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Abstract 
Title: Bicycle to work: a study of bicycle commuting in Stockholm in comparison to 

Copenhagen and London. 

Student thesis at Department of Human Geography and Ethnology, Gotland University. 

 

The bicycle is an individual means of transport. Many people prefer to cycle over short 

distances and in congested areas rather than take travel by car or public transport. This is 

a study of the use of bicycle as an option for commuting to work. It is a comparison 

between three cities: Stockholm, Copenhagen and London. The comparison is focused on 

solutions that benefit commuter cyclist and performed by studying cycle policies and other 

related documents. 

Results of this study shows that bicycle commuters are a targeted group in cycle policies in 

all three cities, for commuter traffic to increase booth an enhanced sense of security and 

the opportunity to travel at a high speed by bicycle is important.. 

In Stockholm and London efforts to increase the number of cyclists begin by improving the 

quality of transport for those who already cycle. The cycle network in Copenhagen is more 

comprehensive and the level of bicycle use and commuting is at significant higher level in 

comparison to Stockholm and London. The possibility to combine cycling and public 

transport is a target for all three cities, one important measure is to increase bicycle 

parking facilities at terminals and other public places.  

Although there are differences in the three cities regarding bicycle commuting today, 

targets and measures for the futures they do correspond in quite a few places; parallels 

that could serve as examples of the ways in which a high degree of bicycle commuting can 

be attained. 
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1 Inledning 
Resan till och från arbetet är en resa som måste utföras, det är ingen oplanerad spontan 

resa. Att cykla är ofta inte det bekvämaste alternativet då man som cyklist är utsatt för 

väder och vind i högre grad jämfört med att åka bil eller kollektivtrafik. Att cykla kräver 

också större fysisk ansträngning, men det kan samtidigt vara det färdmedel som tar 

kortast tid i anspråk och är mest fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt. 

Syftet med denna undersökning har varit att studera hur några olika städer underlättar 

resandet för de som regelbundet cyklar till och från arbetsplatsen: cykelpendlare. Metod 

som använts är jämförande dokumentstudie av satsningar på cykelpendlare i Stockholm, 

Köpenhamn och London. 

1.1 Bakgrund 

Det har länge funnits människor som valt att ta cykeln till och från arbetet, året om, 

oavsett väderlek. En del, entusiaster, gör detta av fritt val, medan några andra är tvingade 

till det eftersom alternativen egen bil eller kollektivtrafik inte finns tillgängliga eller gör att 

resan till arbetet skulle ta allt för lång tid. Oavsett orsak har de som cykelpendlar länge 

varit en minoritet av de resande. Av 13,4 miljoner huvudresor som dagligen genomförs i 

Sverige handlar knappt hälften, 6,4 miljoner resor, om resor som kategoriseras som 

arbets-, tjänste och skolresor. Denna kategori av resor innefattar resor mellan bostad-

arbete, bostad-skola, ärende i tjänsten eller ärende i studierna. Dessa siffror ger lite 

perspektiv på resandet i Sverige, det är många resor som dagligen utförs i vårt avlånga 

land. Tabell 1 nedan visar tydligt att dominerande färdsätt vid arbets-, tjänste- och 

skolresor är att använda bil, följt av att gå till fots och att använda cykel. Om man slår 

samman färdsätten Buss, T-bana, spårvagn och Tåg blir dock kollektivtrafik det näst 

vanligaste färdsättet efter att använda bil. 

 
Tabell 1. Antal huvudresor per dag (i 1000-tal) för ärende Arbets-, tjänste- och skolresor, 
med konfidensintervall. (Källa: SIKA, 2007) 1 

  

Arbets-, 
tjänste- och 

skolresor 
Personbil, förare 2786 ± 84 
Personbil, passagerare  534 ± 33 
Buss   669 ± 38 
T-bana,spårvagn  253 ± 22 
Tåg 213 ± 21 
Cykel 782 ± 48 
Gick till fots 974 ± 48 

                                       
1 SIKA, 2007.  RES 2005-2006 – Den nationella resvaneundersökningen. Tabellbilaga s. 4 
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Annat färdsätt 158 ± 22 
Vet ej/Vill ej svara/Uppgift 
saknas 23 ± 6 
Samtliga 6410 ± 110 

 
En bidragande orsak till att denna studie genomförts är artiklar om cyklandet i Stockholm 

som publicerats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I en artikel i Dagens Nyheter 

med rubriken Trafikmiljön allt sämre för cyklister kan man läsa om hur trafikkontoret i 

Stockholm genomfört en undersökning för att identifiera vad som stör trafikrytmen för 

cyklister:  

”För att verkligen hitta det som stör trafikrytmen för cyklister utrustades 17 utvalda 

vana cyklister på försommaren med var sin videokamera på styret, en gps-logg som 

mätte tid och hastighet och en e-postdagbok. De körde sina dagliga sträckor minst 

20 gånger och höll sig hela tiden till trafikreglerna.” 2 

 
Att trafikmiljön blivit allt sämre för cyklisterna beror på den stora ökningen av cyklister i 

Stockholms innerstad. Enligt artikeln passerar 70000-75000 cyklister tullarna varje dag, en 

vanlig dag beräknas 150 000 cyklister att cykla i innerstaden. För cyklisterna betyder detta 

“…att den som kör de mest populära nord-sydliga stråken genom innerstaden i 

rusningstrafik får räkna med köer och att utrymmet för den som vill cykla ostört krymper” 3 

 

När artikeln skrevs var inte någon analys av resultatet genomförd, dock hade ett antal 

vanliga orsaker till störd trafikrytm redan identifierats. 4 

• Trafiksignalerna är ofta ställda så att en cyklist som kör i normal takt får rött ljus vid 

flera korsningar i rad. 

• På cykelbanor utanför tullarna (innerstaden) saknas detektorer som får trafikljus att 

slå om till grönt. Cyklist som vill ha grönt tvingas att stanna och trycka på en knapp 

för att få grönt. 

• Vid byggen, vägarbete etc. ges ingen information till cyklister hur de ska ta sig förbi 

platsen. “För cyklister betyder ett bygge inte sällan att cykelbanan slutar tvärt och 

att det blir till att gissa sig till hur det går att ta sig vidare.” 

• I ytterstaden där det finns cykelbanor längs en rad stora vägar förekommer det ofta 

att cykelbanan byter sida, vilket tvingar cyklisterna att stanna och korsa vägbanan. 

                                       
2 Dagens Nyheter, 20 augusti 2009, s. 22 Trafikmiljön allt sämre för cyklister  
3 Ibid. 
4 Ibid. s. 22-23 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning har varit att studera hur några olika städer underlättar 

resandet för de som regelbundet cyklar till och från arbetsplatsen: cykelpendlare. 

Genomförda och planerade lösningar för cyklister i Stockholm har jämförts med några 

andra stora städer i Europa. Resor till och från arbetsplatsen är något som måste 

genomföras. Valmöjligheterna av transportsätt är ofta begränsade för de som bor i 

glesbygd. Men i en stad av Stockholms storlek finns det möjlighet att välja mellan cykel, bil 

eller kollektivtrafik för de som inte har gångavstånd till arbetsplatsen.  

 

1.2.2 Frågeställningar att besvara 
Genom att undersöka planer och andra dokument från berörda myndigheter i utvalda 

städer har syftet varit att få svar på följande frågeställningar: 

- Är människor som cyklar till och från arbetet en utpekad målgrupp?  

- Finns det lösningar som riktar sig särskilt mot denna målgrupp? 

- Är det någon skillnad mellan Stockholm och övriga städer när det gäller vilken aspekt av 

cykelpendlandet som prioriteras: säkerhet, framkomlighet, parkeringsmöjligheter etc.? 

 

1.2.3 Avgränsning 
För att avgränsa undersökningen till att vara lämplig för en uppsatskurs i samhällsgeografi 

fokuserades studien på cykelpendlare (cyklister som regelbundet cyklar till och från 

arbetsplatsen) även om övriga typer av cyklister kan dra nytta av de lösningar som införts i 

de olika städerna. Fokus har legat på aspekterna framkomlighet och trygghet för cyklisten 

och cykeln, inte på trafiksäkerhet, dåliga hälsoaspekter som luftföroreningar eller goda 

hälsoaspekter som förbättrad kondition. En annan avgränsning har varit fokus på 

permanenta lösningar som riktar sig till cyklister. Tillfälliga kampanjer för att öka andelen 

cyklister i samhället ingick inte i studien. Ett exempel på tillfälliga kampanjer var ”Bike 

Buster” i Århus i Danmark där människor som hade 2-8 kilometer i resväg  till 

arbetsplatsen erbjöds ”ny cykel, regnkläder, årskort på kollektivtrafik, gratis 

cykelreparationer mot att de skulle låta bilen stå så mycket som möjligt.” I boken Trafiken i 

den hållbara staden konstateras att ”Bike Buster” var en lyckad kampanj då andelen 

bilister minskade från 79 % till 34 % samtidigt som andelen cyklister ökade från 9 % till 53 

%. ”Långtidseffekterna för många kampanjer är dock förhållandevis små”. 5 

                                       
5 Hydén C (red.), 2008. Trafiken i den hållbara staden  s. 235 
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1.3 Teoretiskt ramverk 

1.3.1 Struktureringsteori och tidsgeografi 
I boken Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion konstaterar författarna att:  

”En av de mer grundläggande problemställningarna inom samhällsteori är i vilken 

utsträckning människors handlingar styrs av samhälleliga strukturer respektive av 

deras fria vilja.” 6 

Antony Giddens struktureringsteori som formades och presenterades under 1980-talet  

försöker lösa denna problemställning och överbrygga gapet mellan humanism och 

marxism. 7 Humanister å ena sidan anser att människor i hög grad har en fri vilja och kan 

handla fritt medan marxister å andra sidan menar att människor i hög grad styrs av yttre 

sociala strukturer. De sociala strukturerna i Giddens struktureringsteori beskrivs som 

bestående av regelverk och resurser. Strukturens dualitet visar sig genom att de sociala 

strukturerna endast existerar genom mänsklig handling. Resurser kan vara både fysiska 

miljöer och sociala relationer inom en sådan fysisk miljö. Regelverket är inte statiskt utan 

kan anpassas och utvecklas. 8   

 
Torsten Hägerstrands tidsgeografi kan användas som metod som för att kartlägga det som 

Antony Giddens i sin struktureringsteori kallar för ”time-space routinisation”. 9 

Utgångspunkten för Hägerstrand är att tid och rum inte ska studeras separat var för sig 

utan hänger ihop. Hägerstrand har identifierat ett antal begränsande faktorer som påverkar 

människors rörelser, de kan delas in i tre huvudkategorier 10 

• Kapacitetsrestriktioner (Capability constraints).  

