiksystem. 
 
9.2 Egna reflektioner 

Resultaten från observationsstudien visar att det är stor variation i cyklistgrupper bara om 
man väljer att studera olika typer av utformningar och det är kanske detta som bör belysas. 
En vidare fråga som jag då ställer mig är om en viss utformning attraherar en viss typ av 
cyklistgrupp eller om det snarare handlar om det geografiska läget av platsen i fråga, var 
cyklisterna bor och jobbar eller kanske en kombination av allt detta? Tidigare studier som 
gjorts på cyklistgrupper tar inte upp denna fråga utan diskuterar cyklistgrupper generellt utan 
att ta hänsyn till var cyklistgrupperna befinner sig och/eller vid vilka typer av utformningar. 
Ett exempel kan tas från hastighetsstudien och på platsen Bybrua i Drammen. Det handlar 
om att olika cyklistgrupper har varierande krav på framkomlighet. Att det är färre 
supercyklister än citycyklister på Bybrua kan ha med framkomlighetskravet att göra. 
Eftersom medelhastigheten i observationsstudien var större hos supercyklister än för 
citycyklister kan det vara ett tecken på att supercyklister värderar framkomligheten mera än 
vad citycyklister gör och att Bybrua därmed ses som mindre framkomlig. I detta exempel kan 
alltså platsens egenskaper bidragit till varför vissa typer av cyklister valt att cykla här och 
varför vissa valt att avstå. Någon sådan diskussion om vart olika cyklistgrupper väljer att 
cykla har jag inte kunnat hitta i andra studier, men för mig hade det varit en intressant fråga 
att studera vidare. 
 
Efter att studerat resultatet för hastighetsmätningen har jag svårt att tänka mig ett 
cykelvägnät där supercyklister skall cykla tillsammans med skolbarn och pensionärer och 
där de visar hänsyn till varandra och samtidigt har god framkomlighet. Även om det 
förekommer platser där de måste samsas om cykelvägar är verkligheten lite annorlunda. I 
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Norge finns oftast möjligheten att cykla antingen på trottoaren eller i gatan vilket gör att ett 
samspel sällan är tvunget. Sedan spelar självklart andra faktorer in som avgör var de väljer 
att faktiskt cykla. Det viktiga här är att studien visat på att cyklister cyklar olika fort och 
detta är något som jag anser borde belysas mera. När trafikantgruppen cyklister beskrivs i 
böcker och andra skrifter står ofta ett medelvärde för deras hastighet (15-17 km/tim). Något 
sådant ses aldrig i beskrivningar om trafikantgruppen bilister. Hastighetsmätningen har 
påvisat att det finns en stor variation mellan cyklisters hastigheter och därför anser jag att 
man borde vara mer försiktig med att beskriva cyklisten med en medelhastighet och bli 
tydligare med att skriva att hastigheten kan vara variera vid både utformningstyper och 
beroende på cyklistgrupp.  
 
Om jag spekulerar i om hastighetsspridningen är ett problem, tror jag att den 
trafiksäkerhetsmässigt inte är något större problem inom trafikantgruppen cyklister. De höga 
hastigheterna är framförallt en fara för fotgängarna på platser där de samsas om gaturummet. 
Däremot kan hastighetsspridningen skapa motsättningar mellan cyklister på så vis att de 
irriterar sig på varandra och att mindre hänsyn tas. Detta blir i sin tur ett säkerhets- och 
framkomlighetsmässigt problem där vissa kanske väljer alternativa vägar på grund av att de 
tycker att det cyklas för sakta/för fort där de egentligen skulle cyklat.  Innebär den alternativa 
vägen en stor omväg kanske cykeln inte längre är det mest kostnadseffektiva färdmedlet och 
ett annat transportslag väljs. Att cyklister på så sätt skulle ”slå ut” varandra skulle vara 
förödande för utvecklingen av cykeltrafiken. Jag önskar att alla kan få cykla precis hur fort 
de vill (dock inte över rådande hastighetsbegränsningar och de skal fortfarande visa hänsyn) 
men då måste goda trafiklösningar för cyklister anläggas där man som cyklist kan välja 
mellan olika alternativ, alternativ som inte innebär stora omvägar.  
 
9.3 Diskussion kring metoder 

Litteraturstudie 

Litteraturstudien gav nyttig bakgrundsinformation och inspiration till de övriga studierna. 
Svårigheter som dök upp under litteraturstudien var att det var svårt att hitta relevant 
litteratur och andra studier som behandlade just cyklistgrupper. Att genomföra en grundlig 
litteraturstudie är ett bra sätt att skaffa information som senare även kan användas för att 
stötta och bekräfta eller dementera sina egna hypoteser och resultat.  
 
Observationsstudie 

Observationsstudien exemplifierar ett sätt för hur studier om olika cyklistgrupper kan 
genomföras. Observationsstudier kan genomföras okulärt på varierande sätt och kan resultera 
i andra typer av uppdelningar än de som gjorts i detta arbete. Jag har inte sett några andra 
studier som byggt sina definitioner endast på okulära betingelser och därför har det varit 
svårt att jämföra resultat.  
 
Metoden för observationsstudien tycker jag har varit bra. Den gav en tydlig bild av 
variationen av cyklister i Drammen och Oslo. Att dela in cyklisterna i fyra grupper och inte 
fler, var ett bra val eftersom det har gjort diskussionen kring cyklistgrupper mera lättfattlig.  
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Hastighetsstudie 

Det har tidigare diskuterats om metoden med filmning och tidtagning i hastighetsstudien 
varit bristfällig. Alla fyra som tillfrågades i intervjustudien tyckte ändå att de uppmätta 
resultaten av hastighetsstudien lät rimliga. Metoden innebär flera risker från den mänskliga 
faktorn. Hade mätningarna gjorts med hjälp av radarpistol eller med slangmätning hade 
kanske mer exakt data över cyklisternas hastighet kunnat samlas in. Däremot har det varit 
positivt att kunna undersöka materialet flera gånger på filmerna vilket har minimerat riskerna 
för felobservationer och felmätningar.  
 
Även om intervjupersonerna anser att resultaten från hastighetsmätningen är rimliga hade 
flera mätobjekt stärkt trovärdigheten i resultaten. En av de stora bristerna i hastighetsstudien 
är just antalet mätobjekt men detta hade inte en annan mätmetod kunnat ändra på. Däremot 
hade tiden för mätningarna kunnat förlängas och därigenom fått flera mätobjekt. Detta var 
dock inte möjligt på grund av tidsmässiga begränsningar.  
 
