VTI rapport 951
Utgivningsår 2017
www.vti.se/publikationer

Säkerhetseffekten av ökat cyklande
Kartläggning av nuläget för att planera för framtiden
VTI rapport 951 | Säkerhetseffekten av ökat cyklande. Kartläggning av nuläget för att planera för framtiden

Jenny Eriksson
Chengxi Liu
Sonja Forward
Åsa Forsman
Anna Niska
Andreas Tapani
Henriette Wallén Warner

VTI rapport 951

Säkerhetseffekten av ökat cyklande
Kartläggning av nuläget för att planera för framtiden
Jenny Eriksson
Chengxi Liu
Sonja Forward
Åsa Forsman
Anna Niska
Andreas Tapani
Henriette Wallén Warner

Diarienummer: 2015/0281-7.3
Omslagsbilder: Mostphotos
Tryck: VTI, Linköping 2017

Referat
Under senare år har cykeln lyfts fram som ett transportmedel med många positiva egenskaper och i
nationella strategidokument har det uttryckts en önskan om att cyklingen ska öka. Samtidigt
poängteras att säkerheten för cyklister måste bli bättre så att en ökad cykling inte leder till fler skadade
och omkomna cyklister. För att klara av att öka cyklandet utan att försämra säkerheten, behövs
underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som behöver genomföras. Bland annat behövs bättre
kunskap om sambandet mellan cykelflöde och skaderisk i olika trafikmiljöer.
I syfte att studera hur sättet att använda cykeln förändras över tid och hur cyklisters skaderisk påverkas
av cykelflöde och trafikmiljön, har tre olika delstudier genomförts i det här projektet. I den första
delstudien har en modell utvecklats som innehåller både färdmedelsval och destinationsval för cykel. I
den andra delstudien har modeller för skaderisker hos cyklister utvecklats för olika olyckstyper och
trafikmiljöer. I den tredje delstudien har interaktioner mellan olika trafikanter observerats, i syfte att
studera hur dessa påverkas av nivån på cykelflödet. Sammantaget visar studierna i projektet att
cykelflödet har betydelse för cyklisters olycksrisk. Högre flöden ger färre interaktioner per cyklist och
lägre risk att skadas i såväl singelolyckor som kollision med motorfordon. Vi har också kunnat visa att
det är möjligt att modellera färdmedels- och destinationsval för cykel såväl som att med hjälp av
modeller beskriva effekter på cyklisters skaderisk. För att kunna göra bättre skattningar som mer
rättvist beskriver verkligheten behövs dock ett bättre dataunderlag till modellerna, framförallt när det
gäller cykelresor och beskrivning av cykelinfrastrukturen.
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Abstract
During the last decades, cycling has been highlighted as a travel mode with many positive qualities.
The documents of Swedish national strategy reveal a trend of an increased cycling. At the same time,
it is important that the safety of cyclists must be improved so that an increased cycling does not
contribute to more injuries and fatalities in accidents. To cope with the increased cycling without
compromising the safety, there is fore example, a need for better understanding of the relationship
between the cycling flow and the injuries in various traffic environments.
In this project, three different studies were carried out to understand how the trend of cycling changes
over time and how cyclists' injury risk is influenced by the cycling flow and the traffic environment. In
the first study, a travel demand model has been developed that includes both mode choice and
destination choice for cycling. In the second study, models for cyclists’ injury risks have been
developed for different types of accidents and traffic environments. In the third study, interactions
between different road users have been observed, to study how these are affected by the level of
bicycle flow. Overall, the studies in this project have shown that bicycle flow is an important factor
influencing cyclists’ accident risks. Higher bicycle flow corresponds to fewer interactions per cyclist
and a lower risk of injury in a single bicycle accident as well as in a collision accident with motorised
vehicles. We have also been able to demonstrate that it is possible to model travel choices and
destination choice of cyclists and to develop models that describe cyclists’ injury risk. However, to
provide better estimates, data with better quality are necessary for the model inputs, especially when it
comes to the cycling and the description of cycling infrastructure.
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Förord
Det här är ett av de nio projekt som VTI genomfört under perioden 2015–2017 inom ramen för
Länsförsäkringsbolagens Forskningsfonds satsning på En stark forskningsmiljö inom området
hjulburna oskyddade trafikanter. Förutom detta projekt har följande projekt ingått i programmet:
•

Krocktester av cyklar. Projektledare Anna Niska

•

Däcktester. Projektledare Anna Niska

•

Säker användning av extrautrustning: Trafikanters uppmärksamhet och behov. Projektledare
Katja Kircher

•

Samspel i trafiken: Formella och informella regler bland cyklister. Projektledare Gunilla
Björklund & Sonja Forward

•

Synen på nykterhet i samband med cykling. Projektledare Henriette Wallén Warner

•

Hur anpassar hjulburna oskyddade trafikanter hastigheten? Projektledare Jenny Eriksson &
Susanne Gustafsson

•

Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg. Projektledare Christopher Patten

•

En modell för säker transport av hjulburna oskyddade trafikanter. projektledare Henriette
Wallén Warner

Jenny Eriksson och Åsa Forsman har varit projektledare för detta projekt Kartläggning av cyklister i
den nya trafikmiljön. Vi vill tillsammans med övriga inblandade i projektet rikta ett stort tack till
Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som finansierat programmet. Vi vill också tacka Maria
Wedin och Mari Sparr (båda Länsförsäkringar), Helena Hellstén (Länsförsäkringar Östgöta), Petter
Skarin, Eskilstuna kommun, Svante Berg (Movea, som även var lektör) och Annika Nilsson
(Trivector) i referensgruppen för givande diskussioner och värdefulla synpunkter under projektets
gång. Tack även till Göteborgs stad för att vi fick tillgång till modellerat cykelflödesdata. Tack till
Henriette Wallén Warner, Per Henriksson, Jörgen Larsson, Gunilla Sörensen, alla VTI, och Susanne
Gustafsson, NTF (tidigare VTI) som observerade cyklister i Stockholm.
Det ingår tre delstudier i denna rapport. Den första, ”Förändringar av färdmedels- och destinationsval
mellan två olika tidsperioder”, har Chengxi Liu varit huvudansvarig för. Delstudie två, ”Risken att
skadas som cyklist baserat på flöden och trafikmiljö” har Åsa Forsman varit huvudansvarig för och del
tre ”Beteendestudier kopplat till olika nivåer av cykelflöden” har Sonja Forward varit huvudansvarig
för.

Linköping, oktober 2017

Jenny Eriksson
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Granskningsseminarium har genomförts den 19 september 2017 där Svante Berg, Movea var lektör.
Jenny Eriksson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Avdelningschef Jonas Jansson har
därefter granskat och godkänt publikationen för publicering den 12 oktober 2017. De slutsatser och
rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis
myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
Review seminar was carried out on 19 September 2017 where Svante Berg from Movea reviewed and
commented on the report. Jenny Eriksson has made alterations to the final manuscript of the report.
The research director Jonas Jansson examined and approved the report for publication on 12 October
2017. The conclusions and recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not
necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Säkerhetseffekten av ökat cyklande – kartläggning av nuläget för att planera för framtiden
av Jenny Eriksson (VTI), Chengxi Liu (VTI), Sonja Forward (VTI), Åsa Forsman (VTI), Anna Niska
(VTI), Andreas Tapani (VTI) och Henriette Wallén Warner (VTI)

Denna rapport består av tre delstudier och det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen
om valet av cykeln som färdmedel och cykelflödets betydelse för trafiksäkerheten. Delstudie 1 handlar
om förändringar av färdmedels- och destinationsval för cykel mellan två olika tidsperioder samt
framtida prognos och baseras på resvanedata från Stor-Stockholm. Delstudie 2 handlar om risken att
skadas som cyklist beroende på cykelflöden och trafikmiljö och baseras på data från Göteborgs stad.
Delstudie 3 är en beteendestudie kopplat till tre olika nivåer av cykelflöden och baseras på
observationer på tre länkar och i två korsningar i Stockholm.
Delstudie 1: Förändringar av färdmedels- och destinationsval för cykel mellan två olika
tidsperioder samt framtida prognos
I tidigare studier som handlar om efterfrågan på cykelresor ingår för det mesta enbart färdmedelsval.
Endast ett fåtal studier har fokus på att modellera cyklisters destinationsval. Utöver detta brukar
traditionella modeller för reseefterfrågan bara fokusera på bil- och kollektivtrafik och använder endast
enkla modellkomponenter för gång och cykel. Exempelvis använder den nationella efterfrågemodellen
Sampers reseavstånd utifrån ett bilvägnät. Skillnader i reseavstånd till samma destination för bil och
cykel skiljer sig åt på grund av olika sträckning och/eller ruttval. Därför borde restiden från ett
cykelvägnät användas istället när man modellerar destinationsval för cykel.
I denna delstudie utvecklas en modell som innehåller både färdmedelsval och destinationsval för cykel
och med denna modell kan man sedan undersöka efterfrågan på cykelresor. Syftet är att studera
förändringar i efterfrågan mellan perioderna 2005–2006 och 2011–2013 i Storstockholmsområdet
samt att skatta ett framtida resande. I Stor-Stockholmsområdet ingår kommunerna Danderyd,
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg.
För att analysera skillnader i färdmedels- och destinationsval användes de nationella resvaneundersökningarna RES 2005–2006 och RVU Sverige 2011–2013. Områdesindelningen för
Storstockholm delades in i 717 mindre områden, så kallade SAMS-områden (SAMS är en
rikstäckande områdesindelning). För att beräkna restider och avstånd mellan alla SAMS-områden för
alla färdmedel har vi använt en online-reseplanerare som planerar resrutt på ett OpenStreetMapvägnät. Därigenom är restiden för gång och cykel baserad på ett detaljerat vägnät där cykelvägar ingår.
Dock har restid och avstånd för personbil och kollektivtrafik hämtats från Sampers. Utifrån dessa
underlag har vi utvecklat en serie så kallade Nested-Logit-modeller för arbetsresor och ickearbetsresor för perioderna 2005–2006 och 2011–2013. Modellerna används för att studera effekter på
cyklandet av restid och av egenskaper hos destinationen kopplat till bland annat sociodemografiska
variabler.
Resultaten från delstudien visade bland annat följande:
•

Det finns en tendens till att resenärerna vid arbetsresor har blivit mer villiga att gå, cykla och
åka kollektivt istället för att köra bil till destinationer längre bort. För icke-arbetsresor har
resenärerna blivit mer villiga att cykla än att välja gång, bil och kollektivtrafik. Observera att
det handlar om små skillnader mellan de undersökta perioderna.

•

För åren 2005–2006 fanns det ingen signifikant effekt gällande befolkningstäthet för cyklisters
destinationsval vid icke-arbetsresor, men för 2011–2013 var den signifikant. Det innebär att
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det har blivit mer attraktivt för cyklister att cykla till områden med hög befolkningstäthet, till
exempel centrala Stockholm vid icke-arbetsresor. För arbetsresor var effekten ungefär lika stor
för de två olika perioderna.
•

Det finns inte några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vad gäller att välja cykeln
som färdmedel, inte heller för kollektivtrafiken. Däremot väljer kvinnor bilen i lägre
utsträckning än män, men denna benägenhet var inte lika tydlig för den senare perioden.
Kvinnor väljer att gå i högre utsträckning än män. För arbetsresor påvisades att personer med
hög inkomst (>600 000 SEK) är mer benägna att cykla till jobbet än övriga inkomstklasser
men går mindre ofta. Fler barn i ett hushåll ger en större sannolikhet att cykla både för arbetsoch icke-arbetsresor.

•

Ett framtida scenario kan vara att restiden för cyklister minskar med 20 procent genom
exempelvis utbyggnad av cykelvägar och framkomlighetsanpassning för cyklister vid
trafiksignaler. Vi gjorde en enkel prognosmodell där allt annat var lika, bortsett från restiden.
Slutsatsen av denna är att det kommer leda till generellt högre andel cykling i alla SAMSområden och att både färdmedelsvalen bil och kollektivtrafik kommer att minska.

Trots sina brister och begränsningar visar den här delstudien att tillvägagångssättet med modellering
av färdmedels- och destinationsval, ger ett värdefullt underlag för att på ett illustrativt sätt kunna
beskriva förändringar i resandet. För att kunna göra bättre skattningar som på ett mer rättvisande sätt
beskriver verkligheten, behövs ett bättre dataunderlag. Exempelvis skulle man vilja ta hänsyn till
cykelinfrastrukturens påverkan på cykelrestider och ruttval. Restiden på en separat cykelväg kan skilja
sig från den på cykelfält eller i blandtrafik och cyklister kan medvetet välja omvägar för att cykla mer
säkert på en separat cykelväg. En bättre indelning i mindre områden än de SAMS-områden vi använt,
skulle ge mer realistiska restider mellan start- och slutrespunkter. Lokala eller regionala
resvaneundersökningar med ett större urval skulle sannolikt ge ett bättre dataunderlag än de nationella
resvaneundersökningarna och därmed ge en mer omfattande bild av resandet på lokal och regional
nivå.
Delstudie 2: Risken att skadas som cyklist baserat på flöden och trafikmiljö
För att vi ska kunna uppnå målet om en ökad cykling utan att antalet skadade cyklister ökar måste det
bli säkrare att cykla. För att åstadkomma det behövs åtgärder som kan vara riktade mot såväl cyklisten
som cykeln och infrastrukturen. Det behövs också bättre underlag för att beräkna skaderisker och
anpassa riskmodeller. Riskmodeller kan användas för att förbättra förståelsen för hur skaderisken beror
av flöde, utformning av vägar och cykelvägar, omgivande trafikmiljö, etc. Riskmodellerna är också en
viktig del i kalkylmodeller som används för samhällsekonomiska beräkningar av till exempel olika
åtgärder.
I denna delstudie har vi utvecklat modeller för skaderisker hos cyklister med avseende på olika
olyckstyper och trafikmiljöer (blandtrafik, cykelväg, bebyggelsetyp). Studien är begränsad till
Göteborgs kommun. Ett syfte har varit att studera möjligheten att använda modellgenererade flöden
för att anpassa riskmodeller.
Studien baseras på olycksdata, resvanedata, data genererade från VISUM-modellen och öppna
geodata. Olycksdata har hämtats från Strada, som är den nationella databasen för vägtrafikolyckor i
Sverige dit både polisen och sjukhusens akutmottagningar rapporterar in. Resvanedata hämtades från
den nationella resvaneundersökning RVU Sverige. Den studerade perioden är 2012 till 2016. VISUM
är ett analysverktyg som kan användas för att ta fram trafikmodeller och generera trafikprognoser. I
Göteborg har man utvecklat en modell för cykel- och biltrafik som vi fått ta del av. Framförallt är det
cykel- och motorfordonsflöden vi har använt från VISUM-modellen. För att få information om
länkarnas lutning och omgivande bebyggelse har öppna geodata från Lantmäteriet använts.
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Alla skadade cyklister från Strada som hade en inrapporterad position kopplades sedan ihop med
VISUM-nätet. Då VISUM-nätet inte var heltäckande, kunde endast cirka 43 procent av de skadade
kopplas till vägnätet (inkl. cykelvägnätet).
Resultaten från delstudien visade bland annat följande:
•

Skaderisken per cyklist (antal skadade per cyklad sträcka) på länk är högre i blandtrafik än på
cykelväg (kan här vara såväl cykelfält som cykelbana eller gemensam gång- och cykelbana).
Det gäller både för singelolyckor och cykel-motorfordon. Totalt sker det dock fler olyckor på
cykelväg eftersom det är där en stor del av cykeltrafiken går.

•

I korsningar är det lägre risk att skadas (beräknas som antal skadade per cyklist in i
korsningen) om det finns minst en cykelväg in i korsningen än om det inte finns någon
cykelväg. Detta gäller för singelolyckor. För kollision cykel-motorfordon är denna skillnad
inte lika stor och resultaten är mer osäkra. Resultaten för korsningar är svåra att tolka eftersom
vi inte vet något om korsningsutformningen i övrigt och inte var i korsningen som olyckan
skett.

•

Resultat från riskmodellerna visar på en Safety in Numbers effekt med avseende på cykelflöde
för samtliga beräknade riskmodeller (dock ej signifikant i blandtrafik för kollision cykelmotorfordon). Dessa riskmodeller har anpassats för singelolyckor och kollisioner mellan cykel
och motorfordon både på länk och i korsning. Det viktigaste bidraget från den här studien vad
gäller Safety in Numbers, är att vi visat på en sådan effekt också för singelolyckor, denna typ
av olyckor är oftast inte inkluderade i internationella studier.

•

I två av modellerna påvisas en effekt av länkens lutning. Det är för singelolyckor på cykelväg
längs väg och på separata cykelvägar. I båda fallen ger en större lutning upphov till fler
förväntade olyckor. Höjdskillnader inom en länk kan ge upphov till såväl höga som låga
hastigheter vilka båda skulle kunna leda till en högre skaderisk. Den variabel vi använt tar
dock endast hänsyn till höjdskillnaden mellan länkens start- och slutpunkt.

•

I länkmodellerna har även förekomsten av olika typer av byggnader längs länken inkluderats i
modellen. Det är byggnader för bostäder, samhällsfunktioner och affärsrörelser. En omgivande
miljö med hög täthet av byggnader kan leda till in- och utfarter som korsar cykelvägen och till
att många fotgängare rör sig på cykelvägen (som kan vara en gemensam gång- och cykelväg).
Detta skulle i sin tur kunna leda till konflikter och olyckor. Resultaten visar att när variabler
som beskriver bebyggelsetäthet kommer med i modellen så innebär det oftast att en högre
täthet leder till högre skaderisk - det gäller i fyra av fem fall.

•

Slutligen så har vi i korsningsmodellen också påvisat en effekt av antal länkar, ju fler länkar in
i korsningen desto högre skaderisk (de allra flesta korsningar har 3 eller 4 ben). Någon
närmare tolkning av detta resultat är svår att göra eftersom det också kan vara stor skillnad i
utformning i övrigt mellan korsningar med olika många ben.

Förutom att utveckla riskmodeller var syftet med den här delstudien att se om det är möjligt att
använda modellgenererade flöden som grund för modellerna, alltså om de genererade flödena är
tillräckligt nära de verkliga flödena. Modellgenererade flöden ger tillgång till flöden över ett helt
cykelvägnät och inte bara på de platser där det görs cykelräkningar. Generellt tyder resultaten på att
användningen av modellberäknade flöden ger rimliga resultat i riskmodellerna, det vill säga resultat
som ligger i linje med tidigare forskning när det gäller cykelflödets inverkan.
Sammanfattningsvis ser vi en stor potential i att använda modellgenererade flöden för att beräkna
risker och förhoppningsvis börjar fler städer än idag använda trafikmodeller för cykeltrafiken. Vi vill
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dock poängtera att det är mycket viktigt med fortsatt utveckling av modellerna för att förbättra
flödesdata och vi önskar se fler jämförelser med uppmätta data från cykelräkningar. En annan viktig
aspekt är att det cykelvägnät som används i modellerna är så heltäckande som möjligt. En förbättring
av positioneringen i Strada-data skulle också bidra till ett bättre underlag.
För att ytterligare kunna förbättra kunskapen om skaderisker i vägnätet behövs också mer information
om cykelvägarnas utformning. Det är dock svårt att klassificera cykelvägnätet eftersom utformningen
varierar en hel del. Egenskaper som vägbredd, typ av avgränsning och utformning av sidoområden kan
variera avsevärt inom en kort sträcka. Lösningen att dela in cykelvägarna i korta, homogena, sträckor
är också problematisk eftersom vi vet att det finns osäkerheter i olyckans positionering. Ju kortare
sträckor desto fler olyckor kommer att kopplas till fel sträcka.
Delstudie 3: Beteendestudier kopplat till olika nivåer av cykelflöden
Den vanligaste orsaken till att cyklister omkommer är kollision med motorfordon. Samtidigt
omkommer cirka 5 procent medan 9 procent skadas svårt till följd av kollision med annan cyklist,
mopedist eller fotgängare. För att kunna separera cyklister från motorfordon, trots städernas
begränsade utrymme och bristande resurser, används ofta gång- och cykelvägar. Dessa vägar kan
antingen vara uppdelade i skilda ytor för cyklister och fotgängare eller bestå av en kombinerad yta
som cyklister och fotgängare delar, utan någon skiljelinje dem emellan. På gång- och cykelvägar
separerade med linje, får cyklister inte cykla på gångytan och fotgängare får inte gå på cykelytan.
Vidare är huvudregeln att cyklister alltid ska cykla efter varandra, men de får cykla i bredd om detta
kan ske utan fara eller olägenhet. En cyklist måste också lämna tillräckligt med utrymme då den kör
om en annan cyklist och en cyklist som kör om en fotgängare måste ge denne tillräckligt med
utrymme och tid att vika åt sidan.
I den tredje och sista delstudien observerades cyklisters interaktion med andra trafikanter på gång- och
cykelbanor och i korsningar. Observationerna genomfördes på tre länkar och i två korsningar i
Stockholm och vid tre olika nivåer av cykelflöden (högt, mellan och lågt). Syftet var att studera om
interaktionerna påverkades av nivån på flödet.
Stockholm valdes med anledning av att här finns sträckor med riktigt höga cykelflöden, vilket annars
är relativt ovanligt i Sverige. De platser som ingick var Liljeholmsbron (västra och östra sidan),
Danvikstullsbron (västra sidan) samt två korsningar: Hornsgatan/Långholmsgatan och Kanalvägen. På
Liljeholmsbron och Danvikstullsbron finns en cykelbana och en gångbana åtskilda med en målad linje.
Båda korsningarna var signalreglerade. Observationer genomfördes tisdagen den 30 och onsdagen den
31 augusti 2016 med hjälp av en observationsguide och kameror. En timme observerades per
flödesnivå (högt, mellan och lågt) och plats.
Resultaten från delstudien visade bland annat följande:
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•

Komplicerade interaktioner, det vill säga då cyklisten väjer, saktar ned eller bromsar för en
annan trafikant, var vanligare då flödet var lågt. Detta gällde alla platser utom Liljeholmsbrons
östra sida. Den största skillnaden mellan lågt flöde och övriga flödesnivåer uppmättes i
korsningen Hornsgatan och Långholmsgatan.