Människor måste sova, äta och sköta personlig hygien en viss del av dygnets 24 

timmar. Utformning av transportsystem på den plats man befinner sig reglerar hur 

långt man kan transportera sig inom en given tidsrymd. 

• Kopplingsrestriktioner (Coupling constraints)  

Vissa tider på dygnet måste ägnas åt människor eller icke-mänskliga objekt. Det kan 

vara tid avsedd för produktion (arbetstid), konsumtion (fritid) eller sociala aktiviteter 

inom familjen, med andra släktingar och vänner 

• Styrningsrestriktioner (Authority constraints.)  

Alla delar av samhället är inte tillgängliga för alla. Även om en plats är offentlig så 

                                       
6 Gren, Hallin, 2003. Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion s. 78 
7 Dyck, Kearns, 2006.  ”Structuration Theory: Agency, Structure and Everyday Life” i Approaches to Human 
Geography. s. 86 
8 Gren, Hallin, 2003. s. 78 och Dyck, Kearns, 2006. s. 87 
9 Gregory D. 1996. “Areal Differentiation and Post-Modern Human Geography” i Human geography: An essential 
anthology. s. 218 
10 Gren, Hallin, 2003. s. 122-124 och Pred A. 1996 ”The Choreography of Existence: Comments on Hägerstrand’s 
Time-Geography and its Usefulness” i Human geography: An essential anthology. s. 638 
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kan det finnas begränsningar i tillgänglighet genom lagar, regler, öppettider etc. På 

en arbetsplats finns det både formella och informella regler. En regel är arbetstider, 

vid vilken tidpunkt som arbetaren förväntas vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen 

och utföra arbete. Trafikregler är ett annat exempel på styrningsrestriktioner.  

Dessa restriktioner skapar ”en omgivningsstruktur och ett handlingsutrymme som både 

hindrar och möjliggör individers rumsliga beteende i olika tidrum”. 11  

 

Ett resonemang kring teoretiska utgångspunkter ovan och den aktuella undersökningen:  

För människor som har ett arbete som innebär att man fysiskt måste befinna sig på en 

arbetsplats är förflyttning mellan bostad och arbetsplats nödvändigt. Kapacitetsrestriktioner 

gör att avståndet mellan arbetsplats och bostad inte kan vara hur stort som helst då 

förflyttningen skall utföras regelbundet. Styrningsrestriktioner gör att förflyttningen ofta 

äger rum måndag-fredag mellan 06.00-09.00 (från bostaden till arbetsplatsen) och 16.00-

19.00 (från arbetsplatsen till bostaden). Det handlingsutrymme som finns för enskilda 

människor är val av arbetsplats, val av bostadsplats och val av transportmedel för 

förflyttning. Handlingsutrymmet varierar mellan olika människor och under olika stadier i 

livet. 

 

1.3.2 Samhällsplanering 
Den del av samhällsgeografin som denna undersökning handlar om är samhällsplanering.  

Lars Orrskogs definition av samhällsplanering inbegriper att det är en planering som värnar 

”allmänna intressen”, uppdragsgivare är olika ”lokala gemenskaper” som finns på ”alla 

nivåer från kvarteret till regionen”. Tidsperspektivet för planeringen är ofta längre än de 

perspektiv som styrs av ekonomiska faktorer. Orrskog sammanfattar det med att: 

”samhällsplaneringen förvaltar samhället” och denna ”…förvaltning i gemenskap sker 

genom politik”. 12 Begreppet politik innebär i detta sammanhang att det är något som be-

drivs inom alla delar av samhället, även i odemokratiska sammanslutningar. I denna studie 

kan samhällets värnande om gruppen cykelpendlare ställas mot intressen som andra 

trafikanter har, exempelvis fotgängare och bilister.  

 

1.3.3 Trafikplanering 
Trafikplanering är en integrerad del av övrig samhällsplanering. Om politiker har som mål att 50 % av alla 

pendlingsresor till och från arbetet ska ske med cykel, så är det upp till samhällsplanerare och trafikplanerare att 

presentera olika förslag till lösning och vilka konsekvenser som dessa förslag för med sig för övriga trafikanter och 

andra intressegrupper i samhället.  

                                       
11 Gren, Hallin, 2003. s. 124 
12 Orrskog L, 2003. Planeringens villkor planeringens väsen s. 28 
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I boken Trafikplanering i den hållbara staden visar man att det finns olika perspektiv på trafikplanering genom att 

ta de engelska begreppen Traffic Engineering respektive Transport Planning som exempel. Traffic Engineering 

”…syftar på analys, dimensionering och (teknisk) utformning av trafikanläggningar, dvs. är objektorienterat.” Det 

andra begreppet, Transportation Planning, ”…avser övergripande analyser av transportbehov, transportkorridorer, 

avvägningar mellan transportslag, val av systemlösningar, dvs. är system- och processinriktat.” 13 

Tillgänglighet är ett centralt begrepp. Tillgänglighet inom samhällsplanering kan handla om saker som lokalisering, 

öppettider etc., medan det inom trafikplanering kan beskrivas som ”…möjlighet att nå, oftast ett visst utbud eller 

plats inom ett visst avstånd eller restid(-suppoffring).” När det gäller tillgänglighet för personer med 

funktionshinder avser man främst ”… frånvaron/reduktion av fysiska och kognitiva hinder för personer med 

funktionsnedsättning” 14 

1.4 Metod 

Undersökningen har genomförts som en jämförande dokumentstudie. Vid jämförande 

studier (komparation) är det viktigt att utgå från enheter som går att jämföra, företeelser 

som ska jämföras behöver generaliseras och både likheter och olikheter ska beskrivas. 15 

Valet att inte slumpvis välja ut några städer att ingå i studien var medvetet; för att 

identifiera städer jämförbara med Stockholm så var ett urvalskriterium att det ska finnas 

både spårbunden kollektivtrafik och busslinjer, ett annat urvalskriterium var att antalet 

invånare ska överstiga 500 000. Omfattningen av undersökningen begränsades av att den 

skulle rymmas inom ramen för en uppsatskurs i samhällsgeografi, det var därför 

nödvändigt att avgränsa antalet städer som studerades. Utöver Stockholm har städerna 

Köpenhamn och London ingått. 

 

I boken Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion beskriver författarna vad de själva 

kallar ”kulturgeografins ämnesteoretiska trialektik”. Genom att utgå ifrån tre olika teman 

kan kulturgeografin avgränsas och göras legitim: 16 

• Det korologiskt-rumsliga temat 

• Temat människa-miljö 

• Det integravt-systematiska temat 

 

Med utgångspunkt från dessa tre teman så kan genomförd studie beskrivas som en 

systematisk studie där mänskliga system i form av trafiklösningar för cyklister studerats. 

En jämförelse gjordes mellan tre olika geografiska platser, med Stockholm som 

utgångspunkt. Studien hade dock också en rumslig dimension när det gällde att försöka 

                                       
13 Hydén C (red.), 2008. s. 444 
14 Ibid. 
15 Ejvegård R, 2003. Vetenskaplig metod s. 41 
16 Gren, Hallin, 2003. Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion s. 189 



 10 

hitta svar på varför trafiklösningar för cyklister ser ut som de gör, det korologiska och det 

rumsliga perspektivet kompletterar varandra: 

”Utifrån en korologisk utgångspunkt studeras geografiska objekt, till exempel 

regioner, landskap och platser. Samtidigt kan dessa objekt analyseras utifrån ett 

rumsligt perspektiv. Geografens klassiska fråga: ’Varför så, just här?’ kan relateras 

till geografiska avstånd, läge, koncentration, utbredning och annat som därför kan 

ses som rumsliga förklaringar av det korologiska.” 17 

  

Det finns definitioner för de företeelser som undersöktes: ”cykelpendlare”, ”commuters”, 

”cykelpendler”. Dessa definitioner är inte enhetliga utan kan skilja sig åt, att de olika 

städerna använder olika definitioner för de olika företeelserna ansågs inte påverka 

undersökningens resultat.  

 

Amsterdam och andra städer i Nederländerna ses som föredömen när det gäller satsningar 

på cykling. Fietsberaad (cykelrådet) som täcker cykling i hela Nederländerna har publicerat 

flera intressanta dokument tillgängliga på engelska.  

