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ABSTRACT 

Alarcón, M., Persson, M. 2018. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Studien syftar till att kvalitativt undersöka och jämföra cykelinfrastrukturen i Stockholm och Köpenhamn och hur 

de arbetar för att uppnå högre säkerhet för cyklister. Arbetet bygger på tre metoder, textanalys av städernas 

kommunala styrdokument för en säkrare cykelstad, intervjuer samt observationer. Studien visar att städerna 

historiskt sett har haft olika prioriteringar då Stockholm utvecklade bilvägar och kollektivtrafik vid inträdet av 

motorfordon, medan Köpenhamn prioriterade cykeln. Båda städerna satsar på att förbättra säkerheten för cyklister, 

men Köpenhamn ligger mer i framkant med sin vägutformning jämfört med Stockholm. Olika cykelpassager är 

olika säkra där ett upphöjt cykelspår är mer säkert än streckat cykelfält. Korsningar är en kritisk punkt för cyklister 

och genom färgmarkerad cykelled och cykelbox blir den säkrare. Det är viktigt att kommunerna prioriterar 

cyklisterna vid dåligt väder och underlag såsom halka, eftersom det ökar risken för olycka för cyklisterna. Andra 

viktiga åtgärder är cykelbroar och att begränsa bilars hastighet.  
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1. INTRODUKTION 
 

Transporter är en av de sektorer som i dagsläget står för en stor del av de globala 

växthusgasutsläppen. Koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn står för en stor del av dessa 

och enligt Ribero et al. (2007) motsvarar de 70 procent av koldioxidutsläppen i EU. Det har 

också identifierats i en rapport av International Transport Forum (2011) att vägtransporter ökar 

stadigt vilket leder till att problematiken intensifieras avsevärt med tanke på de miljömål som 

sattes vid Parisavtalet 20151. I urbana miljöer har olika lösningar undersökts och enligt Zhao et 

al. (2018) spelar cykeltrafik en vital roll för att motverka den ovannämnda problematiken då 

den motverkar luftföroreningar och trängsel i trafiken. I en del större städer har därmed cykeln 

blivit särskilt uppmärksammad, och ord som ‘miljövänligt alternativ’, ‘hållbarhet’ och ‘positiva 

hälsoeffekter’ förknippas ofta med fördelarna av en ökad cykeltrafik (Carstensen et.al, 2015).  

I takt med att allt fler människor flyttar in till städer ställs det allt högre krav på befintlig 

och ny infrastruktur. Stockholm och Köpenhamn är två storstäder som står inför utmaningar 

med en pålitlig och hållbar infrastruktur inom olika områden. Köpenhamn anses av många vara 

en framstående cykelstad. Enligt Copenhagenize (2017), toppar den danska huvudstaden även 

listan över världens bästa cykelstäder. Trots uppgraderingen av andra transportmedel, såsom 

bilen, har cykelnätverket i Köpenhamn fortsatt att utvecklas tämligen konstant de senaste 

hundra åren (Carstensen et.al, 2015). På samma lista där Köpenhamn rankas som världens bästa 

cykelstad, har den svenska huvudstaden inte gjort entré (Copenhagenize, 2017). Det finns 

många olika faktorer som gör en stad till cykelvänlig, däribland säkerhet och tillgänglighet för 

cyklisterna. Enligt Zhao et al. (2018), är just begreppet säkerhet den viktigaste faktorn som 

stadsplanerare bör beakta när de arbetar med cykelinfrastruktur. I de båda storstadsregionerna 

finns det både regionala och kommunala satsningar på att förbättra cykelinfrastrukturen och 

dess säkerhet. Köpenhamns kommun och Stockholms stad har båda utvecklat kommunala 

cykelstrategier med avsikt att förbättra förutsättningarna i staden. Genom att belysa 

säkerhetsaspekter i ett modernt samhälles cykelnätverk, blir det därmed intressant att undersöka 

hur det båda städerna arbetar med detta. 

  

                                                 
1 Parisavtalet är ett avtal mellan världens länder om att minska växthusgaserna till följd av att globala 

temperaturen stiger. Avtalet genomfördes i slutet på år 2015 och har trätt i kraft i november 2016 

(Regeringskansliet).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att jämföra cykelinfrastruktur i Stockholm och Köpenhamn för att granska 

hur deras respektive arbete för säkerhet genomförts. Denna studie ämnar undersöka olika 

säkerhetsaspekter för ett cykelnätverk med följande frågeställningar: 

 

1. Hur skiljer sig Stockholms förutsättningar att bli en säker cykelstad jämfört med 

Köpenhamn och vad beror detta på? 

 

2. På vilka sätt skiljer sig de båda städernas arbete gällande följande punkter? 

• Cykelpassager  

• Drift och underhåll 

• Säker framkomlighet 

 

2. METOD 

I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt som studien har utgått ifrån för att erhålla empiri 

och genomföra den jämförande analysen. Vi har utgått från tre olika tekniker. Till att börja med 

är styrdokumenten för Stockholm och Köpenhamns cykelplan en viktig del av arbetet. I första 

delkapitlet presenterar vi hur vi har analyserat dokumenten. Vidare har tre intervjuer 

genomförts och i andra delen beskrivs hur förberedelsearbetet skedde. Det kommer också att 

förklaras hur genomförandet av intervjuerna gick till samt hur efterarbetet har sett ut. För att 

komplettera analysen av styrdokumenten och intervjuerna har en observerande studie 

genomförts. Slutligen redogörs för hur observationerna har utförts och hur analysen av 

resultaten har skett. 

 

2.1 Städernas plandokument 

Cykelplanen för Stockholms stad har analyserats för att förstå de satsningar som görs i staden. 

Genom att undersöka ett visst antal nyckelord kunde den eftersökta empirin erhållas. Dessa 

nyckelord var ”säkerhet”, ”trafiksäkerhet”, ”cykelpassager”, ”korsningspunkter”, 

”vägunderhåll”, ”framkomlighet” och ”hastighet”. Målen kring säkerhet har granskats och 

jämförts med motsvarande cykelplan utgiven av Köpenhamns kommun. På så vis har 

dokumenten analyserats för att bättre förstå städernas förbättringsstrategier när det kommer till 

cykelinfrastruktur och säkerhet. De båda städernas cykelplan hittades enkelt på respektive 

kommuns hemsida och kunde laddas ned för vidare läsning. Städerna hade även mycket 

samarbete med närliggande kommuner. Till exempel arbetar Stockholm läns landsting efter en 

regional cykelplan där länets kommuner tillsammans arbetar med cykelinfrastruktur. Då denna 

studie enbart syftar till Stockholms kommun valde vi att fokusera på just Stockholm stads 

cykelplan. Cykelplanen från Stockholm stad omfattade 56 sidor och utgavs år 2012. 

Cykelplanen från Köpenhamns stad omfattar 16 sidor och tar upp en långsiktig plan för stadens 

cykelutveckling och gavs ut 2011. Dokumenten är olika stora men väldigt informativa. 
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Köpenhamns dokument var något mindre utförligt vilket skulle kunna förklaras genom att 

kommunen redan har en mer etablerad metod för utveckling av cykelinfrastruktur. Vid tillfällen 

då information har varit mindre utförlig i något av dokumenten har vi kunnat komplettera med 

våra andra tekniker.  

När vi analyserat de olika målen och nyckelorden har vi tagit hänsyn till det Bergström och 

Boréus (2012) nämner angående validitet. Validitet handlar om hur tillförlitliga de analytiska 

verktygen är. Författarna tar upp ett exempel där måttband vid mätning av längd är en valid 

metod medan antal kyrkobesökare för att mäta religiositet kan vara ett mer tvetydigt 

tillvägagångssätt (Bergström och Boréus, 2012, s. 41). Vidare är inte god validitet tillräckligt 

vid undersökningar utan det krävs också en god reliabilitet. Med detta menas att mätningarna 

ska vara tillräckligt goda vid mätning och beräkning. Då denna studie inte syftar till varken 

mätning eller beräkningar i enklare bemärkelse menar Bergström och Boréus (2012) att 

begreppet kan vidgas och bli relevant för andra typer av undersökningar. Då blir till exempel 

tolkningsfråga en viktig reliabilitetsfråga. Författarna lyfter två begrepp som kan underlätta vid 

tolkningsstrategier, intersubjektivitet och intrasubjektivitet. God intersubjektivitet är om olika 

personer utför samma undersökning och kommer fram till samma resultat. God 

intrasubjektivitet innebär att en person som analyserar ett material vid olika tillfällen får samma 

resultat. Då vi är två författare analyserade vi plandokumenten var för sig och kom fram till 

liknande resultat vilket tyder på god intersubjektivitet (Bergström och Boréus, 2012, s. 42). 

Något som författarna också lyfter som en viktig aspekt då man arbetar med dokument är krav 

på källhantering. Denna källhantering ska undersökas och bedömas om den är trovärdig 

exempelvis när det kommer till år då texten är publicerad, om det är första-, andra, eller 

tredjehandskälla osv. Detta har tagits i beaktande och plandokumentens trovärdighet har även 

granskats i samband med de andra tillvägagångssätten. Dessutom har det tagits i beaktande att 

det gått ett antal år sedan Stockholm gav ut sitt dokument 2012 och Köpenhamn 2011 och vissa 

förändringar kan ha skett längs med vägen (Bergström och Boréus, 2012, s. 44). 

 

2.2 Intervjuer 

2.2.1 Allmänt  

Denna studie bygger på en kvalitativ metod. Dessa metoder används med fördel vid 

undersökningar som ämnar att ge en djupare förståelse för ett specifikt ämne (Johansson, s. 

114). I denna studie har tre intervjuer genomförts med olika personer verksamma inom det 

undersökta området. Två intervjuer har genomförts i Köpenhamn och en intervju har 

genomförts i Stockholm. Den första intervjun i Köpenhamn genomfördes med Thomas 

Andersen Sick Nielsen, trafikplanerare vid Vejdirektoratet. Nielsen har även doktorerat inom 

transport- och samhällsplanering och arbetat med cykelinfrastruktur och faktorer som påverkar 

detta. Den andra intervjun genomfördes med James Thoem, stadsplanerare på företaget 

Copenhagenize. Thoem har tidigare forskat och arbetat i Stockholm vid Kungliga tekniska 

högskolan. I Stockholm genomfördes en intervju med trafikplaneraren Joakim Boberg som 

arbetar på Stockholms stad. Boberg har en samordnande roll för cykelinfrastrukturprojekten 

som Stockholms stad planerar och genomför. 
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2.2.2 Förberedelser 

Innan intervjuerna genomfördes så erhölls kunskaper om intervjumetoder via olika 

metodikböcker. De flesta metodikböcker delar in genomförande av intervjuer i tre 

huvudgrupper. En strukturerad intervju följer förutbestämda frågor i en specifik ordning. I en 

semistrukturerad intervju har frågorna byggts utifrån intervjuarens intresse. Denna 

intervjuteknik ger även intervjuaren möjlighet att röra sig utanför de planerade frågorna, vilket 

ökar flexibiliteten och bidrar till djupare nyanser i intervjun. Det är dock viktigt att den som 

intervjuar ser till att samtalet inte rör sig för långt ifrån de tänkta frågorna (Hay, 2005, s. 87–

88). För att underlätta en semistrukturerad intervju kan en intervjuguide skapas där viktiga 

nyckelord eller koncept som intervjuaren antecknar för att ha koll på vilka områden som har 

avhandlats under intervjuns gång (Hay, 2005, s. 82). Ostrukturerade intervjuer passar när 

personliga upplevelser ska berättas. Viktigt att tänka på vid dessa ostrukturerade intervjuer är 

att den som intervjuar måste ha en god insikt och vara påläst kring faktorer runtom händelser 

som ska återberättas. Annars finns risken att en skev bild skapas. Fördelen med denna typ av 

intervju är att den kan hitta aspekter som inte tagits upp i tidigare nyheter eller forskning (Hay, 

2005, s. 88–89). De två sistnämnda intervjumetoderna (semistrukturerad och ostrukturerad 

intervjumetod) har ansetts vara lämpligast för vår studie, med tyngdpunkt på den 

semistrukturerade intervjuformen. Detta eftersom vi inte ville utesluta nya infall och intressant 

fakta som vi inte tagit i beaktande. Således skapades en intervjuguide som lades upp utifrån en 

avsmalnande modell (se bilaga 1 och bilaga 2). I början är frågorna av en mer allmän karaktär 

och rör sig sedan mot smalare frågor kring specifika ämnen. I slutet av intervjuguiden erbjuds 

respondenten att fylla i eventuella luckor eller förtydliga vissa begrepp och oklarheter. Vid varje 

intervjutillfälle frågade vi om respondenten kände sig bekväm med att samtalet spelades in. 

Ingen av respondenterna nekade detta. 