•

I korsning inträffade de allvarligaste interaktionerna mellan motorfordon och cyklist. Detta
berodde i huvudsak på att bilisten inte lämnade företräde i korsningen. Resultaten
överensstämmer med tidigare studier. Oavsett flöde, inträffade interaktionen med enbart en bil
och en cyklist vilket också tidigare studier noterat. Detta innebär att bilister är mer benägna att
lämna företräde då en hel grupp av cyklister korsar gatan.
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•

Interaktioner mellan cyklisterna var vanligare i samband med upphinnande än vid möte, även
då flödet var i princip detsamma i båda riktningarna. En rimlig förklaring kan vara att
trafikanterna fick ögonkontakt vid möte och på så sätt kunde undvika en konflikt.

•

Det var betydligt vanligare att det uppstod konflikter mellan cyklister snarare än mellan
fotgängare och cyklister på gång- och cykelbanorna. Då en konflikt uppstod mellan fotgängare
och cyklist inträffade detta oftast då en fotgängare gick på cykelbanan, snarare än att en
cyklist cyklade på gångbanan. En förklaring till detta kan vara att gångbanan är för smal och
att det finns fler hinder på gångbanan vilket innebär att fotgängaren tvingas ut på cykelbanan.

•

Cyklisters regelefterlevnad eller kanske snarare bristande regelefterlevnad är något som
diskuteras flitigt i media. Uppfattningen är att cyklister ofta bryter mot reglerna och att de är
en fara i trafiken. Ett sådant beteende är rödljuskörning. Detta stöds inte av denna studie som
visade att rödljuskörning var relativt ovanlig. De få fall som noterades handlade många gånger
om att man cyklade då ljuset precis slagit om till rött eller då det inte fanns någon trafik.

Många av resultaten kan förklaras utifrån principen Safety in Numbers som innebär att
olycksrisken för oskyddade trafikanter minskar ju fler de blir. I korsningar skulle då bilister bli
mer uppmärksamma på cyklister om de färdas i grupp. Principen kanske även skulle kunna
användas för att beskriva interaktionen mellan cyklister och fotgängare. Man kan då argumentera
för att fotgängare blir mer uppmärksamma på cyklister då dessa färdas i grupp och då, av ren
självbevarelsedrift, håller sig inom sitt eget område. Detta resonemang stöds av denna studie då
både cyklister och fotgängare visade sig vara mer disciplinerade då flödet var högt och då höll sig
inom sin yta. En annan tolkning som inte lika lätt kan förklaras med hjälp utav denna princip, kan
vara att gruppen cyklister vid högt flöde är sådana som pendlar till och från arbete, en grupp som
också kan beskrivas som vanecyklister.
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Summary
The safety effect of an increased cycling – mapping of the current situation for planning for the
future
by Jenny Eriksson (VTI), Chengxi Liu (VTI), Sonja Forward (VTI), Åsa Forsman (VTI), Anna Niska (VTI),
Andreas Tapani (VTI) and Henriette Wallén Warner (VTI)

The report includes three studies with the overall purpose to increase the knowledge about the choice
of cycling as a mode of transport and to highlight the importance of bicycle flows for cycling safety.
Part 1 studies the changes of mode and destination choice for cycling between two different time
periods as well as future forecasts. The study is based on travel surveys from the Stockholm Region.
Part 2 studies how cyclists’ injury risk is influenced by bicycle flows and traffic environment using
data from the city of Gothenburg. Part 3 is a behavioural study related to three different cycle flow
levels based on observations from three links and two intersections in Stockholm.
Part 1: Changes in mode and destination choice for cycling between two different time periods
and future forecasts
Previous studies on the demand of bicycle trips have focused mostly on mode choice. Only a few
studies have modelled cyclists’ destination choices. Additionally, traditional travel demand models
usually are dedicated for modelling car and public transport trips while using simplified model
components for walking and cycling. For example, the Swedish national travel demand model
(Sampers) have used trip distance from a network of motorised vehicles. However, the trip distance
using car differ from that of cycling for a trip from the same origin to the same destination because the
traveller will have different route choices and use different network facilities, e.g. car drivers cannot
use dedicated cycling links. Therefore, travel time from a bicycle network should be used instead
when modelling destination choice for cyclists.
In this study, a model is developed that includes both mode choice and destination choice. The model
estimates the demand of bicycle trips. The purpose is to study demand changes between the periods
2005-2006 and 2011-2013 in the Greater Stockholm area as well as to estimate possible future travel
demand. The Greater Stockholm area includes the municipalities of Danderyd, Huddinge, Järfälla,
Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm and Sundbyberg.
To analyse differences in mode choice and destination choice, the national travel surveys RES 20052006 and RVU Sweden 2011-2013 were used. The study area (Greater Stockholm) was divided into
717 smaller areas, so-called SAMS areas (SAMS is a nationwide area division). To calculate travel
times and distances between all SAMS areas for all travel modes, an online travel planner which does
routing on the OpenStreetMap network has been used. A high resolution bicycle network is included
which allows a more accurate travel time estimation for walking and cycling. However, travel time
and distance for cars and public transport have been taken from Sampers. We have developed a series
of so-called Nested-Logit models for work trips and non-work trips for the periods 2005-2006 and
2011-2013. The models are used to study effects of travel time and destination characteristics on
cycling, as well as the effects of other factors such as socio-demographic variables.
Among other things, the results showed:
•

Commuters are becoming more willing to use: (i) walk, (ii) bicycle, and (iii) public transport
as a mode of transport instead of using a car for travelling to further destinations. For nonwork trips, travellers have become more willing to cycle than to walk, use a car or take public
transport. Note that there are small differences between the studied periods.
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•

For the period 2005-2006, population density has no significant effect on cyclists’ destination
choices for non-work trips, but for 2011-2013 it was significant. This means that it has
become more attractive for bicyclists to cycle to highly dense areas e.g., central Stockholm in
their non-work trips. For work trips, the effect was nearly the same for the two studied
periods.

•

There were no significant differences between men and women in choosing to cycle, nor for
public transport. On the other hand, women chose the car to a lesser extent than men, but this
tendency was not as clear for the period 2011-2013. Women chose to walk to a greater extent
than men. For work trips, it was shown that people with high income (> 600,000 SEK) are
more likely to cycle than other income groups but walk less often. More children in a
household result in higher probability to cycle both for work and non-work trips.

•

A future scenario may be that cyclists’ travel times will decrease by 20 percent, for example
by increasing the cycle network and improving accessibility for cyclists in traffic signals. A
simple forecast model was estimated, holding everything else the same, except for the cycling
travel time. The results indicate an increase in the modal share of cycling in all SAMS areas
and a reduction of the modal share for car and public transport.

Despite its shortcomings and limitations, the study shows that the modelling approach provides a
valuable insight for illustrating changes in travel patterns. To better estimate the underlying
relationships, data with better quality are needed. For example, the impact of the bicycle infrastructure
can be included in the estimation of cycling travel times and it may influence cyclists’ route choice.
The travel time on a separate cycle path may differ from that on cycle lanes or mixed traffic, and
cyclists may choose longer paths to cycle more safely on separate bicycle paths. A zoning system with
higher resolution than the SAMS areas can provide more realistic travel times between start and end
points. Local or regional travel surveys with large sample sizes are likely to provide better information
on travel behaviour than national travel surveys, thus providing a more comprehensive picture of
travel at local and regional level.
Part 2: The injury risk for cyclist based on flows and traffic environment
In order to achieve the goal of an increased cycling without increasing the number of cyclists injured,
it must be safer to cycle. Measures that may be directed towards the cyclists, the bikes and the
infrastructure are needed. There is also a need for better approach for calculating and adapting injury
risk models. Risk models can be used to improve the understanding on how the injury risk is
influenced by flow, characteristics of road and bicycle path, traffic environment, etc. Risk models are
also important components used for socioeconomic calculations of, for example, different
countermeasures.
In this study, we have developed models for injury risks for cyclists regarding different accident types
and traffic environments (e.g., mixed traffic, bicycle path/lane, built environment type). The study is
limited to the Municipality of Gothenburg. One purpose is to study the possibility of using modelgenerated flows in risk models.
The study is based on accident data, travel survey data, data generated from VISUM model and open
geodata. Accident data has been retrieved from Strada, which is the national road accident database in
Sweden, comprising police and hospital emergency services reports. Travel survey data has been
retrieved from the national travel survey RVU Sweden. The study period is 2012 to 2016. VISUM is a
simulation analysis tool that can be used to generate traffic forecasts. In Gothenburg, a model has been
developed to model cycling and motor vehicle traffic that has been used in this study. The cycle and
motor vehicle flows that have been used in this study come from the VISUM model. To get
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information about the slope of the links and surrounding buildings, open geodata from Lantmäteriet
has been used.
All injured cyclists from Strada who had a reported position were linked to the VISUM network. Since
the VISUM network was not comprehensive, only 43% of the injured cyclists could be matched to the
road network (including the cycle network).
The results showed that:
•

The injury risk per cyclist (i.e., number of injured per cycling distance-travelled) on a link is
higher in mixed traffic than on a bicycle path (It can be a bicycle lane or a bicycle path or a
shared sidewalk/bicycle path). This applies to single-accident and bicycle-motor vehicle
accidents. However, in total more bicycle accidents occur on bicycle paths, since they attract a
larger part of the bicycle traffic.

•

At intersections, the injury risk is less (i.e., calculated as the number of injured per cyclist
entering the intersection) if there is at least one bicycle path into the intersection than there is
no bicycle path. This applies to single accidents. For bicycle-motor vehicle collisions the
difference is not big and the results are more uncertain. Furthermore, at intersections the
results are more difficult to interpret because the intersection design is unknown as well as
where in the intersection the accident occurred is unknown.

•

Results from the risk models have shown a safety-in-numbers effect on bicycle flow for all
calculated risk models (but not significant in the model of mixed traffic for bicycle-motor
vehicle collisions). The risk models have been adapted to single and bicycle-motor vehicle
collisions both on links and at intersections. The most important contribution of this study is
that we have shown a safety-in-numbers effect also for single bicycle accident casualties, this
type of accident is rarely included in international studies.

•

The impact of the link slope is estimated in two of the models. It includes single bicycle
accidents on bicycle path along roads (cycle lanes) and on separate bicycle paths (cycle paths).
In both cases, a higher slope results in higher expected number of accidents. Elevation
differences within a link can result in both high and low speeds, which could lead to a higher
injury risk. However, the variable used only takes into account the difference in elevation
between the start and end points of the link.

•

The presence of different built environment types along the links has also been included in the
link models (e.g., buildings for housing, community usage and business usage). An
environment with high density of buildings can lead to more driveways crossing/cutting the
bicycle paths and to many pedestrians walking on the bicycle paths (which may be a shared
walking and cycling sidewalk). This could in turn lead to conflicts and accidents. The results
show that when variables describing built environment density are included in the model, it
usually means that a higher density leads to a higher injury risk in four out of five cases.

•

Finally, in the intersection model, the results have shown an effect of the number of links at a
intersection on the injuries. The more links at an intersection, the higher the injury risk
becomes (the majority of intersections have 3 or 4 legs). It is difficult to interpret the result
because there can be a big difference in design among intersections with many legs.

In addition to developing risk models, the purpose of this study was to explore the possibility of using
traffic models as the basis for the models i.e., whether the generated flows are close to the actual
flows. Traffic models provide access to flows over an entire bicycle network, and not only in places
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where bicycle counts are carried out. Generally, the results indicate that the use of model-generated
flows provides reasonable results that can be used in risk models i.e., results that are in line with
previous research on the impact of bicycle flows.
In summary, the results show a great potential in using model-generated flows to estimate risks, and
hopefully more cities will start using traffic models to model bicycle traffic. However, it is very
important to continue developing the models to improve bicycle flow estimation and to compare it
against data from actual bicycle counts. Another important aspect is that the bicycle path network used
in the models is as comprehensive as possible. Improving the reported position of an accident in
Strada-data can potentially contribute to a better analysis.
In order to further improve the knowledge on injury risk, more information on the bicycle path
network is needed. However, it is difficult to classify the bicycle path network because the road design
varies in many aspects. Characteristics such as road width, type of demarcation and layout of side
areas can vary considerably within a short distance. The solution of dividing the bicycle path in short
and homogeneous segments is also problematic because uncertainties in the location of the accident
can increase. The shorter the segments, the more accidents that can be linked to the wrong segment.

Part 3: Behavioural studies linked to different bicycle flow levels
The most common case of fatal cyclist accident is collision with motor vehicles. At the same time,
about 5% cases of the collisions with another cyclist, moped or pedestrian result in fatalities, while 9%
lead to severely injured. In order to separate cyclists from motor vehicles, despite the limited space,
walking and cycling roads are often introduced. These roads can either be divided into separate areas
for cyclists and for pedestrians or consist of a common area that cyclists and pedestrians share without
any dividing line. In the case of walking and cycling roads separated by lines, cyclists can not ride on
the walkway and pedestrians must not walk on the bicycle lane. Furthermore, the main rule is that a
cyclist should always follow the cyclist in front, but they can cycle parallelly if this will not lead to
danger or inconvenience. A cyclist must also make sure there is enough space to take over another
cyclist and a cyclist taking over a pedestrian has to give as well enough space and time to the
pedestrian to step aside.
In this final study, cyclists were observed interacting with other road users on shared walkways, cycle
paths and at intersections. The observations were carried out on three links and two intersections in
Stockholm and at three different levels of bicycle flow (high, medium and low). The purpose was to
study whether the interactions were influenced by the level of flow.
Stockholm was chosen because there are segments with really high bicycle flow, which is otherwise
relatively unusual in Sweden. The observations sites were Liljeholmsbron (west and east side),
Danvikstullsbron (west side) and two intersections: Hornsgatan/Långholmsgatan and Kanalvägen. At
the Liljeholmsbron and Danvikstullsbron there is a bicycle path and a walkway separated by a painted
line. Both intersections were signalised. Observations were conducted on Tuesday, 30th and
Wednesday, 31st of August 2016 using an observation guideline and cameras. One hour was observed
per flow level (high, medium and low) and location.
The results showed:
•
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Complex interactions (i.e., when cyclists give-way, slow down or brake for another road
users) were observed more often when the flow was low. This was observed in all places
except on the east side of Liljeholmsbron. The largest difference between low flow and
medium/high flow levels was found at the intersection Hornsgatan and Långholmsgatan.
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•

At intersections, the most serious interaction between motor vehicles and cyclists occurred.
This was mainly due to the fact that the driver did not give-way to the cyclist. The results are
in line with the literature. Regardless of flow, vehicle-bicycle interactions occurred with only
one car and one cyclist. This means that drivers are more likely to give-way when a platoon of
cyclists cross the street.

•

Interactions among cyclists were more common in the form of catching-up than in the form of
meeting, even when the flow was basically the same in both directions. A possible explanation
is that cyclists have eye contact when meeting, thus avoiding a conflict.

•

It was much more common to encounter conflicts among cyclists rather than among
pedestrians and cyclists on the walkways and cycling roads. A conflict between a pedestrian
and a cyclist usually occurred when the pedestrian walked on the cycle path, rather than a
cyclist rode on the walkway. A possible explanation is that the walkway is too narrow and
there are more obstacles on the walkway, which means that the pedestrian is forced to walk on
the cycle path.

•

Cyclists' compliance with traffic rules or even lack of compliance is something that is widely
discussed in the media. The perception is that cyclists often violate the traffic rules and that
they are a danger in traffic. Such behaviour e.g. red-light running was not included in this
study. However, the results showed that red-light running was very unusual. The few cases
observed were when the traffic light had just turned to red or when there was no traffic.

The results can be explained by the safety-in-numbers principle i.e., the more vulnerable road users
are, the lower their accident risks are. At intersections, drivers are more alert to cyclists if they
travelled in platoons. This principle might also be used to describe the interaction between cyclists and
pedestrians. One can argue that pedestrians become more aware of cyclists as they travel in platoons
and then, by self-protection, they remain in their own area. The results provide evidence to support
this reasoning as both cyclists and pedestrians were more disciplined when the flow was high and then
remained within its dedicated area. Another interpretation that can not be explained as easily by this
principle is that the group of high-speed cyclists are those commuting to and back from work, a group
that can also be described as commuter cyclists.
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1.