Intervjustudie 

Intervjustudien gjordes för att ge underlag till diskussionen i detta arbete och visade sig vara 
en bra metod. Intervjustudien valdes att hållas öppet riktad, det vill säga med öppna frågor 
där den tillfrågade fick svara med sina egna ord och utifrån sin egen erfarenhet. Detta gjorde 
att personerna kunde tala fritt om de områden som berörde dem mest. Detta gjorde också att 
olika intervjupersoner fick olika följdfrågor även om huvudfrågan hållits fast. Intervjuerna 
spelades in vilket var bra så att man kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger för att 
säkerställa att inga misstolkningar gjorts. Men metoden med att spela in intervjuer är också 
tidskrävande då materialet måste transkriberas11. Metoden har ändå varit övervägande positiv 
och har möjliggjort att intressanta citeringar kunnat göras.  Hade det funnits mer tid hade fler 
personer intervjuats.   

                                                      
11 Transkribera = skriva ut vad som sagts under intervjun.  
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10 Slutsats 

De slutsatser som detta arbete har resulterat i är följande:  
 Metoden att observera cyklister och okulärt bestämma skillnader och likheter har 

visat sig vara en bra metod för att påvisa olika cyklistgrupper. De cyklistgrupper 
som detta examensarbete definierat är: supercyklister, citycyklister, skolbarn och 
pensionärer.   

 Hastighetsmätningen på cyklister, har visat på att det är en påtaglig 
hastighetsspridning cyklistgrupper emellan och det är inte ovanligt med skillnader på 
upp mot 20 km/tim.  

 Skillnader i hastighetsspridning mellan olika utformningstyper kan inte signifikant 
bevisas.  Däremot registrerades det betydligt högre hastigheter på platser med 
cykelbana än vid platser med blandtrafik och trottoar samt cykelfält.  

 Efter utförande av studierna i detta arbete kan det inte bevisas att 
hastighetsspridningen är ett problem. Det kan dock nämnas att planerarna från 
intervjustudien tror att en stor hastighetsspridning inte skall utgöra ett problem 
mellan olika cyklistgrupper.  

 Frågan som bör lyftas fram är hur det på bästa sätt planeras så att 
hastighetsspridningen inte ger några motsättningar mellan cyklister och hur 
cykelvägnätet samtidigt blir trafiksäkert, tryggt och framkomligt för alla olika 
cyklistgrupper.  

 
Förslag på vidare studier 

Denna studie kom fram till att Oslos och Drammens urbana trafiksystem bestod av fyra 
cyklistgrupper. Fyra grupper är egentligen en mycket grov indelning om man ser på 
omfattningen av olika cyklister i de observationer som gjorts. Vidare undergrupperingar 
skulle kunna göras, bland annat för kön, användande av hjälm, gruppering endast efter 
användande av cykeltyp och så vidare. Det skulle även vara intressant att göra denna 
observationsstudie på flera platser med samma utformningstyp. Då skulle man kunna 
jämföra om variationen i cyklistgrupper ser annorlunda ut på olika platser men med samma 
utformningstyp. 
 
Detta arbete har alltså definierat fyra cyklistgrupper men endast efter utseendemässiga 
betingelser. En naturlig fortsättning på detta arbete hade varit att göra intervjuer med dessa 
cyklister, delvis för att säkerställa de attribut som tillskrivits dem men också för att 
undersöka deras resevanor och demografiska egenskaper.  
 
Båda studierna visade på att det är en stor variation av cyklister, i varje fall i de studerade 
områdena. Skulle studier göras på andra orter eller platser hade kanske ett helt annat utfall 
fåtts och variationerna inte varit lika stora. Detta är svårt att undersöka eftersom de studier 
som är presenterade i litteraturstudien varken är byggda på observationer eller hastigheter. 
Det hade till exempel varit intressant att ta reda på om det är någon skillnad på Oslos och 
Drammens cyklistgrupper. Här skulle diskussionen kunna tas ännu längre genom att koppla 
demografiska betingelser med var man som cyklist bor exempelvis och därmed se hur det 
påverkar förekomsten av cyklistgrupper. 
 
Det skulle också vara intressant att se på hur de olika typerna av cyklister beter sig vid 
konflikter i trafiken. Att göra konfliktstudier är en metod som kan påvisa cyklisters 
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variationer men som inte undersökts i detta arbete. Går det kanske att göra vidare uppdelning 
med hänsyn till riskbenägenhet, trygghets- och säkerhetskänsla och huruvida man tar hänsyn 
till andra trafikanter? Genom att göra noggranna konfliktstudier på ett flertal platser, fås en 
större förståelse för hur de olika cyklisttyperna fungerar för dessa parametrar. Det krävs dock 
ett stort antal mätplatser och ett stort antal cyklistkonflikter för att kunna dra några riktiga 
slutsatser från sådana observationer.   
 
Ett av skälen till varför det borde genomföras vidare studier om olika cyklistgrupper är för 
att försöka förstå vad cyklister egentligen kräver av ett cykelvägnät och hur kraven skiljer 
mellan olika cyklister. Detta ger svar på var och hur det skall planeras och för vem. Studier 
kring cyklistgrupper blir också viktig kunskap när det skall marknadsföras för cykling med 
så kallade Mobility Management12 projekt. Studier om cyklistgrupper ger svar på vilken 
målgrupp det skall inriktas på i kampanjerna för ökande cykling. Det är också viktigt, om 
inte lika viktigt, att göra studier på de som inte cyklar. Vad skulle de önska av ett cykelnät, 
varför cyklar dem inte idag och vad krävs för att dem skulle börja cykla imorgon? Många 
studier fokuserar bara på cyklister men detta kan ge en sned bild av vad som är viktigt i 
cykelvägnätet. De som cyklar idag, cyklar redan av en anledning men om nu målet är att få 
fler att börja cykla är det viktigt att undersöka varför vissa inte cyklar.  
 
Vidare är det intressant att undersöka vad olika åtgärder har för effekt på olika 
cyklistgrupper. Många studier visar att åtgärder främst fungerar på de som redan är 
motiverade att ändra sitt resbeteende men hur når man de övriga? Det är en mycket viktig 
fråga och borde därför vara motiverande för vidare studier.  
 