 

2.2.3 Intervju i Stockholm 

Intervjun med Joakim Boberg genomfördes den 21 mars 2018 på hans kontor i Stockholms 

stads huvudbyggnad. Den pågick i drygt en timme. Under intervjun delade vi upp arbetet, där 

den ena ansvarade för att ställa frågor och den andra tog anteckningar. Intervjuguiden följdes 

ej in i minsta detalj men då intervjun följde en semistrukturerad metod var detta väntat. 

Intervjun behandlade främst Cykelplanen som tidigare nämnts och hur Stockholms stad arbetar 

med att implementera de mål som den ämnar att uppnå. Säkerheten kring olika faktorer inom 

cykelplanering avhandlades också, samt vägunderhåll och väderberoende. Vi fick svar på det 

mesta av det vi efterfrågade och Boberg delade gärna med sig av sin kunskap och var öppen 

kring de flesta områdena. Ett område som var lite svårare att få information kring, var hur vissa 

förbättringsåtgärder i praktiken tillämpats och utvärderats.  

 

2.2.4 Intervjuer i Köpenhamn 

De två intervjuerna som genomfördes i Köpenhamn ägde rum den 12 och 13 april. Den första 

intervjun var med Thomas Andersen Sick Nielsen och pågick i ca en timme. Den ägde rum på 

Vejdirektoratets huvudkontor i centrala Köpenhamn. Intervjun gick till på ett liknande sätt som 

den med Boberg där samtalet spelades in och antecknades. Intervjun gjordes på engelska vilket 

ledde till att en viss språkbarriär uppstod. Däremot upplevde vi även att intervjun till större 

delen flöt på utan missförstånd. Intervjuguiden följdes delvis men vissa aspekter inom säkerhet 
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utelämnades på grund av att Nielsen inte specifikt arbetar med dessa frågor. Intervjun 

behandlade främst allmän cykelinfrastruktur och cykelsäkerhet i Köpenhamn. Intressanta 

aspekter som vi inte tänkt på lyftes upp kring mentaliteter som olika trafikanter har. De flesta 

ämnen som var för avsikt att behandlas, berördes under intervjuns gång. Nielsen gav också bra 

information kring den cykelrutt som vi planerade för våra observationer.  

Den andra intervjun genomfördes med James Thoem på Copenhagenize kontor i 

Nordhavn, strax nordöst om centrum. Nordhavn är ett hamnområde som i dagsläget är under 

ombyggnad där flera smarta bostadskomplex och företag etablerar sig. Således var hela området 

inne i en stor ombyggnadsprocess. Detta ledde till att många vägar i området var avstängda och 

gjorde att vi hade problem med att hitta kontoret där intervjun skulle äga rum. Vi blev 15 

minuter sena till följd av detta och intervjun pågick i endast ca 35 minuter. Intervjun följde en 

liknande struktur som de två tidigare och spelades in. Intervjuguiden följdes delvis men Thoem 

samtalade också en del om företagets generella arbete. Även om intervjun blev en aning kort, 

erhölls intressanta aspekter kring cykelsäkerhet och främst kring design av cykelvägar. Thoem 

kom även med relevanta synpunkter på skillnader mellan Stockholm och Köpenhamn angående 

säkerhet för cyklister.  

 

2.2.5 Efterarbete 

Efter intervjuerna diskuterade och utvärderades svaren och vi analyserade om vi fått svar på 

frågorna som vi eftersökte. Därefter lyssnades intervjuerna igenom tillsammans med 

anteckningarna för att säkerställa att inget av betydelse fallit bort. Vi transkriberade intervjuerna 

för att lättare kunna analysera de material som erhållits. 

 

2.3 Observationer 

Slutligen gjorde vi deltagande observationer genom att hyra cyklar och cykla genom de båda 

städerna för att observera specifika områden. Enligt Hay (2005, s. 205) kan observationer av 

omgivningar ge en djupare förståelse för den aktuella kontexten. En viktig aspekt som 

författaren lyfter när man gör deltagande observationer är att inte bara tro på det som sinnena 

erfar. Det är även betydelsefullt att försöka sammanfläta erfarenheterna med sociala strukturer 

som finns i området. Annars kan en skev helhetsbild skapas. Kawulich (2005) är inne på ett 

liknande spår och menar att när en fältarbetare gör en deltagande observation, gör hen oftast de 

saker som de människor vars aktiviteter hen vill undersöka. Kawulich (2005) belyser också de 

begränsningar som deltagande observationer för med sig. Observationen utförs av en människa 

med subjektiva uppfattningar och blir i observationen själva instrumentet för insamlingen av 

data. Därmed måste den person som genomför en observation, vara medveten om hur hens 

genus, sexualitet, klass och teoretiska förhållningssätt kan påverka observationen och 

tolkningen av det som blir erfaret. De observationer som gjordes utgick ifrån två kriterier vilka 

var: 

 

• Platsernas/vägens/cykelruttens utformning 

• Samspel med andra trafikanter 
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I observationerna samspelade vi inte med människor utifrån reflektioner kring genus, ålder etc. 

Vi var snarare mer intresserade av de generella trafiksituationer som städerna skapar för 

cyklister. Således hade inte de tidigare nämnda faktorer stor betydelse.  

 

2.3.1 Observationer i Köpenhamn 

Vi hyrde cyklar i Köpenhamn och via en av våra respondenter hade vi fått reda på intressanta 

stråk där mycket av Köpenhamns rusningstrafik, samt intressanta innovationer när det kom till 

cykelinfrastruktur. De platser som undersöktes och dokumenterades var Søtorvet, Öster Søgade 

och Cykelslangen. Följande bild visar vår sträcka.  

 

 
Figur 1. Sträck över cykelrutt i Köpenhamn. 

 

Observationsrutten i Köpenhamn var 15,1 km lång och tog ca två timmar. Vädret var växlande 

molnighet och något blåsigt.  

 

2.3.2 Observationer i Stockholm  

Vi tog pendeltåget från Uppsala och hade med oss våra egna cyklar. Vi startade vid 

centralstationen och med lite guidning från Boberg hade vi fått ihop en bra rutt med intressanta 

stopp på vägen. Följande figur visar vår rutt. 
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Figur 2. Sträck över cykelrutt i Stockholm. 

 

Observationsrundan i Stockholm var 12,3 km och tog ca två timmar. Vädret var liknande som 

under turen i Köpenhamn, något molnigt med en lättare bris.  

 

2.3.3 Tillvägagångssätt för analys 

Den första frågeställningen besvaras med hjälp av tidigare forskning, städernas cykelplaner, 

samt de genomförda intervjuerna. Den andra frågeställningen besvaras med samma material. 

För att kontextualisera den andra frågeställningen, användes också de genomförda 

observationerna.   

 

2.4 Avgränsningar 

Det finns många viktiga och intressanta aspekter som påverkar säkerheten för cyklister i 

trafiken. I detta arbete kommer endast ett fåtal att tas upp då det annars skulle bli ett övermäktigt 

arbete. Bland annat kan användning av cykelhjälm, belysning, trafikljus för cyklister och 

promillehalt i blodet vara faktorer som ökar eller minskar säkerheten (Pucher och Buehler, 

2008) men som inte kommer att behandlas i denna rapport.   

Arbetet har för avsikt att endast studera den faktiska säkerheten i trafiken och därför 

kommer ingen hänsyn tas till cyklisternas upplevda säkerhet. I denna rapport kommer den 

faktiska säkerheten endast att benämnas som säkerhet. Dessa begrepp presenteras mer utförligt 

i kapitel 2.4.1. 

Denna studie har begränsats geografiskt till centrala Stockholm och Köpenhamn. Därmed 

har cykelinfrastruktur till omkringliggande kommuner inte tagits i beaktande trots att det är 

viktiga pendlingsstråk för många cyklister.  

Kollision mellan cyklister och andra trafikanter är av olika svårighetsgrad vilket inte har 

separerats i denna rapport. Samtliga olyckor går under begreppet kollision. 
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2.4.1 Begreppsprecisering  

• Cykelpassage: Väg avsedd för cyklister (Stockholm stad, 2012) 

 

• Cykelfält: Väg avsedd för cyklar som separeras från motortrafik genom vitstreckad- 

eller färgad vägmarkering (Pucher och Buehler, 2008) 

 

• Cykelspår: Väg avsedd för cyklar som separeras från motortrafik genom höjdskillnad. 

(Pucher och Buehler, 2008) 

 

• Cykelled/ cykelbana: Väg avsedd för cyklister som är helt separerad från motortrafik 

(Pucher och Buehler, 2008) 

 

• Kapacitetstarka trafikslag: Kollektivtrafik, gång och cykel (Stockholm stad, 2012) 

 

• Planskild cykelväg/ cykelväg med nivåskillnad: Cykelpassage där cyklister separeras 

genom en höjdskillnad mellan bilister och gångare (Pucher och Buehler, 2008). 

 

• Säkerhet: Kan delas in i två delar 

o Upplevd säkerhet (perceived safety): Den känsla av säkerhet som cyklister 

upplever när de färdas i trafik (Zhao et. al. 2018) 

o Faktisk säkerhet (actual safety): Erhållas genom statistik och visar på hur 

säkert ett område, väg etc. är baserat på data (Zhao et. al. 2018) 

 

3. SÄKER CYKELTRAFIK OCH TRENDUTVECKLING 

I denna del kommer tidigare forskning att redovisas som behandlar det aktuella ämnet. Där 

kommer det att tas upp hur mängden cyklister påverkar säkerheten i trafiken i förhållandet med 

motorfordon. Det kommer också att tas upp hur olika sorters cykelpassager, uppdelning mellan 

trafikanter i trafiken samt utformning av trafikkorsning påverkar cyklisters säkerhet. Vidare 

kommer det redogöras för hur utformning oväntade hinder och bilars hastighet korrelerar med 

cyklisters säkerhet. Sist presenteras vilken inverkan väder och underhåll av vägar har för 

cyklister.  

 

3.1 Cyklister är sårbara trafikanter 

I trafiken är cyklister mer sårbara trafikanter jämfört med bilister och är därmed utsatta för 

högre risk av skada vid trafikolycka. I sin artikel har Jacobsen (2018) undersökt hur sambandet 

mellan ökad cyklism och gångare hänger ihop med kollisioner i motortrafik. Genom att 

sammanföra statistik i flertalet västerländska länder konstaterar Jacobsen (2018) att då antalet 

cyklister och gående ökar, ökar också säkerheten i trafiken. Framförallt beror detta på att 

bilisterna måste anpassa sin körning och minska hastigheten samtidigt som det kräver mer 

koncentration för att inte köra på cyklister och gående. Jacobsen (2018) har också visat på att 
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de bilister som kör i områden med högt antal gående och cyklister sannolikt är gångare och 

cyklister själva, därmed visar de större hänsyn i trafiken mot dessa. 

 

3.1.2 Cykelpassager 

För att attrahera fler människor att välja cykeln som färdmedel är det viktigt med bra och 

utvecklade cykelvägar. Genom säkra cykelvägar blir cyklisterna mindre sårbara och fler 

kommer att börja cykla i vardagen (Osama och Sayed, 2016). I sin artikel använder sig 

författarna Osama och Sayed (2016) av modellen collision prediction model (CPM) för att 

undersöka hur kollisioner hos cyklister påverkas av cykelnätverkens utformning. Genom denna 

modell kan författarna konstatera att då cykelväg separeras från vägar för motorfordon ökar den 

faktiska säkerheten (Osama och Sayed, 2016). Separeringen mellan cyklister och andra 

trafikanter kan ske genom olika typer av vägdesign. Den som är mest säker för cyklister är 

cykelbana då cyklister är helt separerade från motorfordon och gångare och därmed har ett eget 

körfält. Därefter är cykelspår med fysisk separering att föredra ur ett säkerhetsperspektiv. 

Separeringen kan vara höjdskillnader, stenbelagd markering eller stolpar mellan motorfordon, 

cyklister och gångare. Slutligen är streckad markering av cykelväg det mer säkra alternativet 

framför delad trafik med motorfordon. Detta eftersom det fortfarande sker en framträdande 

separering mellan trafikanterna (Buehler och Dill, 2016).  