Inledning

1.1. Bakgrund
Under senare år har cykeln lyfts fram som ett transportmedel med många positiva egenskaper och i
nationella strategidokument har det uttryckts en önskan om att cyklingen ska öka (Trafikverket, 2014;
Näringsdepartementet, 2017). De positiva effekterna av ökad cykling som lyfts fram är bland annat
bättre folkhälsa, minskad trängsel i städerna och bättre miljö på lokal nivå med avseende på buller och
utsläpp. Samtidigt poängteras att säkerheten för cyklister måste bli bättre så att en ökad cykling inte
leder till fler skadade och omkomna cyklister. Redan idag står cyklister för 45 procent av alla allvarligt
skadade i vägtrafikolyckor (avser permanent medicinsk invaliditet på 1 % eller mer, Amin, m.fl.,
2017). När det gäller omkomna är andelen dock lägre, knappt 10 procent.
För att klara av att öka cyklandet utan att försämra säkerheten, behövs underlag för att fatta beslut om
vilka åtgärder som behöver genomföras. Bland annat behövs bättre kunskap om sambandet mellan
cykelflöde och skaderisk i olika trafikmiljö. Ett begrepp som ofta diskuteras i dessa sammanhang är
Safety in Numbers. Kortfattat innebär det att när antalet cyklister ökar på en plats så minskar risken att
skadas per cyklist. Detta fenomen har observerats såväl i enskilda korsningar och länkar som i
jämförelse mellan städer och länder (Brüde & Larsson, 1993; Jacobsen, 2003; Schepers, m.fl., 2011;
Fyhri, m.fl., 2016; Elvik & Bjørnskau, 2017). Fortfarande är det dock inte klarlagt vad som orsakar
denna effekt utan det finns flera tänkbara förklaringar. En förklaring är att ett ökat antal cyklister gör
att övriga trafikanter blir mer uppmärksamma på cyklisterna och att man därför undviker kollisioner.
En annan förklaring är att cyklisterna i högre utsträckning väljer att cykla i säkra miljöer och att det då
blir höga flöden där. Då är det alltså inte flödet i sig som orsakar riskminskningen utan olika
utformningar. En tredje förklaring är att kommunerna satsar mer på åtgärder där det finns många
cyklister och att det är det som ligger bakom sambandet. Troligen finns det en kombination av olika
förklaringar och att olika samband spelar in beroende på vilket objekt man studerar (korsning, länk,
stad). Det är dock viktigt att notera att Safety in Numbers effekten inte ensamt kommer att lösa
trafiksäkerheten om cyklandet ökar utan andra åtgärden krävs också. Vidare är denna effekt mest
studerad i blandtrafik och det behövs mer forskning om det samma gäller på cykelbanor och gång- och
cykelvägar.
Det finns alltså en önskan att öka cyklingen men tittar man ett par decennier bakåt i tiden verkar
cyklingen snarast ha minskat, i alla fall totalt sett. Trafikanalys har gjort en sammanställning av de
nationella resvaneundersökningarna från perioderna 1995–1998, 1999–2001, 2005/2006 och 2011–
2014 (Trafikanalys, 2015). Resultaten visade att cyklad sträcka per invånare och dag minskade mellan
97–98 och 99–01 och har sedan legat kvar på den lägre nivån. Cyklandet ligger i snitt på 0,6 km per
person och dag för de tre senaste perioderna. Om man tittar på olika grupper av cyklister visar
resultaten att barns och unga vuxnas cyklande har minskat kraftigt (mer än 40 %) och att skolresorna
med cykel har blivit 48 procent färre. Samtidigt har arbetsresorna med cykel blivit längre och den
genomsnittliga färdlängden per cykelresa har ökat. De nationella resvaneundersökningarna har dock
sina begräsningar och ger inte en fullständig bild av cyklandets utveckling (Niska, m.fl., 2010). Det
kan exempelvis finnas stora lokala skillnader med ett ökat cyklande i vissa städer samtidigt som
cyklandet på nationell nivå tycks minska. Vissa lokala cykelflödesmätningar tyder på att så är fallet.
När det gäller uppmätta flöden finns i dagsläget inget sammanhållet mätprogram och olika kommuner
mäter på olika sätt med olika metoder. Det gör att det inte går att följa utvecklingen på nationell nivå
med hjälp av flödesmätningar. I enstaka kommuner kan man dock följa utvecklingen över tid, det
gäller bland annat de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Mätningarna i Stockholm
visar på en tydligt uppåtgående trend sedan början på 90-talet och antal passager har ungefär
tredubblats fram till år 2015 (Stockholms Trafikkontor, 2016). Det är dock inte den totala
cykeltrafiken i Stockholm som mäts utan antal passager i tre olika snitt in till och inom Stockholms
innerstad. I Malmö stad (2016) presenteras utvecklingen från 2003 och framåt. Där har antal passager
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ökat med 53 procent fram till 2015. Även här är det cykelpassager i de centrala delarna av staden som
avses. I Göteborg har det uppmätta cyklandet ökat med 26 procent mellan 2011 och 2016 (Göteborgs
stad, 2017). I stort sett hela den ökningen uppmättes år 2013, i samband med trängselskattens
införande. Sammanfattningsvis verkar det alltså finnas flera olika trender när det gäller cyklingens
omfattning och för att öka förståelsen för utvecklingen finns ett behov av att använda
färdmedelsvalsmodeller. Med hjälp av dessa kan man också göra prognoser och skatta ett framtida
resande, exempelvis cyklandets omfattning några år framåt givet ett antal förutsättningar.

1.2.

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med det här projektet är att öka kunskapen om valet av cykeln som färdmedel
och cykelflödets betydelse för trafiksäkerheten. Mer specifikt studeras följande frågeställningar: hur
förändras färdmedelsval och sättet att använda cykeln över tid? Hur påverkas skaderisken av flödet
och av trafikmiljön? Hur ser cyklisters interaktion ut med andra trafikanter på gång- och cykelbanor
och i korsningar och hur påverkas dessa av flödet?
Frågeställningarna studeras i tre olika delstudier. I den första delstudien utvecklas en modell som
innehåller både färdmedelsval och destinationsval för cykel. Med den modellen kan man sedan
undersöka efterfrågan på cykelresor och syftet är att studera förändringar i efterfrågan mellan
perioderna 2005–2006 och 2011–2013 i Stor-Stockholmsområdet. Modellen kan sedan användas för
att skatta ett framtida resande. I den andra delstudien utvecklas modeller för skaderisker hos cyklister
med avseende på olika olyckstyper och trafikmiljöer (blandtrafik, gång- och cykelväg, bebyggelsetyp).
Modellen anpassas till skade- och flödesdata i Göteborg. I den tredje och sista delstudien observerades
cyklisters interaktioner med cyklister men även med andra trafikanter på gång- och cykelväg och i
korsning. Observationerna görs på två platser i Stockholm och för tre olika flöden. Syftet är att
jämföra om de observerade interaktionerna påverkas av nivån på flödet.
Eftersom det är känt sedan tidigare att det finns brister i det dataunderlag som behövs för att studera
ovanstående frågeställningar, är syftet också att identifiera dessa brister och beskriva vad som krävs
för att kunna få fram bättre beslutsunderlag framöver.

1.3.

Disposition och avgränsning

De tre delstudierna beskrivs i var sitt kapitel som kan läsas fristående från varandra. Varje kapitel
innehåller bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion. Den första delstudien om färdmedels- och
destinationsval beskrivs i kapitel 2. Kapitel 3 innehåller modeller för skaderisker och i kapitel 4
beskrivs observationsstudien. Rapporten avslutas sedan med ett gemensamt diskussionskapitel.
I Sverige är det vanligt att vi blandar fotgängare och cyklister på samma yta, på gång- och cykelvägar.
Fokus i rapporten är på cyklister, vilket har styrt nomenklaturen i rapporten så att vi använder
”cykelväg” som en generell term. Det allmänna begreppet cykelväg kan omfatta olika typer av
cykelinfrastruktur: cykelbana, gång- och cykelbana, cykelfält osv. De enskilda begreppen används
också, i de fall det funnits anledning att tydligt lyfta fram vad som avses. Exempelvis använder vi
”cykelbana” då vi endast avser den del av en gång- och cykelväg som är avsedd för cyklisterna. Gångoch cykeltrafiken är då separerad från biltrafiken oftast med en skiljeremsa eller liknande och cyklister
och gångare är i regel separerade med en målad linje. För att på ett korrekt sätt referera till de
datakällor vi använt (Strada och cykelvägnätet i Göteborgs VISUM-modell) används även andra
begrepp som exempelvis gc-bana. Ibland är det inte helt tydligt vad som avses och vi har kunnat
konstatera att utformningen längs en cykellänk (och därmed terminologin) kan variera. De råder alltså
en viss begreppsförvirring och definitionerna för olika typer av cykelinfrastruktur är inte helt tydliga
och konsekvent använda.
Resultaten som redovisas i rapporten baseras på analyser av tillgängligt dataunderlag och gör inte
anspråk på att vara allmängiltiga.
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2.

Förändringar av färdmedels- och destinationsval för cykel mellan
två olika tidsperioder samt framtida prognos

I det här kapitlet beskrivs modellen för färdmedelsval och destinationsval för cykel som tagits fram i
den första delstudien i projektet. Syftet har varit att studera förändringar i efterfrågan mellan
perioderna 2005–2006 och 2011–2013 i Stor-Stockholmsområdet. Detta för att sedan kunna använda
som kunskapsunderlag till att skatta olycksrisker vid ett ökat cyklande (se avsnitt 3).
Kapitlet inleds med en bakgrund i avsnitt 2.1 och i 2.2 beskriver vi de datakällor och modeller som
använts i den här studien. Modellresultat och tolkning av resultaten följer sedan i avsnitt 0. I avsnitt
2.4 beskrivs framtidens scenario och delstudien avslutas med diskussion och slutsatser i avsnitt 2.5.

2.1.

Bakgrund

Merparten av de studier som med hjälp av modeller studerat efterfrågan på cykelresor har ofta fokus
på färdmedelsval. Vågane (2007) utvärderade faktorer som påverkar färdmedelsvalet för korta resor i
Norge och använde metoden logistisk regression till detta. Denna studie hittade betydande effekter vid
val av färdmedel för variablerna ålder, kön, resans syfte och resekedjans längd. Christensen och Jensen
(2010) undersökte potentialen att flytta över korta bilresor till gång och cykel i Danmark. Slutsatsen
från den studien var att upp till 16 procent av de korta bilresorna kan flyttas över till gång och cykel i
ett scenario där restiden med bil ökade med 25 procent (trängsel), cykeltrafikens restid minskade med
10 procent, och antal bilparkeringsplatser minskade med 50 procent. Korta bilresor definierades i detta
fall som resor under 5 kilometer. Det är värt att notera att deras slutsats är en överskattning på grund
av att kollektivtrafiken inte ingick i analysen. Halldórsdóttir m.fl. (2011) utvidgade studien av
Christensen och Jensen (2010) med att också inkludera kollektivtrafik. I denna studie beaktade man
även att individer har olika känslighet för restider. Resultaten visade att det finns stora individuella
skillnader vad gäller preferenserna kopplade till restid för gång och cykel, medan preferenserna för
restid med bil och kollektivtrafik är mer homogena. Detta innebär att nuvarande prognosmodeller
behöver förbättras eftersom de nu inte innehåller restid för gång och cykel och därför inte kan fånga
heterogena preferenser för restiden med olika transportslag. Med heterogena preferenser menas
exempelvis olika känslighet för restid med cykel relativt bil.
I endast ett fåtal studier har fokus varit på att modellera cyklisters destinationsval. De flesta av dessa
har baserats på data från lånecykelsystem och inte på cyklister med egen cykel. Faghih-Imani och
Eluru (2015) undersökte destinationsval för användare av en lånecykeltjänst i Chicago. Gonzalez m.fl.
(2016) utvecklade en kombinerad destinations- och ruttvalsmodell för ett lånecykelsystem i Santiago.
De visade att förändringar i markanvändningsmönster och restidskänslighet skulle kunna leda till en
omfördelning av cykelresor i ett område, vilket i sin tur resulterar i förändringar i reslängd och antal
cykelresor som en individ gör varje dag i tätort respektive på landsbygd. I Sverige visar den nationella
resvaneundersökningen också på en betydande ökning av längden över tid för cykelresorna i
förortskommuner som omger de centrala storstäderna och motsvarande minskning i
landsbygdskommuner (Trafikanalys, 2015).
Traditionella modeller för reseefterfrågan fokuserar dock oftast på bil och kollektivtrafik och har
endast enkla modellkomponenter för gång och cykel. Exempelvis använder den svenska nationella
efterfrågemodellen Sampers (Algers, m.fl., 2009) reseavstånd utifrån ett bilvägnät. Skillnader i
reseavstånd till samma destination för bil och cykel skiljer sig säkerligen åt på grund av olika
sträckning och/eller ruttval. Därför borde istället restid utifrån ett cykelvägnät användas för att
modellera destinationsval för cykel.
I den här studien har vi velat utveckla en modell som kan modellera både färdmedelsval och
destinationsval för cykelresor. Med denna modell kan man sedan undersöka hur efterfrågan på
cykelresor i Stor-Stockholmsområdet har förändrats från 2005–2006 till 2011–2013 samt
prognostisera efterfrågan på framtida cykelresor.
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2.2.

Metod

I det här avsnittet beskrivs datakällor, modeller och metoden som använts för modellskattningen.
Modellen skattas med hjälp av resvanedata som samlades in i de nationella resvaneundersökningarna
under 2005–2006 och 2011–2013. Modeller med färdmedelsval och destinationsval skattas för
arbetsresor och icke-arbetsresor under 2005–2006 respektive 2011–2013. Destinationsval bygger på
SAMS-områden vilket är samma områdesindelning som används i Sampers. Eftersom det inte finns
någon tillgänglig datakälla som innehåller gång- och cykelrestider, använder vi i den här studien en
metod som utnyttjar en online-reseplanerare, för att konstruera gång- och cykelrestider mellan SAMSområden.

2.2.1.

Datakällor

Myndigheten Trafikanalys genomförde under åren 2011–2016 en nationell resvaneundersökning,
RVU Sverige och från denna har vi hämtat uppgifter för åren 2011–2013 (RVU Sverige beskrivs även
i avsnitt 3.2.1.2). Trafikanalys har även samlat in data i nationella resvaneundersökningar i dåvarande
SIKA:s regi under bland annat RES 2005–2006. De nationella resvaneundersökningarna innehåller
information om alla resor som en respondent har gjort under en specifik mätdag samt sociodemografisk information om respondenterna och deras hushåll. En resa definieras utifrån det ärende
vid målpunkten som är resans syfte. Resor mellan respondentens bostad och arbetsplats eller skola
definieras som en huvudresa. Varje huvudresa kan bestå av en eller flera delresor, där en delresa går
mellan delresepunkter där ett ärende uträttas. Varje delresa kan sedan bestå av ett eller flera
reselement, definierat av vilket färdmedel som används (Figur 1). Byte av färdmedel innebär därmed
ett nytt reselement. En respondent kan t.ex. cykla till en kollektivtrafikhållplats, sedan fortsätta med
kollektivtrafik och avsluta med att gå till destinationen. Färdmedlet för en resa definieras som det
färdmedel som används för den längsta sträckan.

Arbetsplats

Gång

Buss

Delresa

Affär

Gång

Bostad

Delresa
Huvudresa

Figur 1. Schematisk beskrivning av en huvudresa, som består av två delresor och där den första
delresan omfattar två reselement och den andra ett. Källa: Niska m.fl. (2010).
De nationella resvaneundersökningarna omfattar alla dagar i veckan och alla veckor per år och har
använts i många olika studier av resvanor i Sverige (t ex Bastian m.fl, 2015; Trafikanays, 2015). I den
här studien har vi använt alla resor med start- och slutpunkter inom Stor-Stockholmsområdet1. Alla
resors start- och slutpunkter kopplas till en så kallad centroid punkt i ett SAMS-område. Med centroid
punkt menas den punkt som i modellen utgör resstartpunkt för alla resor som utgår från ett SAMSområde och slutpunkt för alla resor till ett SAMS-område. Den centroida punkten ligger inte
nödvändigtvis i mitten av SAMS-området utan är en specifikt angiven plats i SAMS-områdessystemet
för Sampers. SAMS är en rikstäckande områdesindelning. SAMS bygger på de större kommunernas
delområdesindelning, NYKO, och i de mindre kommunerna på valdistrikt.

1

Stor-Stockholmsområdet innehåller kommunerna: Stockholm, Huddinge, Danderyd, Solna, Sollentuna, Järfälla,
Lidingö, Nacka, Sundbyberg.
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I Figur 2 visas indelningen av dessa SAMS-områden i Stor-Stockholmsområdet. Totalt har 717
SAMS-områden ingått i vår studie.

Figur 2. SAMS-områden i Stor-Stockholm (t.v.) uppdelat på kommuner och i centrala Stockholm (t.h.).

I Tabell 1 och Tabell 2 beskrivs dataunderlaget från resvaneundersökningarna som modellerna sedan
bygger på. De är uppdelade i färdmedelsfördelning och destinationsfördelning.
Tabell 1. Beskrivande statistik av antalet resor som respondenterna uppgivit för StorStockholmsområdet, enligt RES 2005–2006 och RVU Sverige 2011–2013.
Variabler

Kategori

Arbetsresor
2005–2006
2011–2013

Icke-arbetsresor
2005–2006
2011–2013

Resvanor
Färdmedels
fördelning

Destinationsfördelning

Antal resor

Gång
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Resor inom centrala
Stockholm
Resor från centrala
Stockholm till övriga
Resor från övriga
områden till centrala
Stockholm
Resor ut från centrala
Stockholm

268 (13,0%)
122 (5,90%)
809 (39,10%)
870 (43,05%)

206 (12,59%)
124 (7,58%)
640 (39,11%)
666 (40,71%)

1422 (26,11%)
186 (3,41%)
2376 (43,62%)
1463 (26,86%)

945 (20,91%)
128 (2,84%)
2383 (52,81%)
1056 (23,40%)

1093 (52,83%)

610 (37,29%)

3028 (55,59%)

1784 (39,54%)

300 (14,50%)

300 (18,34%)

531 (9,75%)

502 (11,13%)

312 (15,08%)

311 (19,01%)

501 (9,20%)

475 (10,53%)

364 (17,59%)

415 (25,37%)

1387 (25,46%)

1751 (38,81%)

2069

1636

5447

4512

I Tabell 1 ser man att andelen cykel för arbetsresor ökade med 2 procentenheter från RES 2005–2006
till RVU Sverige 2011–2013, samtidigt gick andelen kollektivtrafikresor ned bland de svarande.
Andelen bil för icke-arbetsresor ökade med 10 procentenheter samtidigt som andelarna gång- och
kollektivtrafikresor gick ned. Oavsett färdsätt, minskade andelen resor med alla färdsätt inom centrala
Stockholm från 53 procent i RES 2005–2006 till 37 procent i RVU Sverige 2011–2013, medan resor
utanför centrala Stockholm ökade från 18 procent till 25 procent. När det gäller de socio-demografiska
variablerna, ingick en större andel äldre och hushåll med hög inkomst i RVU Sverige 2011–2013
jämfört med den tidigare RES 2005–2006. Vidare är antalet bilar per hushåll högre i RVU Sverige
2011–2013 jämfört med RES 2005–2006.
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Tabell 2. Beskrivande statistik av respondenter för Stor-Stockholmsområdet, enligt RES 2005–2006 och
RVU Sverige 2011–2013.
Variabler
Socio-demografi
Kön

Ålder

Hushållsinkomst
(SEK)

Antal barn, hushåll
Tillgång till bil

Kollektivtrafikkort

Privat bil
parkeringskostnad

Antal respondenter

2.2.2.

Kategori
Män (referens)
Kvinnor
12–18
19–30
31–40 (referens)
41–60
>60
<200,000
200,000 – 400,000
400,000 – 600,000
(referens)
>600,000
Inkomst saknas
Antal barn i ett hushåll
Antal bilar per vuxen
Äger
kollektivtrafikkort
Äger ej
kollektivtrafikkort
(referens)
Äger åtminstone en
bil men ingen
parkerings-kostnad
Genomsnittlig
parkeringskostnaden
per månad (SEK)

2005–2006
1402 (48,38%)
1496 (51,62%)
326 (11,25%)
584 (20,15%)
628 (21,67%)
912 (31,47%)
448 (15,46%)
236 (8,14%)
692 (23,88%)

2011–2013
1115 (47,03%)
1256 (52,97%)
310 (13,07%)
368 (15,52%)
366 (15,44%)
785 (33,11%)
542 (22,86%)
114 (4,81%)
363 (15,31%)

613 (21,15%)

324 (13,67%)

683 (23,57%)
674 (23,26%)
0,664
0,494

890 (37,54%)
680 (28,68%)
0,735
0,539

1323 (45,65%)

1011 (42,64%)

1575 (54,35%)

1360 (57,36%)

1328 (45,82%)

1333 (56,21%)

483,29

607,38

2898

2371

Modeller och metod för modellskattning

För färdmedels- och destinationsvalsmodeller används Nested-Logit (NL)-modeller som standard och
de har också använts i den nationella resefterfrågemodellen Sampers. Vi har använt en NL-modell med
kombinerat färdmedels- och destinationsval. Modellen förutsätter att varje resenär ska välja ett
alternativ, både en destination (dvs. resa till ett SAMS-område) och ett färdmedel. Som underlag
används 717 SAMS-områden och fyra färdmedel (gång, cykel, bil och kollektivtrafik), vilket innebär
717×4=2 868 möjliga kombinationer för en resenär att välja emellan. Sannolikheten för att en viss
individ ska välja ett specifikt alternativ har beräknats för alla de 2 868 möjliga kombinationerna.
Det är många faktorer som påverkar beräkningen av en sådan sannolikhet för varje enskild individ.
Exempelvis skulle restiden från ett SAMS-område där en individ bor (från resans startområde) till ett
annat SAMS-område (till resans slutdestination) kunna påverka sannolikheten för att den individen
reser till just det SAMS-området. En bra modell bör känna av att destinationer som ligger långt ifrån
resans startområde har lägre sannolikhet att väljas än de destinationer som är nära resans startområde.
Därför skulle en längre restid kunna bidra negativt till sannolikheten att en individ väljer en viss
destination, särskilt för färdsätten cykel och gång. På samma sätt kan man anta att reskostnader har en
negativ effekt på destinationsval och befolkningstäthet för den tilltänkta destinationen har en positiv
effekt på destinationsval (SAMS-områden med täta befolkningar har större attraktionskraft och därför
stor sannolikhet att väljas).
Förutom faktorer som restid och befolkningstäthet, kan en individs sociodemografiska förutsättningar
också påverka färdmedels- och destinationsvalet. Till exempel kan man förvänta sig att personer i
hushåll med barn har högre sannolikhet att använda bil, så att variabeln ”Antal barn i ett hushåll” har
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en positiv effekt på sannolikheten av att välja bil. Variabeleffekterna baseras på skattade parametrar,
där parametrar med minustecken innebär att motsvarande variabel har en negativ effekt och de med
plustecken en positiv effekt.
I den här studien valde vi en modellstruktur där färdmedelsval (gång, cykel, bil och kollektivtrafik)
ligger i den övre nivån medan destinationsval (de 717 SAMS-områdena) ligger i den undre nivån, se
Figur 3. Denna modellstruktur har samma uppbyggnad som Sampers.