En annan diskussion, värd att nämna, som kom upp i samtliga intervjuer var lagen om 
tillåten cykling på trottoar i Norge. Flera menar att denna lag har hindrat utvecklingen av 
Norges cykelvägnät. Jon-Øyvind Johanessen vid Statens vegvesen tycker helt bestämt att det 
borde bli förbud att cykla på trottoaren. Han menar att lagen har bidragit till att 
cykelvägnäten inte blivit tillräckligt sammanhängande eftersom man som planerare kunnat 
antaga att de alltid haft möjligheten att cykla upp på trottoaren genom korsningar. Han tycker 
inte att cyklister har på trottoarerna att göra egentligen på grund av att det då oftast uppstår 
en dålig kultur mellan cyklister och fotgängare. Sigrun Dalen Ganz vid Drammen kommun 
har också åsikter om lagen. Hon anser att det inte borde bli ett helt förbud utan att barn 
fortfarande borde få cykla på trottoaren.  Linda Mørk vid Oslo kommun är enig med Sigrun 
Dalen Ganz om att ett förbud endast bör finnas för vuxna. Hon påpekar dock att ett förbud 
inte kan tas fram förrän huvudcykelvägnäten är helt utbyggda vilket gäller för hela landet. 
Linda Mørk menar att det är en olycks- och framkomlighetsfråga om lagen skall ändras 
vilket gör henne kluven. Hon påpekar att cykelfält anläggs för att de är mest trafiksäkra och 
för att de ger bra framkomlighet men att det kan kännas osäkert för vissa cyklister och därför 
är det bra att alternativet att cykla på trottoaren finns.  Sigrun Dalen Ganz vid Drammen 
kommun säger att man där, aldrig planerar så att det ska vara meningen att de ska cykla på 
trottoaren, antingen skall det finnas cykelfält eller cykelväg eller så ska det vara säkert att 
cykla i gatan. Jon-Øyvind Johanessen vid Statens vegvesen, som förespråkar lagändring 
mest, säger att problemet är att det så sällan registreras cykelolyckor på trottoaren. Detta gör 

                                                      
12 Mobility Management är projekt där man genom information och marknadsföring (”mjuka 
åtgärder”) försöker påverka allmänhetens attityder och beteenden för att stimulera hållbara transporter. 
(Bjerkemo, 2008) 
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att behovet för ett förbud mot att cykla på trottoaren blir litet och att det blir svårt att 
motivera för ett förbud.  
 
Denna diskussion skulle vara intressant att gå vidare med och genomföra studier på. Jag tror 
att en lagändring skulle kunna sätta fart på utvecklingen av Norge som en cykelnation. 
Däremot håller jag med Linda Mørk om att de sammanhängande och trafiksäkra 
huvudcykelvägnäten först och främst borde byggas färdigt som det är planlagt för. Först då 
är Norge moget för ett förslag om att förbjuda cykeltrafik (i alla fall för vuxna) på trottoaren.   
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Bilaga 1- Registrerade hastigheter 

Samtliga registrerade hastigheter (km/tim) efter plats. De presenterade hastigheterna är både 
från sträckorna i hastighetsstudien och från platserna (”Plats 1”, ”Plats 2” och ”Plats 3”) i 
observationsstudien.  
 

Bybrua 
8,3 

9,5 

11,7 

12,9 

13,6 

14,0 

14,0 

14,4 

14,9 

15,1 

15,3 

15,4 

15,6 

15,8 

15,9 

16,2 

16,7 

17,0 

17,1 

17,4 

17,6 

18,0 

18,1 

18,3 

18,8 

19,2 

20,3 

21,6 

22,6 

23,8 

24,5 

Grønland 
8,9 

12,8 

13,4 

14,1 
14,9 

15,2 

15,7 

15,9 

16,7 

17,5 

17,7 

17,9 

18,1 

18,2 

18,4 

20,5 

22,9 

26,8 

Marienlyst 
15,3 

17,1 

20,3 

24,3 

Nedre 
Eikervei 
12,6 

16,2 

18,8 

18,9 

19,4 

22,4 

Sjølyst 
15,4 

16,3 

16,9 

17,4 

18,8 

18,8 

19,3 

20,5 

20,8 

20,9 

21,0 

21,6 

21,8 

21,8 

21,8 

21,9 

22,1 

22,6 

22,6 

23,0 

23,1 

23,1 

23,2 

23,3 

23,6 

23,6 

23,8 

24,1 

24,1 

24,4 

24,4 

24,4 

24,4 

24,6 

24,6 

24,7 

24,7 

24,7 

24,9 

24,9 

24,9 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

25,2 

25,2 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,5 

25,6 

25,6 

25,6 

25,9 

25,9 

25,9 

25,9 

26,2 

26,2 

26,2 

26,2 

26,3 

26,6 

26,6 

26,6 

26,6 

26,7 

26,9 

26,9 

27,0 

27,0 

27,0 

27,2 

27,2 

27,3 

27,3 

27,3 

27,6 

27,6 

27,7 

27,7 

27,7 

27,7 

27,7 

27,9 

28,1 

28,1 

28,1 

28,1 

28,4 

28,4 

28,4 

28,4 

28,4 

28,8 

28,8 

28,8 

28,8 

28,8 

28,8 

28,8 

28,8 

28,8 

29,2 

29,2 

29,2 

29,2 

29,2 

29,2 

29,2 

29,2 

29,2 

29,5 

29,6 

29,6 

29,6 

29,6 

29,6 

29,6 

29,6 

29,6 

29,7 

29,7 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,1 

30,1 

30,1 

30,1 

30,1 

30,4 

30,4 

30,4 

30,4 

30,6 

30,6 

30,6 

30,6 

30,9 

30,9 

30,9 

30,9 

31,0 
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31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

