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1. INLEDNING 

Uppsala är en stad som är känd på många håll i världen för sin forskning och sitt sammarbete 

med andra universitet. Universitetet har ett internationellt studentutbyte med 500 universitet i 

50 olika länder och varje år kommer 1700 utbytesstudenter till Uppsala för att studera på 

universitetet och totalt studerar det omkring 40 000 studenter på de 9 olika fakulteterna på allt 

mellan grundnivå upp till forskarnivå.
1
 Alla dessa studenter rör sig mellan sina bostäder till de 

olika fakulteterna varje dag på stadens gator och de flesta studenterna bor i studentbostäder 

som ligger utspridda i staden och vissa bor nära sina resmål och andra bor långt bort. Oavsett 

hur studenten bor och vart de ska färdas, så brukar fortskaffningsmedlet som används av 

studenten oftast vara en cykel.  

Cykeln är ett färdmedel som funnits med sedan år 1817 då den uppfanns och på grund av 

brist på spannmål till hästar på den tiden så började cykeln få mer uppmärksamet från 

allmänheten. Det medfördes dock en del problem i framkomligheten för cykeln eftersom det 

fanns djupa fåror av hästfordonen och det var inget bra underlag för cyklisten. Att cykla på 

trottoaren var lättare, men på grund av hastigheterna som cyklisten kunde komma upp i så 

medförde det en säkerhetsrisk eftersom städerna var inte utformade för det nya fordonet.
2
 I 

dag har städer utformats och blivit mer lämpade för cykeln, i alla fall till en viss grad. I 

Uppsala i dagsläget så finns det cyklar och cyklister i princip överallt och staden har blivit en 

så kallad cykelstad
3
.  

Med tanke på alla studenter som cyklar i Uppsala och med en tillbakablick på cykelns 

härkomst så kan det vara intressant att se hur säkerheten för cyklister har utvecklats under 

åren och hur det ser ut för cyklisterna idag. I denna uppsats så kommer cykelsäkerheten för 

studenter att undersökas och bidra med hur det ser ut idag på de vägar där cykeln kan ta sig 

fram. Uppsatsen kommer även att bistå som ett underlag till Kåren för Uppsala universitet 

eftersom Kåren har under en längre tid lagt märke till vissa problem för studenter som cyklar 

och har via olika rapporter under tidigare år försökt få kommunen att uppmärksamma dessa 

problem och denna uppsats blir som en fortsättning på deras undersökning.
 4

  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur säkerheten för cyklister är i Uppsala stad och 

hur det är att färdas på cykel dagligen mellan deras bostadsområden och olika institutioner. 

Eftersom Uppsala studentkår har uppmärksammat olika problem i cykelsäkerheten en längre 

tid och uppmanat Uppsala kommun att de också borde uppmärksamma dessa problem, så 

kommer denna uppsats att främst handla om hur cykelsäkerheten ser ut idag och om 

kommunen har några planer på att förändra den i framtiden. Följande frågeställning för 

undersökningen är: 

 

 Hur ser cykelsäkerheten ut för studenter i Uppsala på vägarna mellan deras 

bostadsområden och institutionerna? 

                                                      
1
 Uppsala universitets hemsida, http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/  

2
 Karl Drais, http://www.karl-drais.de/se_biografi%20Karl_Drais.pdf  

3
 UNT, http://www.unt.se/inc/print/sa-blir-uppsala-en-riktig-cykelstad-1819090-default.aspx  

4
 Rapport från Kåren för Uppsala universitet 

http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/
http://www.karl-drais.de/se_biografi%20Karl_Drais.pdf
http://www.unt.se/inc/print/sa-blir-uppsala-en-riktig-cykelstad-1819090-default.aspx
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 Uppmärksammar kommunen dagens utformning av cykelvägarna och arbetar de för 

att förändra den? 

 Vilka fler faktorer än samhällsplaneringen påverkar cykelsäkerheten? 

 

1.2 Begreppsförklaring 

Studentområdena: De valda områdena för undersökningen. De innehåller studentbostäderna 

och vissa av institutionerna.  

De valda vägarna: Vissa utvalda vägar mellan de olika studentområdena och 

institutionerna där många studenter väljer att färdas på. 

Cykelmyror: Markeringar på gång- och cykelbanor som separera fotgängare och cyklister.  

 

1.3 Metod 

I början av arbetet så letades lämpliga källor upp för undersökningen och det första steget var 

att ta kontakt med Magnus Olofsson som arbetar på Kåren till Uppsala universitet. Eftersom 

de har gjort en del gamla rapporter angående cykelsäkerheten för studenter, och den senaste 

rapporten var från år 2010, så var det en bra start för att söka upp lämpliga källor. Det var 

också han som uppmanade elever på kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet att 

skriva en uppsats i ämnet angående cykelsäkerheten för studenter. Kårens gamla rapport 

kommer bli en form av bakgrundhistoria till denna undersökning och ge en tillbakablick på 

cykelsäkerheten och hur den har uppmärksammats under de senaste åren. Rapporten är en 

form av tidigare forskning och kommer vara grunden till undersökningen. De två främsta 

källorna för undersökningen är Uppsala kommuns nya handlingsplan för just cykeltrafiken 

och Uppsalakårens gamla undersökning från år 2010. Handlingsplanen skickades från 

Magnus till mig som ett tips på material för undersökningen och han påpekade att Uppsala 

kommun höll på och framställa denna handlingsplan under undersökningens gång. Uppsala 

kommun gjorde en insamling på vad allmänheten tyckte om cykeltrafiken, både positivt och 

negativt, och sedan utformat en handlingsplan utefter dessa påpekanden på vad som borde 

göras om och vad som fungerar. Den mest väsentliga informationen för arbetet har tagits ut 

från handlingsplanen och sammanställts i denna undersökning. Även viss statistik från 

Akademiska sjukhuset i Uppsala angående cykelolyckor från år 2011 kommer att presenteras 

i undersökningen och det är till för att ge en bild av hur olyckorna ser ut och vilka som är de 

främsta anledningarna till olyckorna. Denna statistik fick jag ifrån Tove Västibacken och 

Daniel Fritz på Uppsala kommun som hade vidarebefordrat den från Akademiska sjukhusets 

olycksstatistik. Vilka Daniel och Tove är kommer presenteras längre fram i metoddelen.  

Information angående trafikregler för olika trafikanter, bland annat cyklister, togs från 

Transportstyrelsens hemsida. Eftersom jag valde att göra observationer på vissa utav 

cykelbanorna i Uppsala så studerades dessa trafikregler och tillämpades under 

observationerna, och det bidrog till en ökad uppmärksamhet på vad som kan vara en 

säkerhetsrisk i cykeltrafiken och ökar chansen till att finna båda positiva och negativa 

egenskaper i cykelsäkerheten. Observationerna gjordes på de utvalda vägarna som ligger 

mellan de olika bostadsområdena och institutionerna och vilka vägar de är kommer att 

presenteras senare i undersökningen, dock så är det inte samma vägar som är med i kårens 

rapport från 2010. Innan observationerna gjordes så hade kommunens handlinsplan även 
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studerats utöver trafikreglerna från Transportstyrelsen. Observationerna kommer innehålla en 

del olika undersökningar och uppmärksamma flera olika aspekter. De som kommer tas upp är 

hur underlaget på vägarna ser ut, om de är i gott skick och vilken typ av underlag det är, hur 

rörelseflödet ser ut samt belysning, gatans bredd, olika risker så som kollisionsrisker, vädrets 

påverkan och vilka trafikanter som får ta sig fram på vägen. Rörelseflödet är till för att se hur 

cyklister och andra trafikslag tar sig fram på de observerade cykelbanorna.  

Undersökningen riktas främst åt cyklisterna, men de andra trafikslagen räknas med på 

grund av att de rör sig på samma vägar. Vädrets påverkan tas med för att avgöra om den har 

en effekt på cykelsäkerheten för att vägarnas framkomlighet kan ändras beroende på vilken 

form av väder det är och underlaget kan bli svårare att färdas på, samt så kan sikten ändras i 

olika väderförhållanden. Varje väg fick två observationer vardera, en som skedde under 

dagsljus och en som var senare på kvällen när solen hade gått ner. Dessa två observationer 

gjordes av mig själv via cykel. Observationen kan liknas en Icke-deltagande observation
5
 men 

med visst inslag från en Deltagande observation
6
. I en icke-deltagande observation så 

studeras miljön utan att integrera i den och observatören befinner sig i närheten av miljön och 

gör bedömningar utefter vad andra människor i miljön gör. I den deltagande observationen så 

är observatören med i miljön och integrerar och blir en del av gruppen eller samhället som 

den studerar. Detta brukar vanligtvis ske under en längre period, men så var inte fallet denna 

gång utan det skedde endast under en kort period.  

Dessa två observationer är till för att se hur vägarna ser ut på dagtid och nattetid och 

anledningen till att det var två olika observationer var för att i dagsljus syns vägarna bättre 

och är lättare att bedöma och i mörker så syns belysningens utformning och hur den lyser upp 

vägarna. Det ger en allmän bild av hur underlaget ser ut samt gatans bredd, potentiella risker, 

vilka som får färdas på cykelbanorna och även för att se om vädret har någon påverkan. Via 

den deltagande formen av observation så gav det mig ett intryck till hur det är att färdas på de 

utvalda cykelbanorna, men lägg märke till att alla undersökningsaspekter inte var med i denna 

observation. Fler observationer gjordes senare på cykelbanorna, fast denna gång under icke-

deltagande form av observationer och då var observationerna mer riktad till andra cyklister 

och diverse trafikanter. Alla de tidigare nämnda aspekterna har då undersökts, det vill säga 

även rörelseflödet och det skedde också via mig på olika områden längst vägarna. Alla 

undersökningsaspekter togs med igen för att tillämpa på människorna som blir undersökta och 

se vilka typer av problem som kan förekomma. Denna gång var observationerna stillastående, 

och jag valde ut några platser på vägarna som jag ansåg lämpliga och ställde mig där i några 

minuter. Dessa observationer skedde utan att folk visste om det och jag uppmärksammade hur 

trafiken rörde sig och observerade vilka hinder eller fördelar cyklisterna hade.   

Eftersom vintern kom och snö hamnade på marken under arbetets gång så kunde jag även 

observera vägarna under vinterförhållanden och det gjordes på samma vägar som tidigare 

undersökts. Valet av vägar innefattade inte alla potentiella vägar som går att cykla på mellan 

de olika studentområdena, utan de utvalda vägarna är de som anses vara den huvudsakliga 

färdvägen till och från studentområdena, där de färdas mycket folk och som troligtvis är den 

mest logiska vägen att nå sin destination på. Med den logiska vägen menas med att den är lätt 

                                                      
5
 Alan Bryman, s. 266 

6
 Ibid. s. 266 
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att hitta och troligen är den snabbaste geografiska vägen mellan bostadsområdena och 

institutionerna. Det i sig behöver inte betyda att studenter föredrar dessa vägar och att 

majoriteten av studenterna färdas på dem. Det är endast efter mina egna bedömningar som 

dessa vägar valdes och det kan finnas fler vägar som behöver undersökas, men jag fick 

avgränsa mig till endast ett fåtal vägar på grund av storleken på undersökningen. En del av 

vägarna observerades för att förbinda cykelbanorna till ett vägnät och få med flera delar av 

bostadsområdena och fler potentiella färdvägar. De olika valda områdena som är med i 

studien kommer presenteras senare i uppsatsen och illustreras med hjälp av kartbilder där 

vägarna är utmarkerade. Kartorna är tagna från Eniros hemsida och sedan blivit bearbetade av 

mig och Eniro har godkänt användandet och bearbetning av kartorna.
7
  

Ett möte bokades in i början av december 2012 med Tove Västibacken och Daniel Fritz 

som är trafikplanerare på Gatu- och samhällsmiljönämnden på Uppsala kommun. Tove är mer 

inriktad mot cykelsäkerhet och Daniel är mer inriktad på planering av cykelvägar, och båda 

två har varit med i arbetet med handlingsplanen som nämndes tidigare. Mötet var personligt 

och skedde med båda närvarande samtidigt på kommunkontoret och samtalen spelades in med 

inspelningsfunktionen på min mobiltelefon vilket både Tove och Daniel gick med på. Vi hade 

i förväg bestämt att mötet högst skulle ta en timme då både Tove och Daniel hade andra 

möten att gå på och då skulle transkribering av det inspelade materialet inte ta allt för lång tid 

att genomföra. Mötet kan liknas en Semistrukturerad intervju
8
 och den utgörs av en del 

förberedda frågor och som inte behöver ställas i någon särskild ordningsföljd. Ytterliggare 

frågor kan ställas under intervjutillfället utifrån viktiga svar från respondenten. Frågorna är 

oftast allmänt formulerade och endast några övergripande frågeställningar hade förberetts och 

följfrågor ställdes vid behov av mer djupgående information.
9
 Frågorna som ställdes av mig 

var inriktade på deras egna uppfattningar om cykelsäkerheten och hur cykelvägnätet är 

utformat i Uppsala, samt hur de arbetade med handlingsplanen och hur de såg på framtiden 

med olika lösningar på problem som finns idag.  