En rapport som Fietsberaad publicerade år 2006 handlar om en kvalitativ jämförelse mellan 

tio olika städer i Europa, Continous and integral: The cycling policys of Groningen and other 

European cycling cities. Man har studerat vilken effekt som berörda myndigheters planering 

för cyklister (cycling policy) har fått för utvecklingen i respektive stad. I studien ingick fem 

städer i Nederländerna och fem andra städer i Europa. Själva resultatet anses inte relevant 

för den nu aktuella undersökningen, däremot är de faktorer som man utgått från när man 

genomfört studien intressanta. I jämförelsen mellan olika städer har man utgått ifrån 

kvalitet på cykelnätverk och parkeringsmöjligheter, 

innehåll/planering/genomförande/uppföljning av cykelpolicy samt synen på cykeln i 

samhället, historiskt och idag: 

• Comparison based on quality of cycling facilities 18 

o Quality of the cycling network: Specific, (separated) facilities for the bike? 

o Facilities for bicycle parking: Massive numbers and strong attention in policy? 

• Comparison based on integral policy 19 

o Integral cycling policy: Also attention to innovations, services and promotion? 

o Firm, systematic and enthusiastic cycling policy: from political commitment to 

assessment? 

                                       
17 Gren, Hallin, 2003. s. 191 
18 Fietsbeerad, 2006. Continous and integral: The cycling policys of Groningen and other European cycling cities  
s. 83 
19 Ibid. s. 85 
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o Integral traffic policy: Restrictions to car traffic in and near the city centre 

(parking, circulation of car traffic)? 

• Prolonged interaction, comparison with regard to culture/tradition, political choices 

and facilities 20 

o Culture & tradition: Bicycle use ample for decades and general accepted and 

appreciated? 

o Political choices: For decades, traffic policy with attention for bicycle use? 

o Facilities: Good cycling network nearly completed? 

 
Som tidigare nämnts ovan är det vid jämförande studier viktigt att utgå från enheter som 

går att jämföra, företeelser som ska jämföras behöver generaliseras och både likheter och 

olikheter ska beskrivas. Studien som Fietsberaad genomfört är ett bra exempel på hur 

företeelser som ska jämföras behöver generaliseras. Jämförelsen av tio städers cykelplaner 

görs genom att för var och en av de tio städerna besvara åtta frågor. 

1.5 Källor och källkritik 

Källor som användes för undersökningen var främst primärkällor i form av planer, 

rapporter och andra dokument som publicerats av ansvariga myndigheter i berörda städer. 

För att kunna genomföra studien krävdes källmaterial tillgängligt på svenska, danska eller 

engelska Att göra en jämförande studie av satsning på cykelpendling i olika städer utan att 

ha med någon stad i Nederländerna kräver sin förklaring. När det gäller Amsterdam fanns 

planen för cykling i sin helhet endast tillgänglig på holländska, det fanns endast ett kortare 

dokument på engelska Amsterdam paves the way for cyclists, Amsterdam ingick därför ej i 

undersökningen. 

 

När det gäller undersökningens omfattning gjordes följande antaganden om det empiriska 

materialet: 

• Stora städer med många invånare har omfattande resurser till förfogande när det 

gäller saker som samhällsplanering och trafikplanering. Planering och styrning 

(beslut fattade av politiker och tjänstemän) sker dels på övergripande nivå och dels 

på lokal i nivå i olika delar av staden. För att genomföra en heltäckande studie är det 

därför en stor mängd med planer, rapporter, protokoll som skulle behöva ingå i 

undersökningen. 

• Stora städer har ofta en välstrukturerad webbplats för att informera politiker, 

tjänstemän, stadens egna invånare och andra intresserade. Dessa webbplatser är 

dels strukturerade efter städernas administrativa ansvarsområden (planering, trafik, 

                                       
20 Ibid. s. 82 
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boende, fritid, utbildning, omsorg etc.) men också strukturerade efter 

intresseområden (bostadskö, parkering, kollektivtrafik, bibliotek, äldreboende). 

• På respektive stads webbplats finns det en del som riktar sig till dem som är 

intresserade av att få information om cykling i respektive stad. Här finns de källor, 

eller referenser till andra källor, som är relevanta för att på en övergripande nivå 

besvara frågeställningarna för denna undersökning.  

• De relevanta källorna finns tillgängliga online och är sökbara.  
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2 Resultat och analys av undersökningen 
 

2.1 Genomgång av planer 

Vid genomgången av de städer som var aktuella ansågs följande dokument  som relevanta 

att ingå i undersökningen: 

Stockholm:  

Att cykla i Stockholms innerstad (2004) 

Cykelplan för Stockholms ytterstad (2005) 

Cykelstockholm i siffror 2006 (2006) 

Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad (2006) 

Cykelparkering i staden (2008) 

 

Köpenhamn:  

Cykelpolitik 2002-2012 (2002) 

Pendling på cykel i Københavnsområdet (2008) 

Cykelregnskabet 2008 (2009) 

 

London:  

The London Cycling Action Plan (2004) 

London Cycling Design Standards (2005) 

Cycling in London (2008) 

2.1.1 Stockholm 
Några korta fakta om cykling i Stockholm som presenteras i dokumentet Cykelstockholm i 

siffror 2006: 21 

• Under perioden 1991-2004 har andelen cyklister av den totala fordonstrafiken i 

innerstaden ökat från fyra till åtta procent. 

• En fjärdedel av dessa cykelresor i innerstaden sker till/från skolan eller 

arbetsplatsen.  

• När det gäller resor till, från eller inom Stockholms innerstad så utgör cykelresor två 

procent av de totalt 930 miljoner resor som görs under ett år. 

 
År 2004 genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på vad cyklister tycker om att 

cykla i Stockholms innerstad. Urvalet av cyklister gjordes genom att “stoppa dem när de 

passerade innerstadssnittet under vardag mellan klockan 0700 och 0915, då de fick fylla i 

                                       
21 Trafikkontoret, Stockholms stad, 2006. Cykelstockholm i siffror 2006  
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en talong med namn och adress. Nio av innerstadssnittets tio passager ingick i 

undersökningen, de flesta signalreglerade.” 22 Under drygt två timmar passerade cirka 

5000 cyklister de olika passagerna och drygt 500 plockades ut för att ingå i 

enkätundersökningen. Tidpunkten för urvalet bidrog till att 93 % av dem som ingick i 

undersökningen var på väg till sin arbetsplats. Medelavståndet mellan hemmet och 

målpunkten var 8,8 kilometer. 60 % instämmer helt i att cykeln är snabbaste färdmedel i 

innerstaden. Endast 20 % svarade att de ofta eller alltid hittar cykelparkering och plats i 

cykelställ i innerstaden. Framkomligheten på cykelbanor och cykelfält upplevs som god. 

När det gäller framkomlighet vid trafiksignaler upplever tre av fyra cyklister att 

trafiksignaler för cyklister sällan eller aldrig slår om automatiskt, tre av tio cyklister 

upplever att de sällan eller aldrig hinner med i den ”gröna våg” som är anpassad för 

bilister. En del av enkätundersökningen innebar att cyklisterna fick beskriva sig genom att 

ta ställning till olika påståenden, några av dessa påstående redovisas i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2. Andel som instämmer helt i påståenden om sig själva som cyklister.  
(Källa: Stockholms stad, 2004) 23 
Påståenden om sig själva som cyklister Instämmer  

helt % 
Jag cyklar ofta fort 26 
Jag cyklar endast då det är fint väder 3 
Jag cyklar aldrig då det är halt 40 
Jag använder speciella kläder då jag cyklar 28 
Jag väljer gärna en viss cykelväg för att omgivningen 
tilltalar mig 

24 

Jag väljer gärna en cykelväg som är trafiksäker 47 
Jag väljer gärna en cykelväg som tar mig snabbt dit jag 
vill 

44 

 
Med hänsyn till cyklisternas syn på sig själva gjordes följande slutsatser i redovisningen av 

enkätundersökningen: 

“Väderförhållandena påverkar inte nämnvärt om de väljer att cykla förutom då det 

är halt. […] Med tanke på att nästan samtliga använder cykeln till arbetspendling 

väljer de gärna en cykelväg som de upplever är mer trafiksäker och/eller en 

cykelväg som snabbt tar dem dit de ska än en cykelväg för att omgivningen tilltalar 

dem.” 24 

 
En slutsats efter att ha läst rapporten Att cykla i Stockholms innerstad var att deltagarna 

kan ses som representativa för gruppen cykelpendlare, inte som representativa för 

“stockholmscyklister” i allmänhet: 

                                       
22 Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms stad, 2004. Att cykla i Stockholms innerstad s. 6 
23 Ibid. s. 12 
24 Ibid. s. 12 
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“Cyklisterna som ingår i undersökningen är vana cyklister som ofta använder cykel 

som färdmedel en stor del av året. En hög andel av cyklisterna, 28 %, använder 

cykeln minst någon gång i veckan året runt. Under perioden april/maj till 

augusti/september cyklar nästan samtliga, men även under perioden 

oktober/november cyklar fyra av fem minst någon gång i veckan.” 25 

 

Stockholm stad har delat upp cykelplanering i två olika dokument. Cykelplan för 

Stockholms Ytterstad (2005) respektive Cykelplan för Stockholms Innerstad (2006) 

Målsättningen för cykling i Stockholm har hämtats ifrån Stockholms stads verksamhetsplan 

och budget från 2004: 26 

“Stadens mål är ökad säkerhet för cyklisterna och att allt fler ska använda cykeln 

som fortskaffningsmedel. Det nuvarande nätet av cykelbanor och cykelfält ska 

utvecklas till ett sammanhängande nät för hela staden. Vidare ska bättre skyltning 

och bättre uppställningsmöjligheter för cyklar användas som medel för att skapa 

bättre förutsättningar för cyklister i staden” 