31,3 

31,3 

31,3 

31,3 

31,3 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,5 

31,8 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,9 

32,9 

32,9 

32,9 

32,9 

32,9 

32,9 

33,1 

33,1 

33,1 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

33,6 

33,6 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

34,5 

34,5 

34,5 

34,5 

34,5 

34,5 

34,5 

34,7 

34,7 

34,7 

34,7 

35,0 

35,0 

35,0 

35,0 

35,2 

35,2 

35,2 

35,2 

35,2 

35,2 

35,2 

35,6 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

36,0 

36,0 

36,0 

36,2 

36,2 

36,2 

36,4 

36,4 

36,4 

36,4 

36,4 

36,4 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

37,7 

37,7 

37,7 

37,7 

37,7 

38,1 

38,3 

38,3 

38,3 

38,6 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

39,8 

39,8 

39,8 

40,0 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

40,8 

40,8 

40,8 

41,5 

41,5 

41,5 

41,8 

42,1 

42,4 

42,4 

42,4 

43,2 

44,1 

44,4 

45,0 

46,3 

48,0 

”Plats 1” 
12,2 

12,4 

15,7 

16,6 

16,6 

18,1 

18,4 

18,4 

19,2 

19,2 

19,5 

19,8 

19,9 

20,8 

21,6 

22,0 

22,4 

22,4 

22,5 

22,5 

23,3 

23,6 

23,6 

23,8 

24,2 

24,9 

25,0 

25,2 

25,2 

25,2 

25,2 

25,7 

27,0 

27,6 

28,9 

32,6 

”Plats 2” 
9,9 

11,1 

11,5 

14,2 

16,0 

16,7 

17,1 

17,2 

17,5 

17,6 

17,9 

21,2 

22,0 

23,0 

24,7 

25,3 

”Plats 3” 
15,9 

16,2 
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Bilaga 2- Resultatvalidering 

Hastigheter (km/tim) från resultatvalideringen för den långsammaste och den snabbaste 
cyklisten från varje plats. Den översta hastigheten i fetstil i varje rad är den som 
resultaten bygger på för platsen i fråga och efterföljande, de resultat som testen i 
resultatvalideringen gav. Observera att Grønland har dubbelt så många testmätningar. 
Detta beror på att denna plats även validerades av en utomstående person.  
 
Bybrua 
8,3  24,5 
8,7  24,9 
8,6  24,9 
8,6  24,3 
8,4  24,3 
8,4  24,3 
8,4  24,1 
8,4  23,9 
8,3  23,7 
8,3  23,6 
8,3  23,6 
8,2  23,6 
8,2  23,6 
8,2  23,4 
8,2  23,4 
8,2  23,4 
8,2  23,2 
8,2  23,2 
8,2  23,1 
8,0  22,7 
8,0  22,7 
7,9  22,6 

 
Grønland 
8,1  26,8 
9,6  30,7 
9,2  29,2 
9,1  29,0 
9,1  28,7 
9,1  28,7 
9,0  28,1 
9,0  28,1 
9,0  27,2 
8,9  27,2 
8,9  27,2 

8,9  26,8
8,9  26,8
8,8  26,8
8,7  26,4
8,7  26,3
8,7  26,0
8,7  25,9
8,6  25,7
8,6  25,3
8,5  24,9
8,3  24,5

 
9,0  31,2
8,9  29,2
8,9  29,2
8,9  29,0
8,9  28,7
8,9  28,7
8,9  28,5
8,8  28,1
8,8  28,1
8,8  27,8
8,8  27,8
8,8  27,8
8,8  27,6
8,8  27,6
8,8  27,2
8,7  27,2
8,7  27,2
8,6  27,2
8,6  27,2
8,6  27,1
8,5  26,8

 
 
 

Marienlyst  
15,3 24,3
16,1 24,4
16,1 24,1
16,1 24,0
15,9 24,0
15,8 24,0
15,6 24,0
15,6 23,7
15,6 23,7
15,5 23,7
15,5 23,5
15,4 23,5
15,3 23,4
15,3 23,4
15,3 23,4
15,3 23,4
15,3 23,0
15,3 23,0
15,1 22,4
15,0 22,4
14,9 22,1
14,8 22,1

 
Nedre Eikervei  
12,6 22,4
13,9 23,2
13,1 22,8
13,0 22,4
12,9 22,1
12,8 21,9
12,7 21,7
12,5 21,7
12,5 21,7
12,5 21,6
12,4 21,5

12,3  21,4 
12,3  21,2 
12,2  21,2 
12,2  21,1 
12,2  21,1 
12,1  20,9 
12,1  20,9 
12,1  20,9 
12,1  20,9 
11,9  20,5 
11,8  20,2 

 
Sjølyst  
15,4  48,0 
17,3  49,5 
17,3  48,4 
16,7  48,4 
16,2  48,0 
16,1  48,0 
16,1  47,3 
16,0  47,3 
16,0  47,0 
15,9  47,0 
15,8  47,0 
15,8  47,0 
15,8  47,0 
15,8  46,3 
15,8  46,3 
15,7  46,0 
15,7  46,0 
15,7  45,3 
15,6  45,3 
15,6  45,0 
15,5  45,0 
15,2  44,1 
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Bilaga 3- Frågor från intervjustudien  

Intervjustudien har byggts på följande frågematerial: 
 På vilket sätt tror du cyklister skiljer sig åt i trafiken? 

o Spelar exempelvis hastigheten/könet/åldern någon roll? 
 

 Vilka typer av cyklister tror du finns i trafiken? 
o Finns det några speciella definitioner på cyklister som ni använder? 
o Vilken cyklistgrupp tror du är vanligast i trafiken? 

 
 Jag har gjort hastighetsmätningar på cyklister i både Drammen och Oslo kommun 

och det visar sig att hastighetsspridningen är stor på vissa platser. På platser med 
blandtrafik var medelhastigheten 17 km/tim och på platser med separat cykelväg 
var medelhastigheten så hög som 30 km/tim.  

o Låter dessa resultat rimliga? 
o Är det et problem at hastighetsspridningen er så pass stor?  

 
 När ni planerar för cyklister, tar ni då hänsyn till att det finns olika cyklistgrupper 

i trafiken? 
o Hur använder ni denna kunskap? 
o På vilket sett påverkar detta planeringsarbetet? 

 
 Är det någon cyklistgrupp, enligt dig, som du tycker att man prioriterar för i 

planeringsarbetet? 
o Vilken cyklistgrupp prioriteras? 
o Varför prioriteras just denna? 
o När görs det prioriteringar och när görs det icke? 
o På vilket sätt tror du de cyklistgrupper påverkas som inte prioriteras? 

 
 Har ni på er verksamhet, utfört några studier på olika typer av cyklister? 

o Vilka typer av studier har ni gjort? 
o Har du hört talas om någon annan forskning som utförts på 

cyklistgrupper? 
o På vilka sätt tror du man kan utföra studier på? 

 
 Tycker du det är viktigt att utföra studier på olika cyklistgrupper? 

o Varför/varför inte? 
o Vad kan det vara bra för? 