Figur 3. Nested-Logit-modellens struktur. Med ”root” menas utgångspunkten av modellen.
En sådan struktur som visas i Figur 3 ger att sannolikheten för att en individ med en viss startpunkt i
väljer färdmedel k och SAMS-område j som destination, kan uttryckas som:
𝑖
𝑃𝑗,𝑘

= 𝑃𝑘 ∙ 𝑃𝑗|𝑘 =

𝑉 +𝜇log(∑𝑟∈𝐽 𝑒
𝑒 𝑘

𝑉𝑟|𝑘
)

∑
∑𝑚∈𝐾 𝑒 𝑉𝑚 +𝜇log( 𝑟∈𝐽

𝑉
𝑒 𝑟|𝑚 )

∙

𝑉
𝑒 𝑗|𝑘
𝑉
∑𝑟∈𝐽 𝑒 𝑟|𝑘

,

(1)

där 𝑃𝑗|𝑘 är den villkorade sannolikheten för att välja destination j, givet färdmedel k, och 𝑃𝑘 är
sannolikheten att välja färdmedel k. 𝑉𝑘 och 𝑉𝑗|𝑘 är nyttofunktioner för val av färdmedel respektive
destination som innehåller variabler som hushållsinkomst, antal barn i hushållet, tillgång till bil,
parkeringskostnader och årstid. För en mer detaljerad beskrivning av Nested-Logit-modellens hänvisar
vi till Ben-Akiva och Leman (1985). Modellstrukturens giltighet testas genom att verifiera att
skalparametern μ ligger mellan 0 och 1.
I den här studien, använder vi en linjär nyttofunktion, där 𝑉𝑘 och 𝑉𝑗|𝑘 kan uttrycks som:
𝑘
𝑘
𝑘
𝑉𝑘 = 𝑋𝑘ö𝑛 𝛽𝑘ö𝑛
+ ∑ 𝑋å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝛽å𝑙𝑑𝑒𝑟
+ ∑ 𝑋ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝛽ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
+
𝑘
𝑘
𝑘
𝑋𝑏𝑎𝑟𝑛𝑖ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡 𝛽𝑏𝑎𝑟𝑛𝑖ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡
+ 𝑋𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣 𝛽𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣
+ 𝑋𝑏𝑖𝑙𝑝𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝛽𝑏𝑖𝑙𝑝𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
+
𝑘
𝑘
𝑋𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘𝑜𝑟𝑡 𝛽𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑘𝑜𝑟𝑡
+ 𝑋𝑠ä𝑠𝑜𝑛𝑔 𝛽𝑠ä𝑠𝑜𝑛𝑔

𝑘
𝑉𝑗|𝑘 = 𝑋𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑡𝑖𝑙𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗𝑚𝑒𝑑𝑓ä𝑟𝑑𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑘 𝛽𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑
+
𝑘
𝑋𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑡𝑖𝑙𝑙𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗𝑚𝑒𝑑𝑓ä𝑟𝑑𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑘 𝛽𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +
𝑘
𝑋𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑝å𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗 𝛽𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡

(2)

(3)

Där 𝑋å𝑙𝑑𝑒𝑟 är en variabeluppsättning som handlar om ålder. I den ingår fyra dummyvariabler: 12–18
år, 19–30 år, 41–60 år, äldre än 60 (31–40 år är referenskategori). Indelningen av åldersgrupperna är
detsamma som den tidigare studien från Loutos m.fl. (2014) som utvecklade en färdsättsvalsmodell.
För att kunna jämföra med den studien, använder vi samma åldersindelning. Variabeln
𝑋ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 innehåller fyra dymmyvariabler: ”Inkomst <200,000 SEK”, ” Inkomst 200,000 –
400,000 SEK” och ” Inkomst> 600,000 SEK” (”Inkomst 400 000 – 600 000 SEK” är
referenskategori). En sådan klassificering kan garantera att antal observationer i varje kategori är
ungefär lika många. I Ekvation 2 och 3 betecknar 𝛽 de motsvarande parametrarna.
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De tre variablerna restid, reskostnad samt befolkningstätheten i SAMS-området ingår i 𝑉𝑗|𝑘 . Restidoch resekostnadsvariabler för bil- och kollektivtrafik är hämtade från Sampers. Två restidsmatriser för
biltrafik används: vardag morgonsrusningstid och vardag icke-rusningstid. För de observerade resorna
som utförs mellan kl. 6:00-9:00 använder vi morgonsrusningstid och de som utförs vid andra
tidpunkter använder vi icke-rusningstid. Reskostnader för bil beräknas enligt kortaste resavståndet och
vi antar en kostnad på 1,3 SEK per km, vilket är samma som i Sampers. Restiden för kollektivtrafik
består av restid i fordonet, den genomsnittliga väntetiden på hållplats (beräknat som genomsnittlig tid
mellan avgångar) och tid för att ta sig till hållplatsen till fots. För reskostnaden för kollektivtrafiken
ingår i vår studie tillgång till periodkort som en binär variabel. Anledningen till detta är att de flesta
respondenter som åkte med kollektivtrafiken hade ett periodkort.
För att beräkna restider och avstånd mellan alla SAMS-områden för alla färdmedel har vi i den här
studien använt en online-reseplanerare (www.vilkenresa.se) som planerar resrutt på ett
OpenStreetMap-vägnät (www.openstreetmap.com). Därigenom är restiden för gång och cykel baserad
på ett detaljerat vägnät där cykelvägar ingår. Det är dock tidskrävande att fråga reseplaneraren om
restiden från en viss startpunkt till alla andra SAMS-områden för varje observation2 och på grund av
detta har vi använt en ”sampling-av-alternativ”-strategi (Daly, m.fl., 2014) för att minska antalet frågor
till reseplaneraren. Totalt har 10 destinationer utifrån de totalt 717 SAMS-områden samplats för varje
angiven resa i RES/RVU-urvalet. Samplingssannolikheten 𝑞𝑗 för ett visst SAMS-område blir samplat,
är omvänt proportionell mot avståndet från den centroida punkten i det SAMS-området till den
centroida punkten av SAMS-området där resan avgår.
En sekventiell skattningsmetod tillämpas sedan för att skatta parametrarna i den kombinerade
färdmedels- och destinationsvalsmodellen. Destinationsnivån skattas först som en Multinomial-Logit
(MNL)-modell med sampling av alternativ (Ekv. 4). Därför får områden närmare det SAMS-området
en större chans att samplas. En korrigeringsterm log(𝑞𝑗 ) ingår i 𝑃𝑗|𝑘 för att korrigera provtagningsfel:
𝑃𝑗|𝑘 =

𝑉 −log(𝑞𝑗)
𝑒 𝑗|𝑘
𝑉
−log(𝑞𝑟 )
∑𝑟∈𝐷 𝑒 𝑟|𝑘

(4)

När MNL-modellen på destinationsnivån har skattats beräknas sedan ”logsum” till den övre
färdmedelsvalsnivån, uttryckt som:
𝑙𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑘 = 𝑙𝑜𝑔(∑𝑗∈𝐽𝑘 𝑒 𝑉𝑗|𝑘 )

(5)

”logsum” kan betraktas som en beskrivning av tillgänglighet eftersom ”logsum” är det matematiskt
förväntade värdet av de nyttors funktion 𝑉𝑗|𝑘 för alla destinationer j givet färdmedel k. Ett
högt ”logsum” innebär en hög nytta från ett visst område till alla andra destinationer med färdmedel k,
dvs. en hög tillgänglighet. Reseavstånd för bil skiljer sig säkerligen från reseavstånd för cykel för ett
visst så kallat Origin-Destination (OD)-par3 eftersom man har olika ruttval för cykel och bil. Därför
borde restid eller reseavstånd från ett cykelvägnät användas för att modellera destinationsval för cykel.
Vi har dock bara restiden för gång och cykel för samplade OD-par. För att beräkna ”logsum” behövs
restiden för gång och cykel för alla OD-par. En serie av linjära regressionsmodeller har därför skattats
för relationen mellan restiden för gång och cykel och resavstånd med bil. SAMS-områdena har här
aggregateras till 11 områden (se Figur 4). För varje par i de 11 områdena (t.ex. från centrala
Stockholm till Huddinge) har en linjär regression skattats med hjälp av gång- och cykelrestider från
reseplaneraren för de samplade OD-paren inom områdena. Dessa uppskattningar har sedan använts för

2

Det tar i genomsnitt 0,5 sekunder att fråga reseplaneraren för ett specifikt OD-par vid en given avgångstid för
alla färdmedel. I vår analys innebär det att för alla 18,829 observerade resor (7516 resor i 2005–2006 RVU och
6148 resor i 2011–2013 RVU) tar det 56,70 dagar att fråga för alla destinationer (717 SAMS-områden) för varje
resa med sin avgångstid: (7516 + 6148) × 717 × 0,5 / 3600/24 = 56,70 dagar.
3

Origin-Destination (OD)-par betyder att detta par innehåller en resas startområde och slutområde.
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att konstruera restidsmatriser för gång och cykel för alla SAMS-områden med hjälp av
avståndsmatrisen för bil från Sampers. Hela modellskattningsprocessen illustreras i Figur 5.

Figur 4. Inledning av studieområdet som använts för att uppskatta restiden för gång och cykel baserat
på resavståndet för bil.

Figur 5. Flödesschema för modellskattningen.
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2.3.

Resultat

2.3.1.

Destinationsval

Parametrar för destinationsval från modellskattningarna presenteras i Tabell 3. Samma parametrar och
variabler ingår i båda de nationella resvaneundersökningarna RES 2005–2006 och RVU Sverige
2011–2013 som NL-modellerna är baserade på. Vi kan därför jämföra de skattade parametrarna från
modeller av arbetsresor/icke-arbetsresor för de två olika resvaneundersökningarna.
För att modellerna ska anses som giltiga ska den så kallade skalparametern vara mellan 0 och 1. Ju
närmare noll desto bättre. Skalparametern visar korrelationen mellan alternativen för ett och samma
färdsätt. Noll betyder att den antagna modellstrukturen stämmer perfekt med resvanor data som
används för skattning, och kan tolkas som att man först väljer ett färdsätt oavsett till vilken destination
man ska till, sedan väljer man destinationen givet färdsättet. Ett betyder att modellstrukturen är
inkorrekt och kan tolkas som att det inte finns någon turordning i valet av färdsätt respektive
destination, utan att man väljer ett alternativ som en kombination av ett SAMS-område och ett
färdsätt. I detta fall är skalparametern mellan 0,243 och 0,452, vilket kan anses godkänt.
Tabell 3. Skattade NL-modeller och parametervärden för destinationsval. Värdena i tabellen anger
hur stor betydelse respektive parameter/variabel har för valet av destination och tecknet anger om det
är en positiv eller en negativ effekt. Värden anger storleken på variabelns effekt i nyttofunktionen.
Arbetsresor
Modellnivå

Restid
Destinationsval
Reskostnad
Befolkningstäthet i SAMSområdet för
destinationen

-2,611
-1,699
-0,383

2011–
2013
-2,574
-1,576
-0,581

Icke-arbetsresor
2005–
2011–
2006
2013
-2,885 -3,056
-2,648 -2,457
-0,851 -1,063

Kollektivtrafik

-0,438

-0,351

-0,616

-0,811

Kollektivtrafik

-0,536

-0,463

-0,824

-0,768

Kollektivtrafik

-0,155

-0,145

-0,251

-0,250

Bil
Gång
Cykel

-0,052
/
+0,031

-0,047
/
+0,028

-0,081
+0,005
+0,013

-0,075
+0,018
+0,029

Bil

+0,028

-0,001

+0,017

+0,005

Kollektivtrafik
Alla
färdmedel

+0,039

+0,028

+0,033

+0,029

+0,317

+0,452

+0,243

+0,252

Variabler

Färdmedel

Log(restid)

Gång
Cykel
Bil

Log(restid i
fordon)
Log(gångtid
till/från fordon)
Log(väntetid
på hållplats)
Reskostnad
Befolkningstäthet (per
1000 invånare)
Skalparameter
µ

2005–2006

Antal parametrar i modellen
27
27
34
34
Antal observationer (resor)
2069
1636
5447
4512
slutlig Log-likelihood
-6157
-4211
-15271
-10698
Log-likelihood på noll-beta
-8484
-5817
-23832
-16977
Justerad McFaddens Rho
0,271
0,271
0,358
0,368
Anteckningar: rutor med grå färg betyder att motsvarande parametrar inte är signifikanta på 90% -nivån. ”/” innebär att
motsvarande parametrar i båda modellerna (RES 2005–2006 och RVU Sverige 2011–2013, men samma ärende, arbetsresor
eller icke-arbetsresor) inte är signifikant vid 90% -nivån, dessa har därför elimineras.

Värdena i Tabell 3 anger hur stor betydelse respektive parameter/variabel har. Restidsparametrarna är
förväntat negativa för alla färdmedel. Exempelvis är restidsparametern för gång -2,611 för arbetsresor
i RES 2005–2006 och för cykel -1,699, dvs. en lång restid bidrar negativt till sannolikheten av att ett
SAMS-område väljs om man cyklar eller går dit. Eftersom 2,611 är större än 1,699 innebär det att
restiden har större betydelse (negativ effekt) för gång än cykel. När man jämför restidsparameterar för
alla färdmedel, kan man se att bil och kollektivtrafik är de alternativ man väljer till destinationer som
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ligger lång borta. Om man studerar exempelvis arbetsresor i RES 2005–2006 är en minut cykelrestid
likvärdig med ungefär fyra minuter av bilsrestid (0,383×4=1,532 för bil jämfört med 1,699 för cykel).
Ur modellperspektivet innebär det att om man cyklar 30 minuter till en destination, är motsvarande för
bil 120 minuter.
Istället för att använda en restidsvariabel för kollektivtrafik, delar vi upp den i tre kategorier: restid i
fordon (tunnelbana/buss/pendeltåg), gångtid till/från fordon och väntetid på hållplats. Parametrar för
gångtid till/från fordon (i Tabell 3, Log(gångtid till/från fordon)) har det största absolutvärdet bland de
tre kollektivtrafikrestiderna och väntetid på hållplats har det minsta absolutvärdet. Det betyder att
gångtid till hållplats har större betydelse för destinationsvalet än väntetiden på hållplatsen. Jämförelse
mellan 2005–2006 och 2011–2013 visar att parametrarna för restid med cykel har minskat i
absolutvärden från -1,699 till -1,576 för arbetsresor och -2,648 till -2,457 för icke-arbetsresor medan
parametrarna för restid med bil ökar i absolutvärde från -0,383 till -0,581 för arbetsresor och -0,851 till
-1,063 för icke-arbetsresor. Detta indikerar att resenärer är mer villiga att cykla längre tid till
destinationer under åren 2011–2013 jämfört med 2005–2006 istället för att köra bil. Parametrar för
reskostnad med bil är negativa med liknande parametervärden för 2005–2006 och 2011–2013, dvs.
känsligheten för reskostnaden har inte förändrats över tiden. För icke-arbetsresor, har
befolkningstäthet icke-signifikant effekt på cyklisters destinationsval i data från 2005–2006
(parametersvärde 0,013), men en signifikant effekt i data för 2011–2013 (parametersvärde 0,029).
Detta tyder på att det har blivit mer attraktivt att cykla till områden med hög befolkningstäthet, oftast
områden med centrum, även på fritiden. En motsatt trend kan dock observeras för resor med bil, vilket
innebär att bil har blivit mindre populär för resor till områden med hög befolkningstäthet.
Logsum för resor med cykel presenteras i Figur 6 (arbetsresor 2005–2006), Figur 7 (arbetsresor 2011–
2013), Figur 8 (icke-arbetsresor 2005–2006) och Figur 9 (icke-arbetsresor 2011–2013). ”Logsum”
(ekvation 5) kan användas som ett mått på tillgänglighet och det representerar den förväntade
maximala nyttan en resenär får med sitt destinationsval. Logsum kan även användas för att utvärdera
den geografiska fördelningen av efterfrågan på resor med cykel. Ett SAMS-område med ett högt
logsumvärde för ett givet färdmedel indikerar att invånare i detta område har hög tillgänglighet och
reser till alla andra områden med detta färdmedel. Där kan alltså ”tillgänglighet” tolkas som kort restid
till områden med hög befolkningstäthet. I figur 2 på sidan 25 visas fördelningen av SAMS-områden
uppdelat på kommuner. Det är kanske inte förvånande att centrala Stockholm och Solna har ett högt
logsumvärde för både arbetsresor och icke-arbetsresor, vilket innebär en hög tillgänglighet med cykel.
Ett SAMS-område med högt logsum-värde betyder att man bor i ett SAMS-område som har i
genomsnitt kortare cykelrestider till alla andra SAMS-områden och då speciellt till SAMS-områden
med hög befolkningstäthet.
Om man jämför logsum för arbetsresor för åren 2005–2006 (Figur 6) med 2011–2013 (Figur 7) pekar
det på att tillgängligheten för cykelresor förbättrats i flera SAMS-områden. Två av parametrarna,
restiden med cykel och befolkningstätheten vid destinationsområdet, påverkar resenärers
destinationsval med cykel. Dessa finns i det matematiska uttrycket av nyttofunktion (se ekvation 2 och
3) och skillnaden i logsum fångar huvudsakligen effekten av förändringar i resenärs restidskänslighet.
Observera dock att parametern för befolkningstäthet för cykling bara har förändrats marginellt för
arbetsresor. För icke-arbetsresor, har tillgängligheten för cykel också ökat. Exempelvis har Solna och
Lidingö en mindre uppgång av ”logsum”-värdet jämfört med Huddinge och Nacka. Då parametern för
befolkningstätheten ökar väsentligt (0,013 i 2005–2006 och 0,029 i 2011–2013, se Tabell 3) kan detta
resultat tolkas som att cyklister i sina icke-arbetsresor attraheras mer till SAMS-områden med hög
befolkningstäthet.
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Figur 6. Logsum för arbetsresor med cykel 2005–2006 i Stor-Stockholm.

Figur 7. Logsum för arbetsresor med cykel 2011–2013 i Stor-Stockholm.
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Figur 8. Logsum för icke-arbetsresor med cykel 2005–2006 i Stor-Stockholm.

Figur 9. Logsum för icke-arbetsresor med cykel 2011–2013 i Stor-Stockholm.
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2.3.2.