Eftersom jag själv har ansett att cykelvägarna i Uppsala och framkomligheten har en del 

problem så kan denna undersökning verka subjektiv och riktad. Det finns problem i 

cykelsäkerheten och framkomligheten, och det kommer framgå via kårens rapport senare i 

texten. Dock så har jag gjort mitt bästa för att verka neutral i undersökningen och ta in 

information innan jag gjorde observationerna och sedan se utformingen av cykelvägarna på 

ett nytt sätt. Intervjufrågorna har varit så öppna som möjligt för att låta respondenterna svara 

fritt och inte få svar som verkar riktade mot mitt egna synsätt. Undersökningen ska hjälpa mig 

att se om mina egna tankar angående problemen verkligen stämmer.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer röra säkerheten i trafiken för cyklister och målet är att främst undersöka 

studenter och deras färdmönster. Studenter har dock inte ensamrätt till de vägar som blivit 

undersökta och med tanke på att det är allmän väg så kommer undersökningen inofficiellt 

också röra resterande befolkning i Uppsala. Det är i sin tur positivt för då visar 

                                                      
7
 Eniro 

8
 Alan Bryman, s. 654 

9
 Ibid. s. 206 och 654 
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undersökningen en mer riktig bild av hur vägarna används av invånarna, samt att filtrera bort 

alla andra helt och hållet utom studenterna är otroligt svårt och egentligen meningslöst och det 

skulle bara ge en skev bild av dagsläget på cykelbanorna, samt diverse statistik i 

undersökningen kan visa fel då det är svårt att avgöra endast via observation vilka av alla som 

är studenter av dem som rör sig på vägarna. Biltrafiken kommer vara med i undersökningen 

till en viss mån eftersom de valda vägarna integrerar med biltrafik på en del sträckor, men inte 

alla sträckor, och biltrafiken kommer vara med i beräkningen på de vägar där bil och cykel 

integrerar och samverkar i trafiken. Undersökningen rör i första hand endast cyklisternas 

säkerhet, i vissa fall av säkerhetaspekterna så kan det röra flera parter, det vill säga även 

bilister och fotgängare. Fotgängare kommer också vara med i en viss mån i undersökningen 

för de är precis som bilisterna och är med och integrerar och samvekar med cyklisterna på 

vissa sträckor. Alla vägar som studenter troligtvis färdas på kunde inte undersökas då det är 

ett väldigt omfattande cykelvägnät. De vägar som valdes gjordes efter egna bedömningar och 

de bildar tillsammans ett cykelvägnät som innehåller bostadsområden för studenter och 

institutionerna. Några av vägarna leder ner mot centrum men undersökningen fortsätter inte in 

i centrumområdet för vägarna ändrar sig markant då och det är en helt annan form av 

bebyggelse och på dessa områden rör sig alla stadens invånare, inte bara studenter, och en 

undersökning där skulle bli alldeles för omfattande och komplex för denna undersökning. 

Studentbostadsområdena öster om fyrisån, så som Kantorsgatan och Väktargatan, kommer 

inte vara med i undersökningen av samma anledning som centrumområdet. 

 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Trafikvett, lagar och regler 

Att cykla är inte så enkelt som att bara hoppa upp på cykeln och cykla iväg, även om det är 

den uppfattningen de flesta har. Det finns lagar som styr och bestämmer vad en cykel och 

cyklist måste ha för att färdas i trafiken. Enligt lagen så ska en cykel alltid ha bromsar och 

ringklocka, vid mörker ska även en gul eller vit framlykta vara monterad på cykeln, samt en 

baklykta med rött ljus och reflexer med samma färg både bak och fram, och på sidorna ska 

reflexerna vara orangea. Om trafikplaneringen inte hänvisar till något speciellt körfält så ska 

cyklisten färdas på höger sida av körbanan, helst på cykelbana om det finns tillgängligt.
10

 

Fotgängare ska färdas på vänster sida om inget annat nämns och de ska korsa bilvägar där 

övergångsställen finns, och är det obevakat så har biltrafiken vänjningsplikt.
11

 Det samma 

gäller för cyklister om de hoppar av cykeln och leder den över övergångsstället för då räknas 

de som fotgängare, men mm de fortfarande cyklar och korsar vägen så ska de helst göra det 

på cykelöverfarter. Väjningsplikt för cyklisten gäller, men den är inte strikt på 

cykelöverfarter, och cyklar de över övergångsställen så har de väjningsplikt för både bilister 

och fotgängare. Färdas cyklisten på en gågata så har de väjningsplikt för fotgängare och max 

                                                      
10

 Transportstyrelsen, Hämtad från: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag/fordon/fordonsregler/cykel/  
11

 Ibid. Hämtad från: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-

rullskridskor/Gaende/  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag/fordon/fordonsregler/cykel/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Gaende/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Gaende/
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hastigheten är gångfart. Är det en cykelbana ska cyklisten hålla sig till höger och göra 

omkörningar till vänster. Vid vänstersvängar ska cyklisten signalera i tid och gärna göra en 

stor sväng vid mycket trafik, Transportstyrelsen skriver: 

 

Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är 

fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.
12

 

 

Att bryta mot lagar kan ge böter, och om cyklisten saknar bromsar, ringklocka, lysen eller 

reflexer så ges böter ut. Även att cykla på fel sida vägen, inte stanna för stoppskyltar eller 

rödljus och köra mot enkelriktat kan ge böter, däremot det sistnämnda kan komma att ändras i 

framtiden då cyklar ska få tillåtelse att cykla mot enkelriktat och biltrafiken ska då ha 

väjningsplikt
13

. För att minimera risken till böter så kan cyklisten följa några regler.  

 

 Lämna företräde när cyklisten byter från cykelbana till bilväg 

 Det är förbjudet att cykla på trottoaren om inget annat nämns 

 Signalera vid svängar och filbyten 

 Håll en lagom hastighet 

 Använd ringklockan för att uppmärksamma och undvika missuppfattningar 

 Cykla inte när du är påverkad av alkohol eller droger 

 

Att följa dessa punkter ökar också cyklistens egna och andras säkerhet när de samsas på 

vägarna.
14

 

 

2.2 Trafiksäkerhetsrapporten från Kåren 2010 

Tidigare undersökningar har gjorts angående cykelsäkerheten, och år 2001 tog Uppsala 

studentkår fram ett underlag för cyklisters säkerhet ur ett studentperspektiv. Den frågan togs 

upp igen av kåren år 2007 där eventuella framtida satsningar för cykeltrafiken kunde 

utvecklas ifrån och många olika cykelproblem nämndes i den rapporten, och tanken var att 

rapporten skulle få uppmärksamhet på politiskt håll och skapa diskussion. Den senaste 

rapporten från kåren kom ut år 2010 och den visar att den inte har fått så stor uppmärksamhet 

och inga nämnvärda satsningar har gjorts från kommunen på att förändra cykelsäkerheten. 

Den senaste rapporten från 2010 uppdaterar rapporten från 2007 med liknande underlag samt 

även kollektivtrafikens utbreddning och funktionalitet.
15

 Resultaten från rapporten visar att 

vissa korsningar har förbättrats och att ytterligare cykelvägar har anlagts på vissa gator, fler 

cykelställ har byggts, gamla och övergivna cyklar rensas bort och information angående 

Uppsala kommuns cykelkarta har uppdaterats. Trots att det finns förbättringar så finns det 

även negativa aspekter, mänligen det allmänna intrycket från studenterna som var med i 

undersökningen hade några synpunkter på vad de ansåg vara problem. Underhåll och 

kontinuitet fanns det ett stort missnöje över till exempel grus, vägarbeten och fordon som står 
                                                      
12

 Transportstyrelsen, Hämtad från: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Cyklist-

mopedist-motorcyklist/Trafikregler/  
13

 Vi Bilägare 
14

 Cycling in Uppsala, a popular activity 
15

 Rapport, Uppsala studentkår, s. 3 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/
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på cykelbanan gör det jobbigt att ta sig fram och särskilt jobbigt och även riskfyllt är på leder 

där tung trafik som rör sig snabbt färdas bredvid cyklisten, och det är också svårt att undvika 

att bli utsatt av diverse underlag, hinder och trafik på cykelbanorna.
16

  

Rapporten nämner några farliga överfarter och korsningar samt vad som kan förbättras 

där och två av dem är Carolinakorsningen och Dag Hammarskjölds väg. Carolinakorsningen 

har ansetts farlig av studenter i rapporten från 2007 och även rapporten från 2010. Rapporten 

ger förslag på att bredda gång- och cykelvägen eller att göra en separat gångväg och cykelväg 

som ligger i slutet av Botaniska trädgården mot Dag Hammarskjölds väg. Att göra om 

cykelbanan mot centrum till en dubbelriktad gång- och cykelväg är ingen bra lösning, det 

skapar trafikproblem då bilister oftast tittar åt vänster i den situationen och cyklister skulle 

kunna komma från höger och det blir då en negativ effekt på säkerheten i korsningen. Dag 

Hammarskjölds väg anses vara farlig vid överfarter och korsningar samt att den är hårt 

trafikerad. De korsningar och överfarter som ansågs farliga av studenter fanns kvar när 

rapporten från 2010 skrevs, en av korsningarna är mellan Sjukhusvägen och Dag 

Hammarskjölds väg. Den ger komplikationer för de som ska ta sig över och det finns ingen 

kännedom om ombyggnation på denna plats.
17

 

Rapporten visar också på att vissa cykelvägar behöver kompletteras, däremot inte alla, för 

i vissa fall behöver vägarna bara ha bättre skyltning, markering och underhåll. En gata som 

behöver kompletteras är Carolinabacken/Drottninggatan, där en cykelbana behövs som löper 

längst med gatan men vägen är för trång för det. När det kommer till den allmänna beläggning 

längst cykelbanorna så har den blivit bättre sedan 2007, men det finns fortfarande vissa gator 

som inte röjs för grus och att vägarbeten kan hindra framkomligheten. Dag Hammarskjöld är 

en väg med dålig grusröjning på en del ställen och det är något som studenterna har påpekat. 

Studenterna i undersökningen varierade i sina synpunkter på underhållet där vissa studenter 

hade inga synpunkter alls samtidigt som andra elever hade massvis med synpunkter på 

cykelbanorna. Belysningen anses bra på de flesta vägar, förutom skogsnära partier, och ett 

exempel som är i behov av bättre belysning är mellan Ekonomikum och Engelska parken. 