 
 Tycker du att det är viktigt att ta hänsyn till olika cyklistgrupper i 

planeringsarbetet? 
o Varför/varför inte? 
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Bilaga 4- Svar från intervjustudien  

Svaren från intervjustudien är uppdelade efter varje intervjuad person. 
 
Christer Hydén, intervjun genomfördes via telefon 2010-12-09, kl. 1400. 
Den första parametern som Christer Hydén kommer att tänka på som skiljer cyklister åt i 
trafiken är den sträcka de cyklar. Han menar att cyklister som cyklar olika långt, också 
har olika krav. De som cyklar längre än 3-5 km har ofta sportiga kläder, mera utrustning, 
cyklar snabbare samt kräver ofta att det finns dusch på arbetsplatsen. Christer Hydén tror 
att kvinnor hör till den gruppen som kanske cyklar något långsammare än männen, i alla 
fall när det kommer längre sträckor.”Det är nästan lite machokultur över männen. Det 
upplever jag aldrig med kvinnor på samma sätt” säger Christer Hydén.  
 
Den enda definitionen av olika cyklistgrupper som Christer Hydén har hört talas om är 
transportcyklister. Detta begrepp har han hört i Norge. Christer Hydén nämner dock att 
han inte tror att denna grupp är dominerande i trafikmiljön. Istället tror han att de 
cyklister som är vanligast är de som inte anser att cykeln som transportmedel har så stor 
betydelse. ”Den absolut dominerande gruppen det är dem som liksom inte tänker på att 
dem cyklar. De använder sig av ett hjälpmedel, som har väldigt liten betydelse för dem 
och dem liksom hänger sig inte åt teorier om hur cykeltrafiken bör anordnas och så 
vidare.”    
 
Christer Hydén anser att resultatet från hastighetsstudien i detta examensarbete är rimliga. 
Han reagerar också på de höga uppmätta hastigheterna vid Sjølyst i Oslo. ”Det stämmer 
ju lite med min teori ändå, om att det finns en grupp utanför, eller på väg till och från 
staden som är väldig annorlunda.” Det faktum att hastighetsspridningen är stor på vissa 
platser ser han som ett problem av mindre storlek. Christer Hydén menar att 
hastighetsspridningen mellan cyklister inte är något stort problem utan att det snarare är 
hastighetsspridningen mellan cyklist och fotgängare som kan utgöra risker 
säkerhetsmässigt. Christer Hydén påpekar återigen att cyklister som färdas olika långt och 
med olika hastighet även har olika krav vilket kan försvåra planeringen av cykelvägnäten 
så att det skall passa alla.  
 
När det kommer till frågan om han tror att planerare tar hänsyn till olika cyklistgrupper i 
trafiken svarar Christer Hydén att han tror att väldigt lite hänsyn tas. Han är inte säker i 
sitt svar men säger att det är en känsla han får. Christer Hydén poängterar att den viktiga 
frågan är hur man skulle utföra studier för att pröva utformningar för olika cyklistgrupper.  
 
Christer Hydén väljer att exemplifiera Lund när frågan om prioritering i cykelplaneringen 
kommer upp. Han tror att det i Lund planeras för någon slags genomsnittscyklist. 
Planerarna där försöker tillfredställa alla. När han får frågan om vem genomsnittcyklisten 
är svarar han: ”Nä, det finns ju som vanligt inte någon genomsnittscyklist, det är ju 
problemet. Det är en jättebra fråga!” Christer Hydén fortsätter och menar att cyklister i 
Lund uppför sig ganska bra jämfört med andra platser vilket gör att utformningen för 
cyklister fungerar bra.  
 
Christer Hydén har aldrig själv varit med att göra någon studie med fokus på olika 
cyklistgrupper även om han har forskat kring cykling i snart 40 år. Han har heller inte 
hört talas om någon annan forskning på detta område. Christer Hydén tvivlar på att den 
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forskning som gjorts och kommer att göras, handlar om olika cykeltyper utan att det ofta 
istället fokuseras på metoder för att göra städer mer cykelvänliga oavsett cyklistgrupp.  
 
När Christer Hydén får frågan om han tycker det är viktigt att i framtiden göra studier 
med fokus på olika cyklistgrupper svarar han: ”Ja, jag tror att man kan planera bättre om 
man gör det. Jag tror det är värt besväret, alltså framförallt på någon slags forskningsnivå 
eller näst intill, så borde man lägga mer möda på det. Också av det skälet att cykling är ju 
framtiden och det satsas oerhört lite på cykeln fortfarande trots potentialen man kan nå. 
Du kunde satsa mycket, mycket, mer på cykel…” Christer Hydén fortsätter och pekar 
framför allt på växande hälso- och miljöproblem. Han menar att det viktigaste inom 
trafikarbete är att hitta metoder för att minska biltrafiken. 
 
 
Jon-Øyvind Johannesen, intervjun genomfördes genom personligt möte 2010-12-08, kl. 
0900 på Statens vegvesen i Oslo.  
 Jon-Øyvind Johannesen säger att man generellt inte skiljer så mycket mellan olika typer 
av cyklister. ”Vi har gode håndbøker og regler for at syklister og fotgjengere skal ha 
avskilte arealer, sånn ideelt sett, og så er det en del regler for hvor breie arealene skal 
være og sånn ting, men vi har ikke tenkt så mye på at det er forskjellige typer av syklister 
og det har vi jo litt problemer med”. Jon-Øyvind Johannesen påpekar att det i trafiken 
finns allt från skolbarn, sex-sju åringar som skall cykla för första gången, till de tuffa 
transportcyklister som cyklar nästan i temporitt fram och tillbaka till sina arbeten. Han 
anser att det kan vara så stor skillnad mellan dessa typer av cyklister att de ens inte borde 
cykla på samma platser.  
 
Jon-Øyvind Johannesen anser att man lätt får en uppfattning om att transportcyklisterna 
är flest eftersom de ofta gör sig hörda mest i media och så vidare. Jon-Øyvind Johannesen 
tror istället att vardagscyklisterna är flest, de som inte utmärker sig så värst. Han tror även 
att det är ungefär lika många män som kvinnor som cyklar. I Jon-Øyvind Johannesens 
dagliga arbete används inga speciella definitioner för olika cyklistgrupper.  
 