Särskilt utsatta är cyklister i korsningspunkter, exempelvis vid trafikljus eller liknande. En 

viktig säkerhetsåtgärd vid dessa korsningspunkter är att tydligt markera cykelbanans riktning 

genom korsningen (Chen et. al. 2012). Sårbarheten kommer främst från att cykelvägen kommer 

att korsa bilvägen då bilen ska göra en högersväng alternativt om cyklisten ska göra en 

vänstersväng (Osama och Sayed, 2016). Markerade cykelbanor i korsningspunkter är en viktig 

strategi för att öka bilisternas medvetenhet om cyklisterna. Dels kan vitstreckade cykelbanor 

markera cykelpassagen genom korsningen alternativt kan passagen fyllas i med färg. Det 

helmålade alternativet ökar säkerheten ytterligare då förarna registrerar och reagerar på färgen 

i högre grad (Chen et. al. 2012). En annan säkerhetsåtgärd vid korsningar är så kallade 

“cykelboxar” (alternativt “avancerade stopplinjer”) vilken innebär att stoppstrecket för bilister 

och cyklister kommer att vara olika långt fram, exempelvis mot ett trafikljus. Genom att placera 

cyklisternas stoppstreck längre fram än bilisternas, men bakom övergångsställen för gångare, 

kan bilisterna lättare uppmärksamma att cyklisterna är närvarande och därmed vara beredda på 

cyklisterna som ska rakt fram när bilisten avser att göra en högersväng (Chen et. al. 2012). 

Cykelboxar kan också sträcka sig från cykelpassagen och framför bilarnas stoppstreck. Därmed 

står cyklisterna framför bilarna vid korsningen och kan göra en mer säker vänstersväng 

eftersom de är synliga för bilarna och undviker att behöva korsa fler bilfiler för att göra sin 

vänstersväng (Buehler och Dill, 2016). 

 

3.1.3 Bilens hastighet korrelerar med olyckor  

Kim et al. (2007) tar upp i sin artikel Accident analysis and prevention, hur bilisternas hastighet 

korrelerar med ökad risk för kollision och skada för cyklisten. Vid högre hastighet ökar risken 

för svårare skada på cyklisten. Författarna visar i sin artikel att det finns en gräns vid 32,2 km/h 

och över denna hastighet ökar risken för skada markant. Ökar bilarnas hastighet till 64,4 km/h 

eller högre, ökar även risken för en svårare skada för cyklisten med så mycket som 1 000 % 
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(Kim et.al., 2007). Cyklister och gångare ska prioriteras framför motorfordon särskilt inom 

vissa områden där det är viktigt, exempelvis vid lågt trafikerade vägar och bostadsområden.  

Det kan handla om trafikskyltar som hänvisar motorfordonen att hålla en hastighet på 30 

km/ h och för att försäkra sig om att hastigheten hålls nere är fysiska hinder en effektiv metod. 

Dessa hinder kan bland annat handla om att vägen smalnar av eller farthinder. Exempel på andra 

alternativ är att vägkorsningar höjs upp, att motorfordonens vägar inte har en rak riktning utan 

är krokig samt att mindre rondeller införs. I vissa områden kan det även handla om att bilar 

måste krypköra och alltså inte får överstiga hastigheten för gångare. Vissa mer folktäta gator 

har helt uteslutit bilar och motorfordon till förmån för cyklister och gångare (Pucher och 

Buehler, 2008). Vidare har Kim et al. (2007) också kunnat visa på att risken för kollisioner ökar 

under rusningstrafik, främst på eftermiddagarna, då många trafikanter ska transportera sig på 

samma sträcka (Kim et. al 2007).  

 

3.1.4 Väder och underlag 

En viktig faktor för att hålla säkerheten hög för cyklister är bra underhåll av cykelvägar (Pucher 

och Buehler, 2008). Olika väderförhållanden kan påverka risken för cyklister i trafiken där 

högst antal olyckor mellan cyklister och bilister skedde under dagar med klar sikt. 

Svårighetsgraden på olyckan och cyklisternas skada ökade däremot med 128,8 % då 

väderförhållandena var sämre exempelvis vid snö, dimma eller regn (Kim et. al., 2012). Vädret 

påverkar antalet cyklister, medan många avstår från att cykla vid sämre förhållanden påverkade 

det inte i samma grad cyklister som cyklar regelbundet. Reducerad sikt vid exempelvis regn 

eller snö är en faktor som ökar risken för kollision då det leder till att uppmärksamheten för 

både bilister och cyklister minskar. Detta kan i sin tur leda till att reaktionsförmågan försämras 

hos trafikanterna och det därmed är svårare att förhindra en kollision. En annan riskfaktor är att 

vägunderlaget kan försämras, exempelvis kan det uppstå halka eller försämrat väggrepp som i 

sin tur leder till ökad risk för kollision. Genom halka blir det svårare att kontrollera fordonet 

och att göra en undanmanöver för att undvika kollision med andra trafikanter (Kim et. al., 

2012).  
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4. HISTORIEN SOM FORMAT DAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR  

Här presenteras en historisk återblick för Stockholm och Köpenhamn. Där kommer olika 

tidsepoker att granskas och hur dessa har påverkat städernas cyklism fram till nutid. En aspekt 

i denna återblick som vi har beaktat, är att skildringarna behandlar olika tidsepoker. Det går att 

argumentera för att de blir ojämförbara. Trots detta är vår förhoppning att skildringarna är 

givande.  

 

4.1 Stockholm  

Emanuels (2012) avhandling “Trafikslag på undantag” skildrar Stockholms cykeltrafik mellan 

åren 1930–1980. Emanuel beskriver likt Koglin (2013) hur cykeln hade haft en frammarsch 

under tidigt 1900-tal och samtidigt var ett viktigt färdmedel under första halvan av 1900-talet. 

Under året 1930 utgjorde cykelresor mellan Söderort och Stockholms innerstad 5 procent av 

alla resor. 13 år senare hade samma andel ökat till 43 procent, vilket visade att cykeln var 

populär under denna tid (Emanuel, 2012, s. 59). Enligt Emanuel hade dock cyklister fått ett 

dåligt rykte om sig i trafiken och många menade på att de utgjorde en trafikfara. På så sätt rådde 

det mellan 1930–1950 två läger kring cyklism i Stockholm. Dels sågs det som positivt och 

samhällsnyttigt, men också som oberäkneligt och farligt. Färdmedlet var i stor majoritet vid 

denna tidpunkt men stod också för ca 70 procent av stadens trafikolyckor (Emanuel, 2012, 

s.109).  

I takt med att staden växte blev stadens avstånd längre och därmed uppstod ett behov av 

kollektiva färdmedel. Både Emanuel och Koglin (2013) beskriver hur bilens roll i det svenska 

samhället genomgick en expansiv fas efter andra världskriget. År 1949 hade Sverige blivit 

Europas biltätaste land (Emanuel, 2012, s.152). Stockholms stad fick då höga skatteintäkter och 

således sattes ambitiösa infrastrukturella planeringsarbeten igång. Generalplan för Stockholm 

utgjorde den strategi som år 1952 skulle formge stadens omgivningar.  I denna plan var 

utbyggnaden av tunnelbanesystemet en viktig pusselbit. Emanuel (2012) beskriver hur 

planeringens inspiration var hämtad från den amerikanska regionplaneringen och tanken var att 

innerstaden skulle vara stadens centrum och kompletteras av förorter som med hjälp av 

kollektivtrafikens stationer och bilism skulle sammanlänkas. Cykeln nämndes i generalplanen 

och det betonades att det var ett billigt och smidigt färdmedel. Dock poängterades de trafikfaror 

som den medförde och dess väderberoende som på sikt kunde skapa ojämna belastningar i 

trafikapparaten. Således menade många aktörer på att kollektivtrafikens roll var den viktiga och 

förutom att konkurrera med biltrafiken behövde den också konkurrera med cykeltrafiken 

(Emanuel, 2012, s.181). Till exempel tar Emanuel (2012) upp Essingebron och Centralbron 

som två exempel på hur cyklister uteslöts från trafikleder av stadsmotorkaraktär. Detta skedde 

under början av 60-talet. Som tidigare nämnt pendlade många från förorter till innerstaden och 

många röster höjdes kring att cyklister skulle behöva ta långa omvägar. Men gatunämnden, som 

var det beslutande organet i denna fråga, fastslog att dessa leder var projekterad som motorväg. 

Med cykelvägar skulle dessa leder utlöpa stora säkerhetsrisker i och med anslutande på- och 

avfarter (Emanuel, 2012, s. 189–190).  
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Förutom trafiken var också parkering i innerstaden en utmaning som generalplanen 

beskrev. Under andra världskriget hade många cykelställ i trä satts upp för att möta det 

parkeringsbehov som fanns. Men i och med att satsning på kollektiv- och biltrafik uppmanades 

i generalplanen att cyklar skulle parkeras i bostadshus genom skyddsrum eller källarutrymmen. 

Cykelfrämjandet, en organisation vars namn beskriver dess syfte, hade önskemål om nya 

cykelställ i Stockholm. 1954 rapporterade de att det planerades att bygga ut 2000–3000 nya 

ställ i innerstaden. Men dessa planer lades ned med motiveringen att cykeln som färdmedel var 

på nedgång (Emanuel, 2012, s. 234). Således ledde generalplanen till att invånare skulle 

använda sig av kollektivtrafik eller bil från förorter till innerstad, och väl i innerstaden 

prioriterades bilen eller gång som alternativ till färdmedel. 
 

4.2 Köpenhamn 

Köpenhamn har en historia av att vara en stad med hög andel cyklism och cykelvägar. Koglin 

(2014) beskriver hur Köpenhamn hade cykelvägar redan under slutet av 1800-talet. Carstensen 

et. al. (2015) beskriver vidare i sin artikel hur cyklismen i Köpenhamn utvecklades under 1900-

talet fram till idag. I sin artikel definierar författarna fyra olika perioder för hur 

cykelinfrastrukturen har utvecklats och ändrats från början på 1900-talet och fram till modern 

tid i Köpenhamn.  

Tiden mellan 1910-talet och 1940-talet benämner de som The first cycling city (Den första 

cykelstaden). De beskriver att tiden innan 1920-talet dominerade fotgängare och hästtransporter 

gatorna. I början av 1900-talet började cyklisterna, till följd av obekväma kullerstensgator, göra 

intrång på hästarnas spår. I takt med att huvudstaden expanderade till ytan, ökade också antalet 

cyklister. Pendlingsavståndet till arbetena blev längre och cykeln som transportmedel var ett 

enkelt och smidigt sätt att förflytta sig mellan olika platser. 1930-talet kan ses som cykelns pik-

period för att därefter avta under några decennier.  

Nästa period kallar författarna The car city (Bilstaden) som började under 1950-talet och 

in på 60-talet. Här började några få bilar komma in i trafiken och den framtida stadsplaneringen 

handlade till stor del om bilars integration på vägarna. Antalet bilar hölls dock nere på grund 

av olika faktorer, däribland att endast ett fåtal hade råd att köpa bilen samt Andra världskriget 

som gjorde det svårt att få tag på bilbränsle (Carstensen et.al, 2015).  

Perioden från 1970-talet och in på 90-talet kallar Carstensen et. al. The liveable city (Den 

beboeliga staden). Koglin beskriver hur bilen, som då var det dominerande transportmedlet, 

resulterade i en stor minskning i antalet cyklister. Under 1960-talet och in på 70-talet var 

cyklismen som lägst i antal, men då Köpenhamns ekonomi var relativt svag vid denna period, 

fortsatte cykeln trots allt att vara ett viktigt färdmedel (Koglin, 2014). I samband med att 

bilismen ökade, började också protester att höras där Danish Cyclists Federation (DCF) var en 

viktig aktör. Cykeln fick återigen en viktig plats i trafiken under 1980-talet och framåt (Carsten 

et. al. 2015).  

Den fjärde perioden kallar Carstensen et.al The liveable cycle city (Den levande 

cykelstaden) och sträcker sig från 90-talet och in på 2010-talet. Från denna period och framåt 

har cykeln fått stor fokus vid stadsplanering med målet att cyklism ska vara lättillgängligt, 

bekvämt och säkert i Köpenhamn (Carstensen et.al. 2015).  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 

Detta kapitel presenterar vårt resultat och vår analys från både Stockholm och Köpenhamn. 

Kapitlet delas upp i fyra delkapiteln; Dagens förutsättningar för ökad cyklism och 

trafiksäkerhet, Cykelpassager och korsningar, Säker framkomlighet, samt Drift och underhåll i 

ur och skur.  

 

5.1 Dagens förutsättningar för ökad cyklism och trafiksäkerhet 

Stockholms stad med sina närmare 950 000 invånare växer och år 2030 beräknas invånarantalet 

öka med 25 procent. Vision 2030 är en framtidsbild framtagen av Stockholms stad där 

Framkomlighetsstrategin är en del av rapporten som ämnar att förbättra trafiken i staden. 