Oftast är det underhållet av belysningen som är problemet och inte belysningen i sig. Plogning 

hade studenterna en delad åsikt om, vissa ansåg att den var väldigt bra och andra tyckte den 

kunde förbättras.
18

 

Undersökningen gjordes på ett femtiotal personer via enkäter år 2010. De tidigare nämnda 

aspekter, så som underhåll, belysning, komplettering, farliga överfarter med mera var det som 

påpekades mest. Slutsatsen som drogs i rapporten var att, precis som i rapporterna från 2001 

och 2007, det fanns en del problem på vissa geografiska områden. De skriver i de avslutande 

kommentarerna: 

Precis som vid undersökningarna från 2001 och 2007 så kan man dra slutsatsen att vissa 

geografiska områden upplevs som mer problematiska än andra. Samtidigt kan man se det som 

att det faktiskt finns ett missnöje i samband med de flesta områden där studenterna rör sig. I 
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stort sett rör det sig om vägen mellan bostaden och institutionen, och i synnerhet de stora 

cykelstråken mellan studentbostadsområden och campusområden.
19

 

Det visar tydligt att studenterna anser att det finns problem på dessa vägar som de 

mestadels rör sig på. Vissa områden har visserligen blivit bättre sedan 2007 med tillämpning 

av lösningar och förbättringar, men kårens rapport uppmanar fortfarande ett fortsatt arbete i 

denna fråga. Kåren anser att det finns ett starkt behov av en mer samordnad insats från 

relevanta aktörer och dessa ska ta itu med cykelsäkerheten. Kåren vill att studenter ska kunna 

färdas fritt i staden, visserligen måste de ha ett visst ansvar, men tanken är att de inte ska 

behöva riskera sitt liv för att cykla till sitt mål. Färden ska inte heller ta allt för mycket tid från 

studenten och inte heller ge någon stor belastning på de ekonomiska resurserna när det 

kommer till alternativa färdmedel, så som buss.
20

 

 

 

3. KOMMUNENS PLANERING FÖR DET NYA CYKELVÄGNÄTET 

 

3.1 Nulägesbeskrivning av cykeltrafiken i Uppsala 

Uppsala kommun har gjort en nulägesbeskrivning på cykelvägarna i Uppsala och den visar 

hur det ser ut i dag med cykelbanorna och denna har kompletterats med en inventering av 

samtliga cykelvägar i Uppsala tätort som ingår i ett huvudcykelnätverk som föreslagits.
 21

 

Denna inventering används som underlag för åtgärdsförslag som presenteras i deras 

handlingsplan, men mer närmare beskrivning av handlingsplanen kommer senare i detta 

avsnitt. Nulägesbeskrivningen visar att Uppsala har ett relativt väl utbyggt cykelvägnät och 

totalt är det cirka 36 mil cykelväg, varav 33 mil är separerade cykelbanor. Denna mätning 

grundas på cykelväg som kommunen förvaltar och kommunens exploateringar och 

investeringar får cykelvägnätet att öka kontinuerligt.  

Nulägesbeskrivningen nämner också att det föreslås två varianter av cykelvägnät, ett 

huvudcykelvägnät och ett övrigt cykelvägnät, dock finns det ingen uppdelning av dem i 

dagsläget. Huvudcykelvägnätet ska ha högre prioritet gällande drift och underhåll, beläggning 

och vägvisning.
22

 Huvudcykelvägnätet har även en högre prioritet än bilvägarna och under 

kategorin drift och underhåll finns snöröjning, sandupptagning och halkbekämpning. Inom 

dessa kategorier finns det en uppdelning av cykelvägnätet men den är gammal och behöver 

arbetas om, och förslag på hur den kan se ut i framtiden finns i handlingsplanen och där finns 

olika kriterier för huvudcykelnätet och det övriga cykelnätet.
23

  

Huvudcykelnätet ska snöröjas vid max 5 cm snödjup med en insatstid på fyra timmar och 

sandupptagningen ska utföras inom tre veckor efter startdatumet. Det övriga cykelnätet har 

inte samma mått, där gäller 7 cm vid snöröjning med en insatstid på åtta timmar och 

sandupptagningen ska utföras inom fyra veckor från startdatumet. Beläggningen på 

cykelvägarna ses över vid behov och har ingen egentligt standard när det kommer till 

underhåll. Synpunkter och förslag kan ges till Uppsala kommun via deras hemsida på brister 
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21
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och förbättringar i cykelvägnätet och det gäller även belysning. I nulägesbeskrivningen nämns 

det att samtliga cykelvägar är försedda med belysning och även renhållning nämns och där 

finns det inga förbestämda startkriterier, men målet är att ett vårdat intryck ska ges året runt i 

staden.
24

 

Cykelvägnätet håller en relativt hög standard, men problem som existerar i cykelvägnätet 

är att de upplevs som otydligt och osammanhängande och ett ytterligare problem är att många 

cykelbanor är dubbelriktade och saknar cykelmyror som visar hur de får köra, och detta 

hänger ihop med problematiken att vissa cykelvägar är gemensamma för cyklister och 

fotgängare. Cyklisterna står för 28 procent av alla resor i tätorten
25

. Av alla trafikskador i 

Uppsala kommun står cyklister för 30 – 40 procent och mellan 2009 och 2011 blev 30 

cyklister allvarligt skadade i trafikolyckor och ett dödsfall rapporterades, och utöver det så 

rapporterades 175 fall av lindrigt skadade cyklister, vilket är ungefär 60 rapporterade fall per 

år. Vid kollision mellan cyklist och motorfordon så finns en övervägande majoritet och de står 

för 75 – 85 procent. Den resterande procenten är kollision med annan cyklist eller fotgängare, 

eller en singelolycka. Alla dessa fall är registrerade hos polisen och inte hos akademiska 

sjukhuset. Nulägesbeskrivningen tittar även på sjukhusstatistiken och då kommer andra siffror 

upp och under perioden 2009 till 2010 så registrerades 900 cykelolyckor, och en stor del av 

procentsatsen utgjordes av singelolyckor. Endast 14 procent var kollison med motorfordon 

och 10 procent var kollison med annan cyklist eller fotgängare. Akademiska sjukhusets 

statistik visar att Drottninggatan och Dag Hammarskjölds väg var hårdast drabbade av alla 

gator i kommunen. 

Sjukhusets statistik är inte kopplat till STRADA, som är ett informationssystem för 

olyckor och skador i trafiken och detta ger en osäkerhet kring antalet cykelolyckor som 

verkligen sker och mörkertalet kan bli stort.
 26

 Ett bra sätt att skydda sig från olyckor är att 

bära cykelhjälm, dock är det knappt 20 procent av alla cyklister som bär hjälm visar en 

enkätundersökning från Uppsala kommun. Studenter har hjälm mer sällan än övriga cyklister 

och det finns ingen lag på hjälm, men undersökningen visar att fler skulle använda sig av 

hjälm om det lagfördes. När det gäller lagar och regler så visar studien i nulägesbeskrivningen 

att många cyklister känner sig osäkra på trafikreglerna där ungefär hälften av studenterna 

kände sig osäkra och av övriga cyklister så var det en fjärdedel. Majoriteten av cyklisterna 

efterfrågar mer information angående säker cykling och riskerna som finns, särskilt när det 

kommer till vad som gäller vid alkoholpåverkad cykling.
27

 

Kommunen har inlett ett samarbete med bensinstationer, cykelhandlare, akademiska 

sjukhuset och akademiska hus och ska göra det möjligt för cyklister att pumpa sina cykeldäck 

gratis vid dessa platser. Totalt handlar det om 35 pumpar, 30 av dem hamnar i Uppsala tätort 

och utöver dessa så har kommunen tre offentliga cykelpumpar som de tillhandahåller själva.
28

 

Enligt statistiken från nulägesbeskrivningen så minskar cykelanvändandet med ungefär 50 

procent vid vinterhalvåret, denna statistik har framgått via cykelräkningar som kommunen 
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utför årligen samt resvaneundersökningar som är riktade till cyklister. Det är främst studenter 

som cyklar och åldrarna 12 – 24 år färdas mest med cykel, 40 – 84 år färdas främst med bil 

och åldrarna 25 – 39 år är det relativt lika, men bilen används något mer. Cykelfärderna är 

som mest till skolor, därefter kommer arbeten och studenterna gör fyra av tio resor på cykel 

och förvärvsarbetare gör ungefär en av tio.
29

  

 

3.2 Vilka förändringar vill kommunen göra och vilka åtgärder kommer de 

använda sig av. 

Uppsala kommun arbetar, som tidigare nämndes, även med att utforma en handlingsplan för 

cykeltrafiken, och denna handlingsplan är under arbete i skrivande stund (hösten 2012) och 

kommer byggas på med fler åtgärsförslag under hösten och vintern 2012. I dagsläget finns ett 

utkast på en del förslag som kommit in från allmänheten.
30

 Uppsala kommun hade en 

medborgardialog den 30 oktober 2012 där förslag togs emot angående den nya cykelpolicyn 

och handlingsplanen, förslag togs även emot via e-post på Uppsala kommuns hemsida, och 

dessa förslag sammanställdes och visar i punktform alla synpunkter som framfördes.
31

 I 

Handlingsplanen finns det viljeriktningar angående cyklandet, de vill att det ska gå snabbt, 

säkert och bekvämt att cykla i Uppsala och de vill också öka andelen cyklister och även ge 

uppfattningen av att Uppsala är en cykelstad. De mest prioriterade målgrupperna för att nå 

dessa mål är skolungdomar, arbetande och studenter, men planen gäller alla invånare.
32

 

Anledningen till att de prioriteras är för att de utgör en sådan stor del av befolkningen, där 

studenterna utgör omkring 30 000 stycken av den totala befolkningen, då räknas både Uppsala 

universitet och Sveriges lantbruksuniversitet in. Arbetet som görs av kommunen är till för att 

behålla den höga användningen av cykeln som färdmedel och därför prioriteras 

universitetsområdena och bostadsområdena för studenter. Cykelanvändandet minskar vid 

vintertid som tidigare nämnts, men de har stor potential att bli större och det skulle minska 

belastningen på kollektivtrafiken. För att denna grupp ska växa så kan drift- och 

underhållsåtgärder bli mer konkreta, samt att information går ut till invånarna om dessa 

åtgärder och det kan göras via cykelkampanjer.
33

  

Huvudcykelnätet och det övriga cykelnätet var något som nämndes tidigare under 

nulägesbeskrivningen och i Handlingsplanen framgår dessa igen, fast fortfarande som förslag. 

Denna gång är det tre olika nät som sedan ska gälla för allt, det vill säga även snöröjning och 

liknande och allt arbete ska utgå ifrån denna indelning.
34

 Huvudcykelnätet skulle prioriteras 

framför det övriga cykelvägnätet, men även prioriteringar i huvudcykelnätet måste ske och för 

att förklara det hela enklare så är det tre steg. Minst prioritering får övriga cykelnätet, sedan 

kommer de minst prioriterade cykelvägarna i huvudcykelnätet, och högst upp är de mest 

prioriterade cykelvägarna i huvudcykelnätet. De cykelstråk som har högst prioritering i 

huvudcykelnätet framgår via bilden och valdes ut via faktorerna cykelflöden, 
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bebyggelseutveckling, koppling till det regionala cykelnätet och Uppsala resecentrum samt 

målpunkterna som är viktiga arbetsplatsområden och studentområden.
35

 

 

 

Figur 1 Prioriterade cykelstråk i cykelvägnätet. Källa: Handlingsplan, Uppsala kommun 

Stadens utformning som helhet har en stor betydelse på om folk väljer att cykla eller inte. 