Färdmedelsval

I modellerna fanns det fyra färdmedel att välja på: gång, cykel, bil och kollektivtrafik. Tabell 4 visar
effekterna på färdmedelsvalet för de socio-demografiska variablerna. Variabeln ”Kvinnor” har inga
signifikanta effekter vilket innebär att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor vad
gäller att välja cykeln som färdmedel. Variabeln ”Kvinnor” hade minustecken för färdmedlet bil i alla
modeller vilket innebär att män väljer att köra eller åka bil oftare än kvinnor. Detta var tydligare under
2005–2006 än 2011–2013 eftersom de absolut värdena är högre 2005–2006 än 2011–2013.
Tabell 4. Skattade NL-modeller och parametervärden för färdmedelsval. Värdena i tabellen anger hur
stor betydelse respektive parameter/variabel har och tecknet anger om det är en positiv eller en
negativ effekt. Variabelvärdena anger storleken på effekten (i bilaga 1 finns även t-värden).
Modellnivå

Variabler
Alternativ
specifik konstant
(referens: gång)

Alternativ specifik
konstant

Kön
(referens: Män)

Kvinnor

12–18 år

19–30 år
Ålder (referens:
31-40 år)
41–60 år

60 år eller äldre

<200,000 SEK

Färdmedels
val4
Hushållsinkomst
(referens:
inkomst:
400,000 600,000 SEK)

200,000–400,000
SEK
>600,000 SEK
Inkomstuppgift
saknas

Antal barn i
hushållet

Antal barn i
hushållet

Antal bilar i
hushållet

Antal bilar per
vuxen
Genomsnittlig
parkeringskostnad
Innehav av
kollektivtrafikkort

Bilparkering
Kollektivtrafikkort
Säsong
(referens: vinter)

4
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Sommar

Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel
Bil
Kollektivtrafik

Arbetsresor
2005–
2011–
2006
2013
-3,008
-4,331
-2,557
-3,787
-3,310
-5,154
/
/
-0,820
-0,502
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
+0,294
+1,067
+0,202
+0,524
-0,206
+0,550
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
+0,402
+1,873
/
/
/
/
/
/
+0,458
+0,508
/
/
+0,192
+0,430
/
/
/
/
/
/
+0,067
+0,285
+0,149
+0,148
/
/

Icke-arbetsresor
2005– 2011–
2006
2013
-3,816 -4,162
-2,389 -2,202
-2,864 -2,833
/
/
-0,495 -0,356
/
/
+0,812 +0,861
/
/
+0,323 +0,310
/
/
/
/
+0,181 +0,746
+0,673 +0,417
+0,295 +0,173
/
/
+0,768 +0,662
+0,306 +0,245
+0,359 +0,391
/
/
-0,749 -0,800
/
/
/
/
/
/
+0,300 +0,221
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
+0,194 +0,260
+0,231 +0,091
-0,132 -0,161

Bil

+2,002

+2,379

+1,920

+2,062

Bil

-0,0004

0,0006

0,0004

0,0003

Kollektivtrafik

+3,230

+3,304

+1,438

+1,227

Cykel
Bil
Kollektivtrafik

+0,978
/
/

+1,155
/
/

+0,995
+0,007
/

+0,998
-0,219
/

Färdmedel

Gång är valt som referensfärdmedel
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Äldre (ålder> 60) valde cykel oftare för deras icke-arbetsresor än yngre vuxna (ålder 31–40), och mer
så under 2005–2006 än under 2011–2013. Unga vuxna (ålder 19–30) var mer benägna att ta
kollektivtrafiken i undersökningen från 2011–2013 jämfört med den från 2005–2006. Det finns ingen
signifikant skillnad i sannolikheten att välja cykeln mellan låg- och medelinkomsttagare eftersom
parametrarna för inkomstgrupperna <200 000 och 200 000–400 000 är icke-signifikanta. Parametern
”Inkomst>600,000 SEK” däremot, har positivt tecken för arbetsresor, vilket innebär att personer med
hög inkomst är mer benägna att cykla till jobbet och det i större utsträckning 2011–2013. Variabeln
”Antal barn i hushållet” hade positiva tecken för cykel, vilket innebär att fler barn i ett hushåll ger en
större sannolikhet att cykla både för arbets- och icke-arbetsresor. Samtidigt visar ”Antal barn i
hushållet” minustecken för kollektivtrafik i icke-arbetsresor.
Genomsnittligt värde av ”antal bilar per vuxen” för de som har minst ett barn i hushåll var 0,575 i
2005–2006 och 0,625 för de i 2011–2013. Det har alltså skett en uppgång av bilinnehavet bland dem
som har barn i hushållet. Som förväntat ger fler tillgängliga bilar per vuxen i ett hushåll en högre
sannolikhet att resa med bil och högre parkeringskostnader ger en lägre sannolikhet för att välja bil. På
grund av en självselektionseffekt ger innehav av ett kollektivtrafikkort en stark positiv effekt för att
välja att åka med kollektivtrafiken. Effekten av dessa parametrar är av samma storleksordning för de
båda undersökningsperioderna, 2005–2006 och 2011–2013. Sannolikheten för cykling är föga
förvånande mycket högre på sommaren. Storleken på säsongseffekten är betydligt högre än effekten
av de flesta socio-demografiska variablerna.

2.4. Prognos av den framtida cyklingen – ett scenario
Skattade modeller kan användas för att ge en prognos av den framtida cyklingen. I den här studien
använder vi ett framtida scenario där cykelrestider minskar med 20 procent, dvs. cykelrestiden för en
resa från ett visst SAMS-område till alla andra SAMS-områden minskar med 20 procent. Detta
scenario skulle kunna inträffa om det exempelvis blir en generell förbättring av cykelinfrastrukturen.
Dock antar vi för enkelhetens skull att det inte sker någon förändring av andra variabler, t.ex. ökande
befolkning, bil- och kollektivtrafikvägnät. Detta antagande är naturligtvis föga troligt men syftet är att
fånga effekten av det scenario i framtiden där cykelrestiden minskar med 20 procent.
Eftersom modellen är disaggregerad på individnivå, dvs. modellen beräknar varje individs färdsättsval
och destinationsval, krävs en hypotetisk befolkning med information om varje individs sociodemografi. Vi har skapat en sådan befolkning utifrån SCB:s befolkningsstatistik 2014
(http://www.scb.se/marknadsprofiler/). Den statistiken innehåller information om fördelning av
variablerna kön, ålder, individens inkomst, arbetsmarknad och antal bilar i trafik. Vår hypotetiska
befolkning och befolkningsstatistiken från SCB innehåller samma fördelning för dessa fem variabler.
Metoden drar ett urval från befintliga individer från RVU Sverige 2011–2013 till den hypotetiska
befolkningen, vilket innebär att information om socio-demografi, t.ex. antal barn i hushåll, kan tas
direkt från RVU Sverige 2011–2013. Det finns 1 421 455 fiktiva personer i den hypotetiska
befolkningen, se Tabell 5 nedan.
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Tabell 5. Beskrivande statistik av den hypotetiska befolkningen.
Variabler
Sociodemografi
Kön

Ålder

Hushållsinkomst
(SEK)

Antal
barn,
hushåll
Tillgång till bil

Kollektivtrafikkort

Kategori

Män (referens)
Kvinnor
12–18
19–30
31–40 (referens)
41–60
>60
<200,000
200,000 – 400,000
400,000 – 600,000
(referens)
>600,000
Inkomstuppgift
saknas
Antal barn i ett
hushåll
Antal bilar per vuxen
Äger
kollektivtrafikkort
Äger ej
kollektivtrafikkort
(referens)
Genomsnittlig
parkeringskostnaden
per månad (SEK)

Antal respondenter

Hypotetisk
befolkning
700 382 (49,3 %)
721 073 (50,7 %)
207 814 (14,6 %)
274 769 (19,3 %)
293 562 (20,7 %)
337 060 (23,7 %)
308 250 (21,7 %)
92 955 (6,5 %)
370 040 (26,0 %)

2005–2006

2011–2013

1402 (48,4 %)
1496 (51,6 %)
326 (11,3 %)
584 (20,2 %)
628 (21,8 %)
912 (31,5 %)
448 (15,5 %)
236 (8,1 %)
692 (23,9 %)

1115 (47,0 %)
1256 (53,0 %)
310 (13,1 %)
368 (15,5 %)
366 (15,4 %)
785 (33,1 %)
542 (22,9 %)
114 (4,8 %)
363 (15,3 %)

619 752 (43.6 %)

613 (21,2 %)

324 (13,7 %)

338 708 (23,8 %)

683 (23,6 %)

890 (37,5 %)

/

674 (23,3 %)

680 (28,7 %)

0,3905

0,664

0,735

0,494

0,539

1323 (45,7 %)

1011 (42,6 %)

277 580 (19,7%)

1575 (54,4 %)

1360 (57,4 %)

505,4

483,3

607,4

1 421 455

2 898

2 371

0,3856
1 143 875

(80.3%)7

Modellen beräknar sannolikheten av att varje fiktiv person i den hypotetiska befolkningen väljer ett
𝑖
visst färdsätt k och en viss destination j enligt Ekvation 1: 𝑃𝑗,𝑘
= 𝑃𝑘 ∙ 𝑃𝑗|𝑘 . Sannolikheten att den
fiktiva personen i väljer ett färdsätt k beräknas enligt:
𝑃𝑘𝑖

=

𝑖
∑𝑗 𝑃𝑗,𝑘

=

𝑉 +𝜇log(∑𝑟∈𝐽 𝑒
𝑒 𝑘

𝑉𝑟|𝑘
)

𝑉𝑟|𝑚
∑
)
∑𝑚∈𝐾 𝑒 𝑉𝑚 +𝜇log( 𝑟∈𝐽 𝑒

(6)

Utifrån detta kan man få fram andel och antal fiktiva personer som bor i ett SAMS-område och som
tar cykeln i sina arbets- och icke-arbetsresor. Figur 10 visar fördelningen av befolkningen i
Stockholmsområdet. Från Figur 11 till Figur 14 visas andel och antal fiktiva personer som tar cykeln i
nuläget (2011–2013 modell) och i scenariot av 20 procent kortare cykelrestid. Man kan jämföra
fördelningen av antal fiktiva personer som tar cykeln med antal fiktiva personer som bor i SAMSområdena i nuläget och i vårt framtidsscenario.

5

Här räknar vi 0 för de är yngre än 18.

6

Här räknar vi 0 för de är yngre än 18.

7

Här ingår de barn som behöver inte att kollektivtrafikavgift.
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Figur 10. Befolkningsmängd uppdelat på SAMS-områden.

Figur 11. Andelen fiktiva personer som tar cykel i nuläget (2011–2013 modell) och i vårt
framtidsscenario med 20 procent kortare cykelrestid vid arbetsresor.

Figur 12. Antal fiktiva personer som tar cykel i nuläget (2011–2013 modell) och i vårt
framtidsscenario med 20 procent kortare cykelrestid vid arbetsresor.
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Figur 13. Andelen fiktiva personer som tar cykel i nuläget (2011–2013 modell) och i vårt
framtidsscenario med 20 procent kortare cykelrestid vid icke-arbetsresor.

Figur 14. Antal fiktiva personer som tar cykel i nuläget (2011–2013 modell) och i vårt
framtidsscenario med 20 procent kortare cykelrestid vid icke-arbetsresor.
Figur 11 och Figur 13 visar att det är en högre andel cykling i centrala Stockholm samt Lidingö,
Södermalm, Bromma och Solna (där flesta SAMS-områden är gröna) än i övriga områden. När det
gäller antal ”personer” som cyklar (Figur 12 och Figur 14), är de flest i centrala Stockholm, södra
Stockholm, Sundbyberg, Hässelby och dels av Huddinge i jämförelse med de övriga områdena. Det
hänger ihop med en större befolkningsmängd. När man jämför de vänstra kartbilderna med de högra,
kan man se att 20 procent kortare restid för cyklister leder till en generellt högre andel cykling i alla
SAMS-områden.
I Tabell 6 visas antal resor med olika färdsätt för arbetsresor respektive icke-arbetsresor i framtidsscenariot jämfört med 2011–2013. Antal personer som cyklar till/från arbetet ökar med 16 procent för
icke-arbetsresor med 14 procent i framtidsscenariot med 20 procents kortare restid. Samtidigt minskar
antal bilresor med 0,4 procent till/från arbetet och med 0,3 procent för icke-arbetsresor. Antal
kollektivtrafikresor minskar med 0,4 procent för arbetsresor och med 0,5 procent för icke-arbetsresor.
Man kan alltså se att en stor del av de nya cykelresorna tas från kollektivtrafik, enligt den här
modellberäkningen. Det blir också tydligt att även en ökning med flera procentenheter i cykeltrafiken
ger en märkbart liten effekt på bilresandet räknat i procent.
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Tabell 6. Prognosmodellens resultat baserat på den hypotetiska befolkningen.
Typ av resor

Färdsätt
Cykel

Arbetsresor

35 194

40 892

+5698

258 213

257 070

-1143

1 058 203

1 054 017

-4186

39 818

45 412

+5594

Privat bil

480 667

479 230

-1437

kollektivtrafik

632 648

629 786

-2862

Privat bil
kollektivtrafik
Cykel

Icke-arbetsresor

2.5.

Basscenario Scenario: 20 % kortare cykelrestid Förändring

Diskussion och slutsatser

Att modellera färdmedels- och destinationsval på det sätt som gjorts i den här studien har naturligtvis
sina brister och begränsningar. För det första kan man ifrågasätta hur representativt indata från de
ingående resvaneundersökningarna är för det faktiska resandet. De nationella resvaneundersökningarna är utformade för att ge en bild av resandet på just nationell nivå och urvalet är i regel inte av
sådan omfattning att det också kan användas för en rättvis beskrivning av resandet på lokal och
regional nivå. När det gäller just Stor-Stockholmsområdet genomfördes dock ett extra urval för åren
2011 och 2012 (Trafikanalys, 2013). En stratifierad urvalsmetod har använts i båda resvaneundersökningarna, vilket innebär att personer i urvalet representerar den socio-demografiska
fördelningen för hela Sverige. Detta innebär att man inte kan garantera att urvalet i Stockholmsområdet representerar dess befolkning. Utöver detta kan bortfallet i undersökningen också påverka
fördelningen. Svarsfrekvensen i resvaneundersökningarna är inte hundraprocentig (strax under 68 % i
RES 2005–2006 och 44 % i RVU Sverige 2011–2013) vilket kan ha betydelse för resultaten.
Skillnader i metod och kvalitet i genomförandets olika faser mellan resvaneundersökningarna, och
mellan definitioner och avgränsningar kan också påverka resultaten.
En annan väsentlig begränsning är att SAMS-områdenas storlek egentligen inte är ändamålsenlig för
studier av gång- och cykelresor som är mer lokala och korta till sin natur än bilresor. För
framräknandet av prognosen kan man anta att antal resor som utförs inom ett SAMS-område är övereller underskattade. Restiderna med cykel som erhållits från online-reseplaneraren ”Vilken resa”
kanske inte heller stämmer överens med verkliga restider. Tidigare studier har visat att det behövs en
förbättring av reseplanerare när det gäller ruttval för cykel (Engelson & Envall, 2012). Möjligen har
reseplanerare förbättrats sedan den studien genomförts men det är troligt att det fortfarande finns
brister när det gäller att bestämma ruttval och beräkna restid för cykel. Dessutom finns stora
individuella skillnader i val av cykelhastighet (Eriksson m.fll., 2017) vilket naturligtvis också påverkar
restiderna. Genom att samla in mer data från faktiska cykelresor finns goda möjligheter att förbättra
såväl reseplanerare som modellberäkningar.
Trots sina brister och begränsningar visar den här delstudien att tillvägagångssättet ger ett värdefullt
underlag för att på ett illustrativt sätt kunna beskriva förändringar i resandet. För att kunna göra bättre
skattningar som på ett mer rättvisande sätt beskriver verkligheten, behövs ett bättre dataunderlag.
Exempelvis skulle man vilja ta hänsyn till cykelinfrastrukturens påverkan på cykelrestider och ruttval.
Restiden på en separat cykelväg kan skilja sig från den på cykelfält eller i blandtrafik och cyklister kan
medvetet välja omvägar för att cykla mer säkert på en separat cykelväg. En bättre indelning i mindre
områden skulle ge mer realistiska restider mellan start- och slutrespunkter. Lokala resvaneundersökningar med ett större urval behövs för bättre och mer omfattande bild av resvanor. ”Säsong”
är en variabel som ingått i modellen i ett försök att fånga säsongsvariationen för efterfrågan på
cykelresor. Ett sådant tillvägagångssätt är dock förenklat och tar inte hänsyn till rimliga förändringar i
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parametrar (t.ex. förändring i parametrar av cykelrestider) för olika säsonger. Det har inverkan på
olycksmodellen. Vidare behövs längre dataserier.
Enligt modellskattningen är det fyra gånger högre motstånd att välja cykeln framför bil, vilken kanske
inte återspeglar verkligheten. Anledning till detta kan vara att SAMS-områdenas storlek är för stort
och cykelresor som sker inom ett SAMS-område inte kan modelleras på ett korrekt sätt. Det är också
subjektivt hur motståndet av en resa uppfattas. Det kan exempelvis bero på om man anser att restiden
kan fyllas med meningsfulla aktiviteter.
Flera beteendeförändringar relaterade till cykling har hittats vid jämförelse mellan 2005–2006 och
2011–2013 för både destinationsval och färdmedelsval. När det gäller destinationsval ökade
parametrarna för restid med cykel något, medan parametrarna för restid med bil minskade. Det gäller
för både arbetsresor och icke-arbetsresor. För gång och kollektivtrafik ökade restiden något för
arbetsresor, medan det minskade för icke-arbetsresor. Det kan tolkas som att resenärerna har blivit mer
villiga att gå, cykla och åka kollektivtrafik (restid i fordon) till destinationer längre bort för arbetsresor
jämfört med bil. För icke-arbetsresor var resenärerna mer villiga att cykla än att välja gång, bil och
kollektivtrafik (restid i fordon). Observera att detta handlar om små skillnader och att man ska tolka
skillnaderna som tendenser.
För åren 2005–2006 fanns det ingen signifikant effekt gällande befolkningstäthet för cyklisters
destinationsval vid icke-arbetsresor, men den var signifikant för 2011–2013. Det innebär att det har
blivit mer attraktivt för cyklister att cykla till områden med hög befolkningstäthet, t.ex. centrala
Stockholm vid icke-arbetsresor. För arbetsresor var effekten ungefär lika stor för de två olika
perioderna. För gång fanns inga signifikanta effekter för de båda perioderna för arbetsresor, men för
icke-arbetsresor visade modellskattningarna att man går i större utsträckning till områden med hög
befolkningstäthet 2011–2013 jämfört med 2005–2006. För bil fanns för åren 2005–2006 en signifikant
effekt av befolkningstäthet för både arbetsresor och icke-arbetsresor, men för 2011–2013 fanns ingen
effekt, vilket skulle kunna tolkas som att gång och cykel blivit mer populära färdsätt än bil. För
kollektivtrafiken fanns signifikanta effekter för båda perioderna och för alla resor, men effekten är
lägre för 2011–2013.
Det finns inte några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vad gäller att välja cykeln som
färdmedel. Samma slutsats framkom i en studie från Köpenhamn i Danmark (Halldórsdóttir, 2011).
Detsamma gäller för kollektivtrafiken. Däremot väljer kvinnor bilen i lägre utsträckning än män, men
denna benägenhet var inte lika tydlig för den senare perioden. Kvinnor väljer att gå i högre
utsträckning än män. För arbetsresor påvisades att personer med hög inkomst (>600 000 SEK) är mer
benägna att cykla till jobbet än övriga inkomstklasser men går mindre ofta. Detta motsäger resultaten
från en dansk studie (Christensen & Jensen, 2010) där man fann ett negativt samband mellan andelen
cykelresor och inkomstnivån. Studien som Halldórsdóttir (2011) genomförde visade inte på någon
signifikant effekt av inkomst på valet att cykla i Köpenhamn. Fler barn i ett hushåll ger enligt våra
modellskattningar en större sannolikhet att cykla både för arbets- och icke-arbetsresor. Detta innebär
inte nödvändigtvis at föräldrarna cyklar med sina barn. Dock har Björklund (2013) visat på ett motsatt
samband i en studie baserad på enkäter. Vad denna skillnad beror på vet vi inte, utan det skulle behöva
studeras vidare. Samtidigt ger variabeln ”Antal barn i hushållet” en lägre sannolikhet att välja
kollektivtrafik för icke-arbetsresor. Med andra ord, ju fler barn i hushållet desto färre
kollektivtrafikresor görs vid icke-arbetsresor. Variabeln ”Antal barn i hushållet” ger också en högre
sannolikhet att ta bilen för alla resor, dock med en viss tendens till en minskad betydelse för ickearbetsresor för åren 2011–2013. I NL-modellerna sattes gång som referens. Det innebär att
variabelseffekten för gång inte är direkttillgänglig, men man kan studera variabeleffekterna för andra
färdsätt och därmed dra slutsatser även för gång. Exempelvis kan man se att kvinnor använder bil i
mindre utsträckning än män, men tar cykeln och åker kollektivtrafik lika ofta som män.
Ett framtida scenario skulle kunna vara att restiden för cyklister minskar med 20 procent genom
exempelvis utbyggnad av cykelvägar och framkomlighetsanpassning för cyklister vid trafiksignaler.
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Vi gjorde en enkel prognosmodell där allt annat var lika, bortsett från restiden. Slutsatsen av denna är
att det kommer leda till generellt högre andel cykling i alla SAMS-områden och att både
färdmedelsvalen bil och kollektivtrafik kommer att minska. Den procentuella minskningen av
bilresandet och resandet med kollektivtrafik är dock marginell trots att cyklandet ökar med flera
procentenheter.
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3.