 
I inledningen till Cykelplan för Stockholms Ytterstad konstateras att många arbetsresor 

med bil är kortare än 10 kilometer. För att fler av dessa resor ska utföras med cykel krävs 

”en trafiksäker, fungerande trafikmiljö, med väl underhållna cykelbanor som medger god 

framkomlighet och gena sträckningar.” 27 Inriktningen är att skapa ”säkra, gena, 

sammanhängande och lättorienterade cykellänkar” detta innebär att ”huvudgatorna för 

biltrafik till stor del även är huvudnät för cykeltrafik”. Även om cykelvägarna ska följa 

bilvägarna är det viktigt att separera de olika trafikslagen så att möten mellan bilister och 

cyklister sker på ”hastighetssäkrade passager”, platser där hastigheten för bilar sänks till 

högst 30 kilometer genom gupp, upphöjd korsning etc. 28 

 

Åtgärder för ökad framkomlighet innebär bland att ”samordnade trafiksignaler” tar hänsyn 

till cykeltrafik:  ”Cykelsignal bör kompletteras med detektorer som komplement till 

ljusknapp”. Något som särskiljer Stockholm från de övriga städerna i undersökningen är 

det geografiska läget och vad det för med sig under vinterhalvåret: 

”Cykelstråken bör skötas med minst samma kvalitet som bilvägarna, vilket 

exempelvis innebär att cykellänkarna plogas vid snöfall innan pendlingscyklingen har 

börjat” 29 

 

                                       
25 Ibid. s. 13 
26 Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms stad, 2005. Cykelplan för Stockholms ytterstad s. 3 
27 Ibid. s. 3 
28 Ibid. s. 3 
29 Ibid. s. 4 
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Om inriktningen i cykelplanen för ytterstaden är att skapa ”säkra, gena, sammanhängande 

och lättorienterade cykellänkar” beskrevs läget när planen skapades enligt följande: ”I 

cykelvägnätet finns många cykelbanor, men nätet är varken sammanhängande, tydligt, 

kontinuerligt eller lättorienterat” 30 

Åtgärdsförslag som presenteras under rubriken ”Ökad tydlighet och bättre framkomlighet”: 
31 

• Förbättrad fysisk utformning ”speciellt i korsningspunkter och i glappet mellan 

cykelbana och blandtrafik” ska kompletteras med förbättrad skyltning och vägvisning 

• Att fysiskt skilja cyklister ifrån gående anses öka tryggheten för båda trafikslagen. 

Särskilt viktigt att separera cyklister från gående i ”det övergripande cykelvägnätet 

där cyklisternas hastigheter ofta är högre än på andra typer av cykelstråk”  

• Gemensamma gång- och cykelbanor som är smalare än 3,5 meter bör breddas till 4 

meter. 

• “Cykellänkar som ingår i cykelvägnätet bör ha ett eget namn eller nummer för att ge 

dem en identitet.” Detta anses ge ökad status och gör cykellänkarna lättare att 

identifiera i olika sammanhang. 

• Vid busshållplatser bör cykeltrafik ledas bakom hållplatsen 

• Cykelsignal kompletteras med detektorer utöver tryckknapp 

• Drift och underhåll utmed cykellänkar prioriteras. ”Detta påverkar såväl 

framkomligheten som säkerheten”. Utöver snöröjning nämns hinder som dålig 

beläggning, ”brunnar som står upp i gatan” och vegetation som tillåts breda ut sig 

över cykelbanan. 

 

Prioriteringen mellan olika åtgärder för cyklister är tydlig:  

“Åtgärderna i cykelnätet är uppdelade i två grupper; åtgärder för ökad säkerhet och 

åtgärder för ökad framkomlighet och komfort. De åtgärder som syftar till att 

påtagligt förbättra trafiksäkerheten för cyklister är viktigare än åtgärder som syftar 

till att förbättra framkomligheten eller komforten.” 32 

 

I slutet av dokumentet Cykelplan för Stockholms Ytterstad konstateras att en fullgod 

infrastruktur även kräver att cyklister erbjuds bra parkeringsmöjligheter nära 

målpunkterna. Kombinationsresor som innebär möjlighet att ta med cykel på tunnelbana, 

bussar och pendeltåg bör underlättas. För att få bättre uppföljning och ökad kunskap bör 

cyklister som cyklar i ytterstaden tillfrågas på liknande sätt som görs i innerstaden. I 

                                       
30 Ibid. s. 7 
31 Ibid. s. 9 
32 Cykelplan för Stockholms ytterstad. s. 9 
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planen för ytterstaden används just undersökningen Att cykla i Stockholms innerstad 

(2004) som en av flera källor.  

 

Även Cykelplan 2006  för Stockholms innerstad använder undersökningen från 2004 som 

en källa för att utforma förslag på åtgärder. I innerstaden beskrivs cykeln ett som 

alternativ till bilen både vad det gäller tid och avstånd. En jämförelse av olika trafikslag och 

möjligheten att nå Stockholms central inom 30 minuter i morgonrusningen (07-08) som 

gjorts av Transek, illustrerar att cykeln är ett alternativ till bilen ifråga om restid. Att 80 % 

av arbetsresorna är kortare än 10 kilometer gör också att cykeln är ett alternativ till bilen. 
33 

 

 
Figur 1. Restider till Stockholms central för olika trafikslag (Källa: Stockholms stad, 
Transek) 
 
Cykelnätet ska liksom i ytterstaden vara ”sammanhängande, enhetligt och överblickbart” 

och i första hand “eftersträvas gena cykelstråk”. 34 Principen från ytterstaden att alla 

huvudgator ska förses med cykelbanor/cykelfält gäller även för innerstaden. Precis som i 

ytterstaden påpekas att drift- och underhåll, inklusive snöröjning är viktigt för både 

framkomlighet, säkerhet och bekvämlighet. Behovet av vägvisning/skyltning, 

                                       
33 Trafikkontoret, Stockholms stad, 2006. Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad s. 2 
34 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad. s. 16 
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parkeringsplatser för cyklar och möjlighet att ta med cykel på t-bana, buss, pendeltåg 

känns också igen från cykelplan för ytterstaden.  

 

Några skillnader i innerstaden är att cyklisterna i större omfattning drabbas av att 

trafiksignalerna är ställda efter bilister ”Hastigheten på de gröna vågorna är anpassade till 

biltrafiken.” 35 Cykelplanen förordar att trafiksignaler måste ta hänsyn till alla typer av 

trafikanter och att automatisk detektering av cyklister ska ske både i blandtrafik och 

cykelbanor. En annan skillnad jämfört med ytterstaden är att cyklister oftare måste oftare 

stanna för rött vid övergångsställen ”Signalregleringar av övergångsställen över 

huvudgator medför ibland att även cyklister på cykelbanor längs huvudgatan måste stanna 

under hela rödtiden trots kanske begränsad gångtrafik i gaturummet”. 36 Någon tydlig 

orsak till detta anges inte, men en trolig orsak är bristen på plats i gaturummet. Det finns 

inte plats att placera väntande gångtrafikanter mellan cykelbanan och körbanan för bilar.  

 
En företeelse som inte är lika vanlig i ytterstaden är enkelriktade gator: ”I innerstaden 

finns åtskilliga enkelriktade gator som tvingar cyklister att ta till synes omotiverade 

omvägar. Ibland struntar cyklisterna i bestämmelserna och cyklar i båda riktningarna.” 37 

På enkelriktade gator ”bör om så är möjligt tillåtas för motriktad cykeltrafik antingen 

genom cykelbana eller genom att ändra den lokala trafikföreskriften” 38 

 

Ett åtgärd för att öka både säkerhet, trygghet och framkomlighet är fler markeringar i 

cykelväg/cykelbana/cykelfält:  

“Cyklister och gående riktar i hög grad sin uppmärksamhet mot marken för att 

upptäcka ojämnheter eller föremål som kan åstadkomma problem. … En ökad 

användning av cykel- och gångsymboler kan medverka till att minska konflikter 

mellan gående och cyklister och därmed förbättra det spända förhållandet mellan 

dessa trafikantkategorier.” 39 

 

Cykelparkeringar är en bristvara i Stockholm: ”Den snabba ökningen av antalet cyklar i 

innerstaden innebär att antalet cykelparkeringsplatser på gatumark bör öka ännu snabbare 

för att inte bristen ska öka ytterligare. Särskilt viktigt är att göra fler cykelparkeringar i 

anslutning till stora knutpunkter för kollektivtrafiken.” 40  År 2008 utkom ett särskilt 

dokument om utformning och lokalisering av cykelparkeringar, Cykelparkering i staden, i 

                                       
35 Ibid. s. 9 
36 Ibid. s. 9 
37 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad s. 8 
38 Ibid. s. 16 
39 Ibid. s. 18 
40 Ibid. s. 21 
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dokumentet konstateras att cyklister parkerar nära målpunkten oavsett om det finns 

cykelparkering eller inte. Vid långtidsparkering vid kollektivtrafikknutpunkter (Stockholms 

centralstation, pendeltågsstationer, bussterminaler, tunnelbanestationer) kan avståndet 

mellan cykelparkering och målpunkt vara i storleksordningen 50-100 meter. 