Jon-Øyvind Johannesen informeras om hastighetsstudien som gjorts i detta 
examensarbete och han tycker att resultaten låter rimliga. Han tror även att metoden som 
använts var bra och gav trovärdiga resultat. Han har i sitt arbete aldrig gjort några egna 
hastighetsstudier på cyklister men påpekar att det hade varit intressant. Jon-Øyvind 
Johannesen reagerar på de högsta hastigheterna som uppmätts på Sjølyst i Oslo. ”48 
km/tim er jo uforsvarlig å sykle der!” Han diskuterar vidare kring hastighetsmätningen 
och menar att hastighetens storlek nog främst beror på vad man har för mål med 
cykelturen. Cyklar du långt betyder hastigheten mycket mer och du kommer vilja cykla 
väldigt snabbt. Cyklar du bara några kilometer spelar inte hastigheten lika stor roll. ”De 
ønsker å ha en veldig god fremkommelighet og det er et risikoproblem for oss og et 
ulykkesproblem og det er et dilemma for di vi ønsker jo at ha dem der ellers hadde de jo 
kjørt bil antageligvis, så det er bra at de sykler men de at de sykler fort og litt hensynsløst 
noen gang, det er et problem for vi vet ikke hvordan vi skal stoppe dem.” säger Jon-
Øyvind Johannesen om transportcyklisterna. Han nämner alltså att uppgiften att få stopp 
på cyklister är ett svårt problem att lösa. För bilar används hastighetsskyltar, 
avsmalningar och andra fysiska spärrar men för att bromsa upp snabba cyklister på ett bra 
sätt finns det inte lika många åtgärder. ”Det vi gjør mest det er at vi satser på opplysning 
og vi satser på at informere syklistene at de kommer til et sted der de bør sette ned 
hastigheten...” Jon-Øyvind Johannesen nämner alltså upplysning med skyltar men också 
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bullerremsor i cykelbanan, uppmärkning med pilar och separering med mittlinje som 
exempel på åtgärder för att hålla cyklisthastigheterna nere. Andra fysiska spärrar är inte 
lika aktuella för cyklister som för bilister då sådana kan utgöra en säkerhetsrisk för en 
oskyddad trafikant. Han påminner också om att cyklar är väldigt flexibla fordon och att 
cyklister kan strunta i att det är rött och passera en korsning ändå eller lyckas passera en 
avsmalning utan att behöva sänka hastigheten i någon större utsträckning.  
 
I arbetet med att planera för cyklister säger Jon-Øyvind Johannesen att ingen hänsyn tas 
till olika cyklistgrupper, delvis för att det inte står någonting om detta i handböckerna. 
Han har däremot några personliga önskemål om hur planeringen borde gå till: ”Det at vi 
vet at det er mange typer syklister gjør at vi må dimensjonere anleggene sånn at det blir 
trygt og det betyr at det er bredere arealer blant annet. Det betyr også at vi må tenke mer 
på kanskje å informere syklister om at de kan sykle andre veier alt ettersom hvor 
trygghetssøkende de er og hva de krever av at kunne komme fort fram.”  Jon-Øyvind 
Johannesen säger alltså att de skall jobba speciellt med att cyklisterna ska kunna välja 
alternativa cykelvägar än vad huvudcykelvägnätet visar. Asfaltering av cykelvägar i 
parker, informerande skyltar och cykelkartor, nedsänkning av kantstenar är exempel på 
åtgärder som man kan göra i framtiden för att ta bättre hänsyn till olika cyklistgrupper.  
 
Jon-Øyvind Johannesen tycker att transportcyklisten känns mest prioriterad i dagens 
cykelvägnät. En vanlig utformning i Norge är cykelfält i körbanan vilket passar 
transportcyklisterna bättre än till exempel familjer med barn. Jon-Øyvind Johannesen 
säger att det allra viktigaste med planeringen är att få de som idag kör bil till å från jobb 
att istället cykla och därmed kanske man borde prioritera något annorlunda och inte bara 
för de ”tuffa” cyklisterna.   
 
Jon-Øyvind Johannesen berättar att en intervjuundersökning har blivit gjord på Statens 
vegvesen som har fokuserat på olika typer av cyklister. Där frågades cyklister vilken typ 
av cykel de använde, vad de hade på sig när de cyklade, vad man önskar i cykelvägnätet 
och vad man tycker om det befintliga nätet. Detta var en studie om olika cyklistgrupper 
som Statens vegvesen varit inblandad i. Jon-Øyvind Johannesen nämner att studien 
gjordes för att man märkte att de cyklister som syntes i media bara var en liten del av alla 
cyklister, man ville alltså se vilka som egentligen cyklade på Oslos gator. Han säger 
också att man borde göra mer utvecklade intervjuundersökningar om olika typer av 
cyklister ta upp frågor om trygghet, hur säkra de känner sig när de cyklar i olika slags 
utformningar och så vidare. Jon-Øyvind Johannesen känner inte till att några andra 
studier har riktats mot olika typer av cyklister. En förklaring till detta tror han beror på att 
man alltid har sett på cyklister som en homogen grupp. ”De som sykler de er ’her’ 
innenfor den boksen liksom, det er syklistene! Så oppdager vi at de er egentlig mer 
forskjellige enn andre trafikantgrupper.” Han menar att alla bilister har körkort, oftast 
följer trafikreglerna och håller hastighetsbegränsningarna och fotgängarna håller sig oftast 
där de ska men att cyklisterna kan variera mer i sitt beteende. Jon-Øyvind Johannesen 
tycker därför att det är viktigt med studier om olika cyklisttyper. Han säger: ”Man burde 
vite litt mer om hva de forskjellige syklistene ønsker seg og hvor de er trygge.” Frågan är 
hur man kan utforma så alla förstår? ”Ønsker folk seg mere symboler og skilting og 
piler?”Alla förstår till exempel inte att det är förbjudet att cykla i motsatt riktning i 
cykelfält. Vidare säger han att man absolut borde ta mer hänsyn till olika cyklistgrupper i 
planeringen. Jon-Øyvind Johannesen vill få alla typer av cyklister ut i cykelvägnätet och 
tror att det kan hjälpa genom att ta hänsyn i planeringen.  
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Sigrun Dalen Ganz, intervjun genomfördes genom personligt möte 2010-12-13, kl 0900 i 
Drammen stadshus. 
Sigrun Dalen Ganz nämner att cyklister skiljer sig åt bland annat genom deras ålder vilket 
i sin tur leder till olika beteenden. Hon nämner även att vissa cyklister trivs bäst på 
trottoaren och tycker alla andra lösningar är läskiga medans andra alltid cyklar i gatan i 
blandtrafik oavsett det är många bilar som kör fort. Sigrun Dalen Ganz tror att den 
vanligaste cyklisttypen är den som cyklar för kortare transport och inte för träning 
(beskriver dem som cyklister med cykelkorg). Hon tror kanske att det fanns fler 
transportcyklister förut som även cyklade i träningssyfte men att nu andra cyklisterna 
blivit allt vanligare. Sigrun Dalen Ganz vill jobba för fler av de andra cyklisterna med 
cykelkorg.  Hon säger även att dessa förmodligen tar mer hänsyn i trafiken men att de 
ändå kan cykla fort.   
 