Risken att skadas som cyklist baserat på flöden och trafikmiljö

I det här kapitlet beskrivs den delstudie i projektet vars syfte är att beräkna risker och utveckla
riskmodeller för cykling. Studien baseras på data från Göteborgs kommun. Modeller för både länk och
korsning har tagits fram och resultaten kan användas för jämförelser mellan olika olyckstyper och
infrastruktur - om cyklingen skett i blandtrafik eller på gång- och cykelväg. Ett ytterligare syfte är att
se om det är en framkomlig väg att använda modellgenererade flöden för att anpassa riskmodeller.

3.1.

Bakgrund

För att vi ska kunna uppnå målet om en ökad cykling utan att antalet skadade cyklister ökar måste det
bli säkrare att cykla. För att åstadkomma det behövs åtgärder som kan vara riktade mot såväl cyklisten
som cykeln och infrastrukturen. Det behövs också bättre underlag för att beräkna skaderisker och
anpassa riskmodeller. Riskmodeller kan användas för att förbättra förståelsen för hur skaderisken beror
av flöde, utformning av vägar och cykelvägar, omgivande trafikmiljö, etc. Riskmodellerna är också en
viktig del i kalkylmodeller som används för samhällsekonomiska beräkningar av till exempel olika
åtgärder.
Riskmodeller för svenska förhållanden har tidigare utvecklats av Jonsson (2013). Dessa modeller
avser länkar på huvudvägnätet i tätort och baseras på data från 360 länkar i 6 olika städer. På de
länkarna hade det skett totalt 1 612 olyckor (rapporterade från polis och/eller sjukvård) och
cykelflöden erhölls från manuella räkningar som pågick 15 minuter per plats. Resultat från studien
visade att risken per cyklist minskade när antalet cyklister ökade. Detta gällde både för kollisioner
mellan cyklister och motorfordon och för olyckor av typ cykel singel och cykel-cykel. Jonssons
modell för kollisioner mellan cyklister och motorfordon används också som underlag i Trafikverkets
verktyg för gång- och cykelåtgärder, GC-kalk8.
Tidigare har Brüde och Larsson (1993) utvecklat riskmodeller för cyklister i korsningar baserat på
polisrapporterade olyckor. Även där kunde man se att olycksrisken per cyklist minskade när antal
cyklister ökade.
Elvik & Bjørnskau (2017) har gjort en sammanställning av riskmodeller från den internationella
litteraturen. Sammanställningen innehåller studier både med avseende på cyklister och fotgängare och
endast sådana som undersökt cyklister eller fotgängare i kollision med motorfordon. Vidare var syftet
med studien att undersöka Safety in Numbers effekten så sökningen var begränsad till studier som
innehöll detta sökord. Totalt finns 26 studier listade i artikeln varav 16 studerade olika typer av
korsningar och åtta jämförde större områden som städer, stater och länder. Endast två studier
behandlade olyckor på länk. Slutsatsen från studien var att det existerar en Safety in Numbers effekt,
men att det fortfarande är oklart om effekten är kausal och vilka mekanismer som i så fall ligger
bakom.

3.2.

Metod

I vår studie har vi använt olycksdata från Strada för att beräkna risker och utveckla riskmodeller för
cykling på länk och i korsning. För att skatta det totala resandet med cykel i Göteborgs stad har vi
använt data från RVU Sverige 2012–2016. För att skatta cykelflödet på olika länkar har vi använt
modellberäknade flöden från trafikmodellen VISUM som använts i Göteborg. I den tidigare svenska
studien från Jonsson (2013) gjordes flödesräkningarna manuellt och även om det lades ner ett stort
arbete hade man bara möjlighet att observera i 15 minuter på varje ställe. Tekniken för att mäta
cykelflöden utvecklas och många kommuner genomför egna mätningar. Trots det, täcks bara en
mycket liten del av alla cykelvägar in av automatiska räkningar. För att kunna utveckla riskmodeller

8

http://www.trafikverket.se/contentassets/3235797b0f3a4d6a84da76648e6a4a30/manual_gc_kalk_1_4.pdf
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utan ett omfattande manuellt arbete, har vi därför istället använt genererade cykelflödesdata från
VISUM-modellen. Tillvägagångssätt och respektive datakälla beskrivs mer i detalj i avsnitten som
följer.

3.2.1.

Datakällor

3.2.1.1. Strada
Strada är den nationella databasen för vägtrafikolyckor i Sverige dit både polisen och sjukhusens
akutmottagningar rapporterar in. När det gäller akutsjukhusens rapportering så baseras den på frivilliga
överenskommelser mellan enskilda akutsjukhus och Transportstyrelsen. Det har medför att sjukhus har
anslutit sig successivt från starten 2003 och framåt. Det var först under 2016 som alla akutsjukhus i
Sverige hade anslutits till systemet. I Göteborg, där den här studien är genomförd, har akutsjukhusen
varit med sedan start och har därför lång erfarenhet av att rapportera in trafikskador. Polisen är, till
skillnad från sjukhusen, skyldiga att rapportera in alla personskadeolyckor enligt lag9. Både när det
gäller de sjukhus- och polisrapporterade olyckorna finns dock ett betydande bortfall, vilket är olika
stort för olika skadegrader och trafikantgrupper (Larsson & Björketun, 2008; Lindborg, 2015).
De skadade personerna som finns i Strada kan alltså vara rapporterade från sjukvården, från polisen
eller från båda källorna. Informationen från de båda källorna kompletterar varandra, uppgifter om
vägen och omständigheter kring olycksplatsen (hastighetsgräns, ljusförhållanden, om det förekommer
halka, etc) rapporteras till exempel endast av polisen medan sjukvården beskriver trafikantens skador
relativt detaljerat. I sjukhusrapporterna beskrivs, för varje skadad person, de skador som uppstått
genom en tilldelning av skadediagnoser enligt AIS 2005 (Abbreviated Injury Scale, 2008 update). Till
varje AIS-diagnos finns en tillhörande allvarlighetsgrad med 6 nivåer där 1 är lätt skada och 6
maximal skada. Utifrån de högsta AIS-värdena per kroppsregion beräknas ISS10 som sedan ligger till
grund för en skadeklassificering med följande klasser: lindrigt skadad (ISS 1–3), måttligt skadad (ISS
4–8), allvarligt skadad (ISS 9-). I Polisens rapportering görs istället uppskattning av om skadan är
lindrig eller svår, där svår skada innebär att personen vid olyckan erhållit brott, krosskada,
sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Som svår skada räknas också sådan
där den skadade väntas bli inlagd på sjukhus (Transportstyrelsen, 2016).
Beräkningarna i den här delstudien baseras på alla skadade oavsett om de är rapporterade från
sjukvården eller polisen eller båda källorna. Som skademått används den sammanvägda skadegraden
som den är definierad i Strada: om personen är rapporterad från sjukvården används den bedömningen
för att bestämma om personen är lindrigt, måttligt eller svårt skadad. Om personen endast är
rapporterad från polisen görs följande bedömning: om polisen angett lindrig skada blir det lindrig
skada också i den sammanvägda skadegraden. Om polisen angett svår skada klassas den som måttligt
skadad i det sammanvägda måttet. Man vet sedan tidigare att de trafikanter som polisen klassat som
svårt skadade, har bedömts som såväl, allvarligt som måttligt och lindrigt skadade enligt sjukvårdens
kriterier (Larsson och Björketun, 2008).
Förutom skadegrad har vi använt uppgifter om var olyckan skett (koordinater och om det är korsning,
länk, etc.) och typ av olycka (singel, kollision med motorfordon, etc.) från Strada.

9

Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor, senast
ändrad 2014:1244.
10

ISS beräknas som summan av kvadraterna på de tre högsta AIS-värdena per person. Detta gäller om det högsta
AIS-värdet är 5. Om minst ett värde är 6 så sätts ISS till 75 vilket är det högsta möjliga värdet.

VTI rapport 951

43

3.2.1.2. RVU Sverige 2012–2016
RVU Sverige är en nationell resvaneundersökning som har genomförts av Trafikanalys under perioden
2012 till 2016 (undersökningen genomfördes även 2011 men data för det året har inte tagits med här).
Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer och målpopulationen är samtliga personer i
åldern 6–84 år som är folkbokförda i Sveriges. Urvalets storlek har varierat mellan olika år från cirka
10 000 till cirka 30 000 personer. Svarsfrekvensen varierar också ganska kraftigt och har minskat från
48 procent år 2012 till 32 procent 2016. Trafikanalys gör analyser och publicerar resultat från
undersökningarna11 men det går också att göra egna uttag och bearbetningar av data.
Från denna undersökning har vi gjort uttag för att skatta det totala resandet med cykel i Göteborgs
stad. Uttaget är gjort på reselementnivå, vilket innebär alla cykelresor tas med, även om cykeln bara
använts som färdmedel under en del av resan (se Figur 1, förklaring av reselement).

3.2.1.3. VISUM-modellen
VISUM är ett analysverktyg som kan användas för att ta fram trafikmodeller och generera
trafikprognoser. I Göteborg har man utvecklat en modell för cykel- och biltrafik (Fält, 2016). Vi har
fått ta del av dessa data som innehåller ett vägnät (inkl. cykelvägnät) och modellberäknade flöden.
Mycket kortfattat så baseras flödena i VISUM-modellen på antaganden om ruttval som i sin tur
baseras på uppskattad restid för varje länk. Den uppskattade restiden är olika för cykelvägar och länkar
med blandtrafik och det görs ett tidstillägg för signalreglerade korsningar. För att beräkna nivån på
flödet används uppgifter om andel cykelresor av alla resor samt totalt antal resor i Göteborgsområdet
från RVU 2011.
Jämförelser mellan modellberäknade cykelflöden och uppmätta data (cykelräkningar i Göteborg) visar
på god överensstämmelse totalt sett, däremot är variationen stor när det gäller överensstämmelsen på
enskilda länkar, från god överensstämmelse till betydande skillnader. Cykellänkarna i det material vi
fått tillgång till är indelade i två klasser: blandtrafik och cykel på egen bana/gång- och cykelbana/
cykelfält. Den senare kategorin benämns i det här kapitlet med samlingsbegreppet cykelväg, men
observera att det alltså också kan röra sig om gemensamma gång- och cykelvägar såväl som cykelfält.
Om det i VISUM-nätet anges att cykelvägen har hastighetsgräns 0 och inget motorfordonsflöde har vi
antagit att cykelvägen inte går längs en väg med biltrafik utan har en separat dragning. På så sätt har vi
delat upp cykelvägarna i cykelväg längs väg med biltrafik och separat cykelväg.

3.2.1.4. Öppna geodata från Lantmäteriet
För att få information om länkarnas lutning och omgivande bebyggelse har öppna geodata från
Lantmäteriet använts (hämtade via zeus.slu.se). Följande variabler har skapats utifrån dessa data:
Bostadstäthet

Antal byggnader som innehåller bostäder inom 20 meter på var sida om
länken dividerat med länklängd.

Samhällsfunktionstäthet

Antal byggnader som innehåller allmän verksamhet som nyttjas av
medborgarna (t.ex. vårdcentral; högskola) inom 20 meter på var sida om
länken dividerat med länklängd.

Verksamhetstäthet

Antal byggnader som används för affärsrörelse (t.ex. hotell, restaurant och
handel) inom 20 meter på var sida om länken dividerat med länklängd.

Länkens lutning

Höjdskillnad mellan början och slutet av en länk dividerat med länklängd.

11

Se http://www.trafa.se/RVU-Sverige/
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När det gäller de tre första variablerna har de tagits med för att de på något sätt beskriver den
omgivande miljön. En hög täthet av byggnader skulle till exempel kunna betyda många in- och utfarter
som korsar cykelvägen eller att många fotgängare rör sig på cykelvägen. Notera dock att det är
tätheten av antal byggnader som beräknas, ingen hänsyn är tagen till byggnaderna storlek eller hur
många som bor eller vistas där. Det betyder till exempel att bostadstätheten kan vara högre i ett
villaområde än i ett bostadsområde med flerfamiljshus. När det gäller länkens lutning är variabeln
beräknad på så sätt att en del backar inte fångas upp. Om till exempel länkens början och slut ligger på
samma nivå så kommer länkens lutning att vara noll även om det förekommer höjdskillnader inom
länken. Även om det inte är optimalt, är det endast detta mått som varit möjligt att få fram med det
tillgängliga datamaterialet.
Förutom ovanstående variabler hade det varit värdefullt att få mer information om trafiksammansättning och infrastrukturens utformning för att kunna beräkna effekter på cyklisters säkerhet.
Exempelvis kan andel tung trafik, länkens bredd, om och hur cykeltrafiken separerats från biltrafik och
gångare, vägytans kvalitet och kondition, antal utfarter och korsningsutformning vara faktorer som
påverkar cyklisters säkerhet. Vi gjorde försök att studera en del av dessa faktorer men kunde tyvärr
inte fullfölja det arbetet, då dataunderlaget inte var tillräckligt stort och det var svårt att få fram den
typen av information. I bilaga 2 beskrivs ändå detta arbete då vi bedömt att det kan bidra med
värdefull erfarenhet inför eventuella framtida studier.

3.2.2.

Beskrivning av datauttag och datamaterial

3.2.2.1. Strada-uttag
Uttaget från Strada innehåller alla cyklister som skadats och registrerats i Strada inom Göteborgs
kommun under åren 2012–2016. Dödade (7 cyklister), de med osäker eller okänd skadegrad samt ickeskadade som ändå finns med i Strada, är inte med i denna analys. I Tabell 7 nedan finns en sammanställning över de skadade cyklisterna, inrapporterade från både polis och sjukvård. Totalt har 2 526
cyklister rapporterats in, de flesta enbart från sjukvården (2 063 st.). Vi vet sedan tidigare att det är stor
skillnad i rapportering mellan polis och sjukvård för just cyklister, eftersom många cykelolyckor inte
kommer till polisens kännedom. I tabellen finns även uppgift om koordinater som anger platsen där
olyckan skedde. De är indelade i ”säker position”, ”osäker position” och ”obestämbar position”. Detta
är en bedömning som görs av den som rapporterar in i Strada, efter vissa fastställda kriterier12. För de
flesta skadade finns position som bedömts som säker och det är bara i 62 fall där positionen är
obestämbar. I den vidare analysen tas alla med säker och osäker position med.
Tabell 7. Antal skadade cyklister i Göteborgs kommun uppdelade efter inrapportering och bedömning
av inrapporterad position. Källa: Strada, år 2012–2016.
Obestämbar position

Osäker position

Säker position

Totalt

Polisrapporterade

0

18

270

288

Sjukvårdsrapporterade
Finns hos både polis och
sjukvård

62

270

1 731

2 063

6

169

175

Totalt

62

294

2 170

2 526

0

Av de skadade cyklisterna är drygt 60 procent lindrigt skadade och resten är måttligt eller svårt skadade,
se Tabell 8. Av de med obestämbar position, som inte är med i fortsatt analys, var 41 lindrigt skadade
och 21 måttligt skadade.

12

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/strada/uttagswebb-handledning-3.0.pdf
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Tabell 8. Antal skadade cyklister uppdelade efter skadegrad och uppgift om position. Källa: Strada, år
2012–2016.
Allvarligt
Lindrigt skadad Måttligt skadad skadad (ISS
(ISS 1–3)
(ISS 4–8)1
9-)
Totalt
Osäker position

1

182

103

9

294

Säker position

1 341

732

97

2 170

Totalt

1 523

835

106

2 464

Varav 11 personer är rapporterade endast av polis som svårt skadade

I Tabell 9 visas hur de resterande 2 464 skadade cyklisterna fördelas på olyckstyp. Singelolyckorna är
den olyckstyp som dominerar och därefter kommer cykel/moped i kollision med motorfordon och
cykel i kollision med andra cyklister. Resterande olyckstyper förekommer mycket sparsamt.
Olyckstyperna spårvagn, kollision med djur, häst/annat tamdjur, övrigt och singel-motorfordon
exkluderas ur materialet. Dessa är så få att det inte är relevant med separata analyser för dessa
olyckstyper och de bör heller inte slås ihop med andra kategorier av olyckor eftersom de är av en
annan karaktär.
Tabell 9. Antal skadade uppdelat efter olyckstyp. Olyckstyperna benämns på samma sätt som i Strada.
Källa: Strada, år 2012–2016.
Olyckstyp

Med i fortsatt analys

Antal skadade

Cykel/moped-motorfordon1

Ja

497

Cykel singel

Ja

1 689

Cykel-moped

Ja

39

Cykel-cykel

Ja

180

Spårvagn

Nej

8

Fotgängare-cyklist

Ja

37

Nej

1

Övrigt

Nej

12

Singel-motorfordon2

Nej

1

Kollision
tamdjur

med

djur,

häst/annat

Totalt

2 464

1

Den här olyckstypen bör endast innehålla cyklister som skadats i kollision med motorfordon eftersom det endast
är skadade cyklister som valts ut.
2

Bör vara felklassificerad eftersom endast skadade cyklister har valts ut.

3.2.2.2. Cykelvägnätet från VISUM-modellen
Det cykelvägnät som erhölls från Göteborgs stad och som använts i VISUM-modellen innehöll totalt 3
666 länkar. En del av dessa föll bort eftersom de inte tillåter cykeltrafik (t.ex. motorvägar). Vi har
också avgränsat studien till länkar med hastighetsgräns 50 km/tim. Detta gjordes eftersom cykling i
blandtrafik på vägar med 60 och 70 km/tim kan innebära andra situationer och risker än att cykla på
vägar med lägre hastighetsgräns. Efter denna avgränsning återstod 2 565 länkar. Dessa länkar har
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delats upp i kategorierna blandtrafik (länkar där cyklister använder samma utrymme som
motorfordonstrafiken), cykelväg längs väg och separat cykelväg (länk där hastighetsgräns och
motorfordonsflöde anges till 0, kan vara helt separerade cykelvägar eller cykelvägar i anslutning till
mindre vägar med liten motorfordonstrafik). De modellberäknade flöden som fås från VISUMmodellen motsvarar årsdygnsmedeltrafik (ÅDT). I Tabell 10 kan man se att det är flest länkar som
tillhör kategorin cykelväg längs väg, men att medellängden för dessa länkar är ganska kort, 395 meter.
Det genomsnittliga cykelflödet är högst på cykelvägar längs väg, följt av separata cykelvägar. Lägst
genomsnittligt flöde har länkarna med blandtrafik. Motorfordonsflödet är något högre vid cykelväg än
i blandtrafik, men skillnaden är inte så stor. Notera att länkarna är riktningsuppdelade, så en
dubbelriktad väg räknas som två länkar, en i vartdera riktning. I modellskattningarna i kapitel 3.3.2 har
dock länkar i motsatt riktning och dess flöden lagts ihop till en länk.
Tabell 10. Beskrivning av cykelvägnätet från VISUM-modellen med avseende på antal länkar och
flöden.
Medelvärde av cykelflödet
Medelvärde av
motortrafikflödet
Antal länkar
Medelvärde av länklängd (km)

Blandtrafik
185
3 478
711
0,884

Cykelväg längs väg
587
4 213
1 370
0,395

Separat cykelväg
409
0
484
0,660

Figur 15 och Figur 16 visar histogram över beräknade cykelflöden på cykelväg (cykelväg längs väg
och separat cykelväg är hopslagna) respektive i blandtrafik. Det är tydligt att länkflödena följer en
exponentiell fördelning, där flesta länkar har relativt låga flöden och bara ett fåtal länkar har höga
flöden.