Cykelparkeringar utanför affärscentra, utbildningscentra (skolor), publika anläggningar och 

vid torg bör ligga närmare, ett avstånd som nämns är 25 meter.  Att lokalisera nya 

cykelparkeringar till rätt plats är inte enkelt:  ”Kravet på väl lokaliserade cykelparkeringar 

kan vara svårt att uppfylla då gaturummet på många platser redan är trångt och man inte 

vill inkräkta på gångstråk och vistelseutrymmen.” 41 

 
Säkra, välbelägna cykelparkeringar kan öka antalet kollektivtrafikresenärer, man hänvisar 

till undersökningar i Danmark och Nederländerna som visar att ”kollektivtrafiken kan öka 

med 5-10 procent om möjligheterna att ta sig till och från stationerna med cykel 

förbättras” 42 I Cykelparkering i staden visas flera goda exempel på säkra, övervakade, 

avgiftsbelagda inomhusparkeringar. Genom att lokalisera verkstad, kiosk, biljettförsäljning 

etc. till cykelparkeringen så ökar både tryggheten och servicenivån. De goda exemplen 

hämtas från: Lund i Sverige, Köpenhamn och Odense i Danmark, Münster i Tyskland och 

Groningen, Utrecht, Amsterdam i Nederländerna. 43 I Stockholm fanns, när denna rapport 

skrevs, inga offentliga inomhusparkeringar. 

 

När det gäller planering konstateras att vid planering av nya stadsdelar och större 

exploateringsområden måste ”cykelfrågorna vara med från början”. Även när tunnelbana, 

spårbana och pendeltåg byggs ut måste behoven för cyklister beaktas, ett exempel är den 

nya citybanan. När denna är klar kommer Karlbergs pendeltågsstation att stängas och 

ersättas av citybanans nya station vid Odenplan. Vid Karlbergs station finns 150 

cykelparkeringar och det är tillåtet föra med sig cykeln på pendeltåget. ”För att inte denna 

funktion ska försvinna för resenärer till norra delarna av innerstaden måste samma 

möjlighet finnas vid Odenplan och helst även vid City.” 44 För att ytterligare underlätta för 

kombinationsresor på pendeltåg ges några förslag på åtgärder 

• Cyklar tillåts på ett tåg i timmen under högtrafik 

• Cyklar tillåts på en vagn i varje tåg 

• Speciella cykelutrymmen ordnas i vissa vagnar 

• Tillåtet att stiga av/stiga på med cykel vid centralstationen 

                                       
41 Trafikkontoret, Stockholms stad, 2008. Cykelparkering i staden s. 4 
42 Ibid. s. 4 
43 Cykelparkering i staden. s. 24-29 
44 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad s. 22 
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2.1.2 Köpenhamn 
Några korta fakta om cykling i Köpenhamn hämtat från kommunens webbplats: 45 

• 8 av 10 invånare i Köpenhamn cyklar 

• 55 % av alla invånare i Köpenhamn cyklar regelbundet till arbetsplatsen/skolan. 

Räknar man även in pendlare som inte bor i Köpenhamn är det 37 % (av alla 

Köpenhamnsbor och pendlare) som regelbundet cyklar till arbetsplatsen/skolan. 

• Genomsnittshastigheten är 16 km/h för cyklister respektive 27 km/h för bilister. 

• Varje gång som cykelbana byggs längs en gata ökar andelen cyklister med  

20 % och andelen bilar minskar med 10 %.  

• 51 % av cyklisterna känner sig trygga i trafiken, av de otrygga så är det 58% som 

känner sig otrygga på grund av biltrafiken. 

 

Vilka målsättningar finns för cykling i Köpenhamn? 

Mätbara mål till år 2015 är att 50 % av invånarna i Köpenhamn och pendlare utifrån ska 

cykla till arbetsplatsen/skolan. Minst 80 % av cyklisterna ska känna sig trygga och antalet 

allvarligt skadade cyklister skall halveras i jämförelse med år 2007. 46 

 

Cykelplanen för Köpenhamn Cykelpolitik 2002-2012 (2002) har kompletterats med en 

utredning som inriktat sig på cykelpendling Pendling på cykel i Københavnsområdet (2008). 

Syftet med utredningen var att ta fram underlag inför framtida investeringsbeslut, man har 

genomfört en “screening af eksisterende strækninger, der anvendes til pendling på cykel 

mellem det centrale København og op til 15 kilometer ud i omegnen. De valgte strækninger 

kaldes cykelpendlerruter.” 47 I utredningen konstaterades att cykelpendlare har andra 

behov än de som cyklar för att få motion eller  för att njuta av omgivningarna. Pendlarna 

prioriterar framkomlighet, komfort, säkerhet och trygghet. Exempel på framkomlighet är 

breda cykelvägar med trafiksignaler vars ”gröna våg” är anpassad för cyklister. Vid 

busshållplatser och parkeringar finns det utrymme för avstigande och passerande cykelväg 

är väl utmärkt. Fotgängare och cyklister är separerade från varandra. Det finns vägvisning 

till och på cykelpendlarrutterna i form av skyltar. Exempel på komfort är jämn beläggning 

på cykelvägarna utan uppstickande brunnslock etc. Underhåll och renhållning är prioriterat 

(glasbitar, småsten, löv) och snöröjning prioriteras lika högt som på bilvägarna. 

Halkbekämpning bör utföras genom saltning istället för sandning. Exempel på trygghet är 

planskilda korsningar mellan cykelvägar och bilvägar, god belysning, cykelvägarnas 

sträckning är överskådliga och går en bit ifrån närliggande byggnader och växtlighet. 48 

                                       
45 Københavns Kommune, 2009. Cykeltal http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/cyklernesby/Cykeltal.aspx 
46 Københavns Kommune, 2009. Målsætning http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/cyklernesby/Maalsaetning.aspx  

 
47 Københavns Kommune, 2008. Pendling på cykel i Københavnsområdet s. 4 
48 Ibid. s. 6 
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I cykelplanen för Köpenhamn framgår att cykling under 1960-talet och 1970-talet behöll en 

stark ställning när det på andra ställen var bilen som kom att dominera. Cyklisterna 

kommer från alla befolkningsgrupper och inkomstgrupper och det är socialt accepterat att 

cykla. Till skillnad från i Stockholm har cykeln varit ett naturligt inslag i trafikmiljön under 

längre tid, en annan skillnad är att man i Köpenhamn årligen genomför en utvärdering av 

satsningar på cyklister ”Cykelregnskabet”. Även om det är en hög andel som redan cyklar i 

Köpenhamn krävs det insatser (ökad trygghet och hastighet) för att behålla dessa och 

locka nya cyklister:  

“Bedre tryghed og muligheden for en høj rejsehastighed på cykel vil kunne medvirke 

til at fastholde de nuværende cyklister og få flere til at cykle. Derfor er det 

nødvendigt med en større og mere synlig indsats for at forbedre tryghed og 

rejsehastighed.” 49 

 

Ett mål i cykeplanen är att öka reshastigheten med 10 % på cykelturer över 5 km, dock 

konstateras att det behöver tas fram underlag för att kunna följa upp målet. Även om 

cyklister i genomsnitt cyklar i 20 km/h är reshastigheten lägre, ”rejsehastighed fra dør til 

dør (hvor der også tages hensyn til forsinkelser) ligger sandsynligvis på omkring 16 km/t.” 

 

Liksom i Stockholm är kombinationsresor (cykel+kollektivtrafik) och cykelparkeringar i 

anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik viktiga. I Köpenhamn är det tillåtet att ta med 

sig cykel på pendeltåg och på Metro (tunnelbana). Övervakade, avgiftsbelagda 

cykelparkeringar under tak finns vid flera knutpunkter och nya planeras. 50  Då planen är 

från år 2002 är det av intresse att veta att det i nuläget (2009) finns över 40 

pendeltågsstationer (S-togstationer) som har som övervakad och avgiftsbelagd 

cykelförvaring, de som cyklar regelbundet kan köpa årskort för 200 danska kronor.  Cykel 

får medtagas på alla pendeltåg och Metro, under rusningstid morgon och kväll får man 

dock inte ta med cykel på Metro. 51 Precis som i Stockholm är det problem att ordna 

tillräckligt med cykelparkeringar på de ställen där cyklister väljer att parkera sin cykel. 

Köpenhamns kommun har i ökande omfattning tillåtit att parkeringsplatser för bilar utanför 

bostäder omvandlas till cykelparkeringar, samma lösning har även använts vid 

huvudbiblioteket. Cykelparkering kräver liksom bilparkering uppföljning och övervakning 

för att fungera. ”Cykler, der er ødelagte eller ikke bliver brugt, fylder unødigt op og giver 

cykling lav status.” 52 Köpenhamns kommun menar att inspiration kan hämtas från bland 

                                       
49 Københavns Kommune, 2002. Cykelpolitik 2002-2012 s. 13 
50 Cykelpolitik 2002-2012. s. 28 
51 Kombinér cykel med tog eller Metro. http://www.trafikken.dk/hovedstaden/trainmetrodoc.asp?page=document&objno=94124  
52 Cykelpolitik 2002-2012 s. 29 
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annat Odense där man strävat efter att ha lediga 

plaster i cykelparkeringarna så att invånare kan 

se att det även finns plats för deras egen cykel. 

 

Ur säkerhetssynpunkt har Köpenhamn, precis 

som Stockholm, infört ”cykelboxar” vid trafikljus. 

Stopplinjen för motorfordon har dragits tillbaka så 

att det finns plats för cyklar att ställa sig längst 

fram vid trafikljusen, där de tydligare syns av 

övriga trafikanter. En skillnad är att man i 

Köpenhamn har ljussignaler för cyklister som ger 

grönt ljus några sekunder före (eller efter) övriga 

trafiken ”Særlige cyklistsignaler giver mulighed 

for at give cyklisterne “førgrønt“. Cyklisterne kan 

også holdes tilbage for at afvikle svingende 

biltrafik.” 53 

 

Den senaste uppföljningen Cykelregnskabet 2008 publicerades i juni 2009, undersökningen 

har genomförts vartannat år sedan 1996. Utöver resvaneundersökning baseras rapporten 

på 1025 telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda köpenhamnsbor. 723 av dessa 

uppfyllde kriterierna för en “københavnsk cyclist”: cykeln är det främsta transportmedlet 

eller används minst en gång i veckan. Det konstateras att Köpenhamn som cykelstad får 

ett gott betyg, 9 på en skala 1 till 10.  