Cykelmöjligheterna ska vara med i hela den övergripande stadsplaneringen, både för ny och 

befintlig infrastruktur och i översikt- och detaljplanering. GCM-handboken har använts 

mycket i utformingen av handlingsplanen och GCM står för gång-, cykel- och mopedtrafik 

och den ska fungera som ett samlat dokument i planering, projektering, drift och underhåll 

inom dessa kategorier.
 36

 
37
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Säkerhet och trygghet 

Det finns två problem med säkerheten för cyklister, höga hastigheter hos andra fordon och 

singelolyckor. För att få cyklandet i Uppsala att bli tryggt och säkert så har följande mål valts 

att gälla: 

 

 Inga cyklister ska dö i trafiken 

 Antalet svårt skadade cyklister i trafiken ska minska 

 Tryggheten i cykelvägnätet ska öka 

 

Till dessa mål finns det åtgärdsområden som ska öka tryggheten och säkerheten och de mest 

väsentliga åtgärdena är: 

 

 Rätt separering av cykel- och biltrafik 

 Säkra korsningar 

 Enkel- och dubbelriktade cykelbanor på rätt plats 

 Trygghet 

 Informationsinsatser för ökad trafiksäkerhet 

 

Cykel- och biltrafik bör separeras på vägar där hastighetsbegränsningen är högre än 30 km/h 

och på vägar som har lägre hastighet än det och lågt flöde med biltrafik så kan blandtrafik 

tillämpas. De kan skiljas åt genom att måla cykelfält eller bygga cykelbanor och när 

hastigheterna är mellan 30 – 50 km/h så är cykelfält lämpligaste alternativet. Skolvägar där 

barn färdas bör alltid vara separerade från biltrafiken eftersom separerade cykelbanor upplevs 

som tryggare i allmänhet.  

Hastigheten på bilarna ska vara låg vid korsningar och cyklister ska bli mer synliga och 

det gäller även större bilvägar, och cyklisterna ska vara och känna sig prioriterade när de 

färdas i huvudcykelnätet. För att göra cyklister mer synliga så föreslås anläggning av 

cykelboxar vid trafiksignaler.
38

 Cykelboxar är en lösning som tillämpats i Stockholm och de 

fungerar på så sätt att när cyklisten närmar sig en korsning med trafiksignal så ställer sig 

cyklisterna först och den delen närmast korsningen får bara cyklister stå på när de väntar på 

grönt ljus och bilarna står några meter bakom. På så sätt uppmärksammas cyklisterna av 

bilisterna som står bakom och minskar då kollisionsrisken, och det är särskilt effektivt vid 

högersvängar för bilisterna.
39

 Denna lösning är en effektiv och billig åtgärd för 

trafiksäkerheten för båda parter, men vid allt för stora och breda vägar så bör refuger finnas 

som cyklisten kan mellanlanda på när den försöker korsa vägen. Dubbelriktade cykelbanor är 

anlagda på endast en sida av bilvägen och har körriktningar åt båda hållen och är 

kostnadseffektiva och tar inte mycket plats som enkelriktade cykelbanor. Enkelriktade 

cykelbanor följer trafikens riktning och är säkrare eftersom kollisionsrisken är 2 - 3 gånger 

större på dubbelriktade cykelbanor. I Uppsala är det fler dubbelriktade cykelbanor än 

enkelriktade. I vissa fall är dubbelriktade cykelbanor ett alternativ som fungerar, men vid 
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korsningar så finns det säkerhetsrisker då bilisterna inte alla gånger är uppmärksamma på de 

mötande cyklisterna.  

 

 

Figur 2 Utformningen på en cykelbox och hur den ser ut. Källa: Trafikkontoret 

 

För att öka tryggheten för cyklister, och människor i allmänhet, så bör det inte finnas ödsliga 

passager, mörka tunnlar och täta buskage i cykelvägnätet. God belysning är en faktor som 

ökar tryggheten samt god sikt så cyklisten enkelt kan uppmärksamma andra trafikanter. 

Tunnlar ska inte ha döda vinklar, bör vara upplysta, ha ljusmålade väggar och tak samt vara så 

öppen som möjligt och att ha mjuka svängar in- och ut genom tunneln kan bidra med bättre 

sikt. Cykelvägar bör ligga nära befintlig bebyggelse för att ge närhet till andra människor och 

alternativa färdvägar bör finnas nära cykelbanor som kan skapa oro och otrygghet. 

Cykelhjälm är en individuell åtgärd för att öka tryggheten och säkerheten och för att få fler 

cyklister att bära hjälm så kan kampanjer göras. Information angående cykelhjälm, 

användning av cykellysen och reflexer samt att regler och tillämpning av regler kan bidra till 

säkerheten.
40

 En undersökning från Aalborg universitet i Danmark angående cykellysen visar 

på att cyklister som har cykellysen både dagtid och nattetid tar sig fram säkrare för de blir mer 

synliga för bilister och andra trafikanter. De cyklister som alltid har cykellyse har 19 procent 

mindre chans att hamna i en olycka som skadar cyklisten själv, än de cyklister som inte 

använder cykellyse permanent, det vill säga en singelolycka. Cyklister som alltid har 

cykellyse har även 49 procent mindre chans att hamna i en olycka där andra trafikanter är med 

så som bilister och fotgängare.
41
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Snabbt och smidigt 

Säkerhet är en viktig faktor, men att cykla ska också gå fort eftersom cyklister ogillar 

omvägar, därför ska cykelnätet vara sammanhängande utan avbrott och gärna ha en direkt 

transportsträcka, eftersom cyklisterna tar gärna den snabbaste vägen. Planeringen utgår också 

från att cyklister ska kunna färdas fort och även få kortare avstånd till sin destination och 

förbättrad restid är eftersträvansvärt, och på så sätt kan fler personer lockas att ta cykeln som 

färdmedel. Cykeln måste ges utrymme både i planeringen och i det fysiska rummet. De mål 

som ska gälla är: 

 

 Tillgängligheten och framkomligheten för cykeltrafiken ska öka 

 Restidskvoten cykel/bil ska minska i viktiga relationer 

 

De åtgärder som handlingsplanen presenterar för att nå dessa mål är: 

 

 Ett sammanhängande cykelvägnät utan avbrott 

 Trafiksignaler anpassade för cyklister 

 Separering av gående och cyklister 

 Tillräckliga bredder på cykelbanan 

 Supercykelvägar/prioriterade cykelleder 

 Genhet och restidskvoter 

 

Det ska inte finnas några avbrott i cykelvägnätet, utan det ska vara väl sammanhängt och 

alltid vara tydligt vart vägen går, och att låta cyklister färdas mot enkelriktad trafik är en 

lösning för att minska restiden och få ett mer sammanhängt cykelnät. På de gator där mycket 

trafik färdas så bör cykelbanor och cykelfält ha en egen infrastruktur och trafiksignaler bör 

anpassas efter cykeltrafiken för att minska restiden, och det kan bidra med lugnare biltrafik. 

Trafikljusen idag är planerade för biltrafik och ger inte cyklisterna en grön våg så som 

bilisterna kan få. Cykeldetektering på signalkorsningar kan uppmärksamma ankommande 

cyklister och ge grönt ljus för dem, precis som signaldetektorer fungerar för bilar. Separering 

av cyklister och fotgängare bidrar till ökad säkerhet och kortare restider och vägar där endast 

cyklister får färdas kan då hålla en högre snitthastighet och dessa bör gälla i hela 

huvudcykelnätet.  

I det övriga cykelnätet bör separering ske om cyklister har en förmåga att färdas fort på 

dessa vägar, exempel på sådana vägar är backar, långa körsträckor samt där det finns stora 

trafikflöden. Det vanligaste sättet att skilja dessa två trafikslag ifrån varandra är skyltning och 

cykelmyror, det vill säga målningar på vägen. Ett annat separeringsalternativ är olika 

beläggningar, det kan vara olika underlag och färger på marken som markerar ut separeringen. 

Bredden på cykelbanan är en avgörande faktor om det går snabbt och är bekvämt att cykla 

och hur bred en väg ska vara beror på om fotgängare också färdas på vägen samt hur 

cykelflödet ser ut.
42

 Enligt Daniel Fritz och Tove Västibacken på Gatu- och 

samhällsmiljönämnden så är skyltningen viktigaste hjälpmedlet, för det är där det regleras 

trafiklagsstiftningsmässigt om vad det är för väg. Cykelmyror hjälper till visuellt för att se 
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uppdelningen och hjälper trafikanten att veta vilken sida den bör hålla sig på vid möte, dock 

försvinner cykelmyrorna när snön ligger på marken och körfälten blir mindre på grund av 

snöröjningen. De jobbar främst med skyltningen på vägarna och det ska vara tillräckligt 

skyltat och gärna förekomma en repetition av skyltningen på vägarna. 

Cykelmotorvägar är något som Gatu- och samhällsmiljönämden har fått i uppdrag att 

planera och investera i och det rör sig om en testväg till en början. Vilken sträcka det rör sig 

om är inte bestämt ännu, utan det kan vara en befintlig väg som byggs om, eller en helt ny 

bilväg som får en större bredd så att en cykelmotorväg kan anläggas tillsammans med 

bilvägen. Olika parametrar och kriterier för hur en cykelmotorväg ska se ut är under arbete 

eftersom det finns ingen utnämnd standard på hur en cykelmotorväg ska vara ännu. Daniel 

som är trafikplanerare på Uppsala kommun berättar i en intervju:
43

 

 

’’I nuläget försöker vi se vilka kriterier och vilka parametrar vi måste uppnå för att det 

ska bli kallat en cykelmotorväg. Utifrån dem så ska vi sen se, finns det någon av våra 

utpekade huvudcykelstråk som är med i det mest prioriterade nätet? Finns det något nät 

som kan vara lämpligt att utforma som en cykelmotorväg? Har vi de förutsättningarna, 

alltså i och med att vi rör oss i befintlig miljö så är det rätt svårt att flytta hus för att 

bredda en cykelbana. Vilket kan vara kriteriet för en cykelmotorväg. Diskussioner 

pågår och det kan mycket väl hända att vi inser att om vi ska kunna uppnå 

målsättningen för en cykelmotorväg, att kunna bygga och marknadsföra den, så kan vi 

inte få till den i de centrala delarna i staden. Utan vi måste se mer till att vi bygger en 

cykelmotorväg mellan förslagsvis Uppsala och Sköldsta, för där ska vi bygga en helt ny 

väg. Vi ska bygga en helt ny cykelväg. Då kan man göra den 8 meter istället för 4 meter 

och så målar man den på ett speciellt sätt och sen belyser vi den extra mycket. Vi får se 

vart det landar.’’
44

 

 

När kriterierna bestäms så tittar de mycket i GCM-Handboken och även på andra exempel i 

olika städer och länder där det finns cykelmotorvägar. Det finns som tidigare sagt ingen direkt 

manual till hur en cykelmotorväg ska se ut, utan de menar mer att en större insatts ska ske för 

att göra vägen tillräckligt bred. Andra insattser och kriterier som är mål för en cykelmotorväg 

är att det ska vara möjligt att köra om andra cyklister och inte riskera möten, den ska vara 

separerad precis som en vanlig motorväg och inga fotgängare ska röra sig där och det ska 

finnas bra belysning.
45

 Det ska gå snabbt att färdas på dessa vägar, inga onödiga stopp eller 

omvägar ska finnas. Cykelmotorvägen ska spara in tid för cyklister och bidra med ett 

konkurrerande färdsätt gentemot andra färdmedel, och det kan även bidra till att fler väljer att 

cykla. De vanliga cykelbanorna ska också vara mer direkta och raka, de ska inte kännas som 

omvägar jämfört med bilvägarna och att få dessa aspekter på cykelbanorna gör att de ger en 

mer logisk resväg och gör det lättare för cyklister att orientera sig. För att inte skapa allt för 

långa restider för cyklisterna så räknas genhetskvoter ut vilket görs på två sätt. Det ena är 

fågelvägen kontra cykelvägen och bilvägen kontra cykelvägen. Den första ska ha en kvot på 
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1,25 som max och den andra har kvoten 1,5. Den första räknas ut genom att dividera 

cykelvägnätets längd med fågelvägen och den andra divideras restiden för cykeltrafiken med 

restiden för biltrafiken.
46

 

 

Bekvämlighet 

Det ska gärna vara bekvämt att cykla och det är standarden på vägarna som avgör 

bekvämligheten. Resans gång, från start till mål, och under färdens gång ska vara bekväm och 

inte ha för många avbrott och hinder. Information om vägvisning i cykelvägnätet ska 

underlätta orienteringen för cyklister och ska visa vilka stråk och länkar som är lämpligast för 

färden. Målen som ska uppnås: 

 

 Det ska vara bekvämt och attraktivt att cykla i Uppsala 

 Det ska vara enkelt att använda cykeln för att transportera sig hela eller delar av resan.  