Figur 15. Histogram över beräknade cykelflöden (ÅDT) på cykelväg.
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Figur 16. Histogram över beräknade cykelflöden (ÅDT) i blandtrafik.

3.2.2.3. Koppling mellan Strada-uttag och cykelvägnät från VISUM-modellen
Nästa steg är att koppla olyckorna till det vägnät som användes i VISUM-modellen, samt att
bestämma om det är en länk- eller korsningsolycka. I Figur 17 visas två GIS lager: de röda punkterna
representerar observerade olyckor och de blå linjerna beskriver cykelvägnätet. Olyckorna skulle kunna
klassas som länk- eller korsningsolycka endast baserat på avståndet till närmaste länk eller korsning.
Med ett sådant förfaringssätt riskerar man dock att felklassificera olyckorna av olika anledningar. För
det första, är det svårt att bestämma vilket avstånd från korsningen som skulle användas som gräns
eftersom det saknas detaljerad information om korsningarna (t.ex. korsningsutformning). För det
andra, är cykelvägnätet i VISUM-modellen ett förenklat nätverk, vilket innebär att det kan sakna vissa
korsningar och länkar där olyckor skett. Därför skulle till exempel korsningsolyckor felaktigt kunna
klassificeras som länkolyckor om korsningen där olyckan skett inte finns med i det modellerade
cykelvägnätet. Ett tredje skäl är att positioneringen i Strada innehåller osäkerheter. Även om
positionen angetts som säker kan det finnas avvikelser mellan den angivna och den korrekta
olycksplatsen.
På grund av ovanstående begränsningar så används istället uppgifter från Strada för att klassa olyckan
som länk- eller korsningsolycka. De variabler som används är typ av olycksplats och attribut till
olycksplatstyp (se Tabell 11 och Tabell 12). Efter att olyckorna klassificeras som länkolyckor eller
korsningsolyckor, kopplas de till sin närmaste länk/korsning om avståndet är högst 20 meter. Om
avståndet är större har olyckan inte tagits med i analysen. De olyckor som hamnar utanför kan vara
sådana som sker på det vägnät som inte finns med i VISUM-nätet, sådana som sker på andra platser,
till exempel torg eller i parker. Det är också så att en olycka som angetts som en korsningsolycka i
Strada men skett i korsning med en länk som inte finns med i VISUM-nätet, inte kommer med i
analysen. Genom att på detta sätt kombinera information från Strada och från vägnätet, har vi minskat
risken för felklassificering, men det har också lett till att många olyckor exkluderats ur analysen.
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a
Svårt att klassificera olyckan som antingen
korsningsolycka eller länkolycka då den skett nära
korsningen

Risk att felklassificera olyckan då länken där
olyckan skett inte finns med i nätverket

Figur 17. Exempel på olyckors position och cykelvägnät. De röda punkterna representerar olyckor och
de blå linjerna beskriver cykelvägnätet i VISUM. Källor: Strada och Göteborgs stad (VISUM).
I Tabell 11 och Tabell 12 visas hur olyckor klassificerats som länk- eller korsningsolyckor utifrån
variablerna typ av olycksplats och attribut till olycksplatstyp. Om en olycka sker på Gång- och
Cykelbana (-väg), innebär det att olyckan sker på länk. Olyckor i Gatu-/Vägkorsning,
Cirkulationsplats, Cirkulationsplats/Rondell och Trafikplats klassificeras som korsningsolyckor. Om
typ av olycksplats är Gatu-/Vägsträcka eller Gång- och cykel-bana/väg, används variabeln attribut till
platstyp för klassificering av olyckan i enlighet med Tabell 12. Olyckor med platstyper
Gångbana/Trottoar, Separat P-plats, Buss-/Spårvagnshållplats, Torg och Annan ingår inte i analysen
eftersom de inte skett på länk eller i korsning.
Tabell 11 Klassificering av olycksplats efter variabeln Typ av olycksplats. Källa: Strada, år 2012–
2016.
Typ av olycksplats
Gatu-/Vägsträcka
Gatu-/Vägkorsning
Cirkulationsplats
Gång- och Cykelbana (-väg)
Gångbana/Trottoar

Klassificering
Bedöms utifrån ”attribut till platstyp”
Korsningsolycka
Korsningsolycka
Bedöms utifrån ”attribut till platstyp”
N/A

Separat P-plats

N/A

21

Annan

N/A

17

Cirkulationsplats/Rondell

Korsningsolycka

49

Trafikplats

Korsningsolycka

3

Buss-/Spårvagnshållplats

N/A

9

Okänd

N/A

4

Torg

N/A

11

Totalt
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Antal skadade
693
407
59
1093
76

2442
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Tabell 12 Klassificering av olycksplats efter variabeln Attribut till platstyp. Källa: Strada, år 2012–
2016.
Attribut till platstyp

Klassificering

”Ingen ytterligare information”
(blank)
Cykelöverfart1
Övergångsställe

Antal observationer om typ av olycksplats är
” Gatu-/Vägsträcka” eller ” Gång- och cykelbana/väg”

Länkolycka

1523

Korsningsolycka
Korsningsolycka

177
36

Länkolycka

16

Korsningsolycka

23

Cykelfält, Bro

Länkolycka

3

Vägarbete

N/A

1

Tunnel

N/A

1

Korsningsolycka

2

Bro

N/A

1

Hållplats

N/A

2

Cykelfält, Tunnel

Länkolycka

0

Övergångsställe, Cykelfält

Korsningsolycka

1

Cykelfält
Övergångsställe,

Cykelöverfart1,

Cykelöverfart1

Cykelfält

Totalt

1786

1Vi

följer här definitionen enligt Strada, vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med gällande lag om vägtrafikdefinitioner
(2001:559) där man skiljer på cykelöverfart och cykelpassage. I Stradas definition av ”cykelöverfart” ingår även cykelpassager.

Till slut, utifrån de totalt 2 442 skadade cyklisterna, kopplades 839 olyckor till en länk i VISUM-nätet
och 199 olyckor till en korsning. Av de resterande cyklisterna hade 143 skadats i olyckor som skett på
platser som inte ingår i analysen (t.ex. olyckor på gångbana/trottoar). Bland de återstående 1 261
cyklisterna hade 888 skadats på ett ställe som var mer än 20 meter från närmaste länk eller korsning,
och 373 hade skadats i olyckor som enligt Strada var korsningsolyckor men som kopplats till en länk i
VISUM-nätet (<20 m från närmaste länk men >20 m från närmaste korsning). En anledning till att så
många olyckor faller bort är alltså att det saknas en hel del vägar i VISUM-nätet.
I Tabell 13 visas en översikt över alla skadade cyklister enligt Strada samt andel av dessa som har
kopplats till VISUM-nätet och därmed finns med i den fortsatta analysen. Det är en betydligt större
andel av de cyklister som skadats i länkolyckor än av de cyklister som skadats i korsningsolyckor som
har kunnat kopplats till VISUM-nätet. Bland länkolyckorna är det också större andel skadade i
kollision med motorfordon än i singelolyckor som har kunnat kopplas till nätet.
Tabell 13 Totalt antal skadade enligt Strada samt andel av dessa skador som kunnat kopplas till
VISUM-nätet. Uppdelat efter länk- och korsningsolyckor samt olyckstyp.
Andel skadade i Strada som kopplats till
VISUM-nätet

Antal skadade i Strada
Typ av
olycksplats
Länk
Korsning

CykelSingel

Cykel-mf

Övriga

Totalt

CykelSingel

Cykel-mf

Övriga

Totalt

1234

106

202

1542

51 %

74 %

67 %

54 %

335

382

40

757

25 %

27 %

28 %

26 %

3.2.2.4. Uttag från RVU Sverige
Från den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige gjordes ett uttag för åren 2012–2016.
Uttaget bestod av total cyklad sträcka per år på reselementnivå för de som hade bostadsadress i
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Göteborgs kommun. Reselementnivå innebär att alla cyklade sträckor är med även om det
huvudsakliga färdsättet varit något annat (t.ex. att man cyklat till spårvagnen och där cykelresan till
spårvagnen varit 1 km och spårvagnsresan varit 6 km). I Tabell 14 visas skattad färdsträcka med cykel
och antalet reselement som skattningen baseras på. År 2014 gjordes ett tilläggsurval, vilket förklarar
skillnaden i antal reselement mot övriga år då det är mycket få observationer. Medelsträckan är viktad
med antal reselement vilket betyder att år 2014 får störst tyngd i beräkningen.
Tabell 14. Genomsnittlig färdsträcka med cykel per dygn, uppdelat efter år. Boende i Göteborgs
kommun. Medelsträckan är viktad med antal reselement. Källa: RVU Sverige 2012–2016.
2012
Färdsträcka med cykel

(106

Antal reselement
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2013

2014

2015

2016 Medelsträcka över alla år

km) 0,307 0,230 0,374 0,322 0,221
42

25

555

36

0,363
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Beräkning av risker och riskmodeller

Skaderisk för cyklister definieras här som antal skadade per cyklist eller cyklad sträcka. För Göteborgs
kommun som helhet beräknas skaderisken med hjälp av uttaget från Strada och resvanedata från RVU
Sverige. För enskilda länkar och korsningar beräknas skaderisken med data från Strada och de
modellberäknade flöden som erhållits av Göteborgs stad. På länkar beräknas skaderisken som antal
skadade dividerat med trafikarbetet på länken, alltså länkens längd multiplicerad med flödet (totalt
flöde för båda riktningarna). I korsningar beräknas skaderisken som antal skadade per antal
inkommande cyklister till korsningen.
Skaderisker kan användas för att jämföra risker mellan olika länkar, olika fordonsslag m.m. För att
kunna förklara hur riskerna beror på flödet och andra förklaringsvariabler som vägutformning och
omgivande miljö kan man istället anpassa riskmodeller. Dessa riskmodellen formuleras ofta som:
𝑛

𝐸(𝑌) = 𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑙𝑛(𝐶)+𝛽2 𝑙𝑛(𝑀𝐹)+∑𝑖=3 𝛽𝑖𝑥𝑖

(1a)

som kan skrivas om till:
𝑛

𝐸(𝑌) = 𝑒 𝛽0 𝐶𝛽1 𝑀𝐹𝛽2 𝑒 ∑𝑖=3 𝛽𝑖𝑥𝑖

(1b)

där 𝐸(𝑌) är det förväntade antalet skadade/olyckor under en viss period och för en viss olyckstyp (se
t.ex. Elvik & Bjørnskau, 2017). C och MF betecknar cykelflöde respektive motorfordonsflöde och
𝑥3 , … , 𝑥𝑛 är ytterligare förklaringsvariabler man har tillgång till, som exempelvis länkens lutning.
Parametrarna 𝛽1 , … , 𝛽𝑛 skattas utifrån observerade data. Modellerna kan anpassas till både korsningar
och länkar. För korsningar definieras C och MF ofta som antal inkommande fordon till korsningen
medan man för länkar använder flödet vid en punkt på länken. Om man använder länkar med olika
länklängd kan man justera för detta genom att sätta länklängd (Länk) som en så kallad offset i
modellen. Detta kan beskrivas som att logaritmen av länklängden är en förklaringsvariabel med
parameter 1 i modellen som då blir:
𝑛

𝐸(𝑌) = 𝑒 𝛽0 𝐿ä𝑛𝑘 · 𝐶𝛽1 𝑀𝐹𝛽2 𝑒 ∑𝑖=3 𝛽𝑖𝑥𝑖

(2)

Parametrarna i den ovan beskrivna modellen skattas ofta genom Poissonregression eller någon
utvidgning av denna. I Poissonregression antas att variansen är lika stor som väntevärdet, men i
praktiken stämmer sällan detta antagande. När man modellerar olyckor eller antal skadade personer så
är variansen ofta större än väntevärdet, vilket kallas för överspridning. En metod som kan hantera
överspridning är Negativ Binomial-regression (NB). Denna metod kan ses som en utvidgning av
Poissonregression och har visat sig fungera bra i tidigare studier (Schepers et. al, 2011). I den här
studien använder vi främst NB-regression, men när vi jämför med den tidigare svenska studien från
Jonsson (2013) används Poissonregression, för att få så lika förutsättningar som möjligt.
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Poissonregression används också i modellerna av skador som uppstår i kollisioner mellan cykel och
motorfordon. Anledningen till detta är att skattningsalgoritmen för NB-regression inte konvergerar i
dessa fall, vilket skulle kunna bero på att det är få observerade skador per länk. På länkar med
blandtrafik har högst en skadad cyklist per länk observerats och på cykelvägar längs väg har högst 2
skadade cyklister observerats.
När det gäller den här typen av data, med få observationer per länk, kan man också tänka sig att
använda alternativa modeller som inte baseras på Poisson-fördelningen. En sådan modell är Ordered
Probit (OP). Den skiljer sig från Poisson- och NB- modeller genom att OP-modellen förutsätter en
normalfördelning istället för en Poisson-fördelning av feltermen. En OP-modell kan beskrivas som
0om − ∞ < 𝑌 ∗ < 𝑠0
1om𝑠0 < 𝑌 ∗ < 𝑠1
𝑌={
⋯
𝐾om𝑠𝐾−1 < 𝑌 ∗ < +∞,
𝑌 ∗ = 𝑋𝛽 + 𝜀.
Där K är ett heltal som beskriver max antal olyckor som observerats. s0 till sK-1 är tröskelsparametrar.
X är förklaringsvariabler och β är parametrar som skattas när modellen anpassas till data.
Vi har jämfört OP-modeller med Poissonregression med avseende på kollisioner mellan cykel och
motorfordon. Dessa resultat redovisas inte här men skillnaden mellan modellerna var ganska liten och
ledde inte till några avgörande skillnader i slutsatser. Vi kan därför konstatera att de två modellerna
verkar fungera ungefär lika bra.

3.3.

Resultat

3.3.1.

Skaderisker

Enligt den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige, cyklades det i medeltal 363 000 km per
dygn i Göteborgs kommun under åren 2012–2016. Det innebär i genomsnitt 0,7 km per person och
dygn sett över hela året13. Tillsammans med skadedata från Strada betyder det att den uppskattade
risken för att ha skadats som cyklist i Göteborgs kommun under den aktuella perioden är 2,65 skadade
per 106 cyklade km. Störst risk är det att bli skadad i en singelolycka, det är mer än tre gånger så stor
risk som att bli skadad i en kollision mellan cykel och motorfordon. Ännu större skillnad i risk är det
om man betraktar de som skadats måttligt eller svårt och alltså exkluderar de lindrigt skadade.
Skaderiskerna i Tabell 15 tar inte hänsyn till var olyckorna inträffat (blandtrafik, cykelväg, osv.)
eftersom data från RVU inte går att dela upp på det sättet.
Tabell 15 Skaderisker per olyckstyp och skadans svårhetsgrad per 106 cyklade km under perioden
2012–2016. Källa: Strada och RVU Sverige.

Risk

Olyckstyp
Cykelmotorfordon Cykel-cykel

Cykel
singel

Cykelfotgängare

Totalt

Att bli skadad

2,65

0,76

0,27

0,06

3,74

Att bli minst måttligt skadad

1,17

0,14

0,11

0,03

1,45

1748

499

180

37

2464

769

91

70

18

948

Skadade
Alla skadade
Måttligt och allvarligt skadade

13

Beräknat på folkmängd i Göteborgs kommun 31 december 2014 enligt SCB (www.scb.se).
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För att kunna beräkna risker på länknivå har vi använt beräknade flöden från VISUM-modellen.
Resultaten visas i Tabell 16 (dessa risker innehåller endast olyckor som skett på länk, inte
korsningsolyckor). Skaderisker per länk beräknas som antal skadade på den länken per 106 cyklister,
dividerat med länklängd.
Fördelningen av risker på enskilda länkar är mycket snedfördelad med några väldigt höga beräknade
risker. Därför redovisas både medelrisk per länk och medelrisk över alla länkar (beräknas genom att
man först summerar alla skadade på alla länkar och sedan dividerar med totalt trafikarbete på dessa
länkar). Den senare är mer jämförbart med riskerna i Tabell 15. Generellt ligger riskerna i Tabell 16
något lägre än i Tabell 15. En orsak till det kan vara att det finns olyckor som borde ha kopplats till
länkarna i VISUM-nätet men inte gjort det på grund av till exempel felaktig platsangivelse i Strada
eller fel i länkpositionen i VISUM-nätet. Men det finns också andra skillnader mellan de två
datamaterialen, till exempel att riskerna i Tabell 15 innefattar både korsnings- och länkolyckor medan
riskerna i Tabell 16 endast representerar länkolyckor. Med tanke på olikheterna i datamaterialen är
skillnaderna i risker trots allt inte särskilt stora.
Tabell 16. Skaderisker på länk per olyckstyp och typ av länk. Beräknat som antal skadade under
perioden 2012–2016 per 106 cyklade km. De resultat som redovisas är medelrisk per länk, min, max
och medelrisk över alla länkar (totalt antal skadade på alla länkar delat med trafikarbetet på dessa
länkar). Källa: Strada och VISUM.
Olyckstyp

Vägtyp

Cykel singel
Cykel singel
Cykel singel
Cykel-motorfordon
Cykel-motorfordon
Cykel-motorfordon
Cykel-cykel
Cykel-cykel
Cykel-cykel
Cykel-fotgängare
Cykel-fotgängare
Cykel-fotgängare

Blandtrafik
Cykelväg längs väg
Separat cykelväg
Blandtrafik
Cykelväg längs väg
Separat cykelväg 1
Blandtrafik
Cykelväg längs väg
Separat cykelväg
Blandtrafik
Cykelväg längs väg
Separat cykelväg

Medelrisk
per länk
5,06
1,77
2,42
0,76
0,26
0,19
0,18
0,17
0,88
0,18
0,11
0,06

Min

Max

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

297,0
142,4
74,61
112,2
36,97
18,73
21,14
33,23
117,8
36,47
59,38
8,16

Medelrisk över
alla länkar
2,19
0,77
0,80
0,40
0,10
0,06
0,16
0,13
0,15
0,04
0,03
0,02

1

Kollisioner mellan cyklister och motorfordon kan inträffa när cykelvägen korsar en utfart eller mindre väg utan att det har
klassats som en korsningsolycka.