Framkomlighetsstrategin strävar efter att Stockholm ska ha världens bästa kollektivtrafik och 

stadens cykelvägnät, som utgör ca 75 mil, ska vara säkert och välfungerande (Stockholms stad, 

2007). I denna strategi går det att läsa om hur olika planer som avser stadens vägar och gator 

och hur de kan uppnå Vision 2030. I intervjun med Boberg (2018) framkom att det jämfört med 

tidigare år, finns en större strävan att satsa på kapacitetsstarka trafikslag och 

Framkomlighetsstrategin ämnar underlätta just detta. Ett mål avser specifikt cykeltrafik och har 

som ambition att 15 procent av all rusningstrafik som sker i Stockholm, ska ske med cykel. I 

dagsläget är denna siffra ca 7 procent (Stockholms stad, 2012). För att Stockholms stad ska 

kunna möta åtgärderna som föreslås i Framkomlighetsstrategin har en cykelplan tagits fram. En 

av ambitionerna i planen syftar till att göra det enklare och säkrare för befintliga och framtida 

cyklister i stadstrafiken. I vår intervju med Boberg (2018) talar han om att planen togs fram år 

2012. Detta var i samband med att politiker på kommunal nivå beslutade att investera en miljard 

kronor i cykelinfrastruktur mellan tidsspannet 2012–2018. Boberg (2018) berättar vidare att 

denna summa har utökats med 300 miljoner under projektets gång. Figur 3 visar stråken i 

Stockholm som kommer förbättras enligt Cykelplanens direktiv. 

 

 
Figur 3. Bild över pendlingsstråk i Stockholm (Stockholm stad, 2012) 
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I grannlandet Danmark har Köpenhamns kommun idag cirka 600 000 invånare och väntas öka 

stadigt de kommande åren. Inom Köpenhamns kommun arbetar Teknik- og Miljøforvaltningen 

med utvecklingsfrågor för cyklismen i staden. Det är genom denna förvaltning Köpenhamns 

kommun presenterar sin Cykelstrategi från 2011. Thoem (2018), som arbetat med planen, 

menar att tre viktiga nyckelkomponenter för att lyckas med säkrare cyklism i städer är 

sammanhängande nätverk, pålitlighet och säker infrastruktur för cyklister. I en intervju med 

Thoem (2018) förtydligar han att sammanhängande nätverk innebär att plötsliga avbrott i 

cykelleden ska undvikas, såsom att markering för cykelfält plötsligt försvinner eller att leden 

blockeras av exempelvis busstopp eller parkerade bilar. Ett mål som Köpenhamns kommun har 

i Cykelstrategin är att öka antalet vardagscyklister i centrala Köpenhamn från 28 procent till 50 

procent från år 2011 till år 2025. Det kommer att leda till att Köpenhamns kommun måste 

fortsätta att göra bra satsningar och hålla en hög standard. Det framgår alltså att en av de mest 

trafikerade pendlingsstråk är exempelvis området runt Søtorvet och särskilt över bron Dronning 

Louises Bro där närmare 50 000 cyklister passerar varje dag (Köpenhamns kommun, 2016). 

I Stockholm stads Cykelplan framgår det också att det finns ett mål som innebär att risken 

att dödas eller skadas allvarligt i en cykelolycka i Stockholm ska minska med 50 procent till år 

2020. Mellan åren 2007–2012 hade tolv cyklister omkommit. Enligt erhållna data blir ca 50 

cyklister allvarligt skadade varje år och ca 200 blir lindrigt skadade (Stockholms stad, 2012). 

Enligt Köpenhamns kommun skedde 150 olyckor, av lättare eller svårare karaktär, där cyklister 

var inblandade år 2016. Detta inkluderade fem dödsolyckor. Totalt sett har denna siffra sjunkit 

från 2006 med mer än 23 procent. Noterbart i denna jämförelse är dock att åren som statistiken 

är tagen ifrån skiljer sig med några år. I kommunens cykelplan framkommer också att det 

långsiktiga målet är att minska antalet svåra olyckor där cyklister är med, med 70 procent 

mellan åren 2005 till 2025 (Köpenhamns kommun, 2016). För att nå detta mål har Köpenhamns 

kommun för avsikt att förbättra säkerheten för cyklister och sänka antalet cykelolyckor i 

trafiken. De drar detta mål än längre och har utvecklat en nollvision när det kommer till 

cykelolyckor i trafiken vilket framkommer i citatet nedan: 

 

As a follow-up to the ongoing work to improve traffic safety, in the fall of 2017 the City of 

Copenhagen will draft a proposal for a “Vision Zero” traffic plan containing recommendations for 

further measures to reduce personal injury in traffic (Köpenhamns kommun, 2016)  

 

I likhet med Boberg (2018) lyfter Nielsen (2018) i en intervju att köpenhamnsbor är inställda 

till samspel mellan olika trafikslag och i synnerhet cyklisters samspel med bilister. Enligt 

honom är cykelkulturen så pass stark i staden vilket betyder att de flesta bilister även är 

cyklister. Detta leder till att de har en större förståelse för cyklisters mentalitet (Nielsen, 2018). 

Båda städerna arbetar alltså för säkrare cyklism och en sänkning av cykelolyckor där 20 

procentenheter skiljer i ambition. 

Nielsen (2018) menar att i en stad med högt antal cyklister visar bilister större hänsyn. Det 

går i linje med Jacobsen (2018) som togs upp i teoriavsnittet. Utifrån Jacobsen (2018) kan det 

tänkas att Köpenhamn är en säkrare cykelstad då cyklister som vardagspendlar i Stockholm är 

7 procent, medan motsvarande siffra i Köpenhamn är 38 procent. Vidare framhäver Jacobsen 

(2018) i sin artikel att då det finns ett större antal cyklister måste bilisterna manifestera större 

hänsyn jämte cyklisterna. Jacobsens (2018) slutsats stämmer även väl överens med Nielsens 
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observation att i en stad med högt antal cyklister visar bilister större hänsyn. Jacobsens (2018) 

slutsats att bilister i en cykeltät stad ofta är cyklister själva, stämmer med Nielsen (2018) då han 

menar att bilisterna därmed visar större förståelse och kan relatera till cyklisterna.  

I en av de rapporter som ligger till underlag för Cykelplanen konstateras det att 80 procent 

av Stockholms befolkning har mindre än 30 minuter med cykel till sin arbetsplats. 

Storleksmässigt är Stockholm till yta och invånarantal större än Köpenhamn. I intervjun med 

Nielsen (2018) framkom det att pendlingsdistansen i Köpenhamn är runt 5–6 km. Detta 

motsvarar ungefär 30 minuter i pendlingstid med cykel och är därmed lika lång som i 

Stockholm.  

Således skiljer sig inte distansen i Stockholm jämfört med Köpenhamn, men det är 

fortfarande mer vanligt att välja andra transportmedel i vardagspendlingen. Detta leder till att 

det blir intressant att undersöka de olika pendlingsstråkens utformning i städerna. Stockholms 

stad har tagit det i beaktande och ett av Cykelplanens huvudinsatser är att utveckla de 

pendlingsstråk som finns i staden. Några intressanta relationer som underlagsrapporten belyser 

är just punkter i cykelstråken där pendlare från olika delområden samlas. Till exempel har 

Slussen en potential på 100 000 passager, jämfört med dagens 25 000 (Stockholms stad, 2012). 

Som nämnts tidigare påpekar Boberg (2018) att fler cykelstråk leder till fler cyklister och i det 

långa loppet en högre säkerhet för cyklisterna.  

Även i Köpenhamn finns ambitioner om att effektivisera och förbättra för vardagspendlare. 

I Cykelstrategin presenteras pilotprojektet PLUSnet, där de ska utveckla cykelnätverk 

innehållandes supercykelvägar (cycle highways) och gröna rutter där växtlighet och vattendrag 

separerar cyklisterna från motortrafik (Köpenhamns kommun, 2011). Den planerade 

supercykelvägen innebär en flerfilig cykelväg som knyter ihop olika cykelstråk (Köpenhamns 

kommun, 2011). Denna satsning leder till den tänkbara hypotesen att säkerheten för dessa 

pendlare ökar. Nielsen (2018) är inne i samma tankebana och tar upp detta under intervjun: 

 

And the city of Copenhagen has also created at least three different types of bicycle paths. Green net 

is sort of bicycle paths in alternative corridors with other types of surroundings and no traffic. Often 

shared with pedestrians. And then "Supernet" but it's supposed to be the main bicycle paths and be 

wider than other bicycle paths. Suppose to be a minimum of 3 meters. Just to make sure it is possible 

to bicycle next to each other and cycle around other bikers safely. Then there are all the other ones 

of course. And standard path is 2.4 m. But at some places they have made it narrower bicycle lanes 

because that was the only thing they could squeeze in (Nielsen, 2018).  

 

I och med detta citat trycker han på att säkerheten för cyklisterna ökar eftersom man dels kan 

cykla bredvid varandra och även cykla om andra cyklister. Således förbättras 

vardagsspendlingen. Vidare i intervjun berättar Nielsen att dessa cykelleder leder till att 

cyklisterna kommer att ha hög prioritering i relation till bilister (Nielsen, 2018). Förutom att 

knyta ihop kommuner runt omkring Köpenhamns kommun kommer Københavnerruten C98, 

som är en del av Supernet, vara en 11,6 km lång väg som kommer att sträcka sig mellan 

Østerbro och Amager i staden (Supercykelstier, 2018). En liknande satsning nämns inte i 

Stockholms cykelplan, vilket rimligtvis beror på att antalet pendlingscyklister är färre. Följande 

figur visar den ovannämda sträckan. 
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Figur 4: Københavnerruten C98 som kommer att sträcka sig mellan Østerbro och Amager i Köpenhamn. 

(http://supercykelstier.dk) 

 

Stockholm och Köpenhamn har olika förutsättningar att utvecklas mot bra cykelstäder. Som vi 

tidigare lyft i kapitlet Historisk bakgrund, har cykeln som transportmedel prioriterats olika i de 

båda städerna. Då Stockholm gjorde en stor satsning på kollektivtrafik och bilism fick 

cyklisterna mindre utrymme. Samtidigt fortsatte Köpenhamn att utveckla sin cykelinfrastruktur, 

till stor del på grund av sämre ekonomi och protester mot bilism. Utifrån detta kan det tänkas 

att 15 procents-målet i Stockholm och 50 procents-målet i Köpenhamn inte är riktigt jämförbara 

eftersom de utgår från så skilda utgångspunkter. Detta med tanke på att Köpenhamns kommun 

har en historia av att prioritera cykeln, fick transportmedlet istället göra plats för motorfordon i 

Stockholm. Det är även något som Boberg (2018) lyfter under intervjun vilket framkommer i 

citatet nedan. 

 

Utvecklingen går och rätt håll men alla städer har ju sina förutsättningar. Vi inspireras av Köpenhamn 

Malmö, Amsterdam men vi behöver jobba utifrån våra förutsättningar och skapa så bra 

förutsättningar, givet hur Stockholm ser ut, med avseende på geografi och fördelning av resande i 

övrigt. Stockholm är ju väldigt starkt när det kommer till kollektivtrafik. Men vi inspireras och vill 

att Stockholm ska bli en så bra cykelstad som möjligt. Jag tror vi är på god väg. Men vi jobbar också 

med att göra Stockholm till en bättre stad för fotgängare. Vi ansvarar ju inte för kollektivtrafiken, 

det gör landstinget, men vi samarbetar med dem för de kör ju sina bussar på våra gator. Vi jobbar på 

många olika sätt (Boberg, 2018). 

 

Här kommenterar Boberg (2018) det samspel mellan olika trafikslag som även kunde 

observeras under cykelrutten i Stockholm. Under vistelsen i Köpenhamn lade vi märke till att 

strömmen av cyklister var påtagligt stor trots att vi inte gjorde observationer under 

rusningstrafik. Där kunde vi snabbt registrera att cyklisterna var det dominerande trafikslaget. 

I Stockholm skiljde det sig åt och där märkte vi snarare att antalet cyklister var i numerärt 

underläge gentemot andra transportmedel. 

http://supercykelstier.dk/
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En viktig aspekt blir således inte hur de olika trafikslagen konkurrerar med varandra utan 

hur de kan samspela i Stockholm. Vi har noterat att det är de kapacitetsstarka trafikslagen som 

prioriteras i Framkomlighetsstrategin och därför blir Bobergs (2018) tankar till detta väldigt 

intressanta. Vi kan då resonera kring att cykeln i sig inte är i fokus utan snarare samspelet mellan 

de olika trafikslagen och hur de kan avlasta varandra. Detta är ett spår Boberg (2018) är inne 

på under intervjun.  

 

Men vi jobbar ju med framkomlighet för alla trafikslag. Jag tror såhär, om man tittar på de 

kapacitetsstarka trafikslagen som man försöker prioritera och ge mer plats så dels kan dessa 

trafikslag avlasta varandra. Där finns ingen motsättning, ju fler cykelbanor, desto fler cyklister, det 

kan avlasta kollektivtrafiken, då får fler plats på bussar (Boberg, 2018).  