 

När det gäller cykelparkering så var betyget 3 och bredden på cykelvägarna fick en 4 i 

betyg. Att de offentliga cykelparkeringarna ökat från 29500 år 2006 till 34800 år 2008 är 

imponerande siffror men verkar vara långt ifrån tillräckligt. 8000 övergivna cyklar har 

under 2008 omhändertagits av kommunen. Att betyget på cykelvägarnas bredd stadigt 

sjunkit (7,7,6,5,5,5,4) beror troligen på att antalet cyklister ökat, samt att de trehjuliga 

cyklarna (med låda) tagit plats på cykelvägarna: ”den generelle vækst i cykeltrafikken, og 

ikke mindst væksten i antallet af ladcykler, fører til øget trængsel på de københavnske 

cykelstier.” 54 Fenomenet lådcyklar är väl accepterat, 25 % av alla barnfamiljer med två 

barn har en lådcykel. 55 

 

                                       
53 Cykelpolitik 2002-2012 s. 30 
54 Københavns Kommune, 2009. Cykelregnskabet 2008 s. 4 
55 Ibid. s. 14 
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Uppföljning av fastställda mål visar bland annat att cyklisternas hastighet ökat till 16,2 

km/h från 16,0 km/h år 2006 och 15,3 km/h år 2004. För att öka andelen som cyklar till 

arbetet från 37 % år 2008 till 50 % år 2015 krävs det att antalet cyklister ökar med 55000 

utöver de 150000 som redan idag cyklar till arbetet. 

2.1.3 London 
Nedan presenteras korta fakta om cykling i London, som lyfts fram i rapporten Cycling in 

London publicerad 2008. 56 

• 28 % av Londonborna har tillgång till en cykel, i ålderskategorin 16-24 år är siffran 

41 %. 

• 1,6 % av alla resor sker med cykel, i innerstaden är andelen något högre.  

• I Londons innerstad sker 3,7 % av resorna till arbetet med cykel. 

• Män mellan 25-44 år står för 40 % av alla cykelresor. 

• Kring hälften av alla cykelresor är till och från arbetet.  

• 85 % av alla cykelresor är 5 kilometer eller kortare.  

• Sedan 2003 har cyklandet ökat med i snitt 17 % per år 
 
Vilka målsättningar finns för cykling i London? 

I februari 2008 presenterade Londons borgmästare ett program som syftar till att öka 

andelen cykelresor med 400% till år 2025, det skulle innebära att 5% av alla resor sker 

med cykel. För att nå målsättningen satsar man på tre områden: 57 

• Cykeluthyrning i centrala London som riktar sig till både invånare och besökare. Till 

en början var målsättningen att ha 6000 cyklar utplacerade på olika platser med 300 

meters mellanrum. 

• Cykelkorridorer som riktar sig till pendlare: “for commuters to provide high-profile, 

easy to follow cycling streams into central London”.  

• “Bike zones”, inom en radie av 5 kilometer kring Londons olika citycentra ska det 

finnas gator där cykeln prioriteras och bilar får lämna företräde. I dessa zoner ska 

det finnas tydligt uppmärkta nätverk av “cycle-friendly routes, linking schools, 

stations, residential areas and workplaces” 

 

I Londons cykelplan redovisas några orsaker till att Londonbor väljer cykeln genom att 

hänvisa till en undersökning från 2003 som visade att 23 % cyklade på grund av att det är 

för trångt i trafiken för bilen, 19 % cyklar för att det bidrar till bättre hälsa och 11 % väljer 

cykeln eftersom kollektivtrafiken är opålitlig. 58 Liksom i Stockholm och Köpenhamn finns 

målsättningen att skapa ett sammanhängande cykelvägnät, ”Provide cyclists with fast, safe 

                                       
56 Transport for London (TfL),  2008. Cycling in London s. 1 
57 Mayor of London, 2008. Mayor unveils programme to transform cycling and walking in London 
58 Mayor of London, Transport for London (TfL), 2004. The London Cycling Action Plan  s. 7 
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and comfortable conditions on key high demand routes”. 59 Målet är att London Cycle 

Network + (LCN+) i slutet av 2008 ska omfatta 500 kilometer och i slutet av 2010 ska 

omfatta 900 kilometer.  

 

I cykelplanen redovisas ett antal hinder som gör att människor inte väljer att cykla. Att 

cykla är inte lika socialt accepterat som i exempelvis Köpenhamn, det finns för få separata 

cykelvägar och det är ofta konflikt om utrymmet med bilar och bussar: ”cyclists’ top three 

demands are provision of uninterrupted cycle routes, better quality road surfaces and more 

cycle lanes.” 60 Bristen på cykelparkering och möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafik är 

andra hinder som nämns. När det gäller väderförhållanden konstateras att det regnar lika 

ofta och mycket i London som i Köpenhamn; endast 2 % av alla resor i London görs med 

cykel medan motsvarande siffra i Köpenhamn är 18 %. 61 

 

Exempel på åtgärder som kan öka antalet arbetsresor som utförs med cykel är möjlighet 

till cykelparkering vid stationer för kollektivtrafik (kombinationsresor): “25% of 

railcommuters would find it advantageous if cycle parking and access were improved to 

allow them to cycle from home to the station”. 62 Kombinationsresor ses som ett alternativ 

till bilen på längre sträckningar under förutsättning att det finns säkra cykelparkeringar 

(med cykelservice, cykeluthyrning etc) vid knutpunkter för kollektivtrafik, möjlighet att 

medföra cykel på tunnelbana (Tube) och pendeltåg då det inte är rusningstrafik och 

möjlighet till integrerad reseplanering. 63 

 

År 2005 publicerades London Cycling Design Standards, sammanlagt omfattar dokumentet 

över 150 sidor och behandlar alla aspekter av cykling: 

“This document sets out the principles, guidance and standards for designing to 

reduce barriers to cycling, in order to support road safety targets and increased 

levels of cycling in London” 64 

I designguiden finns en beskrivning av vad som utgör en viktig del av cykelvägnätet, 

baserat på användning:  

“Any main road route where cyclists form a significant proportion of the vehicular 

traffic (10% or more during the morning peak, or 500 cyclists per day) can be 

classified as a significant cycle commuter route. These are important routes used by 

experienced adult cyclists. They require removal or reduction of significant hazards 

                                       
59 Ibid. s. 30 
60 Ibid. s. 20 
61 Ibid. s. 20 
62 The London Cycling Action Plan s. 13 
63 Ibid. s. 39 
64 Transport for London (TfL), 2005. London Cycling Design Standards Kapitel 1, s. 11 
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to cyclists, maintenance of priority for cyclists through junctions, and room to enable 

cyclists to get past queuing traffic.” 65 

Siffran 500 cyklister per dygn låter inte så hög, men det är intressant att man utgått från 

antal cyklister för att klassificera betydelsen av olika delar av cykelvägnätet. Beskrivningen 

fordon/dygn är ett väldigt vanligt mått vid klassificering av vägar, men då gäller det bilar 

och tyngre fordon.  

 

Att cykelparkeringar i London ska placeras på ”rätt ställe” känns igen ifrån Stockholms 

riktlinjer för cykelparkeringar, även avståndet 25 meter återkommer: 

“As a general rule, cyclists who cannot find a cycle stand within 25m of their destination 

are likely to ‘fly park’ if their visit will be short.” 66 När det gäller cykelparkering under en 

längre tid kan cykelparkeringen ligga 50 meter ifrån målpunkten, avståndet anses då inte 

lika viktigt som att cykelparkeringen upplevs som säker. 

 

När det gäller val av och utformning av cykelväg (separat cykelbana, målat cykelfält, tillåta 

cykling i bussfil etc.)  konstateras att cyklister förväntar sig att följa den vanliga trafiken 

utan att råka ut för onödiga stopp eller omvägar: 67  

”Cyclists expect to have the same priority as general traffic moving in the same 

direction. Cycle lanes or tracks should not be introduced where they result in 

disbenefits to cyclists such as a loss of priority or time penalties.” 

Kraven på tillgänglighet och genhet gör att det även i London skapas cykelvägar som går 

mot trafiken på enkelriktade gator, ”saves cyclists a detour”. 68  

Då gaturummet i London precis som i de flesta andra städer är begränsat så är en lösning 

att markera cykelfält i bussfilerna. Inställning av trafiksignaler ska anpassas till cyklisternas 

behov och automatisk detektering av cyklister ska införas där det är möjligt. Liksom i 

Köpenhamn förekommer särskilda ljussignaler för cyklister som ger grönt ljus några 

sekunder före övriga trafiken ”An advance pre-signal for cyclists has been used in LB 

Waltham Forest allowing cyclists travelling straight ahead to proceed before left turning 

motorists.” 69 

Ur säkerhetssynpunkt, för att synliggöra cyklister vid trafiksignaler, använder även London 

”cykelboxar”.  