 

Några av de åtgärderna för att nå dessa mål visas nedanför. Hela cykelvägnätet ska vara 

bekvämt men högst prioritet ska huvudcykelnätet ha. 

 

 Drift och underhåll samt beläggning 

 Vinterväghållning 

 Cykling vid vägarbeten 

 Vägvisning 

 

Att ha bra beläggning ökar bekvämligheten och även trafiksäkerheten eftersom kantstenar, 

potthål, ojämnheter är olika brister i beläggningen är en bidragande orsak till en stor del av 

cykelolyckorna som sker i Uppsala. Ytorna ska vara hårda som cyklisterna färdas på, gärna 

belagt med asfalt och ska ses över årligen, likaså ska cykelmyrorna på vägarna också ses över 

och baseras sedan på översynen om åtgärder ska genomföras. Det ska vara säkert att cykla 

året runt och det gäller även vintertid och huvudcykelnätet bör ha en max 3 cm snödjup för att 

ge en god standard. Vid snöröjning så bör snöröjningen vara klar vid två olika tider på dygnet, 

klockan 06:30 och 16:30, eftersom det är vid de tider då majoriteten av invånarna färdas 

mellan hem och arbetsplats/skola och snövallarna mellan bilväg och cykelbana bör också vara 

bortforslade vid dessa tider. De som arbetar med snöröjning ska i framtiden bli utbildade i 

cykelfrågor då det är viktigt att de vet om cyklisternas behov, och denna information bör 

också gå ut till allmänheten.
47

  

Vägarbeten är tillfälliga hinder men kan hindra på obestämd tid, allt från någon dag till 

flera månader, och prioriteten för cyklister ska öka i dessa sammanhang. Vid omledningar av 

vägen så ska det finnas en tydlig skyltning och inte skapa långa omvägar i onödan, samt så 

ska vägarna hålla en god kvalitet. Själva vägvisningen är viktig vid de normala vägarna också 

eftersom alla cyklister, nya som rutinerade behöver en god vägvisning för att hitta rätt. 

Avstånd och riktning bör vara med i skyltningen utöver att leda cyklisten till rätt destination 

och synligheten för skyltarna är viktig och de ska placeras i en riktning och höjd så de är lätta 
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att uppmärksamma. God vägvisning kan locka fler cyklister och cykelkartor i digitalt format 

och pappersformat ska vara tillgängliga och reseplanerare bör finnas som kan ge färdvägsval 

och avståndsangivelser. Reseplaneraren finns inte idag men bör tas fram och det ska även 

finnas som mobilapplikation. En liknande lösning finns i Stockholm.
48

 

 

3.3 Statistik över cykelolyckor i Uppsala kommun 

I detta stycke så kommer statistik över cykelolyckor presenteras och den är från 2011 och 

innehåller antal cykelolyckor per månad och per veckodag, motpart, olyckssituation, 

vägförhållande, ljusförhållande och skadeplats. Motpart är vad för slags typ av trafikant som 

cyklisten har kolliderat med, olyckssituationen är vad som hände vid olyckan och här kommer 

endast de vanligaste anledningarna tas upp, väg- och ljusförhållande visar på vilket underlag 

som var på vägen när olyckan inträffade och hur dagsljuset var blandat med gatubelysningen 

och skadeplats är inte någon särskild adress, utan det är vilken form av väg som olyckan 

skedde på. Statistiken är från Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

I underlaget för statistiken så togs en beskrivning fram med fritext på varje olycka där 

individen fick berätta kort vad den minns av olyckan och vad som hände i helhet. I flera fall i 

olyckorna så är alkohol inblandat, individen har intagit en viss mängd alkohol och sedan 

cyklat. I ungefär lika många fall så har bilar varit med i olyckorna och vid några enstaka 

tillfällen varit anledningen till olyckan och vid några mindre fall så har cyklisten varit både 

berusad och haft en kollision med en bil. Den mest dominerande formen av olycka är 

singelolyckor om endast fritexten granskas utan någon djupare undersökning, dessa behöver 

inte vara just singelolyckor då statistiken kan ha en viss form av bortfall i informationen 

eftersom fritexten för varje olycka är fåordig och cyklisten kan av olika anledningar ha 

antigen glömt eller inte velat ge ut all information.
49

 

 

Tabell 1 Antal cykelolyckor per månad 2011 

Månad Antal 

01 3 

02 14 

03 26 

04 43 

05 63 

06 80 

07 47 

08 72 

09 61 

10 43 

11 63 

12 37 

Totalt 552 
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Tabell 2 Antal cykelolyckor per veckodag 2011 

Veckodag Antal 

måndag 73 

tisdag 66 

onsdag 64 

torsdag 81 

fredag 99 

lördag 94 

söndag 72 

okänt 3 

Totalt 552 

 

Tabell 1 visar att cykelolyckorna är minst under vinterperioden och det beror troligtvis på att 

färre personer cyklar under denna tidsperiod och därför minskar också antalet olyckor. Tabell 

2 visar en rätt jämn fördelning på olyckor som sker på veckodagarna, och flest olyckor är det 

mellan torsdag och lördag. En anledning där kan vara på grund av helgen och att folk är 

lediga och en del av olyckorna på fredag och lördag är troligtvis alkoholrelaterad.  

 

Tabell 3 Olika motparter och dess antal vid kollision med cykel år 2011 

Motpart Antal 

cykel 48 

fotgängare 5 

ingen 418 

bil 73 

Totalt 552 

 

Enligt statistiken på tabell 3 så syns det tydligt att singelolyckorna är den största formen av 

olycka, kollision med bil är nästan bara en fjärdedel än vad antalet singelolyckorna är och 

kollision med en annan cyklist är ungefär en sjättedel.   

 

Tabell 4 De vanligaste förekommande olyckssituationerna år 2011 

Olyckssituation Antal 

Fall utan närmare specifikation 179 

Okänd typ av cykelolycka 67 

Kollision med 4-hjuligt fordon 61 

Fall pga alkoholpåverkan 49 

Kollision med 2-hjuligt fordon 38 

Fall pga halt väglag 34 

Fall pga grus eller sand 25 

Kollision med trottoarkant eller annat på 
marken 21 

Fått föremål i framhjulet 11 

Kollision med lyktstolpe, träd, betonghinder 9 

Totalt 494 
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Tabell 4 visar att kollision med bil och olycka på grund av berusning av alkohol är en relativt 

vanlig anledning till att olyckor sker. De två främsta anledningarna visar att folk antigen inte 

minns eller inte vill berätta hur olyckan kunde ske. Dåligt väglag är också en förekommande 

orsak till att en olycka sker, men inte pass lika många gånger som de tidigare nämnda 

orsakerna.  

 
Tabell 5 Vilket vägunderlag som var vid olyckstillfället år 2011 

Vägförhållande Antal 

okänt 510 

halkig pga is/snö 30 

spårig vägbana 9 

vått 2 

annat  1 

Totalt 552 

 

Tabell 6 Vilken form av belysning som var vid olyckstillfället år 2011 

Ljusförhållande Antal 

okänt 377 

dagsljud 97 

mörkt med gatubelysning 29 

mörkt, okänt om belysning 27 

skymning/gryning 21 

mörkt utan gatubelysning 1 

Totalt 552 

 

Statistiken i tabell 5 och 6 har väldigt många bortfall och det är svårt att göra en bedömning 

utefter dessa. Det går att chansa med den statistik som går att tyda och säga att de flesta 

olyckor sker på halt underlag vid dagsljus, men om detta stämmer är svårt att säga. Dagarna är 

längre och ljusare vid sommartid och det är fler som cyklar då enligt tabell 1, och det kan vara 

en anledning till varför det är så många olyckor vid dagsljus.  

 

Tabell 7 De mest förekommande platserna där cykelolyckor har skett år 2011 

Skadeplats Antal 

Allmän väg/gata inom tättbebyggt område 170 

Ospecificerat transportområde 127 

Ospecificerad väg, inkl privat/enskild väg 86 

Cykelbana 83 

Ospecificerat skadeområde 39 

Allmän väg utanför tättbebyggt område 13 

Trottoar, gågata, gångbana, gångbro, gångtunnel, trappa på gångbana 9 
Annat specificerat transportområde, t ex parkeringsplats/hus, bensinstation, 
flygplats 6 

Total 533 
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Flest av olyckorna sker på allmän väg och gata enligt tabell 7 och efter det se sker olyckorna 

på cykelbanorna, däremot så visar statistiken att det har varit svårt att definiera vilken form av 

väg olyckan har skett på.  

 

3.4 Synpunkter och förslag från invånare i Uppsala kommun 

Uppsala kommun har haft en medborgardialog angående handlingsplanen som de utformat 

och där har invånare fått ge sina synpunkter och det gjordes den 30 oktober 2012 och de som 

inte närvarade kunde skicka in sina synpunkter via e-post. Invånarnas synpunkter och förslag 

är viktiga för kommunens handlingsplan då de hjälper till att få en stor effekt på omarbetet 

med cykeltrafiken.
50

  

Några av de inkomna förslagen och synpunkterna presenteras i mindre listor här nedanför, 

de är inte omskriva på nått sätt, utan de är tagna direkt ur cykelpolicyn som Uppsala kommun 

har sammanställt utefter förslagen och synpunkterna.  
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 Uppsala kommuns hemsida, Hämtades från: 

http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage.aspx?id=63053  

Separering och markering 

 Separera cyklister och bilister 

 Separera gående och cyklister – oseparerade gång- och cykelbanor är en trafikfara för 

barnfamiljer och rörelseförhindrade personer 

 Ge tillräcklig plats för gående och cyklister vid separering – om inte tillräcklig plats finns 

för att köra om andra cyklister är det bättre att kombinera gång och cykel 

 Målningar i vägbanan räcker inte som separering – de är dolda nattetid och vintertid 

 Underhåll målningen bättre 

 Anlägg separerade trafikljus för cyklister 

Ökad uppmärksamhet och kunskap 

 Sätt upp skyltar som gör det tydligt var det är tillåtet att cykla 

 Gör skyltningen tätare 

 Genomför kampanjer för ökad trafikvett 

 Skicka ut information om trafikregler till alla Uppsalabor 

 Undervisa nyanlända studenter om trafikregler för cyklister – exempelvis i bilaga till UNT 

http://www.uppsala.se/uppsala/templates/StandardPage.aspx?id=63053
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Alla förslagen har inte tagits upp, vissa av dem som valdes bort går in i varandra och pekar på 

samma sak och andra förslag är inte relevanta för undersökningen.
51

 

 

 

4. CYKELVÄGARNA OCH DESS EGENSKAPER 

 

4.1 De längre sträckorna mellan bostadsområden och institutioner 

Observationerna har gjorts på vägar mellan de olika studentområdena och institutionerna. De 

undersökta sträckorna kommer att illustreras med bilder och en förklarande text av hur dessa 

vägar förhåller sig, och alla vägar är uppdelade i etapper. Undersökningen förklarar etapperna 

var för sig och några av de undersökta vägarna går ihop med varandra eftersom de tillhör 

samma sträcka och vilka de är kommer framgå. Två andra observerade vägar är inga längre 

körsträckor, utan de är korta stråk som ligger mellan de längre sträckorna och som angränsar 

till studentbostäder med ut- och infarter till vägen och några av vägarna från observationerna 

är med i handlingsplanen från Uppsala kommun. Observationen tar först upp de längre 

sträckorna och hur de fungerar och ser ut, därefter följs de upp med några kortare sträckor 

som förbinder de större sträckorna och får med fler studenters potentiella färdsträcka. 