 

Samtidigt framhåller han, som framgår i tidigare citat, att Stockholm stad trots detta har en 

ambition om att få Stockholm till en bra cykelstad. Dessutom menar Boberg (2018) att genom 

att öka antalet cykelbanor ökar antalet cyklister och därmed kan kollektivtrafiken avlastas. Det 

som blir svårt är det begränsade utrymmet som finns i täta stadsmiljöer. På så vis behövs svåra 

avvägningar göras när det kommer till cykelpassager, busskörfält, uteserveringar etc.  

 

Det kan vara svåra avvägningar, tex klarar sig bussen utan ett eget körfält? Kanske behövs det för 

en bra cykelbana. Det går inte att säga generellt hur högt cykeln prioriteras utan det beror på fall till 

fall. Utifrån cykelplanen så jobbar vi med att bygga nya banor eller att bygga ut. I varje projekt 

behövs olika avvägningar. Jag tycker vi ofta lyckas lösa avvägningar mellan gång cykel och buss. 

Det talas ofta om konflikter mellan gång cykel och buss (Boberg, 2018). 

 

Intressant i Bobergs citat är att avvägningarna han nämner inte inkluderar biltrafiken. Således 

kan en viktig pusselbit, förutom samspelet med andra trafikslag, bli arbetet med reducering av 

biltrafik. Detta är något som Thoem (2018) är inne på när han fick frågan om Stockholms 

möjligheter att öka antalet cyklister. 

 

Of course, Stockholm has a much stronger public transportation system and different context. City 

is much more sprawling, and they have a strong subway system. Maybe a better comparison would 

be to look at how the two cities are between the lines, aiming for less car ownership. Because they 

are talking about more bikes more public transport but then actually where it is taking it from 

(Thoem, 2018). 

 

Dessa ord från både Boberg (2018) och Thoem (2018) visar därmed att det inte är helt lätt att 

jämföra ökning av antalet cyklister mellan det båda städerna. Från detta kan det istället vara 

intressant att jämföra hur en minskning av biltrafik kan skapa säkrare trafikmiljö. 

 

  



21 
 

5.2 Cykelpassager och korsningar 

5.2.1 Cykelpassager 

En framgångsrik vägkonstruktion i Köpenhamns cykelnätverk menar Thoem (2018) är den 

planskilda uppdelningen mellan cyklister, gångare och motorfordon. Detta har visat vara ett 

effektivt sätt att öka säkerheten och i Köpenhamn görs detta bland annat genom tre olika 

höjdnivåer. Denna utformning har kommit att benämnas som “Copenhagen style”. Bilisterna är 

lägst i höjdnivå, cyklisterna några centimeter högre genom en trottoarkant och gångarna 

ytterligare några centimeter högre från cyklisterna. På detta sätt menar Thoem (2018) att det 

blir en naturlig uppdelning och risken för kollision hos cyklister minskar då de har ett eget 

cykelutrymme. Därmed går det att konstatera att denna uppdelning är en genomgående trend i 

Köpenhamn vilket Nielsen (2018) påpekar: 

   

[...] the pedestrian path and then bike path and then motorized cars is established and standard since 

1940's. It has been the way it's done (Nielsen 2018). 

  

Nielsen (2018) menar alltså att detta är en självklar vägkonstruktion som funnits i över 70 år i 

Köpenhamn. Även i Stockholm finns det ett antal sträckor som är konstruerade genom 

planskilda cykelvägar. Stockholm skiljer sig dock från Köpenhamn då det i innerstaden är 

vanligare med cykelfält som ligger mellan motortrafiken och parkerade bilar. 

Under vår observationsrunda i Stockholm uppmärksammade vi att dessa planskilda 

passager endast varade under en kortare sträcka för att sedan övergå till streckade - eller färgade 

cykelfält som direkt upplöstes i motortrafikens körfält. På Vasagatan åkte vi genom planskild 

led, vilket kan ses i figur 5c och liknande planskilda leder observerades på andra ställen i staden. 

Figur 5d är taget ett par tiotal meter efter 5c och i de båda bilderna kan ses hur den planskilda 

passagen övergår till en rödfärgad cykelbana. Banan, som från början är positionerad till höger 

om motorfordonens körfält, korsar motorfordonens körfält för att hamna mittemellan två 

körfält. Det leder till att motorfordon som avser att fortsätta rakt fram eller svänga höger måste 

korsa cykelleden. Vid ett tillfälle ledde detta till att observanten hamnade i en utsatt situation 

vilket visas i figur 5d. Under cykelrutten noteras att flertalet var placerade mellan körfälten och 

inte längst ut till höger i färdleden som visas i figur 5b. Där följer cykelbanan körfältet i en 

vänstersväng men inte i en högersväng. Därmed måste cyklister som ska svänga höger korsa 

körfältet. Under hela cykelrutten i Köpenhamn var istället cykelspåren placerad längst ut till 

höger om motorfordonens körfält precis som Nielsen (2018) påpekade i föregående citat. Från 

detta går det att resonera kring att trafiklederna i Stockholm är mer anpassad efter motorfordon 

och att dessa har prioriterats under en lång tid i staden. Cyklisterna tilldelas därmed de delar i 

trafiken där det finns möjlighet. Denna analys delas också av Thoem (2018) vilket togs upp 

under intervjun:  

 

Their approach to planning in Stockholm and in Sweden in general is very autocentric. It is all 

about accommodating the cars easily and not getting in their way. And giving them massive 

tunnels to divert around Stockholm and, wide roads. Long waiting times for pedestrians and all 

these little design details that show who has priority. There have of course been improvements in 

Stockholm over the last 10 years, there is more and more pedestrians in the street, more space 

being taken away from the cars, but still it is quite obviously a drivers city (Thoem, 2018). 
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Under observationsrutten i Köpenhamn passerade vi de hårt trafikerade pendlingsstråken 

Søtorvet och Øster Søgade. Detta område upplevde vi en avsevärd skillnad mot viktiga 

pendlingsstråk i Stockholm. I figur 6b illustreras den planskilda konstruktionen på Dronning 

Louises bro som är en viktig knytpunkt i området. Som figuren visar är cykelpassagen väldigt 

bred och det är lätt för cyklister att cykla om varandra på denna led. Samma konstruktion 

observerades i motgående riktning. Mer eller mindre hela observationsrutten var planskild på 

liknande sätt på hårt trafikerade vägar. Beroende på utrymme var passagens bredd varierande. 

Den separerade vägkonstruktionen stämmer bra överens med det Nielsen (2018) påpekat, att 

det är en standard med konstruktion. Vidare menade Thoem att en målad cykelled inte är lika 

effektivt utan att den fysiska separationen är den viktiga faktorn för ökad säkerhet (Thoem, 

2018). Alltså, genom höjdskillnaden eller annan fysisk vägseparation som stenlagda gränser 

eller gröna växtalternativ måste samtliga trafikanterna vara mer uppmärksamma och uppfattar 

snabbare om de är på väg över till fel fil (Thoem, 2018). Detta är i enlighet med vad Osama och 

Sayed (2006) belyser i sin artikel, att det ökar säkerheten med uppdelad trafik och även med 

Buehler och Dill (2016) som menar att cykelspår är säkrare än cykelfält. Som Kim et. al. (2007) 

uppmärksammat i sin artikel är risken för kollision större under rusningstrafik. Vi anser att 

denna breda konstruktion på Dronning Louise Bron i Köpenhamn är ett väldigt bra exempel på 

hur anpassat cykelinfrastrukturen är för att cyklister smidigt ska kunna ta sig fram i centrala 

Köpenhamn. Särskilt då det är ett större antal människor som ska fram under samma tid vid 

rusningstrafik.  

Slussen i Stockholm är ett område med hög rusningstrafik och är nu under ombyggnation. 

Här observerade vi cykelbanor som var helt separerade från andra trafikanter. Det var relativt 

lätt att ta sig fram. Boberg (2018) lyfte under intervjun att det är en viktig fråga för Stockholms 

stad och att det finns en medvetenhet kring detta, vilket är tydligt i citatet nedan: 

 

Så jag skulle säga att det viktigaste sättet för att olika människor får plats på cykelbanor, är ju att få 

till bra standard. Att det är bra underlag, att det är bra bredder, att det är tydligt separerat 

framförallt mot biltrafik och fotgängare så att det blir förutsägbart och tydligt (Boberg, 2018). 

 

Dock noterades en del störningsmoment i samma område, som antagligen kommer att försvinna 

när byggnationen är färdigställd. Vi är av åsikten att det blir ett väldigt bra pendlingsstråk då 

byggnationerna är klara, främst tack vare separationen från andra trafikanter och att 

cykelvägarna blir bredare. Två andra exempel med planskilda konstruktioner som vi undersökte 

i Stockholm var Skeppsbron och Hornsgatan. Däremot observerade vi även här hur dessa 

planskilda passager, efter en kort sträcka, övergick i färglagda cykelfält eller direkt upplöstes i 

motortrafikens körfält.  
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5.2.2 Korsningspunkter 

En annan viktig aspekt att ta i beaktande för cyklisters säkerhet är korsningar eftersom de då 

exponeras för motortrafik (Nielsen, 2018). I Köpenhamns kommuns cykelplan tas två 

säkerhetsåtgärder upp för att öka cyklisternas säkerhet vid just korsningar. Den ena innebär att 

cykelvägarna uppmärksammas genom att färgas blå över korsningar och den andra att 

cyklisterna stannar för rödljusen närmre stoppstrecket i en “cykelbox” (Köpenhamns kommun, 

2011). Vi hittar liknande ambitioner i Stockholms Cykelplan och det går att tyda en strävan mot 

att öka säkerheten kring säkra cykelpassager och korsningar. Enligt Cykelplanen definieras en 

passage som säker om den är utformad på det viset att hastigheten för motorfordon högst är 30 

km/tim eller om den är planskild. En korsning anses vara säker om tillfarterna, det vill säga alla 

vägar som möts i korsningen, högst har en hastighet på 50 km/tim. Följande citat är ett utdrag 

ur Cykelplanen som visar det primära målet: Andelen säkra cykelpassager och korsningar ska 

vara 80 procent år 2020 och samtliga passager på pendlingscykelnätet ska vara åtgärdade till 

år 2030 (Stockholms stad, 2012). Utifrån citatet kan vi konstatera två punkter. Dels finns en 

medvetenhet då det framgår tydligt att säkra cykelpassager och korsningar är viktiga att 

fokusera på. Däremot verkar denna satsning endast avse pendlingscykelnätet och inte andra 

centrala cykelstråk. Detta är något som även Chen et. al. (2012) belyser i sin artikel, hur viktigt 

det är att korsningar är säkra då de är en stor riskfaktor för kollision. Enligt Stockholms 

Cykelplan är det just korsningspunkter med tunga motorfordon som utgör den största risken för 

cyklister och även fotgängare. Framförallt vid högersvängar tenderar risker med olyckor att 

uppstå.  

När det kommer till färgmarkeringar, är det i Stockholm många cykelfält som är färgade 

när de till exempel ligger i korsningar eller mellan två körfält för att belysa cykeltrafiken 

(Stockholms stad, 2012). Detta var också någonting vi kunde observera under vår runda i 

Stockholm. Däremot kunde vi också konstatera att många korsningspunkter var utan 

färgmarkering. Boberg (2018) menade att det är viktigt att jobba med just den röda markeringen 

vilket även Nielsen (2018) uppmärksammade under den första intervjun i Köpenhamn. Nielsen 

(2018) poängterade att de blå cykelfältsmarkeringarna i Köpenhamn som finns för cyklister i 

korsningar är ett effektivt sätt att uppmärksamma bilister på att cyklister passerar. Detta menar 

Nielsen (2018) är särskilt viktigt då bilister ska göra en högersväng och därmed korsa 

cykelfältet. Genom den blå markeringen erinras bilisterna om att de korsar andra trafikanters 

bana. De färgade markeringarna kan också vara till hjälp för cyklisterna att tydligt visa dem 

deras färdriktning i komplexa korsningar. Vi observerade att i princip varje större korsning vi 

passerade under vår runda i Köpenhamn, var cykelfälten blåfärgade i korsningspunkterna. Figur 

6c och 6d illustrerar två olika korsningar i Köpenhamn. I korsningarna upphörde den planskilda 

konstruktionen men gick direkt över i en bred, blåfärgad passage. I figur 6c kan man också tyda 

att vid högersväng återgår cykelpassagen till en planskild konstruktion via streckade linjer. 

Detta var någonting vi anser saknades under vår observationsrunda i Stockholm. Där 

observerade vi att det var problem för cyklisterna att göra en högersväng då markeringen för 

cykelpassagen försvann. Nielsen (2018) påpekar däremot att man ska vara något restriktiv med 

de färgmarkerade cykelbanorna vid korsningarna vilket lyfts i citatet på nästa sida: 
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If you only do for the main stream and another stream it was a good idea, but not all of them. That's 

not a way to focus, painting too much and making the environment confusing. So that’s the difficult 

balance (Nielsen, 2018). 