                                       
65 Ibid. Kapitel 1, s. 13 
66 Ibid. Kapitel 8, s. 147 
67 Ibid. Kapitel 4, s. 61 
68 Ibid. Kapitel 4, s. 70 
69 Ibid. Kapitel 5, s. 93 
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2.2 Analys 

En slutsats av genomförd undersökning är att de olika cykelplaner som studerats är relativt 

likartade när det gäller att beskriva vilka mål som måste uppnås för att förbättra 

trafikmiljön för cyklister.  I Londons cykelplan konstateras att det inte finns någon 

”patentlösning” för att öka cyklandet, utan varje stad genomför en kombination av 

åtgärder för att öka cyklandet och bibehålla det på en hög nivå. Exempel på åtgärder som 

nämns är: 70 

• Ta fram en cykelplan som stöds av en hållbar transportstrategi. 

• Skapa sammanhängande och attraktiva cykelvägnät. 

• Tillhandahålla säkra cykelparkeringar. 

• Uppnå en allmän acceptans för cykling. 

• Genomföra synliga projekt som till exempel system för lånecyklar, cykelbroar och väl 

utmärkta cykelleder.  

 

Det som skiljer sig lite åt i Stockholm, Köpenhman och London är hur cyklister som 

trafikslag hanterats historiskt i respektive stad. I Stockholm beskrevs situationen i 

ytterstaden enligt följande: ”I cykelvägnätet finns många cykelbanor, men nätet är varken 

sammanhängande, tydligt, kontinuerligt eller lättorienterat” Om man ersätter ordet cykel 

med bil i citatet skulle innehållet ifrågasättas: Ett bilvägnät som är varken 

sammanhängande, tydligt, kontinuerligt eller lättorienterat? I Köpenhamn har cyklisterna 

under en längre period haft sin naturliga plats i trafikmiljön. Trots att cykling är mer socialt 

accepterat och 55 % av alla invånare i Köpenhamn som arbetar väljer att ta cykeln till 

arbetet så visar den regelbundna uppföljningen, Cykelregenskab, att det finns saker att 

förbättra.. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla den höga status som 

cykling har i Köpenhamn i jämförelse med Stockholm och London. Målet att år 2015 ska 50 

% av invånarna i Köpenhamn och pendlare utifrån cykla till arbetsplatsen/skolan jämfört 

med nuvarande andel på 37 %  är minst sagt ambitiöst i jämförelse med Stockholm och 

London. Stockholm skiljer sig åt genom att det inte verkar finnas några tydliga mål för hur 

mycket cyklandet ska öka. London har ett tydligt mål att andelen cykelresor ska öka med 

400 % till år 2025.  

 

När det gäller tillgänglighet återkommer begrepp som genhet och att cykelnätet ska följa 

huvudgator för trafiken. För  traffic engineering: utformning av cykelbanor, cykelfält, 

skyltning och markeringar i körbanan är det likartade lösningar som presenteras i 

dokumenten för de olika städerna. Anpassning av trafiksignaler för att bättre passa 

cyklisternas rytm och detektorer som känner av när cyklisterna närmar sig trafiksignaler är 
                                       
70 The London Cycling Action Plan s. 23 
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också gemensamt för de olika städerna, liksom att tillåta cykeltrafik i båda riktningarna på 

enkelriktade gator. Ett exempel på skillnader är att i London finns cykelfält markerade i 

bussfilerna på en del platser. 

 

När det gäller transport planning kan konstateras att människor som cyklar till och från 

arbetet är en utpekad målgrupp i samtliga städer och det finns en medvetenhet om att 

cykelpendlare ställer höga krav på trafikmiljön både vad gäller framkomlighet och 

säkerhet. Möjlighet till kombinationsresor (cykel+kollektivtrafik) ses som lika viktigt som 

resor som endast sker med cykel. 

 

- Finns det lösningar som riktar sig särskilt mot denna målgrupp? 

De flesta lösningar kan användas av alla typer av cyklister, exempel på riktade lösningar till 

cykelpendlare är de årskort som kan köpas till övervakade cykelparkeringar vid 

knutpunkter för kollektivtrafik i Köpenhamn. 

 

- Är det någon skillnad mellan Stockholm och övriga städer när det gäller vilken aspekt av 

cykelpendlandet som prioriterats: säkerhet, framkomlighet, parkeringsmöjligheter etc.? 

I Stockholm har åtgärder som leder till ökad säkerhet högre prioritet än åtgärder som leder 

till ökad framkomlighet och tillgänglighet. Att säkerhet generellt har hög prioritet i 

trafikfrågor kan nog varenda politiker, samhällsplanerare och trafikplanerare bekräfta. 

Dock visade genomgången av de olika städernas cykelplaner att framkomlighet och 

tillgänglighet ibland har högre prioritet än säkerhet; om säkerhet skulle vara prioriterat 

skulle lösningen med markerade cykelfält i körbanan inte existera. Tanken att låta 

oskyddade trafikanter i form av gångtrafikanter promenera i markerade gångfält i 

körbanan är helt orimlig, därför finns det separata trottoarer väl avskilda från fordonstrafik. 

Cyklister är också oskyddade trafikanter, skillnaden jämfört med gångtrafikanter är att de 

framför ett fordon och har höga krav på genhet och framkomlighet, därför är markerade 

cykelfält bland övrig fordonstrafik en accepterad lösning. Att tillgänglighet och 

framkomlighet har betydelse visas också av att cykelvägnätet i de tre jämförda städerna 

följer huvudgator för den övriga trafiken istället för att lokaliseras till gator med mindre 

trafik där cyklister kan färdas mer säkert.  

 

Gemensamt för alla tre städernas cykelplaner är att det inte behöver föreligga någon 

konflikt mellan kraven på säkerhet och framkomlighet. I Londons cykelplan konstaterades 

att på andra platser i Europa minskar cykelolyckorna i takt med att andelen cyklister ökar. 

Genom att synliggöra cyklister i trafiken blir andra trafikanter medvetna om cyklisternas 

existens och anpassar sitt eget beteende. Det handlar om att uppnå en kritisk massa:  
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“It seems the more cyclists there are, the lower the risk associated with 

cycling. This relates to the concept of critical quantity: as 

cyclists increase their presence on roads, it becomes safer to cycle.” 71 

 

I cykelplanen för Stockholms innerstad fanns ett liknande konstaterande: 

“Det är också ett känt faktum att olycksrisken minskar när antalet cyklar ökar. 

Samspelet mellan cyklister och bilister underlättas av att bilisten vet att en cyklist 

alltid kan dyka upp.” 72 

  

Vilken aspekt av cykelpendlandet som prioriterades beror på i vilken omfattning som det 

förekommer. I Köpenhamn där man har en väldigt hög andel cykelpendlare har man 

uppnått en viss kvalitet på cykelvägnätet när det gäller säkerhet, framkomlighet och 

löpande underhåll, man har även kommit långt med övervakade cykelparkeringar vid 

knutpunkter för kollektivtrafik. I Köpenhamn riktas insatser mot att öka andelen 

cykelpendlare till en ännu högre nivå och öka upptagningsområdet för cykelpendlare 

genom att skapa nya pendlingsrutter och höja den faktiska reshastigheten.  Även om 

behovet av säkra och ”rätt placerade” cykelparkeringar och möjligheter till 

kombinationsresor är något som framställdes som viktigt i Londons och Stockholms 

cykelplaner, så är ändå den högsta prioriteten att skapa ett sammanhängande cykelvägnät 

av bra kvalitet som gör det möjligt att öka andelen cykelpendlare från idag låga nivåer om 

man jämför med städer som Köpenhamn och Amsterdam. En sak som skiljde Stockholm 

ifrån Köpenhamn och London var målsättningen att öka cykelpendlingen under 

vinterhalvåret 73, väder (snö) och klimat (kallt) i Stockholm gör att antalet cykelpendlare 

och andra typer av cyklister i större utsträckning varierar under året.  

 

För att återknyta till kapitel 1.3 Teoretiskt Ramverk så kan konstateras att samtliga städer 

utgått ifrån att tid och rum hör ihop. Människor har en begränsad tid till förfogande för 

resan mellan bostad och arbete (kapacitetsrestriktion). Genomsnittlig resväg för cyklister 

som deltog i undersökningen i Stockholm år 2004 var 8,8 kilometer . Om man kombinerar 

den siffran med reshastigheten i Köpenhamn år 2008 (16,2 km/h) så skulle genomsnittlig 

restid bli 33 minuter för cyklisterna i Stockholm. Då människors val av färdmedel påverkas 

av både omgivningsstruktur och handlingsutrymme så är det omgivningsstrukturen som är 

lättast att påverka ur samhällsplaneringssynpunkt: Att förmå människor att öka 

tidsåtgången för resan mellan arbetet och bostaden är svårare än att öka reshastigheten, 

tillgängligheten till gena cykelstråk och rätt lokaliserade cykelparkeringar. I London så är 

                                       
71 The London Cycling Action Plan s. 18 
72 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad s. 4 
73 Ibid. s. 20 
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85 % av alla cykelresor kortare än 5 kilometer, dvs cykeln är ett gångbart alternativ till bil 

och kollektivtrafik på kortare sträckor. Ett av Londons mål var att inrätta ”bike zones” inom 

en radie av 5 kilometer från olika city centra. I cykelplanen för Stockholm konstaterades 

att många arbetsresor är kortare än 10 kilometer och i Köpenhamn så har man studerat 

nya cykelpendlingsrutter som sträcker sig upp till 15 kilometer ut från centrum. Synen på 

vilket avstånd som är ”cykelavstånd” varierade alltså mellan de olika städerna och över tid.  