Definitionen Rackarbergsområdet kommer synas framöver och det är en beteckning på 

bostadsområdena Studentvägen, Studentstaden, Rackarberget, Krongatan och Karlsrogatan. 

Enligt Figur 3 så framgår det vilka vägar som är med i undersökningen.  
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 Cykelpolicy, Uppsala kommun 

Förbättrad framkomlighet 

 Sträva efter ett sammanhängande cykelvägnät utan avbrott 

 Anlägg cykelstråk där cyklister inte tvingas byta sida av vägen 

 Samordna snöröjningen av bilvägar och cykelvägar bättre – idag forslas snö från vägen 

upp på cykelbanan 

 Sätt kortare insatstider och striktare startkriterium för snöröjning – förslagsvis 2 cm 

 Till skillnad från bilvägar så fryser cykelbanor – måste därför plogas oftare 

 Lämna inte kvar snövallar på cykelbanan 

 Förse korsningar med cykeldetektorer – cyklister ska inte behöva trycka på knapp vid 

rödljus 
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Figur 3 Cykelbanorna som är med i undersökningen och tillsammans bildar de en form av vägnät som 

förbinder cykelbanorna med varandra.  

Cykelbanorna skiljer sig mellan varandra på sträckorna och när cyklisterna inte blir hänvisade 

till bilvägen så finns det två olika typer av cykelbanor. På den ena typen av väg samsas 

fotgängare och cyklister, båda färdas tillsammans och det finns inga cykelmyror 

(markeringar) på cykelbanan som hänvisar till vilken sida cyklister samt fotgängare ska hålla 

sig till. Den andra sorten har cykelmyror som delar upp cyklister och fotgängare, och 

Fotgängare färdas då på ena sidan av vägen och cyklister på den andra. Skyltning förekommer 

för att visa vilken typ av väg det är. 

 

 

Figur 4 och 5 Den vänstra skylten visar en uppdelning med så kallade cykelmyror på vägen och den 

högra skylten visar att cyklister och fotgängare tar sig fram utan någon uppdelning. Källa: J. Nydert 
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4.2 Väderförhållande kontra belysning, sikt och underlag 

Olika väderförhållanden och belysningen på vägarna påverkar varandra, då en del av vägarna 

har en dålig belysning eller ingen alls så medför det risker att inte se eller synas i trafiken. 

Cykellyse är såklart en vital del i att synas i dessa förhållanden, för när mörkret lägger sig och 

endast belysningen lyser upp vägarna så blir det svårare att uppmärksamma andra trafikanter, 

men bilarna var ett undantag. Under höst-väderförhållandet var det svårare att uppmärksamma 

andra trafikanter än när snön låg på marken eftersom snön hjälpte till att lysa upp 

omgivningen och sikten blev godare, samt att snön gjorde så underlaget blev mer osäkert, 

underlaget blev halt och oplogad snö gjorde framkomligheten sämre och många cyklister fick 

hoppa av sina cyklar och leda dem vid vissa partier. Cyklisterna var fler under höstvädret och 

det var färre som ledde sina cyklar och en del av cyklisterna hade inte cykellysen heller under 

båda väderförhållandena. När snön faller så kan den påverka skyltningen i den bemärkelsen 

att snön fastnar på skyltar och skymmer dem och detta uppmärksammades på en del av 

skyltarna. Hur frekvent och i vilken omfattning detta sker är svårt att säga då det ändrar sig 

ständigt, men det är något som sker. Plogningen var lätt att lägga märke till, det fanns 

plogbilar i princip överallt som var i rörelse och arbetade och dessa förbättrade underlaget 

avsevärt. Om en väg inte hade blivit plogad så var de där redan senare på dagen eller dagen 

efter och gjorde rent och de tog även bort snövallar som bildades på trottoarer. Det var 

betydligt fler plogade vägar än oplogade, och det gällde för alla trafikanter, dock var det mer 

problemartat vid korsningar och rondeller. Där kunde en del snövallar och oplogad snö på 

marken ligga kvar och hindra eller försämra framkomligheten för cyklisterna och fotgängare 

kunde ta sig fram smidigare och bilisterna kunde köra som vanligt. Cyklisterna däremot hade 

det mer kämpigt, de var tvungna att uppmärksamma trafiken samtidigt som det var svårt nog 

att balansera sig på cykeln och undvika att köra in i snövallar eller hamna i oplogad snö.  

 

 

 

Flogstavägen – S:t Johannesgatan – Kyrkogårdsgatan 

Denna undersökta körsträcka är mellan studentbostäderna i Flogsta till rondellkorsningen 

mellan S:t Johannesgatan och Kyrkogårdsgatan. Vägen går förbi studentbostäderna som ligger 

längs med S:t Johannesgatan så som Studentvägen och Rackarberget och studenterna från 

Flogsta färdas denna väg för att komma till institutionerna Ekonomikum och Engelska parken. 

Figur 6 Snö som täcker en skylt. 

Källa: J. Nydert 
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Figur 7 Körsträckan mellan Flogstas bostadsområden förbi bostadsområdena på S:t Johannesgatan 

ner mot Kyrkogårdsgatan. Källa: Eniro 

Etapp 1: Vägen börjar vid ICA Väst och de andra näringslivsbutiker som ligger i området.  

Cykelbanan tillåter att fotgängare färdas bredvid cyklisterna och det är uppdelat med 

skyltning och cykelmyror. Skyltningen sker frekvent under hela sträckan och bra bredd med 

breddningsmöjligheter som skulle förhöja framkomligheten. Bra underlag förutom några 

enstaka ojämnheter i marken så som gropar, sprickor och förhöjningar. Hela vägen, från 

Flogstavägen till S:t Johannesgatan, är asfalterad och är bilfri förutom en korsning med 

övergångsställe, annars rör sig cyklisterna och fotgängare fritt från störande trafik. 

Etapp 2: När S:t Johannesgatan börjar så skiftar planeringen för cyklisterna och biltrafik 

kommer in i bilden och cyklisterna blir omdirigerade att cykla med trafikflödet. De rör sig 

nära varandra hela sträckan, men cyklisterna rör sig på en del av trottoaren och är separerade 

från biltrafiken och detta är bestående fram till rondellen vid Kyrkogårdsgatan. Skiftet som 

sker mellan etapp 1 och etapp 2 gör så att fotgängare och cyklister byter sida och för 

cyklisterna sker övergången rätt smidigt och de behöver egentligen bara cykla rakt på, men 

fotgängarna får det besvärligare och kan då hamna mitt i cykeltrafiken bara för att ta sig över 

till sin sida. Vägbeläggningen håller ett bra skick, skyltningen består, men inte lika frekvent 

som tidigare. Belysningen längst hela den undersökta sträckan finns på endast ena sidan av 

vägen, men detta ter sig bra vid etapp 1 men lyser inte upp helt och hållet för alla trafikanter 

på etapp 2.  

Kommentar: Hela körsträckan fungerar relativt bra men med vissa brister. Partiet med 

en frekvent skyltning är väldigt bra och många av Uppsalas cykelbanor borde vara likadana. 

I etapp 1 så finns det möjligheter att enkelt bredda vägen och en breddning skulle öka 

framkomligheten avsevärt och säkerheten skulle bli bättre. Eftersom det är många som färdas 

på hela körsträckan från Flogsta via S:t Johannesgatan ner mot Kyrkogårdsgatan så borde 

en breddning ske, det kan dock bli svårare vid etapp 2 eftersom det finns biltrafik med i 

gaturummet. Skiftet mellan etapp 1 och 2 är ingen vidare smart lösning eftersom fotgängare 

blir tvingade att korsa cykeltrafiken så skapas onödiga säkerhetsrisker. Detta skifte borde gå 

att planera om.  
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Rackarbergsgatan – Villavägen – Ångströmslaboratoriet 

Studenter som bor i bostadsområdena vid Rackarberget rör sig på denna sträcka för att ta sig 

till Ångströmslaboratoriet och andra institutioner som finns längs med vägen som studenterna 

också har som destination är Engelska parken, Blåsenhus, Zoologiska, Sveriges Geologiska 

Undersökning och Biomedicinskt Centrum.  

 

 

Figur 8 Körsträckan går från bostadsområdena vid Rackarberget förbi institutioner som ligger längs 

med körsträckan och slutar vid Ångströmslaboratoriet. 

Etapp 1: Rackarbergsgatan har cykelbanor på båda sidorna av bilvägen, där samsas cyklister 

och fotgängare och vägen är uppdelad med cykelmyror. Cyklisterna rör sig i biltrafikens 

riktning, bra underlag och vägen är hyfsat bred. Biltrafiken är nära inpå och kör i båda 

riktningarna och vägen slutar vid rondellen för S:t Johannesgatan och 

Karlsrogatan/Villavägen. 

Etapp 2: Villavägen blir uppdelad i två delar och sträckan fram till Engelska parken ser 

annorlunda ut jämfört med resten av Villavägen. Denna väg har inga cykelmyror, det finns en 

kort del av sträckan där en trottoar är på ena sidan vägen och är till för fotgängare, annars är 

vägen till för både fotgängare, cyklister och bilister. Bilar kör i båda riktningarna men mitt i 

vägen finns en avspärrning för bilisterna så de inte kan ta sig fram hela sträckan. De hindras 

av betongsuggor som kan vara hyfsat svåra att se i mörker och vid dessa betongsuggor finns 

det även hål i marken, annars är beläggningen i bra skick, vägen är bred och rymmer 

parkeringsplatser längst ena sidan vägen för bilarna.  

Etapp 3: Längs resten av Villavägen så ändras utformningen men håller sig likadan fram 

till Döbelnsgatan. Vägens utformning är en bred bilväg med körriktning åt båda hållen och 

trottoarer för fotgängare på båda sidorna och inga cykelmyror finns för cyklisterna. Vägen är i 

bra skick med endast någon enstaka svacka, så som spricka eller hål. Cyklisterna möts av två 

bilkorsningar och en rondell längst denna sträcka och den första korsningen är med 

Thunbergsvägen och är utan övergångställen eller trafikljus. Det finns ingen härledning för 
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cyklister eller fotgängare vart de kan ta sig över. Bred bilväg med körriktningar åt båda hållen 

och trafiken verkade lugn jämfört med den andra korsningen. Den korsningen är med 

Norbyvägen och är mer trafikerad än föregående korsning men har övergångsställen, annars 

är dessa två korsningar lika. Rondellen är med Artillerigatan och Götavägen och den är liten 

och har endast en körfil för trafiken. Cyklister måste följa biltrafiken när de korsar rondellen 

men vid en snabb observation så var det en cyklist som körde rakt över rondellen och en 

annan som cyklade mot fel riktning, den sistnämnde höll på att köra in i en annan cyklist.  

Etapp 4: Vägen slutar helt vid Döbelnsgatan där en korsning finns och denna är 

annorlunda utformad än andra korsningar. Det är två enkelriktade bilvägar som har ett visst 

mellanrum mellan varandra och det gör så att korsningen blir som två korsningar, fast med 

trafiken först från ena sidan och sedan den andra. Därefter ändrar sig vägen ännu en gång och 

nu är det endast cykel- och gångtrafik fram till Uppsalas Biomedicinska centrum (BMC). 

Fortfarande inga cykelmyror men vägen är bred och i gott skick. Vid BMC så övergår vägen 

in i en bilväg som endast är till för varutransport och det finns inget som hindrar andra 

trafikanter att ta sig fram på denna väg förutom själva förbudet som syns via skyltningen. 

Denna väg färdas cyklisterna på en kort sträcka innan den smälter ihop med den riktiga 

cykelvägen och skyltningen visar inget på att fotgängare eller cyklister är förbjudna där. 