Resultaten från hastighetsmätningen och den relativt stora hastighetsspridningen som 
uppmätts i detta examensarbete tycker Sigrun Dalen Ganz låter rimlig. Hon tror även att 
stor hastighetsspridningen mellan olika cyklister kan vara ett problem om det handlar om 
att vissa cyklar saktare än andra på grund av att de känner sig osäkra men hon säger 
också: ”Hvis vi klarer å lage gode anlegg burde det ikke være et problem at man holder 
forskjellige hastigheter, jeg trur ikke det”. 
 
Sigrun Dalen Ganz har i sitt arbete på Drammen kommun inte tidigare tagit hänsyn till 
olika cyklistgrupper. Däremot har man varit medveten om cyklistgruppen 
transportcyklister och i många fall även prioriterat för dessa i planeringsarbetet.  Sigrun 
Dalen Ganz påpekar att de troligtvis kommer att ta mer hänsyn till olika cyklistgrupper nu 
när huvudcykelplanen skall göras om. Framförallt skall man arbeta för att skolbarn på ett 
säkert sätt kan ta sig fram på cykel. Hon förklarar hur hon vill att planeringen skall gå till: 
”For det som er sentrumsnært skal vi tenke på, i hovedsak de som skal til jobben, men ute 
i bydelene skal vi tenke mye på skolebarnene som vi vil gjerne skal gå eller sykle til 
skolene i stedet for å bli kjørt. Sånn grovt inndelt trur jeg det er så vi må tenke.”  Sigrun 
Dalen Ganz säger vidare att det främst har blivit tillrättalagt för transportcyklister i 
tidigare planeringsarbete och att planeringen för skolbarn på cykel tillhört en helt annan 
del och stått utanför detta planeringsområde. ”Nå skal vi planlegge for de som sitter i 
bilen i dag og som kanskje vil kjøre med kurv i morgen. Det er lettere å få de over på en 
sånn liksom roligere sykkel” säger Sigrun Dalen Ganz. Om man utvidgar fokus kan 
planeringsarbetet för cykel få med sig fler. Att inte bara tänka på de som alltid känner sig 
säkra och skall fort fram utan även på andra grupper. Däremot tror hon inte att själva 
utformningen av åtgärderna kommer se annorlunda ut från idag utan att det mest kommer 
påverka hur man tänker i själva planeringsarbetet. Sigrun Dalen Ganz hade gärna byggt 
cykelbanor liknanden de som finns i Sverige men både snöröjningsproblematik samt 
lagen som tillåter cykling på trottoar i Norge, hindrar detta.  
 
I kommande planeringsarbete för cyklister vill man på Drammen kommun nu prioritera 
för de cyklister som främst cyklar kortare sträckor, lugnt och kanske har cykelkorg. 
Sigrun Dalen Ganz tror att detta kan ge en överföring så att fler vana bilister istället väljer 
att cykla. Tidigare har alltså transportcyklisterna prioritertas och hon påpekar: ”De som 
vil sykle veldig langt, og de som sykler for å trene, de har kanskje begynt med det 
allerede.” Sigrun Dalen Ganz upprepar att skolbarn skall prioriteras i bostadsområdena, 
cyklister med korg i cityområdena. Hon säger även att de som nu inte kommer att 
prioriteras längre (transportcyklisterna) självklart blir påverkade negativt, till exempel 
genom sämre framkomlighet men hon menar att dessa cyklister kanske kommer att cykla 
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i gatan i blandtrafik oavsett för att de vill komma fort fram och därför ändå inte påverkas 
så mycket.    
 
Sigrun Dalen Ganz säger att varken hon varit med om eller att kommunen i Drammen har 
genomfört några studier kring olika cyklistgrupper. Hon känner inte heller till någon 
annan forskning på området. När hon får frågan om vilka slags studier man kan göra för 
att undersöka skillnader mellan cyklister nämner hon konfliktstudier. Men hon säger 
också att konfliktstudier kräver mycket tid ute i fält för att få tillförlitliga resultat.  
 
Sigrun Dalen Ganz tycker att det är viktigt att insamla mer kunskap om olika 
cyklistgrupper och att man skall vara medveten om skillnader inom trafikantgruppen när 
man planerar. ”Sånn at, for eksempel, Sykkelhandboka tar det in over seg at man må 
tenke på det at det finns ulike syklister.” Hon menar att man borde satsa nu och göra 
många omfattande studier för att få tillräcklig kunskap som den nationella 
cykelhandboken senare kan skriva om så att alla planerare blir medvetna. Genom detta 
menar Sigrun Dalen Ganz, att planerarna själva inte behöver göra tidskrävande studier 
utan istället följa handbokens råd och riktlinjer som de kommit fram till i sina studier. 
Hon säger också att studier på cyklistgrupper kanske inte är lika viktiga överallt, till 
exempel i Köpenhamn där cykelkulturen redan är så pass stark och där cyklister med 
cykelkorg dominerar. Sigrun Dalen Ganz påpekar att göra studier på detta område är 
viktigt framförallt för att göra fler medvetna, inte bara planerarna utan även allmänheten. 
”Jeg syns jeg møter mye motstand når jeg prøver å fronte sykkel i prosjekter for di så 
mange har inntrykk av at ’ja, de kjører som de vil uansett, det er samme vad vi gjør å 
hvorfor er det så viktig, de skal jo bare trene’.” Sigrun Dalen Ganz vill därför jobba för att 
skapa en mer positiv inställning till cyklister vilket hon, i sin tur, tror kommer att leda till 
att fler väljer att cykla. 
 