 

Som framgår i detta citat menar Nielsen (2018) alltså att då för mycket färgmarkering i en 

korsning kan bli förvirrande för trafikanterna och därmed förlora sitt syfte. Detta var i likhet 

med vad Chen et. al. (2012) presenterade i sin artikel, att det är en bra strategi med 

färgmarkerade korsningar och att det är en väldigt populär metod i Köpenhamn. Däremot 

menade Nielsen också att för mycket vägmarkeringar och färgmarkeringar kan slå över och 

istället göra det rörigt och svårläsligt, vilket inte nämns som en potentiell riskfaktor av Chen. et. 

al. (2012). Det var ingenting vi märkte i Köpenhamn, men då cykelrutten var begränsad kan det 

inte uteslutas att det förekommer på andra ställen. 

Både Stockholms stads och Köpenhamns kommun tar upp i sina respektive cykelplaner att 

cykelbox är en strategi för att öka säkerheten i korsningar. Även Chen et. al (2012) och Buehler 

och Dill (2016) nämner cykelboxar som en bra säkerhetsåtgärd. Dessa finns vid de flesta 

korsningar men ska implementeras på de fåtal platser där de ännu inte finns (Stockholms stad, 

2012). Detta också något Boberg (2018) belyser i intervjun, vikten av att fortsätta att utveckla 

säkra korsningspunkter med cykelboxar. I enlighet med Bobergs (2018) uppmärksammande av 

cykelboxar tas det också upp i Stockholms stads cykelplan som en framgångsrik 

säkerhetsåtgärd. Följande citat är taget från Cykelplanen och påvisar vikten av satsningen på 

cykelboxar och en målmedvetenhet att öka dess antal:  

 

Det fåtal platser där cykelboxar ännu inte byggts ska åtgärdas. Det är också viktigt att 

cykelbanan/fältet dras fram hela vägen till cykelboxen så att cyklisten inte kläms in mellan 

motorfordon på väg fram till boxen (Stockholms stad, 2012). 

 

Under vår observationsrunda i Stockholm noterades cykelboxar i flertalet korsningar som visas 

i figur 5a. I figuren går det också att se avsaknaden av en cykelled som leder fram till 

cykelboxen. Vid ett antal korsningar under rutten kunde, förutom cykelboxar, färglagda 

cykelfält observeras. Vid ett tillfälle i Stockholm stod vi i en cykelbox, vilken sträckte sig 

framför bilarnas körfält, men bilisten struntade i detta och körde fram jämte oss cyklister.  

Köpenhamns kommun menar i sin cykelplan att cykelboxar blir effektiva då cykelfilen 

fortsätter att vara placerad längst till höger om bilarna samt vara så pass lång och bred att fler 

cyklister får plats. Två fördelar vi märkte med cykelboxar var att cyklisterna hamnar framför 

bilisten vilket gör dem mer synliga för förarna. Dessutom får bilisterna kortare väntetid då de 

ska göra en högersväng och passera cykelpassager, eftersom cyklisterna får ett försprång att 

börja köra. Fördelarna nämns också i Köpenhamns cykelplan (Köpenhamns kommun, 2013). 

Osama och Sayed (2016) har liknande resonemang, då de menar att den största riskfaktorn i 

korsningen är när en cyklist ska göra en vänstersväng eller om bilisten ska göra en högersväng. 

I figur 6a visas en cykelbox vid en mindre trafikerad väg i Köpenhamn som vi observerade 

under vår rutt. Vid samtliga observerade trafikljus under samma rutt fanns cykelboxar i något 

smalare format. Som tidigare nämnt har de båda städernas kommuner som ambition i sina 

planer att öka antalet cykelboxar. Vårt intryck var att metoden var väl implementerad i 

Köpenhamn där trafikanterna var mer införstådda med vad markeringarna gällde. Detta skulle 

kunna bero på att antalet cyklister är fler i Köpenhamn och observationen i Stockholm kan visa 
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på att det finns en avsaknad på cyklister som bilisterna måste ta hänsyn till. Vi kan också tänka 

oss att det är mer accepterat med denna metod i Köpenhamn, där cyklisterna får större yta och 

uppmärksamhet än i Stockholm där bilisterna istället prioriterar sig själva på ett annat plan. 

 

 

5a     5b 

 

5c    5d 

 

Figur 5, Cykelbox och cykelpassager nära Vasagatan, Stockholm 
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6a    6b 

        
6c    6d 

 

Figur 6, Cykelbox, cykelpassager och korsningar nära Øster Søgade och Søtorvet 

 

5.3 Säker framkomlighet 

5.3.1 Cykelbroar 

Det konstateras i Cykelplanen att det är viktigt att cykelnätverket kan kräva specifika, säkra och 

smidiga lösningar för att göra cykeln till ett konkurrenskraftigt transportmedel. Exempel på 

lösningar som nämns är broar eller tunnlar som möjliggör en passage förbi vattendrag eller 

motorleder (Stockholms stad, 2012). Detta är något som Boberg (2018) nämner i intervjun, att 

Stockholm skulle kunna jobba vidare med för att öka säkerheten för cyklister. En del arbete av 

detta har gjorts och bland annat har representanter från Stockholms stad åkt till Köpenhamn för 

att undersöka cykelbroar och liknande lösningar. I och med det faktum att representanter från 

Stockholm stad besökte Köpenhamn för att öka sin kunskap i ämnet anser vi är en fördelaktig 

strategi då Köpenhamn har ett flertal innovativa cykelbroar. Vidare berättar Boberg (2018) att 

det i dagsläget sker en utredning där möjligheten att bygga en cykelbro mellan Gamla stan och 

Tegelbacken undersöks. Detta skulle sammankoppla de två stadsdelarna där motorleden 

Centralbron i dag endast finns som alternativ. Just begreppet “sammankoppling” tycker vi blir 

ett centralt ord då det ökar framkomligheten vilket Boberg (2018) också betonar i intervjun. 
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Genom att skapa smidiga vägar för cyklisterna görs det mer attraktivt och ökar säkerheten. 

Detta resonemang går att implementera i andra lösningar. Till exempel på vägar där det i 

dagsläget är begränsad framkomlighet för cyklister på grund av enkelriktad trafik. Boberg 

(2018) belyser detta tankesätt i följande citat med ett projekt de genomförde hösten 2016:  

 

Till exempel år 2016, skyltade vi om 260 kvarter i Stockholm, där det var enkelriktat tidigare. Men 

där möjliggjorde vi dubbelriktad cykling. Så det är fortfarande enkelriktat för biltrafik men 

dubbelriktat för cyklister. Så det gjorde vi på 260 kvarter. Detta skapar ju genvägar för cyklister om 

man vill ta sig till nåt av de större stråken, så att man slipper köra en omväg. Sen kanske vissa kör 

mot enkelriktat iallafall men nu finns dessa genvägar för cyklister så att du snabbare kommer fram 

till de stora stråken. Lokal cykling i kvarteren blir också bra då. Det handlar inte så mycket om att 

bygga cykelinfrastruktur utan snarare att möjliggöra snabba kopplingar (Boberg, 2018). 

 

Intressant med detta uttalande är att även om cykelbroar och innovativa lösningar är bra kan det 

i vissa fall räcka med att enkla lösningar som Boberg (2018) nämner i citatet. En kombination 

av enkla lösningar som nämnd ovan tillsammans med andra innovativa tekniker kan vara 

väldigt framgångsrika. Däremot anser vi att det är viktigt att komma ihåg att denna enklare 

lösning inte separerar cyklisterna från motortrafikanter som Buehler och Dill (2016) nämner 

som en mindre säker cykelpassage än helt separerad. Därmed kan det påverka säkerheten och 

framkomligheten på andra sätt.  

I intervjun med Nielsen (2018) nämner han de fyra viktiga cykelbroar Cykelslangen, 

Cirkelbroen, Bryggebroen och Inderhavnsbroen i Köpenhamn. Den sistnämnda har ca 17 000 

passerande cyklister varje vardag och Cykelslangen har ca 10 000 passerande varje dag. 

Förutom att de möjliggör snabbare cykelvägar menar Nielsen (2018) på att dessa innovationer 

skapar en attraktiv infrastruktur som kan locka fler att vilja cykla. Som nämnts ovan är det 

också en väldigt säker och fördelaktig teknik. 

Under vår cykeltur i Köpenhamn passerade vi de två cykelbroarna Cykelslangen, figur 8c, 

och den direkt anslutna Bryggebroen, figur 8d. Som tidigare nämnts är dessa broar endast för 

cyklister och de var bekväma att cykla på och ingen risk för kollision med motorfordon. 

Däremot var det viktigt att vara observant på omkörande- och mötande cyklister så att man inte 

korsade motsatt färdriktning. Vidare i intervjun med Nielsen (2018) talar han även om att det 

finns planer på att bygga sex nya cykelbroar runt om i staden. Både Thoem (2018) och Nielsen 

(2018) nämner under sin respektive intervju att cykelbroar är ett effektivt sätt att attrahera fler 

människor till att cykla samt att det är väldigt säkra framfarter. Vi anser att det kan bli en väldigt 

bra säkerhetsinvestering för Stockholm att ta efter Köpenhamn med de separerade 

cykelbroarna, vilket de redan har börjat att arbeta efter. Speciellt eftersom man som cyklist inte 

behöver påverkas av biltrafiken. Det skulle vara ett bra sätt för Stockholm att visa att de 

prioriterar cyklister på särskilt utsatta stråk. Samtidigt finns det andra lösningar för att skapa en 

säker och smidig framkomlighet, som Boberg (2018) nämnde i föregående citat. Dessa kan 

säkerligen vara kostnadseffektivare och snabbare att implementera. 
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5.3.2 Plötsliga hinder 

Framkomligheten under rutten i Stockholm varierade mycket jämfört med i Köpenhamn där vi 

inte ställdes inför liknande utmaningar. Framkomligheten som cyklist i Köpenhamn var mycket 

god under största delen av rutten. Få oväntade stopp behövdes göras under färden. Den främsta 

begränsningen för framkomligheten under färden, var att antalet cyklister var relativt högt. Då 

de flesta cykelpassagerna var breda var detta dock ett mindre hinder. Under sträckan över 

Västerbron och Skeppsbron i Stockholm var framkomligheten god och vi stötte inte på oväntade 

hinder. Figur 7a och 7b visar två olika situationer där parkering längs med gata och busstopp 

förekom. Båda observationerna är tagna från Hornsgatan, en tätt trafikerad väg. I 7a delar buss- 

och cykelpassagefil vilket leder till att cykeln måste tvingas ut på motortrafikerad led eller upp 

på trottoaren om en buss står parkerad i den rödfärgade arean. Det kan i sin tur skapa en risk 

för samtliga trafikanter. Cykelplanen tar upp dessa nackdelar och nämner de farhågor som kan 

uppstå med tillfälliga hinder såsom parkerade bussar, vägarbeten och byggställningar 

(Stockholms stad, 2012). Även om de tillfälliga hindren beskrivs i Cykelplanen menar Boberg 

(2018) att det inte är helt enkelt att förhålla sig till dessa. Boberg (2018) förklarar det med egna 

ord: 

  

I en växande stad kommer vägarbeten och byggen, som man kanske egentligen tänker som ett 

undantag, bli en del av normalbilden. Det ställer i sin tur höga krav på oss. Vi kan inte bara låta folk 

leda cykeln runt vägarbetena utan se till att trafiken flyter inte minst för gående och cyklister (Boberg, 

2018).  

 

Det tyder på att denna typ av problematik är känd och att det är i princip oundvikligt i en större 

stad. Under observationsrutten i Köpenhamn pågick inga vägarbeten och därför kunde inga 

erfarenheter kring detta erhållas. Men vägarbeten är något som de också måste förhålla sig till 

och både Thoem (2018) och Nielsen (2018) delade Bobergs (2018) resonemang. 

Ett annat tillfälligt hinder som Stockholms stad nämner i Cykelplanen är olovliga hinder i 

cykelfält. När det kommer till olovliga hinder är det främst polisens uppgift att kontrollera detta. 

Typer av detta hinderslag kan vara parkerade bilar, större lastbilar som använder cykelfälten 

som avlastningsplats etc. Stockholms stad har ett samarbete med polisen i dessa frågor 

(Stockholms stad, 2012). Då det är en olaglig handling ter det sig rimligt att det är polisen som 

har det övergripande ansvaret.  