Cykelbanan som kommer därefter smalnar av en del men har fortfarande en bra bredd. 

Cykelmyror saknas förutom i en tunnel under bilvägen. Tunneln har ingen bra uppsikt på 

mötande cyklister och fotgängare, det är först när cyklisten är på väg in i tunneln så ser den 

mötena och det gäller från båda hållen och anledningen är att tunneln är försänkt i marken 

gentemot resterande vägar.  

Etapp 5: Fram tills nu så har det funnits belysning på vägarna och varit bestående belagt 

med asfalt och belysningen har bara funnits på ena sidan av vägen varje gång, oavsett 

bredden. Den sista biten till Ångströmslaboratoriet är sedan genom ett skogsparti och över ett 

fält och denna väg är barmark bestående av en guppig stig samt så saknas belysning helt och 

hållet, men många cyklister väljer denna väg ändå för den är närmast till 

Ångströmslaboratoriet. Det finns andra vägar att cykla på som har både asfalt och belysning, 

men dessa är längre och kan medföra större interaktion med biltrafiken. Vägen genom 

skogsdungen leder direkt till entrén för Ångströmlaboratoriet och de andra leder dit efter en 

lite längre cykelfärd. Den verkar inte vara en vanlig ’’genväg’’ som folk har trampat upp utan 

den ser planerad ut och med sökningar via karttjänster på internet så märker de ut detta parti 

som en del av resträckan och som den snabbaste möjliga vägen
52

. Vägen avslutas med ett 

övergångsställe över en bilväg.  

Kommentar: Att hela körsträckan ändrar sig så många gånger för cyklisten är ingen form 

av sammanhängande cykelbana, däremot så fungerar det relativt bra att cykla längst med 

hela körsträckan. Det finns egentligen inga onödiga hinder under hela körsträckan förutom 

vanliga korsningar och rondeller och att Villavägen är en enda stor bilväg påverkar inte 

cyklisterna i någon större grad eftersom det är cyklisterna som är dominerande. Det finns 

inte mycket biltrafik här och det gäller hela körsträckan och rondellen mellan etapp 1 och 2 

är den mest trafikerade platsen. Att etapp 5 är utan belysning och går igenom en skogsdunge 

en längre sträcka är negativt i min mening och det finns inget här som bidrar till ökad 
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cykelsäkerhet. När det är mörkt så är det svårt att se hur vägen ser ut och om det kommer en 

mötande cyklist eller fotgängare och vid vintertid så blir vägunderlaget svårt att färdas och 

sikten blir något bättre, men eftersom det inte finns någon belysning så är skillnaden väldigt 

liten. Det är förbluffande att en cykelväg som etapp 5 finns vid Ångströmslaboratoriet 

eftersom det finns så många studenter som dagligen tar sig dit via denna väg. Ska Uppsala ha 

en bra cykelsäkerhet och kalla sig cykelstad så borde inte vägen se ut på detta vis, och som 

tidigare nämndes från kommunens handlingsplan så ska beläggningen gärna vara hård 

asfalt.  

 

Kyrkogårdsgatan – Carolina Rediviva 

Cykelbanan går från Ekonomikum längs med Kyrkogårdsgatan ner mot Carolina Rediviva. 

Inga bostadsområden är med på körsträckan, men många studenter väljer att färdas här.  

 

 

Figur 9 Hela körsträckan går längs med Kyrkogårdsgatan ner mot Carolina Rediviva. 

Etapp 1: På denna väg är det uppdelat mellan cyklister och fotgängare. Det är en bra bredd på 

hela vägen totalt sett och vägen har möjlighet på sina ställen att kunna bli ännu bredare. 

Framkomligheten är okej så länge hinder inte uppstår på vägen så som klungor av folk eller 

liknande som skapar svårigheter att ta sig förbi som cyklist. Belysningen täcker inte hela 

cykelbanan utan det finns ett parti längs med Observatorieparken där det saknas belysning, 

vilket är samma sträcka som framgick i kårens rapport. Biltrafiken längs denna väg är nära 

cyklisterna, men det finns ändå ett visst avstånd mellan cykelbanan och bilvägen, det är bara 

en kort sträcka utanför Ekonomikum som cyklister och fotgängare går sida vid sida med 

bilvägen och efter halva sträckan så finns det en rondell där Kyrkogårdsgatan och S:t 

Johannesgatan korsas.   
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Etapp 2: Denna del av vägen ser helt annorlunda ut från föregående etapp, den övergår till 

oasfalterad väg och uppdelningen mellan cyklister och fotgängare är borttagen. Vägen har 

blivit bredare och belysning har tillkommit, men endast på ena sidan av vägen. Fortfarande 

finns en separation från bilvägen och den påverkar inte framkomligheten för cyklisterna. 

Denna väg har en förmåga att samla vatten på sina ställen och skapa lera och ojämnheter, 

dessa kan i sin tur sedan frysa på vinter och bli till hala isfläckar och få ojämnheterna i 

marken att stelna till istället för att vara mjuka. När vägen viker av mot Carolina Rediviva så 

övergår det till asfalt igen och bredden minskar en aning. Uppdelning av cyklister och 

fotgängare sker först vid framsidan av Carolina Rediviva. 

Kommentar: Avsaknad av belysningen är rätt konstigt på den lilla sträckan det 

förekommer eftersom gatorna runt omkring har belysning och sikten är inte så bra som den 

borde vara. Belysning borde finnas eftersom många fotgängare och cyklister färdas här och 

cykelbanan är inte allt för bred. Säkerheten och framkomligheten skulle bli bättre om hela 

etapp 1 breddas och det är fysiskt möjligt att göra det, men det kommer påverka 

omkringliggande bebyggelse. Etapp 2:s vägbeläggning är den bristande delen, skulle vägen 

asfalteras så skulle många problem med underlaget att försvinna, däremot så tillhör denna 

väg den närliggande kyrkogården och Engelska parken. Att påverka vägen med att asfaltera 

den kan ändra den estetiska utformningen och frågan är om kommunen vill göra det. I 

handlingsplanen anser kommunen att beläggningen ska vara hård, det vill säga asfalt på 

cykelbanorna för det ger en ökad säkerhet. Utöver det så är bredden på vägen riktigt bra och 

det är lätt att undvika kollisioner. 

 

4.3 Mindre stråk som förbinder de längre sträckorna 

Dessa vägar ligger mellan de längre vägarna, förbinder dem och fungerar fortfarande på 

samma sätt och har blivit undersökta med samma kriterier som de längre sträckorna. Dessa 

vägar är med för de är alternativa vägar och får med en större skala cyklister och större delar 

av bostadsområdena blir då undersökta.  

 

Carolina Rediviva – Engelska Parken 

Den undersökta körsträckan går mellan Kyrkogårdsgatan och Villavägen genom Engelska 

parken och inga bostadsområden finns här. Studenter som kommer från Flogsta och 

Rackarbergsområdet och som ska till Engelska parken och Carolina Rediviva kan färdas på 

denna körsträcka.  
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Figur 10 Körsträcka som förbinder Kyrkogårdsgatan och Villavägen. Här färdas studenter som har 

Engelska parken och Carolina Rediviva som destination. 

 

Etapp 1: Samma underlag som fanns på den oasfalterade delen av Kyrkogårdsgatan och 

samma problem som sker på Kyrkogårdsgatan kan även förekomma här. Vägen är något 

smalare men har fortfarande en bredd så fotgängare och cyklister kan mötas och gå och cykla 

om varandra, dock blir det trångt och problemartat för framkomligheten om det sker samtidigt 

och är det klungor med folk så kan det också bidra till minskad framkomlighet. Vägen slutar 

utanför institutionen. 

Etapp 2: Utanför institutionen finns det ingen reglering av cykel- och gångflödena och 

inga bilar är tillåtna. Folk rör sig på olika sätt och många har sina cyklar parkerade utanför 

entréerna. De korsar vägen för att ta sig till och från cyklarna och entrén. Vägen är väldigt 

bred och har belysning både på vägen och från institutionen. 

Kommentar: Det finns möjligheter att förändra körsträckan på både etapp 1 och 2 med 

annan beläggning, cykelmyror och breddning, men att påverka dessa etapper är inte 

nödvändigt. Möjligtvis att etapp 1 får en lite bredare väg, men att asfaltera den skulle 

förstöra det estetiska utseendet i parken och där är det som tidigare en fråga för kommunen 

om de vill ändra beläggningen för säkerhetens skull. Utanför institutionen så sker det inga 

större problem med framkomligheten. Folk rör sig som de vill men inga kollisionsrisker 

uppmärksammades även fast det inte fanns någon uppdelning för vart cyklister och 

fotgängare ska röra sig.  

 
Karlsrogatan – Krongatan 

Den sista undersökta körsträckan är vid Rackarbergsområdet och här finns bara 

bostadsområden och inga institutioner. Karlsrogatan räknas som etapp 1 och Krongatan 

räknas som etapp 2. Krongatan får även med studenter som bor på Studentvägen. 
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Figur 11 Körsträckor som förbinder bostadsområdena vid Rackarbergsområdet. 

 

Det går att färdas på båda sidorna av bilvägen och det är uppdelat mellan cykel- och 

gångtrafikanter på vägen och cyklarna färdas i riktning med trafiken och det är asfalterat för 

alla parter. Den första vägen tar upp bosatta endast från Karlsrogatan och det är endast 

markerat på ena sidan hur cyklister och fotgängare ska röra sig, samt på den sidan finns också 

den enda belysningen. Vägen där är fin och har bra underhåll, men på den sidan rör sig dock 

inte majoriteten. Andra sidan har bilparkering längst gatan, inga cykelmyror för cykel- och 

gångflödet, och belysningen sker delvis från andra sidan gatan och från husen. Det är på 

denna sida som de boende tar sig in och ut från sin bostad. Underhållet är till det sämre, vägen 

är guppig och har små hål och sprickor på sina ställen och vägen är mycket bredare än 

föregående på grund av biltrafiken som går emellan. Cykelbanorna har normalbredd och 

underlaget är bra och har inga brister. Cykelmyrorna är slitna och visar otydligt på hur flödet 

ska gå på en viss sträcka, men skyltarna visar hur flödet är uppdelat. Ena sidan har belysning, 

men den når inte över till den andra sidan som inte har någon belysning alls. 

Kommentar: Karlsrogatan rymmer mycket för sin storlek. Det första som kom att tänkas 

på vid observationen var att groparna och ojämnheterna på cykelbanan måste lagas, bara 

dem utgör en säkerhetsrisk och gör det svårt att ta sig fram. En annan lösning kan vara att 

göra bilvägen enkelriktad och ge mer utrymme för cyklister och parkeringen längs med 

Karlsrogatan som förekommer där. Krongatan fungerar rätt bra, men belysning, skyltning 

och tydliga cykelmyror är något som måste förbättras. Åtgärdas dessa faktorer så blir vägen 

betydligt bättre. En breddning av cykelbanan är möjlig och borde genomföras.  

 

4.4 Hur människor rör sig i trafiken 

Många av de observerade personerna, det vill säga alla tre trafikslagen fotgängare, cyklist och 

bilist följer de olika trafikregler och skyltningar som finns. Vissa undantag sker och ibland rör 
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sig människor ’’på fel sida vägen’’, och det gäller både cyklister och fotgängare. De kan gå på 

cykelbanan och cyklister kan cykla på trottoaren, samt variera sig med att åka en bit på 

körbanan och en bit på trottoaren. Att de rörde sig på fel sida vägen behöver inte tyda på 

ouppmärksamhet av skyltning eller annan trafikreglering. En anledning som 

uppmärksammades var in- och utfarter från kvarter till cykelvägen som på sträckorna S:t 

Johannesgatan, Karlsrogatan och Krongatan så härleds cyklisterna att cykla i riktning med 

trafiken, då om dessa personer ska åt motsatt håll så ska de enligt trafikplaneringen först åka 

med trafiken och sedan ta sig över vid ett övergångsställe eller cykelöverfart, och sedan ta sig 

fram på andra sidan mot sitt mål. Detta kan ge onödigt långa omvägar och kan ge mer 

integrering i trafiken än nödvändigt. Då kan det för cyklisten vara en bättre lösning att röra sig 

mot trafikflödet även fast skyltningen säger något annat. 