3 Diskussion 
Att utformning av cykelfält, cykelvägar, skyltning, markeringar i marken, cykelparkeringar 

och tekniska lösningar vid trafiksignaler är likartade beror rimligtvis på att politiker och 

trafikplanerare i de olika städerna studerat varandras planer och lösningar. I studien ingick 

tre städer som liknade varandra då antalet invånare överstiger 500 000 och de har både 

spårbunden kollektivtrafik och busslinjer. Att det finns andra sätt att genomföra satsningar 

på cykling är staden Zwolle i Nederländerna ett exempel på. I Zwolle med drygt 100 000 

invånare sker 37 % av alla resor med cykel och man har under lång tid medvetet satsat på 

att separera cyklister från annan fordonstrafik:  

“A great advantage of these segregated structures to cyclists is that the main routes 

contain fewer traffic light crossings; in fact only where bicycle routes cross the most 

frequented car routes. For this reason, the municipality has been working for years 

on transforming these crossings into flyovers or tunnel passages.” 74 

Satsningen har gjort att Zwolle beskrivs lite annorlunda än andra städer - “a city of bicycle 

tunnels” - konceptet “bicycle streets” känns också lite främmande när man har Stockholm 

och andra svenska städer som referenspunkt: 

“We are working on a bicycle-street policy document. We see this as the way of 

taking yet another quality step for cyclists on our main routes. These routes have 

become relatively free of car traffic already, so the bicycle-street story wishes to 

emphasise the preferred position of bicycle traffic on these routes.” 75 

 

Frågan ”Varför cyklar människor till arbetet?” ingick inte i denna undersökning men är 

intressant att ställa sig för att få reda på i vilken mån det är av fri vilja eller under 

påverkan av yttre sociala strukturer som människor väljer att cykla. En undersökning från 

London visade att 23 % cyklar på grund av att det är för trångt i trafiken för bilen och 11 

% väljer cykeln eftersom kollektivtrafiken är opålitlig.76  Att människor väljer att cykla 

istället för att ta bilen (som för med sig ekonomiska kostnader även när den inte används) 

                                       
74 Fietsbeerad, 2006. Continous and integral: The cycling policys of Groningen and other European cycling cities  
s. 42 
75 Ibid. s. 43 
76 Mayor of London, Transport for London (TfL), 2004. The London Cycling Action Plan  s. 7 
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är ett exempel på att kapaciteten i trafiksystemet (inklusive parkeringsplatser) inte räcker 

till under rusningstid. Att både London och Stockholm infört olika former av 

trängselavgifter är ett exempel på styrningsrestriktion för att förmå bilister att välja andra 

transportsätt eller välja att åka till arbetet när det inte råder rusningstrafik.  ”Time-space 

routinisation” i människors liv har lett till att det är högst trängselskatt i Stockholm 

vardagar 07:30-08:29 (20:-) respektive 16:00-17:29 (20:-). 77 

 

Kan man jämföra behoven för cykelpendlare med de behov som bilpendlare har? 

Mitt svar på den frågan är ja. Både cykelpendlare och bilpendlare har självmant valt, eller 

tvingats att välja, att transportera sig till och från arbetsplatsen utan att använda 

kollektivtrafik. Både bilister och cyklister har behov av att förvara sitt fordon under tiden de 

befinner sig på arbetsplatsen. Resan till arbetet mäts i tid snarare än i faktiskt avstånd och 

både cyklister och bilister förväntar sig att den dagliga resan till och från arbetet skall 

genomföras under en tidsperiod som inte varierar allt för mycket mellan de olika dagarna. 

En skillnad är att cyklister (liksom fotgängare) är mer direkt utsatta för väder och vind och 

klassas som oskyddade trafikanter, dessutom krävs det mer fysisk ansträngning för 

cyklister att komma igång efter ett stopp, vid exempelvis trafikljus. Gemensamt för bilister 

och cyklister är att de bryter mot reglerna när utformningen av trafikmiljön inte passar 

deras behov: 

“Att stanna eller minska hastigheten ’onödan’ innebär för en cyklist att man sedan 

måste förbruka ny energi för att återgå till den önskade hastigheten. Eftersom 

trafiksystemet i första hand är utformat för bilisterna uppfattar många cyklister en 

del stopp och omvägar som ’onödiga’. Följden blir regelöverträdelser i form av 

körning mot rött ljus, mot enkelriktning och på gångytor. Motsvarande företeelser 

hos bilisterna är t.ex för höga hastigheter och överträdelser av 

parkeringsbestämmelserna.” 78 

 

I Trafikplanering i den hållbara staden konstateras att det finns både likheter och olikheter 

mellan cyklister och fotgängare. Den likhet som jag tycker är viktig är kravet på genhet 

“cyklande och gående har mycket stora krav på genhet och korta avstånd”. 79 I övrigt 

anser jag att cyklister mer är att likna vid bilister, då de framför fordon vars hastighet ofta 

är avsevärt store än den hastighet som gångtrafikanter håller. Denna skillnad i hastighet 

gör att “cyklande har helt andra krav på kontinuitet och färdvisning än den gående”, att 

                                       
77 Transportstyrelsen, Tider och belopp för trängselskatt.  http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/Tiderbelopp/  
78 Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad s. 13 
79 Hydén C (red.), 2008. Trafiken i den hållbara staden  s. 213 
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tvingas sakta ned för att sedan åter komma upp önskad färdhastighet är mer ansträngande 

för cyklister än för gående. 80 

Efter att ha genomfört denna studie har jag delvis ändrat uppfattning, numera anser jag 

att det är mer viktigt att separera gående och cyklister ifrån varandra (för bådas skull) än 

att separera cyklister från annan fordonstrafik.  

 

En erfarenhet av att genomföra undersökningen var att upptäcka att trots att jag klassar 

mig själv som van trafikant både som gångare, cyklist, bilist och passagerare så kan 

trafikplaneringens värld ses som en egen diskurs delvis skild ifrån användarna (vi 

trafikanter). Innebörden av begrepp som rödtid, anmälan via detektor för att få grönt ljus 

kändes visserligen igen, men begreppen i sig var ändå helt främmande. 

 

En annan erfarenhet var att vad som ska klassas som en cykel varierar mellan de olika 

städerna. Detta gäller både lagstiftning och vad som är socialt accepterat i de olika 

städerna. Utvecklingen i Köpenhamn med lådcyklar kan ses som naturlig om man ser det 

ur perspektivet att cykeln ska ersätta bilen inte bara vid arbetsresor utan även resor som 

utgår ifrån hushållets behov (matinköp, fritidsaktiviteter). När jag, som lever i 

enpersonshushåll, cyklar drygt 2 kilometer till Willys för att handla får inköpen plats i en 

ryggsäck, men om en förälder ska handla mat till en flerbarnsfamilj är det fråga om flera 

stora kassar som inte låter sig transporteras på en vanlig cykel. 

  

                                       
80 Ibid. s. 213 
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4 Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att studera hur några olika städer underlättar 

resandet för de som regelbundet cyklar till och från arbetsplatsen: cykelpendlare. Metod 

som använts är jämförande dokumentstudie av satsningar på cykelpendlare i Stockholm, 

Köpenhamn och London. Undersökningen baseras på följande frågeställningar: 

- Är människor som cyklar till och från arbetet en utpekad målgrupp?  

- Finns det lösningar som riktar sig särskilt mot denna målgrupp? 

- Är det någon skillnad mellan Stockholm och övriga städer när det gäller vilken aspekt av 

cykelpendlandet som prioriteras: säkerhet, framkomlighet, parkeringsmöjligheter etc.? 

Fokus har legat på aspekterna framkomlighet och trygghet för cyklisten och cykeln, inte på 

trafiksäkerhet, dåliga hälsoaspekter som luftföroreningar eller goda hälsoaspekter som 

förbättrad kondition. 

 

Resultatet visar att människor som cyklar till och från arbetet är en utpekad målgrupp i 

samtliga städer och det finns en medvetenhet om att cykelpendlare ställer höga krav på 

trafikmiljön både vad gäller framkomlighet och säkerhet. De flesta lösningar kommer alla 

typer av cyklister tillgodo, inte bara cykelpendlare. I Stockholm har åtgärder som leder till 

ökad säkerhet högre prioritet än åtgärder som leder till ökad framkomlighet och 

tillgänglighet. Att tillgänglighet och framkomlighet har betydelse visas av att cykelvägnätet 

i de tre jämförda städerna följer huvudgator för den övriga trafiken istället för att 

lokaliseras till gator med mindre trafik där cyklister kan färdas mer säkert.  

 

Gemensamt för alla tre städernas cykelplaner är att det inte behöver föreligga någon 

konflikt mellan kraven på säkerhet och framkomlighet. Genom att synliggöra cyklister i 

trafiken blir andra trafikanter medvetna om cyklisternas existens och anpassar sitt eget 

beteende, det handlar om att uppnå en kritisk massa. Köpenhamns mål att öka antalet 

cyklister, öka reshastigheten och minska antalet allvarligt skadade står alltså inte i konflikt 

med varandra. 

 

I Köpenhamn med väldigt hög andel cykelpendlare har man uppnått en viss kvalitet på 

cykelvägnätet när det gäller säkerhet, framkomlighet och löpande underhåll, man har även 

kommit långt med övervakade cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafik. Insatser 

riktas mot att öka andelen cykelpendlare till en ännu högre nivå, öka upptagningsområdet 

och höja den faktiska reshastigheten.  Även om behovet av säkra och ”rätt placerade” 

cykelparkeringar och möjligheter till kombinationsresor är något som framställs som viktigt 

i Londons och Stockholms cykelplaner, så är den högsta prioriteten att skapa ett 
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sammanhängande cykelvägnät av bra kvalitet som gör det möjligt att öka andelen 

cykelpendlare från idag låga nivåer om man jämför med städer som Köpenhamn och 

Amsterdam. 
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