Till sist säger Sigrun Dalen Ganz att det är viktigt att ta hänsyn till olika cyklistgrupper i 
planeringsarbetet, i alla fall vara medveten om vilken cyklist man planerar för. ”Vi skal 
planlegge anlegg som er lettforståelig, sånn at du sykler sånn som vi hadde tenkt at du 
skulle gjøre og så må du få lov å sykle omtrent så fort som du vil da, men du skal i hvert 
fall stoppe ved krysser, ved rødt lys å ikke smette opp på fortau. Vi skal lage så gode 
sykkelveier at det er greit å ligge der hele veien.” Genom detta tror Sigrun Dalen Ganz att 
flera cyklister kommer uppföra sig lite mera likt.  

 
 

Linda Mørk, intervjun genomfördes genom personligt möte 2011-01-05, kl 0900 på 
Samferdseletaten.  
Det finns flera parametrar som skiljer cyklister åt enligt Linda Mørk, till exempel 
skillnader i hur stor erfarenhet man har i trafiken beroende på ålderskillnader. ”Vi har jo 
alt fra treningssyklister og transportsyklister som også kjører bil og har vært i trafikken i 
30-40 år, og så har du mange unge fyrer på 10-12 år som sykler for eksempel, og så en 
annen gruppe som gamle damer med kurv på sykkelen.” Linda Mørk påpekar skillnader i 
hur fort man cyklar och i vilka chanser man vågar tar i trafiken samt skillnader i hur man 
som cyklist förhåller sig till trafikregler och andra trafikanter.  
 
Linda Mørk säger att det till en viss grad används definitioner för olika cyklistgrupper, 
transportcyklist är en.  Hon beskriver transportcyklist som en som använder cykeln för att 
ta sig mellan olika punkter till exempel bostad och jobb. Denna cyklist använder cykeln 
istället för att ta bilen eller åka kollektivt och hon menar då inte skolbarn eller de som 
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cyklar för rekreation eller träning. När Linda Mørk får frågan om vilken cyklist som hon 
uppfattar som vanligast säger hon: ”Jeg trur det er stadig flere som er transportsyklister 
men jeg tipper at det er veldig mye om sommeren som sykler på tur og sånt også… Og så 
trur jeg det er mange i de aldersgruppene som har blitt gamle nok at ferdes på egen hand 
men som ikke er så veldig gamle.”    
 
Linda Mørk informeras om hastighetsstudien i detta examensarbete och hon tycker att 
resultaten är intressanta. Däremot har hon inte funderat så mycket själv över hur fort 
cyklister cyklar. Hon påpekar också att hastigheten är styrt av terrängen. Linda Mørk 
hänvisar till resultaten och säger att hastigheten förmodligen, generellt sett, är lägre på 
platser där man cyklar på trottoaren. ”Det er jo kanskje litt annerledes personer som 
velger at sykle på fortauet, at de deler seg liksom. De som er modigst, kan man si, og som 
er tøffest, de sykler jo uansett i veibanen.”   Linda Mørk tror att det kan vara ett problem 
om vissa cyklar med höga hastigheter och vissa med låga. Hon nämner dock att det beror 
hur siktförhållandena ser ut och hur många människor som rör sig på platsen.  

 
I planeringsarbetet på Oslo kommun är man medveten om att det förmodligen finns olika 
cyklistgrupper. ”Men så har vi samtidligt krav om at vi skal bygge ut 
hovedsykkelveinettet først.” Genom detta tvingas man att främst prioritera för 
transportcyklisten. ”Når hovedsykkelveienettet er ferdig utbygget kan man jo kanskje 
gjøre andre ting også.”  
 
Anledningen till varför man väljer att prioritera för transportcyklisten är av miljömässiga 
skäl där man önskar att reducera biltrafiken. Linda Mørk säger också att efterfrågan på 
cykelvägar även är stor samtidigt som det är svårt att bygga ut i Oslo på grund av 
platsbrist med smala gator. Hon nämner även att man kan förbättra trafiksäkerheten om 
flera väljer att cykla istället för att ta bilen. Linda Mørk säger att det egentligen är mest 
intressant att fånga upp den gruppen som inte cyklar idag, som man vill ska börja cykla 
och hon reflekterar sedan över utbyggnaden av huvudcykelvägnätet i Oslo: ”Man kan 
diskutere om det man gjør er å bygge et trafikksikkerhetstiltak for de som allerede sykler 
eller om man lager et tiltak som gjør at folk ønsker å begynne å sykle.” 
Huvudcykelvägnätet i Oslo består nästan bara av cykelfält i gata och Linda Mørk menar 
att det kan kännas osäkert för de som idag inte cyklar att använda cykelfält. Men 
samtidigt säger hon att cykelfält är en trafiksäker utformning och att kompromissa med 
säkerheten till fördel för känslan av säkerhet genom att utforma på andra sätt kanske inte 
är så god idé.  
 
Några studier har blivit gjorda på kommunen om olika cyklistgrupper enligt Linda Mørk. 
För det första nämner hon samma intervjuundersökning som Jon-Øyvind Johannesen från 
Statens vegvesen nämnde. Sedan tar hon upp projektet PROSAM13 där man gjort flera 
underökningar på framkomlighet för cyklister. Linda Mørk tar upp ett exempel där ett 15-
tal olika personer har fått cykla genom cykelvägnätet med GPS för att registrera restider, 
fördröjningar, kontinuitet och hastigheter. Däremot verkar det som att det inte direkt görs 
några reflektioner om olika cykeltyper utan att studien fokuserat på framkomlighet för 
cyklister generellt sett.  
 

                                                      
13 PROSAM är ett samarbetsprojekt mellan offentliga myndigheter och verksamheter . Målet är att 
styrka och koordinera arbetet med trafikdata i Oslo och Akershus fylke. Man vill genom detta 
arbete skapa en gemensam databas och ett nödvändigt prognosverktyg. (PROSAM, 2011)   
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Linda Mørk anser att om flera skall börja cykla så är det viktigt att man i planeringen tar 
hänsyn till att det finns olika cyklistgrupper. ”Att man lager noe som ikke bare er for de 
tøffeste eller for de svakeste. Man må jo på en måte lage noe som dekker flest mulig da 
når det gjelder utbygging.” Linda Mørk berättar även att det i Oslo kommun finns 
framtida planer på att bygga ut ett sekundärt cykelvägnät med större flexibilitet där man 
också kan fånga andra cyklister. Linda Mørk tycker att det är viktigt att ta hänsyn till 
olika cyklistgrupper i planeringsarbetet. 