Boberg (2018) nämner ett exempel på hur arbetet kring dessa olovliga hinder sker där 

poliser övervakar olagliga parkeringar av motorfordon, på motorcyklar under sommarhalvåret 

Denna problematik återfinns inte i Köpenhamns cykelplan och varken Nielsen (2018) eller 

Thoem (2018) hade uppgifter om arbetet med detta i Köpenhamn. Därför går det att se en 

koppling mellan hur de patrullerande kontrollanterna blir en temporär lösning som skulle 

förbättras genom att från början ha cykelpassagerna till höger om parkeringsplatserna. Här visar 

Thoem (2018) en liknande position och det tyder på att det finns en problematik med att bilar 

parkerar längs med trottoarkanter i städer. Skulle det istället finns en särskild parkeringsficka 

för bilarna kommer det att minska risken för kollision eftersom cyklisterna inte tvingas ut i bil- 

eller gångvägar för att väja för de parkerade bilarna. Thoems (2018) tankar om denna typ av 

vägkonstruktion framkommer i nedanstående citat: So, what we do here and what we have been 

doing for a long time is the parking protected. So we do sidewalks, cycle lanes and parked cars 
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and moving traffic (Thoem, 2018). Thoem beskriver här hur uppdelningen av parkerade bilar 

är en väl implementerad teknik i Köpenhamn vilket möjliggör en säkrare framkomlighet för 

cyklister i staden. Ämnet lyfts i Köpenhamns cykelplan och är i enlighet med Thoems (2018) 

åsikt, att det är viktigt att inte göra övertramp på cyklisternas bana. I Stockholm observerade vi 

vid ett flertal tillfällen att bilparkering längs med vägkanten var ett hinder. Stockholms stad 

skriver i Cykelplanen att det kan leda till väldigt riskfyllda situationer. Under vår rutt i 

Stockholm fick vi också erfara fordon som parkerat i bredd längs med trottoaren och ut över 

cykelleden, så att även den var blockerad. Detta observerades inte i Köpenhamn och därför är 

det bra att Stockholms stad har med detta i sina förändringsplaner. Figur 8b visar hur 

bilparkeringar ser ut längs med den viktiga vägen Øster Søgade i Köpenhamn. Cykelspåret 

ligger på till höger om bilparkeringen och därmed kommer inte bilen att korsa cykelfältet då 

den ska parkera. Däremot kvarstår problemet att en bildörr kan öppnas plötsligt, men här 

handlar det om passagerardörren till bilen.  

Liknande notering gjordes kring busshållplatser både i Köpenhamn och Stockholm. Under 

cykelrutten i Köpenhamn var de alltid placerade till vänster om cykelbanorna och höger om 

motorfordonens körfält vilket kan ses i figur 8a. Genom denna planläggning är cykelspåret 

opåverkat av bussens färdlinje. Busspassagerarna har en på- och avstigningsarea innan de måste 

korsa cykelbanan till gångvägen där de måste vara observanta på förbipasserande cyklister. 

Observationer kring säkra busshållplatser kunde endast noteras på ett fåtal ställen i Stockholm. 

Figur 7a och 7b visar två olika situationer där parkering längs med gata och busstopp förekom. 

Båda observationerna är tagna från Hornsgatan, en tätt trafikerad väg. I 7a delar buss och 

cykelpassage fil vilket leder till att cykeln måste väja ut i körfältet om en buss står parkerad på 

den rödfärgade arean. Ett par hundra meter förbi busshållplatsen leder cykelpassagen till vänster 

om bilparkeringar vilken står längs med trottoarkanten. Då bilisten ska parkera eller köra ut 

från parkeringen måste cykelfältet korsas. Vid ett tillfälle observerades att en bildörr öppnades 

plötsligt och sträckte sig ut över cykelpassagen. I figur 7b är cykelleden separerad från 

motorfordon och påverkas varken av busstrafiken eller parkerade bilar. I figur 6d kan liknande 

problematik illustreras. Här står en stor och tung lastbil parkerad till höger om cykelfältet 

samtidigt som en budbil står parkerad mitt i cykelfältet.  För att koppla detta till Kim et. al. 

(2007) blir det ett stort problem under rusningstrafik när många trafikanter vill ta sig fram på 

en begränsad yta. I Stockholm blir det särskilt problematiskt med busstopp eftersom 

kollektivtrafiken är så viktig för många pendlare. En anledning till denna skillnad kan bero på 

att, som tidigare nämnt, motorfordon är prioriterade i stockholmstrafiken och av ren rutin längs 

med vägkanten. 
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5.3.3 Motorfordonens hastighet påverkar säkerheten 

Som Pucher och Buehler (2008) skriver i sin artikel är motorfordonens hastighet en väldigt 

viktig faktor till att öka cyklisters säkerhet. Relationen mellan hastighet och säkerhet förekom 

frekvent i vårt empiriska material, både från Köpenhamn och Stockholm.  

Som tidigare nämnt har Stockholm stad satt en hastighetsgräns för säkra cykelpassager på 

30 km / h vilket är under den kritiska gräns som Kim. et. al (2007) definierar som säker. Vidare 

står det också i Stockholms cykelplan att vägar som möts i korsningspunkter max ska vara 50 

km/h som är strax under den gräns Kim et. al (2007) har för allvarligare skador hos cyklisterna. 

Det framkommer alltså i Cykelplanen att motorfordonens hastighet är en essentiell 

säkerhetsåtgärd för cyklister vilket Stockholms stad arbetar för. Detta kan läsas i följande citat. 

 

Den viktigaste åtgärden för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är att se till 

att motorfordonens hastighet är låg, i synnerhet där det finns risk för konflikter med gående och 

cyklister. Det är korsnings-punkterna som utgör de största trafiksäkerhetsriskerna för cyklister om 

man ser till de allvarligaste olyckorna (Stockholm stad, 2012). 

 

I Cykelplanen finns några föreslagna strategier för hur en ökad säkerhet skulle kunna se ut för 

cyklister. En av dessa är en upphöjd och något smalare gång- och cykelöverfart, där 

motorfordonen tvingas till längre hastighet och högre grad av uppmärksamhet. Köpenhamns 

kommun har i likhet med Stockholms stad åtgärder att öka cyklisters säkerhet och sänka 

hastighetsbegränsningen. Kommunen avser bland annat att införa högre antal farthinder för 

motortrafiken (Köpenhamns kommun, 2011). Pucher och Buehler (2008) visar i sin artikel att 

smala vägar och farthinder för motorfordon är två bra åtgärder för att hålla nere hastigheten. De 

är av åsikten att det behövs fysiska åtgärder för att motorfordon ska hålla sig till angiven 

hastighet. I överensstämmelse med denna teori poängterar Thoem (2018) vikten av farthinder 

och lägger till att det är en bra åtgärd för att hålla föraren uppmärksam. 

  

So here the protection is done with the little curb. Other cities will do it differently. For example, 

sometimes they do poles, sometimes they do planter boxes. Sometimes they do cement bumps, but 

just having that physical separation between cars and bikes is an important part of making it safer 

(Thoem, 2018). 

  

Vidare i anförandet påpekade han: 

  

Just these little subtle things that make the overall speed of a street slower. Because you can put up 

a sign that says 30 km/h but if your street is designed as a big wide straight street, people will just 

drive through (Thoem, 2018). 

  

Thoem (2018) berättar vidare att vid vissa gator i Köpenhamn har vägfiler ägnats åt cyklister 

och bussar. Bilar kan då inte köra en rak sträcka utan måste navigera längs med en smalare väg 

som anpassas efter cyklister och bussar (Thoem, 2018). Nielsen (2018) tar också upp att den 

begränsade hastigheten kan innebära att vissa sträckor går snabbare att ta sig fram med cykel 

jämfört med bil vilket gör det mer attraktivt att cykla. Som tidigare nämnts påpekar Nielsen 

(2018) också att invånare i Köpenhamn har en relativt stor förståelse för att hastigheten hålls 

nere i stadstrafiken och att en fördelaktig faktor är att bilister i Köpenhamn i stor utsträckning 

är cyklister själva:  
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Another strength that it is a dense, open environment. So, traffic is fairly slow, people don't expect 

getting through fast anywhere. Do have a large anterior but it is rather congesting, so people drive 

slowly and are very aware. And that is also conditions the bicyclists thrive. It makes it more attractive 

to bike and many of the people in the car live in the city and also goes by bike in an everyday labour. 

And maybe that's another very important strength. Most people driving the car knows how to bicycle 

(Nielsen, 2018). 

  

Under vår observationstur i Köpenhamn iakttog vi en högre grad av respekt hos bilisterna 

gentemot cyklisterna. Utifrån det Nielsen (2018) uppmärksammade, att de flesta bilförarna även 

är cyklister, tyder det på att bilförare som själva är cyklister visar större hänsyn. Viktigt att ha i 

åtanke är däremot att det finns ett högre antal cyklister och därför kan bilisterna tvingas till ett 

sådant förhållningssätt och vidta större försiktighetsåtgärder. 

 

 

7a    7b 

 

 

7c    7d 

 

Figur 7. Busshållplats, bilparkering längs med gatan och ombyggnation 
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8a                  8b 

 

8c                 8d 

 

Figur 8, Busshållplats, bilparkering längs med gatan och cykelbroarna Cykelslangen och Bryggebroen 

 

5.4 Drift och underhåll i ur och skur 

Under denna kategori gjordes ingen observation vare sig i Stockholm eller Köpenhamn. Detta 

på grund av att båda observationerna skedde under senare delen av våren och det var därför inte 

halt på vägarna till följd av väder. Däremot kunde observeras att det var välsopat på vägarna 

längs med observationsrutterna och att samtliga vägar var väl underhållna och bekväma när det 

kommer till vägunderlag. Vi var något förvånade över att vägunderlagets kvalitet var i sådant 

bra skick eftersom Stockholm och Sverige generellt har kalla vintrar och därmed sämre 

vägunderlag. Det kan tänkas att en stor del av kommunens budget prioriteras till att hålla 

vägarna i bra skick för att bibehålla en säker stadstrafik.  

 

5.4.1 Dåligt väder 

Om Köpenhamns kommun ska nå sitt mål till 2025 med att öka andelen vardagscyklister från 

28 procent till 50 procent, måste cyklister prioriteras inom många områden. Detta menar 

Nielsen (2018) då en stor del av invånarna i Köpenhamn väljer bort cykeln vid dåligt väder. 

Han vittnar även om att cykeln är ett säsongsberoende transportmedel. Enligt Nielsen (2018) är 

antalet cyklister ungefär det dubbla under sommarmånaderna juni till juli jämfört mot 
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vinterhalvåret. Med detta menar han att det är viktigt att cyklister prioriteras då underlagen 

försämras och måste åtgärdas. I kommunens cykelplan beskrivs det bland annat att det ska vara 

jämnt asfaltunderlag på cykelpassager och att dessa vägar ska prioriteras vid exempelvis 

snöröjning eller saltning mot halka (Köpenhamns kommun 2011). Följande citat är från den 

intervjun med Nielsen (2018) där han poängterar att cykling kan vara väder och 

säsongsberoende och att det därför är viktigt att satsa på att göra det så tillgänglig som möjligt 

för cyklisterna oavsett väder: 

 

[...] very usual explanation of why not going on bike. If it is a really rainy day or morning or snowy 

ice on the roads, you will see the bus very full. And very few will be biking. A very general season, 

bicycling is twice as high in June - July as in the middle of the winter. So, it is important. And people 

change over the year, especially bad weather they do something else. But specifically, to snow and 

ice and the cycle highway systems has made it their priorities they clear the snow from the bicycle 

paths first. So that’s a priority trying to take it to consideration. But you can't escape that it is 

unpleasant if it is -20 degrees (Nielsen, 2018). 

 

Även i Stockholms Cykelplan är ett av målen att standarden för drift och underhåll ska 

förbättras. I Stockholm kan ca 40 procent av alla singelolyckor relateras till händelser orsakade 

av drift- och underhållsproblem. Också i Stockholm har det kunnat konstateras att väder är en 

faktor som påverkar cyklisterna i stor grad. Boberg (2018) berättar att det i Stockholm finns ett 

80-tal fasta mätstationer som registrerar cykeltrafiken året om, samt manuella räkningar på 

våren. Det som blir tydligt är hur cykeltrafiken minskar när det är sämre väder. Under samtalet 

om väder nämner både Nielsen (2018) och Boberg (2018) det obekväma i sämre 

väderförhållanden men ingen av dem nämner sikten som kan försämras under sämre 

väderomständigheter. Detta är något som Kim et. al. (2012) däremot skriver i sin artikel där de 

nämner dålig sikt som en riskfaktor för cyklisterna. Även om det var klar sikt under våra två 

observationsrundor är försämrad sikt något vi båda kan relatera till vad Kim et. al (2012) skriver 

till vårt vardagliga liv. Vi har båda upplevt hur svårt det kan vara att hålla huvudet vänt rakt 

fram när det regnar eller hur det är svårare att få en översikt i trafiken om det är väldigt dimmigt.  