Bilisterna följde reglerna och lämnade företräde till fotgängare vid övergångsställen och 

cyklister som redan befann sig i rondeller. Uppfattningen var att bilisterna hade större 

kunskap om trafikreglerna och hur de ska tillämpas, de kunde dock bli störda av fotgängare 

och cyklister som visade på osäkerhet och okunskap i trafiken, och vid missuppfattningar så 

var en potentiell kollision nära. Cyklisterna kunde också vara osynliga för bilisterna, oavsett 

om det var snö eller inte ute så fanns det en stor del cyklister som inte hade cykellysen eller 

reflexer och detta gjorde dem svåra att upptäcka när det var mörkt ute under observationerna 

och det märktes på en del bilister att de hade svårt att se dem. Det var vanligt att bilisterna 

plötsligt tvärnitade när cyklister utan lyse kom i närheten av bilisten. Att ha cykellysen ökar 

säkerheten för både cyklister och bilister som nämndes tidigare från den danska 

undersökningen på Aalborgs universitet.  

 

 

5. AVSLUTNING 

 

Säkerheten för cyklister i Uppsala verkar ha en del problem och anledningar till dessa 

problem behöver inte vara fel i planeringen och utformningen av vägarna. Säkerheten utgörs 

från individen och hur pass väl denne ter sig i trafiken med lagar som ska följas och hänsyn 

till andra trafikanter. Som det har beskrivits i uppsatsen så har en stor del problem 

uppmärksammats i själva planeringen och utformningen av cykelvägarna och det fanns 

osammanhängande vägar där framkomligheten ändrades, och kunde ändras flera gånger under 

färdens gång. De kunde gå från att cyklisten samsades med fotgängare som sedan ledde till att 

cyklisten ska cykla på bilvägen, och sedan samsas med fotgängare igen fast med uppdelning 

och cykelmyror. Beroende på vilken väg cyklisten ska ta sig fram på så kan cykelvägen vara 

sammanhängande mot destinationen, men den kan lika gärna vara osammanhängande. 

Uppsala kommun verkar ha uppmärksammat dessa problem och strävar efter att göra en 

skillnad, samt alla andra aspekter så som belysning, beläggning, snöplogning med mera har 

också uppmärksammats av kommunen. Enligt handlingsplanen så verkar kommunen ha lagt 

ner arbete på alla väsentliga aspekter som utgör en säker cykeltrafik och hur det kommer se ut 

i framtiden är dock mer oklart, men framgången är att synpunkter och åsikter angående 

cykellederna har uppmärksammats och ett arbete sker för en förbättring. Det Kåren har velat 

föra fram via sina rapporter till kommunen har blivit framfört.  
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Som sagt så är det inte bara planeringen som utgör säkerheten och i undersökningens gång så 

har en stor faktor till olyckorna uppmärksammats och det är trafikanterna själva. Cyklister 

verkar vara dåligt informerade om trafikregler och allmänt hur de ska föra sig i trafiken. Att 

cykellysen inte är på alla cyklar är ett klart tecken på antigen okunskap om hur pass viktigt det 

är att ha cykellyse, eller så ignorerar och slarvar cyklisterna med att ha cykellyse. Samma sak 

gäller alla aspekter i förflyttning med cykel, där vissa cyklar på fel sida i cykelmyrorna, på fel 

sida vägen så de cyklar mot trafiken eller helt skapar sina egna genomfarter och korsar 

rondeller, korsningar och diverse vägar helt mot trafikreglerna. Alla cyklister gör inte det, 

men det finns en viss förekomst. Deras handlingar påverkar andra trafikanter och kan utsätta 

dem för fara. Cyklister som cyklar berusade utgör också en fara för andra, eftersom de är 

oberäkneliga, fast hur pass stor risk de utgör, och hur de utgör det framgår inte i denna 

undersökning, men enligt statistiken från Akademiska sjukhuset i Uppsala så verkar en del hel 

del olyckor ske för berusade cyklister. Cyklisterna verkar dock måna om att få information 

angående alkohol kombinerat med cykel och vad som gäller i dessa sammanhang. Fotgängare 

är en grupp som också rör sig på fel sida vägen en del, de kan även röra sig i grupp vilket 

skapar blockeringar för cyklister på smala vägar. På vissa sträckor så räcker det med att två 

stycken går bredvid varandra för att de ska påverka cyklisten och cyklisten kan då få väja lite 

åt sidan för att komma förbi och får cyklisten möte i samma stund så får den välja att antigen 

vänta på den mötande cyklisten så den passerar förbi, eller fortsätta cykla och riskera en 

kollision.  

Snö är en bidragande faktor till att förhållningssättet på vägen inte framgår, det vill säga 

att snön gör det svårare för cyklisten att veta vart den får färdas. Däremot när det gäller 

plogningen så uppmärksammades, via observationerna, att det var en stor mängd plogbilar 

som var ute och arbetade. Arbetet skedde snabbt och smidigt och den potentiella utbildningen 

för plogarförare som handlingsplanen föreslog verkar redan ha påbörjats, eller så är 

majoriteten av plogarna medvetna om cyklisternas begär. Det fanns vägar där snövallar togs 

bort helt och hållet och utrymmet på vägarna var desamma som snöfria dagar, fast det fanns 

vissa bortfall vid rondeller och korsningar när det gäller kvarliggande snö, och där fanns 

vallarna kvar mestadels av observationerna.  

Som avslutande ord så verkar det i helhet som att cykelsäkerheten har blivit 

uppmärksammad till den grad den bör uppmärksammas och arbete sker för att förändra de 

delar i säkerheten som utgör problem, vilket är en framgång för Uppsala stad och sin strävan 

efter att bli en riktig cykelstad. Cykeln är ett färdmedel som har funnits i snart 200 år och bara 

det tyder på att cykeln är här för att stanna en lång tid framöver, och att planera utefter den är 

nog ett vinnande koncept för Uppsala stad.  

 

5.1 Diskussion 

Det finns ett samspel mellan planeringen för cykelvägarna och cyklisterna som rör sig på 

vägarna, båda påverkar varandra, men ingen av parterna verkar vara fullt utvecklade. Det 

finns brister hos båda parterna som gör att de kan skylla på varandra, en cyklist kan ta sig 

fram på stadens gator och bryta mot en del trafikregler och sedan skylla på att planeringen är 

dålig, men planeringen, om den kunde klaga, så skulle den troligen klaga på att cyklisten inte 

följer reglerna i den planering som finns i dagsläget och en strävan efter en bättre harmoni 
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mellan dessa två parter är väsentligt för att få en bättre cykelsäkerhet. Frågan är bara vart 

börjar förändringen? Ska det ske hos individerna eller i planeringen? Att Uppsala kommun 

har tagit fram handlingsplanen är ett första steg, och om deras förändringar leder till bättre 

planering så kommer en skillnad troligtvis ske. Med bra planering så blir det nog svårare att 

bryta mot trafikregler för att ta sig fram och det blir lättare för cyklister att tillämpa hänsyn 

och följa trafikreglerna. Den andra parten följer då med och förändras, däremot så skulle 

grundläggande information angående cykelsäkerheten vara mer frekvent. Att nå ut med denna 

information till stadens invånare skulle nog ge en skillnad, om den gavs ut på rätt sätt. Vilka 

tillvägagångssätt som är bäst lämpade är svårt att säga i skrivande stund och en undersökning 

på vilken form av information som folk tar till sig lättast ifrån kan vara till hjälp i detta fall. 

En viktig del i informationen är troligtvis att nå ut med vilken sida av gatan cyklisten och 

fotgängaren ska hålla sig till, eftersom det förekommer att båda parter rör sig på fel sida vägen 

ibland så skulle information angående detta kunna göra en påverkan. Dock så kommer 

planeringen in på denna punkt också med sitt osammanhängande vägnät och skiftandet mellan 

uppdelade vägar med cykelmyror och vägar utan uppdelning, och uppmärksammandet av 

förändring på vägarna sker inte alltid och det kan bidra till att fotgängaren eller cyklisten tar 

sig fram utan att ha uppdelningen i åtanke och därmed skapa sitt eget utrymme som de färdas 

på, det vill säga, de färdas på den sidan av gatan som är enklast att nå och i den riktning de 

ska åt oavsett vad trafikreglerna säger.  
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BILAGA 1 

From: jespernydert@gmail.com 
Sent: 2012-12-14 12:29:34 

To: kufo01@eniro.com 
Subject: Kartor & vägbeskrivning 
 
Subject: Kartor & vägbeskrivning 
 

Meddelande från: Jesper Nydert (jespernydert@gmail.com): 
Jag skriver ett examensarbete och kommer använda mig av kartillustrationer. Min fråga är: Får jag ta 
era kartor i arbetet och illustrera via dem? Min idé var att beskära dem så endast några delar av 
kartan syns. Det kommer alltså inte se ut som ett webbfönster. Sedan undrar jag om det är okej att rita 
på dessa bilder för att illustrera vilken väg eller byggnad jag syftar på? Bilden ska sedan bli inklistrad i 
uppsatsen. Anser ni att det är okej att göra så eller bryter jag mot era villkor ifall jag gör på det viset? 

 

kartcontent <kartcontent@eniro.com> 

 

14 dec (6 dagar sedan) 

 

 
 

 

till mig 

 
 

Hej och tack för ditt mail! 

 

Kartorna köper vi av Metria, så rättigheten är deras men jag antar att detta rör sig om ett 

examensarbete som inte kommer att produceras i någon upplaga av signifikans och inte spridas 

externt i kommersiellt syfte. 

Jag antar också att din läroanstalt har policys för källhänvisningar och copyright i sådana här fall. I så 

fall är det OK för att använda deras kartor utan ersättning. 

 

Med vänliga hälsningar 

Stefan Östergren, Eniro Sverige AB 

 

-----Original Message----- 

From: noreply.ks@eniro.se [mailto:noreply.ks@eniro.se] 

Sent: den 14 december 2012 12:41 

To: kartcontent 

Subject: FW: Kartor & vägbeskrivning: (Mail-924169) 

 

 

 

 

 

mailto:jespernydert@gmail.com
mailto:kufo01@eniro.com
mailto:jespernydert@gmail.com
mailto:noreply.ks@eniro.se
mailto:noreply.ks@eniro.se


 

 

39 

 

BILAGA 2 
 

Hej Tove! 

 

Jag har plockat fram cykelolyckorna för 2011. Har tittat litet och försökt göra några stapeldiagram, 

men vet inte om dessa är något du kan använda: 

Antal cykelolyckor/månad 

Antal cykelolyckor/veckodag 

Motpart 

Olyckssituation 

Vägförhållande 

Ljusförhållande 

Skadeplats (ej exakt plats) 

Klockslag 

Åldersgrupper. 

 

Jag bifogar underlaget, har försökt korrigera rubrikerna så det ska stå något som går att förstå samt har 

försökt korrigera siffrorna i kolumnerna till klartext. Detta ifall du vill gå in och titta på vad 

patienterna skrivit själv i blanketterna (du kan även se vad som finns registrerat - även om det haltar 

med uppgifterna för 2011). 

 

Hör av dig om det är något speciellt du kan se vore bra, så ska jag hjälpa dig. 

 

(See attached file: 2011 - Trafik-Cykelolyckor.xls) 

 

Hälsningar! 

Britt-Marie 

 

 

~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~··~ 

 

Britt-Marie Ehlorsson 

DRG-ansvarig läkarsekreterare OTM- och DAT-divisionen 

Akademiska sjukhuset 

Telefon 018-611 38 85 

 