 

4.4.2 Sopsaltning och plogning 

Samtliga informanter uppmärksammade olika former av underlag som en viktig 

säkerhetsaspekt. Thoem (2018) knyter försämrat vägunderlag till pålitlighet, vilket är en av 

hans tre nyckelkomponenter som tidigare nämnts för säkrare cyklism. Han menar att det dels 

finns en risk för halka eller olycka för cyklisterna om underlaget är dåligt. Han säger också att 

om cykelvägarna inte prioriteras över motorfordon tappar man många cyklister som väljer andra 

färdmedel. Boberg (2018) berättar att singelolyckorna utgör mer än 70 procent av alla 

cykelolyckor i Stockholm och en faktor som är starkt bidragande till olyckorna är halka. 

Ojämna underlag och gupp i cykelbanorna orsakar också olyckor, men dessa faktorer är främst 

relaterade till framkomlighet och komfort. Den ökade risken vid halka är något vi har insett är 

en av Stockholms stads främsta prioriteringar när det kommer till säkerhet för cyklister och 

övriga trafikanter. Följande citat är ett utdrag från Cykelplanen och visar på vikten av 

säkerhetsåtgärder vid halka som Stockholms stad har: 
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Det är framförallt halkbekämpningen som är viktig för cyklisternas säkerhet. För framkomligheten 

är snöröjningen den driftåtgärd som har störst betydelse och cykelinfrastrukturens skick är avgörande 

för om cykling ska vara möjlig även under vinterhalvåret då det oftast är underlaget som begränsar 

cyklisten snarare än kylan (Stockholms stad, 2012). 

 

Citatet öppnar också upp för en intressant diskussionspunkt då avvägningen huruvida säkra 

konstruktioner eller underhållet bör prioriteras. När det kommer till snö och halka anser vi att 

det kan blir menlöst att jämföra Stockholm och Köpenhamn i denna problematik. Främst för att 

Stockholm ligger längre norrut än Köpenhamn och därför får mer problem med halka under 

vinterhalvåret. Vi anser dock att det är en väldigt viktig punkt att nämna eftersom en sådan stor 

del av cykelolyckor är till följd av just halka och underlag. Dessutom nämner både Kim. et. al 

(2012) och Pucher och Buehler (2008) i sina respektive artiklar, hur viktigt det är att underhålla 

cykelvägar och se till att de är prioriterade vid försämrat vägunderlag. 

De båda städerna har däremot halka och vägunderlag med i sina förbättringsstrategier vilket 

gör det rimligt att göra en jämförelse. I Stockholm berättar Boberg (2018) att kommunen har 

valt att satsa på en teknik som kallas sopsaltning. Det är en ny metod som sopar bort snö och 

lägger en saltlösning på vägen så att det inte blir vinterväglag utan snarare sommarväglag på 

stråken. Boberg (2018) fortsätter att berätta att det i dagsläget sopsaltas 20 mil av cykelstråken 

under vinterhalvåret i Stockholm och det finns planer på att expandera mer. Denna metod 

möjliggör cykling året om och en stor del av arbetet görs av myndigheten VTI (Statens väg och 

transportforskningsinstitut). Myndigheten tar olika typer av friktionstester under året för att se 

vilken saltlösning och borste som passar bäst beroende på olika temperaturer (Boberg, 2018). 

En åtgärd mot halkan som Thoem (2018) nämner i Köpenhamn är saltning av vägarna som lätt 

avlägsnar snö och minskar risken för cyklisterna. Han berättar om Köpenhamns strategi som 

prioriterar cyklisterna då cykelpassager plogas eller saltas först, därefter tas bilvägar hand om 

för att slutligen gå tillbaka till att underhålla cykelvägarna en andra gång. Hans beskrivning 

visas i citatet nedan. 

 

So, they will do the salt and then it will snow and then in the morning they will plow the cycle tracks 

first, then car way, and then the cycle tracks again. So then again showing through their approach, 

where the priorities are (Thoem, 2018). 

 

Thoem (2018) trycker alltså på det faktum att det är cyklisterna som är de trafikanter som ges 

förtur till plogade och saltade vägar. Som cyklister bedömer vi att det är en väldigt bra och viktig 

strategi. Detta eftersom vi upplever en stor skillnad att cykla på plogade och grusade vägar 

jämfört med om de inte har tagits omhand. Vi har båda ofta ramlat med cykeln till följd av 

försämrat underlag vilket Kim et. al (2012) också nämner som risk med dåligt underlag. 

Författarna menar också att risken för kollision med motorfordon blir större eftersom det kan 

bli svårare att kontrollera fordonet. I och med detta kan man argumentera för att strategin som 

Thoem (2018) nämner är väldigt bra eftersom de först och främst prioriterar cyklister och att de 

därefter går över till motorfordonen innan de förbättrar ytterligare för cyklisterna. På grund av 

olika väderförutsättningar med vinterhalvår då det kan snöa väldigt mycket, kan det sätta än mer 

press på Stockholm att effektivisera och prioritera säkerhetsåtgärder på cykelleder vid sämre 

vägunderlag. Boberg (2018) menar att det inte bara sätter press på att underhålla för cyklisterna 

utan hela trafikapparaten. Vi kan förstå detta eftersom kollektivtrafiken är mycket mer utbredd 
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och etablerad i Stockholm jämfört med Köpenhamn. I båda städerna kan tänkas att 

kollektivtrafik är ett bra komplement vid dåliga väderförhållanden, vilket Stockholm har i 

dagsläget. Detta förutsätter självklart att kollektivtrafiken fungerar de dagar med sämre väder. 

 

6. SLUTSATS 

Denna studie har påvisat att det finns många paralleller mellan de båda städernas arbete med 

cykelsäkerhet. De två städernas arbete ligger till stor del i linje med den tidigare forskning som 

presenterats. Det som däremot blir tydligt är hur de skilda satsningarna som städerna gjort ur 

ett historiskt perspektiv, påverkat dagens förutsättningar. Då Stockholm har en större andel 

kollektivtrafik går det att argumentera för att städernas satsning på att minska bilismen istället 

blir en mer gångbar jämförelse. Liknande konstruktioner för säkra cykelpassager återfinns i 

båda städer. Däremot har vi i denna studie påvisat att Köpenhamns cykelpassager håller en mer 

kontinuerlig säkerhetsnivå. I Stockholm är variationen mellan planskilda passager och cykelfält 

något som bör förbättras, och som till viss del lyfts i Cykelplanen. De båda städerna arbetar 

också med att utveckla säkra korsningspunkter för cyklister. Både färgmarkerade cykelfält och 

cykelboxar är två framgångsrika alternativ. Även här ligger Köpenhamn i framkant medan en 

ökad andel cyklister skulle stärka de redan existerande cykelboxarna i Stockholm. 

Framkomligheten i de båda städerna är också tydligt påverkad av de planskilda passagernas 

inverkan. Som denna studie kunnat påvisa är antalet oväntade hinder fler i Stockholm, som ett 

resultat av detta. Ytterligare en säkerhetsaspekt är att begränsa motorfordons hastighet vilket 

görs mest effektivt genom fysiska hinder för fordonen. Den nya satsningen som Stockholm 

gjort när det kommer till sopsaltning är ett steg i rätt riktning för att skapa en säkrare trafik för 

cyklister under svåra väderförhållanden. Köpenhamn, som inte blir lika drabbat av liknande 

snöförhållanden, har dock en prioriterad ordning när det kommer till underhåll av trafikleder 

vilket kan vara av intresse för Stockholm i framtiden. Cykelbroar förekommer tämligen 

frekvent i Köpenhamn. Stockholm har planer på en ökad framkomlighet och öka antalet 

stockholmscyklister med hjälp av denna lösning. En undersökning av hur implementeringen av 

den påtänkta cykelbron mellan Gamla stan och Tegelbacken rekommenderas för framtida 

studier.  

Slutligen vill vi poängtera att denna studie visat på signifikanta skillnader mellan båda 

städerna. Skillnaderna är både kvalitativa och kvantitativa. Dels är cykelinfrastrukturen mer 

utvecklad i Köpenhamn, men samtidigt har köpenhamnsborna också en mentalitet som främjar 

cyklisternas säkerhet. Emellertid arbetar de båda städerna aktivt med förbättringsåtgärder och 

en strävan efter att skapa ett hållbarare samhällsklimat.  
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 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide Joakim Boberg 

Allmänt 

• Berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

 

• Kan du berätta lite om hur ditt vardagliga arbete går till? 

 

• Vilka övergripande utmaningar finns det i Stockholms trafik med avseende på 

cyklism? 

 

• Enligt cykelplan så satsar Stockholms stad på att 15 procent av alla resor 2030 ska 

vara gjorda på cykel? Är det ett ambitiöst mål eller tvärtom? 

1. Köpenhamn idag 36 % av dagliga transporter till jobb och utbildning utgörs av 

cykel (medel 2008–2010) 

• Satsning på kollektivtrafik och bilism kontra cyklism hög efter 2:a världskriget, hur 

ser den konkurrensen ut idag? 

o Cykelparkering  

 

• Potential för ökad cyklism (från 25 000 till 100 000) vid Slussen - hur stor plats får 

cyklisterna?   

 

• Siffror på → cyklism har ökat med ca 70 % och bilism sjunkit 

 

• Cykelparkeringar har byggts ut - hur mycket?  

 

• 18 st cykelpumpar i Stockholm - planer på fler?  

 

• Finns det några planer på att göra enkelriktad väg för bilar till förmån för cyklister och 

gångare? 

 

 

Säkerhet 

• Säkerhet 

o Säkerheten enskilt viktigaste stadskvaliteter 

 

o Vägunderhåll - missbelåtenhet och leder till olyckor 

 

o Olyckor handlar om konflikt med motorfordon 

 

o Enligt Cykelplan “Andelen säkra cykelpassager och korsningar ska vara 80 

procent år 2020 och samtliga passager på pendlingscykelnätet ska vara 

åtgärdade till år 2030” hur arbetar ni med detta? 
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o Hur går det till när drift och underhålls bedöms för pendlingsstråk, målet noll 

anmärkningar, vad är den idag? 

 

o Tillfälliga hinder i cykelvägnätet, hur arbetar ni med dem? 

 

• Mindre konkurrens med gångare - också en orsak till olyckor, vill ju samtidigt öka 

antalet gångare 

 

• På vilket sätt görs dessa satsningar?  

 

• Hur ser satsningarna ut på detta?  

 

• Pratar om motorhastighet och korsningar. Hur ser planerna ut för detta?  

 

 

Övriga frågor 

• Hur samarbetar ni med andra städer? Till exempel Malmö och Köpenhamn? 

 

• Det finns en mängd organisationer som arbetar för att höja ambitionen kring cykling? 

 

• Har du hört talas om “Copenhagen style”? Är det något ni använder er av?  

 

• I Köpenhamn satsar på genvägar för cyklister så att restiden blir kortare och de inte 

behöver följa tung motortrafik - händer det här? 

 
Sista frågan: Hur tar du dig till jobbet? 
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Intervjuguide Thomas Andersen Sick Nielsen och James Thoem 

Generally 

• Tell us a little about yourself and your background 

• About your daily work 

• In what way does your work affect the city planning for bikes? 

• In what way would say Copenhagen is unique when it comes to bike planning? 

• Do you have any co-work with Stockholm? 

• Do you have any specific bike-projects going on right now? 

o (Stockholm have the billion-program) 

o Are you involved? 

• How is your relation to cityplanners in Stockholm, do you cooperate and exchange 

experiences? 

• How much does the people in Copenhagen have to say about the plans? 

o Are the people aware of how great the biking is here? 

Safety 

• How would you define safety when it comes to biking? 

• How much are you reflecting on safety when doing the planning? 

• What is the strengths and weaknesses in the planning for bikes in Copenhagen? 

o   Do you have any ideas of strengths and weaknesses in Stockholm for bikers? 

• Comparing to cityplanning for bikes, how does it look like for cars, public transport 

and pedestrians? (The hierarchy?) 

• We have read about the “Copenhagen style” (separating roads?) Is that something you 

use in your trafic planning? 

• In an interview we had in Stockholm, we we’re told that about 

o 40 % of accidents for bikers are because of road maintenance 

o  70 % of all bike-accidents are single accidents 

→ how is it in Copenhagen? How are you working with those questions? 

→ does it differ from Stockholm? 



41 
 

• Problems in Stockholm during winter for example, do you have any similar problems? 

Wind? Rain? 

• We were also told the risk one person experience is not always the same as the actual 

risk. What would you say about that? 

 

• In Stockholm there are some bike roads which are placed in between the car lanes, do 

you have any thoughts about that regarding safety? 

o Do you have any example of same problem here in Copenhagen? 

o There is also a huge problem with cars parking right on the biking paths, do 

you have the same problem? How do you work with that? 

Last question: How do you get to work?  

 

 

 

 

 