Om man tittar på medelrisk över alla länkar så är skaderisken störst i blandtrafik, oavsett olyckstyp.
För cykel-cykel och cykel-fotgängare är skillnaderna i risk mycket liten, men dessa resultat är också
de mest osäkra eftersom det sker relativt få sådana olyckor. Skillnaden i skaderisk mellan cykelväg
längs väg och separat cykelväg är försumbar när man tittar på medelrisk över alla länkar. Medelrisk
per länk är svårtolkat eftersom det kan påverkas mycket av några få extremvärden. I Tabell 17 visas
antal skadade cyklister som ligger till grund för riskberäkningarna.
Tabell 17. Antal skadade på länk i olika typer av olyckor, uppdelat efter länktyp. Källa: Strada och
VISUM.
Olyckstyp
Cykel-singel
Cykel-singel
Cykel-cykel
Cykel-cykel
Cykel-motorfordon
Cykel-motorfordon
Cykel- fotgängare
Cykel- fotgängare
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Skadegrad
Alla skadade
Måttligt och
allvarligt skadade
Alla skadade
Måttligt och
allvarligt skadade
Alla skadade
Måttligt och
allvarligt skadade
Alla skadade
Måttligt och
allvarligt skadade

Blandtrafik
113
55

Cykelväg längs väg
332
154

Separat cykelväg
114
57

8
2

56
28

21
9

21
4

44
11

8
0

2
0

12
6

3
2

53

Risker har också beräknats för cyklister som skadats i korsningsolyckor (Tabell. 18). Skaderisken
beräknas här som antal skadade per 106 cyklister in i korsningen. Korsningarna har delats upp efter
antal inkommande länkar (3 eller 4 samt >4) och efter om minst en av de ingående länkarna har en
cykelväg eller om alla är länkar med blandtrafik. Som en länk räknas här en väg med motorfordonstrafik eller en separat cykelväg. En cykelväg längs med en väg med motorfordonstrafik räknas inte
som en egen länk. Det är färre cyklister som skadats i korsningsolyckor jämfört med olyckor på länk
och andel korsningsolyckor som har kopplats till VISUM-nätet är också lägre än för länkolyckor,
därför är dessa resultat mer osäkra. När det gäller cykel singel är medelrisken per länk högre i
korsningar utan cykelväg än i korsningar med minst en cykelväg (korsningar med 3 eller 4 länkar).
Detta resultat bör dock tolkas med försiktighet eftersom vi inte känner till utformningen av dessa
korsningar mer i detalj. För kollisioner mellan cyklister och motorfordon är det inte lika stora
skillnader i risk som det är för singelolyckor, om man jämför korsningar utan cykelväg och korsningar
med minst en cykelväg (korsningar med 3 eller 4 länkar).
Tabell. 18 Skaderisker i korsning per olyckstyp för olika typer av korsningar (antal skadade under
perioden 2012–2016 per 106 som cyklar in i korsningen). De resultat som redovisas är medelrisk per
korsning, min och max. Källa: Strada och VISUM.
Olyckstyp

Vägtyp

Antal korsningar

Antal
olyckor

Cykel singel
Cykel singel
Cykel singel
Cykel singel

3, 4 länkar utan cykelväg
3, 4 länkar med minst en cykelväg
Mer än 4 länkar utan cykelväg
Mer än 4 länkar med minst en
cykelväg
3, 4 länkar utan cykelväg

210
588
7
35

16
66
0
3

210

3, 4 länkar med minst en cykelväg

Cykelmotorfordon
Cykelmotorfordon
Cykelmotorfordon
00
Cykel-cykel
Cykel-cykel
Cykel-cykel
Cykel-cykel
Cykel-fotgängare
Cykel-fotgängare
Cykel-fotgängare
Cykel-fotgängare

Medelrisk
per
korsning
0,35
0,06

Min

Max

0
0

24,91
13,20

0,12

0

3,73

9

0,17

0

7,61

588

88

0,08

0

7,72

Mer än 4 länkar utan cykelväg

7

0

Mer än 4 länkar med minst en
cykelväg
3, 4 länkar utan cykelväg
3, 4 länkar med minst en cykelväg
Mer än 4 länkar utan cykelväg
Mer än 4 länkar med minst en
cykelväg
3, 4 länkar utan cykelväg
3, 4 länkar med minst en cykelväg
Mer än 4 länkar utan cykelväg
Mer än 4 länkar med minst en
cykelväg

35

6

0,15

0

3,73

210
588
7
35

1
6
0
1

0,01
0,003

0
0

1,27
1,25

0,03

0

1,19

210
588
7
35

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

I de följande kartorna (Figur 18-Figur 25) presenteras antal skadade normaliserat med hänsyn till
länklängd, skaderisker per länk, antal skadade per korsning och skaderisker i korsningar. Resultaten är
uppdelade efter olyckstyp (endast cykel-singel och cykel-motorfordon) och skadegrad (alla
skadegrader samt måttligt och allvarligt skadade). Skaderisker på länkarna representeras i figurerna
som olika breda band. Gröna band avser skaderisker på cykelvägar och röda band avser skaderisker på
länk med blandtrafik. De svarta banden avser skaderisker på länk med okänd länktyp. Ett bredare band
betyder fler skadade eller en högre risk. Skaderisker i korsningar representeras som blå cirklar. Större
cirkel betyder en högre risk.
När man jämför figurerna kan man konstatera att man kan få olika skadebild beroende på om man
tittar på antal skadade eller skaderisk. En del länkar med många skadade har en relativt låg risk och
tvärtom. Som nämnts tidigare är det ibland ganska stora avvikelser mellan modellberäknade flöden
från VISUM-modellen och flöden från trafikräkningar på enskilda länkar. Därför bör man tolka
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resultaten i kartorna med försiktighet. På enskilda länkar bör man först undersöka hur rimligt flödet är
innan man försöker hitta andra förklaringar till t.ex. höga skaderisker.
Exempel på länkar med höga beräknade skaderisker för singelolyckor är Kungsportsavenyen, Stora
badhusgatan och Norra Hamngatan. Länkar och korsningar med hög risk är inte nödvändigtvis
länkar/korsningar med många skadade. Ett exempel är Kungsportsavenyen som har få skadade
cyklister (2 st) men hög risk på grund av lågt modellberäknat flöde. Två korsningar med relativt
många skadade kan också identifieras: korsningen mellan Vasagatan och Viktoriagatan (8 olyckor)
och korsningen mellan Vasagatan och Kungsportsavenyen (4 olyckor). Den beräknade skaderisken i
dessa korsningar är dock inte så hög. När man jämför kartorna med alla skadade och kartorna med
allvarligt och måttligt skadade, kan man se liknande mönster. Vissa skillnader finns dock, ett exempel
är korsningen mellan Vasagatan och Viktoriagatan där inte någon cyklist har skadats måttligt eller
allvarligt under perioden, men som var den korsning som hade flest skadade cyklister om man tittar på
alla skadegrader.
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Figur 18. Cyklister som skadats i singelolyckor på länkar och i korsningar (alla skadegrader). Antal
cyklister per länklängd (km) på länkar och antal cyklister i korsningar. Källa: Strada och VISUM.

Figur 19. Skaderisk för cyklister i singelolyckor (alla skadegrader) på länkar och i korsningar.
Källa: Strada och VISUM.
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Figur 20. Cyklister som skadats i singelolyckor på länkar och i korsningar (måttligt och allvarligt
skadade). Antal cyklister per länklängd (km) på länkar och antal cyklister i korsningar.
Källa: Strada och VISUM.

Figur 21. Skaderisk för cyklister i singelolyckor (måttligt och allvarligt skadade) på länkar och i
korsningar. Källa: Strada och VISUM.
Figur 22-Figur 25 visar antal skadade och beräknade skaderisker med avseende på kollisioner mellan
cykel och motorfordon, observera att det är en annan skala i dessa figurer än i de ovanstående som
visar singelolyckor. Jämfört med singel-skaderisker, finns det bara ett fåtal länkar med höga risker,
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t.ex. Norra Hamngatan bredvid Nordstan och Kungsportsavenyn. De flesta olyckorna i korsningar med
höga skaderisker resulterade inte i några allvarligt eller måttligt skadade, utan främst lindrigt skadade.

Figur 22. Cyklister som skadats i kollision med motorfordon på länkar och i korsningar (alla
skadegrader). Antal cyklister per länklängd (km) på länkar och antal cyklister i korsningar.
Källa: Strada och VISUM.

Figur 23. Skaderisker för cyklister som skadats i kollision med motorfordon (alla skadegrader) på
länkar och i korsningar. Källa: Strada och VISUM.
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Figur 24. Cyklister som skadats i kollision med motorfordon på länkar och i korsningar (måttligt och
allvarligt skadade). Antal cyklister per länklängd (km) på länkar och antal cyklister i korsningar.
Källa: Strada och VISUM.

Figur 25. Skaderisker för cyklister som skadats i kollision med motorfordon (måttligt och allvarligt
skadade) på länkar och i korsningar. Källa: Strada och VISUM.
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3.3.2.

Riskmodeller för länk

För att kunna förklara hur skaderiskerna beror på flödet och andra förklaringsvariabler har vi anpassat
riskmodeller. Vi har anpassat separata riskmodeller för singelolyckor och för kollisioner mellan cykel
och motorfordon. I det här avsnittet redovisas modeller för olyckor på länk, i nästa avsnitt redovisas
korsningsmodeller.
I datamaterialet ingår 256 länkar i blandtrafik, 670 länkar definierade som cykelväg längs väg och 228
länkar med separat cykelväg. Anledningen till att antal länkar skiljer sig åt från det som redovisas i
Tabell 10 är dels att de riktningsuppdelade länkarna i ursprungsmaterialet här har slagits ihop till en
länk per väg, dels att länkar med beräknat cykel- eller motorfordonsflöde lika med noll inte är med i
modellanpassningen.
Den modell som har använts är av den typ som beskrivs i ekvation (2) i metodkapitlet. De
förklaringsvariabler som har använts är: cykelflöde per dygn (Cflöde), motorfordonsflöde per dygn
(MFflöde), antal bostäder per kilometer längs länken (Bostadstäthet), antal byggnader per km som
innehåller allmän verksamhet som nyttjas av medborgarna (Samhällsfunktionstäthet) antal byggnader
per km som används för affärsrörelse (Verksamhetstäthet), samt länkens lutning (se avsnitt 3.2.1.4 för
definitioner av dessa variabler). De variabler som beskriver täthet av olika typer av byggnader är
tänkta att beskriva den närmaste omgivningen. Om det är många personer som rör sig till och från
olika verksamheter eller många in- och utfarter kan det leda till möjliga konflikter mellan trafikanter.
Eftersom länkarnas längd varierar görs också en justering för länglängd i modellen (Länk). Den
kompletta modellen kan nu skrivas som:
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑒 𝛽0 ×𝐿ä𝑛𝑘×𝐶𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝛽1 ×𝑀𝐹𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝛽2 ×𝑒 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡×𝛽3 ×
𝑒 𝑆𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡×𝛽4 ×𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡×𝛽5 ×𝑒 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔×𝛽6 Parametrarna, 𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽6 bestäms
genom att modellen anpassas till data och resultatet av denna anpassning för cyklister som skadats i
singelolyckor visas i Tabell 19. De grå områdena markerar skattningar som inte är statistiskt
signifikanta, alltså att man inte kan påvisa någon effekt av dessa variabler. Resultaten i övrigt kan
tolkas så att ett positivt värde betyder att en ökning av variabelns värde leder till en ökning av det
förväntade antal skadade. Om man till exempel tittar på Bostadstäthet vid länkar med blandtrafik så är
den skattade parametern 0,01. Det betyder att en högre täthet av bostadshus leder till fler skadade,
givet att övriga variabler inte ändras. När det gäller effekten av cykel- och motorfordonsflöde kan det
tolkas som relativa förändringar. Till exempel så leder en ökning av cykelflödet i blandtrafik med 10
procent till en ökning av antal skadade cyklister i singelolyckor med 1,10,523=1,051, alltså 5,1 procent.
Att värdet på parametern är lägre än ett betyder att antal olyckor inte ökar i lika snabb takt som flödet,
alltså att det finns en Safety in Numbers effekt.
Resultaten i Tabell 19 visar att effekten av cykelflödet ligger mellan noll och ett för alla typer av
länkar vilket betyder att det finns en effekt av cykelflöde och en Safety in Numbers effekt. Däremot
finns ingen signifikant effekt av motorfordonsflödet. Detta resultat är inte orimligt eftersom det är
cyklisters singelolyckor som studeras. Man skulle dock kunna tänka sig en viss effekt även på
singelolyckor eftersom orsaken till dessa kan vara att man väjer för ett motorfordon. En effekt av
bostadstäthet kan påvisas i blandtrafik men inte på cykelväg. När det gäller verksamhetstäthet påvisas
en effekt både i blandtrafik och på cykelväg längs väg. Alla dessa effekter är positiva, alltså att en
ökad täthet ger upphov till ökat antal skadade.
För cykelväg längs väg visar resultaten också att en större lutning ger fler skadade cyklister. En möjlig
förklaring till detta är att man i nerförsbacke får upp en hög hastighet vilket leder till mindre
marginaler när det gäller att undvika en olycka, men även en låg hastighet i uppförsbacke kan leda till
att man vinglar med cykel och ramlar omkull. Det är dock svårt att se att denna effekt endast skulle
gälla cykelväg längs väg och inte de andra utformningarna. För att förstå effekten bättre skulle
variabeln som beskriver lutning beräknas på ett annat sätt. Som det ser ut nu är det endast
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höjdskillnaden mellan start och slutpunkt som beräknas eftersom det är den information vi har haft
tillgång till.
Tabell 19. Modellresultat för risken att skadas som cyklist i singelolyckor på länk. Skattningar av
modellparametrar och konfidensintervall. Skattningar som ej är signifikanta är gråmarkerade.
Skattningsmetod är Negativ Binomial-regression. Källa: Strada och VISUM.
Variabel

Konstant

Blandtrafik
95%
Värde
Konfidensintervall
(5,07E-6–
4,71E-5
4,38E-4)
0,502
(0,252–0,752)
0,036
(-0,229–0,302)
0,010
(0,001–0,019)

Cflöde
MFflöde
Bostadstäthet
Samhällsfunktion-0,004
stäthet
Verksamhetstäthe
0,018
t
Länkens lutning
-0,037
Dispersionsparam
1,513
etern1
Modellinformation
Max antal skadade per
länk
Min antal skadade per
länk
Antal länkar

Cykelväg längs väg
95%
Värde
Konfidensintervall
(3,78E-61,37E-5
4,87E-5)
0,585
(0,433–0,736)
0,019
(-0,113-0,152)
0,001
(-0,004-0,007)

Separat cykelväg
Värde

95% Konfidensintervall

0,555
/
-0,015

(8,75E-61,21E-4)
(0,367–0,744)
/
(-0,029– -0,002)

3,25E-5

(-0,053–0,046)

0,030

(0,004–0,056)

-0,020

(-0,074–0,035)

(0,001–0,034)

0,039

(0,023–0,055)

0,015

(-0,021-0,051)

(-0,201–0,128)

0,121

(0,029–0,212)

0,153

(0,006–0,301)

(0,542–2,483)

0,692

(0,318–1,066)

1,232

(0,419–2,044)

6

9

4

0

0

0

256

670

228

1

Detta är ingen förklaringsvariabel utan en parameter som beskriver eventuell förekomst av överspridning. Ett
värde större än 0 betyder att det finns en överspridning i materialet, dvs. att variansen är större än väntevärdet.

I Tabell 20 visas modellresultat för antal cyklister som skadas i kollision med motorfordon. Detta är
betydligt färre än antal skadade i singelolyckor och resultaten är därför mer osäkra. På separat
cykelväg sker mycket få kollisioner med motorfordon så därför redovisas inte modellresultat för denna
länktyp. I modellen för blandtrafik går det endast att påvisa en signifikant effekt av cykelflöde. Det
behöver inte betyda att de övriga variablerna inte har någon effekt utan det kan bero på att det är
relativt få olyckor och osäkerhet i övriga indata såsom de beräknade flödena.
När det gäller cykelväg längs väg så består materialet av fler skadade och fler länkar och
modellresultatet visar att man kan påvisa effekter av såväl cykel- och motorfordonsflöde som av
samhällsfunktions- och verksamhetstäthet. Den skattade parametern för cykelflöde är 0,466 vilket
innebär att vi även här kan påvisa en Safety in Numbers effekt. För att kunna tolka effekterna av de
olika variablerna skulle vi dock behöva studera olyckorna närmare, till exempel för att se om de skett
vid omkörning eller i korsning med in- och utfart eller mindre väg.
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Tabell 20. Modellresultat för risken att skadas som cyklist i kollision med motorfordon på länk.
Skattningar av modellparametrar och konfidensintervall. Skattningar som ej är signifikanta är
gråmarkerade. Skattningsmetod är Poisson-regression. Källa: Strada och VISUM.
Variabel

Konstant

Blandtrafik
95% KonfidensVärde
intervall
(3,63E-83,77E-6
3,92E-4)
0,556
(0,048–1,065)
0,106
(-0,456-0,668)
0,001
(-0,017-0,020)

Cflöde
MFflöde
Bostadstäthet
Samhällsfunktions
-0,091
täthet
Verksamhetstäthe
0,020
t
Länkens lutning
0,047
Modellinformation
Max antal skadade per
länk
Min antal skadade per länk
Antal länkar

Cykelväg längs väg
95% KonfidensVärde
intervall
5,32E(1,32E-98
2,14E-6)
0,466
(0,157–0,774)
0,538
(0,134–0,942)
0,004
(-0,008-0,015)

(-0,230-0,048)

0,050

(0,010–0,091)

(-0,002-0,042)

0,046

(0,018–0,074)

(-0,240-0,334)

-0,095

(-0,340-0,151)

1

2

0
256

0
670

I Figur 26 illustreras hur en relativ förändring av cykelflödet påverkar det förväntade antalet skadade
cyklister i singelolyckor respektive kollision med motorfordon för olika länktyper.

Figur 26. Effekter på antal skadade cyklister av en relativ förändring av cykelflödet. Parametrarna har
i modellen för singelolyckor skattats med NB-regression och för kollision med motorfordon med
Possion-regression.

3.3.3.

Jämförelse med tidigare resultat från Jonson (2013)

Som ett led i att utvärdera våra resultat har jämförelser gjorts med en tidigare studie från Jonsson
(2013) som avser risker på länk. Även denna studie baseras på skadedata från Strada men flödet är
observerat manuellt. Flödesobservationer gjordes 15 minuter på varje länk och justerades för
dygnsvariationer.
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Jonssons modell är anpassad till kollisioner mellan cykel och motorfordon samt cykel singel och
cykel-cykel. Dessa modeller är endast baserade på cykel- och motorfordonsflöden och kan skrivas som
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎𝑑𝑒𝑐−𝑚𝑓 = 𝑒 𝛽0 ×𝐿ä𝑛𝑘×𝐶𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝛽1 ×𝑀𝐹𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝛽2
respektive
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑔𝑒𝑙/𝑐−𝑐 = 𝑒 𝛽0 ×𝐿ä𝑛𝑘×𝐶𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝛽1
Resultatet från jämförelsen visas i Tabell 21. Generellt kan man säga att överenstämmelsen är god för
skadade i kollision mellan cyklister och motorfordon i blandtrafik. I övrigt får vi parameterskattningar
för cykelflöden som är högre än de i Jonssons studie, vilket betyder att vi ser en större effekt av flödet
på antal skadade. Skillnaden kan både bero på osäkra indata och på faktiska skillnader mellan de
länkar som ingår i studierna. Indata i form av cykelflöden har bestämts på olika sätt: Jonssons studie
baseras på manuella räkningar under 15 minuter som sedan räknats upp till årsdygnsmedelvärden
medan studien som presenteras i den här rapporten baseras på modellberäknade flöden från VISUMmodellen. Båda dessa metoder innebär stora osäkerheter men det går inte att säga hur stor del av
skillnaderna i modellskattningarna som beror på detta. När det gäller faktiska skillnader så är Jonssons
modell baserad på data från sex olika städer medan vi endast har data från Göteborg. Det innebär att
det kan finnas skillnader både i utformning av cykelvägar och trafikmiljö i övrigt som påverkar risken
att skadas som cyklist. En ytterligare skillnad mellan de två studierna är att vi inkluderat separata
cykelvägar i analysen, vilket inte Jonsson gör.

Tabell 21. Jämförelse med modeller från Jonsson (2013).
Skyltad
hastigh
et

Antal
körfäl
t

Länktyp

Jonssons
2 till 4
Blandtrafik
resultat
Den här studien
Jonssons
2
Med cykelväg1 resultat
50
Den här studien
Jonssons
resultat
1
4
Med cykelväg
Den
här
studien2
1 Inkluderar även separata cykelvägar i vår studie.

b0

b1

Modellparametrar
b2
b0

b1

Cykel-motorfordon
1,83E-6
0,334

0,389

Cykel-singel/cykel
3,05E-4
0,144

5,55E-6
2,29E-7

0,444
0,201

0,135
0,722

4,31E-5
8,92E-5

0,614
0,342

1,78E-8
1,93E-5

0,494
0,264

0,670
0,216

1,06E-5
3,67E-4

0,739
0,104

/

/

/

9,74E-5

0,402

2

Modell för cykel-motorfordonsolyckor för länkar med 4 körfält och med cykelväg konvergerar inte, förmodligen på grund
av för liten spridning i förklaringsvariablerna.

3.3.4.

Korsningsriskmodeller

I det här kapitlet beskrivs riskmodeller för olyckor som har definierats som korsningsolyckor (se 0).
Datamaterialet är baserade på 403 korsningar som alla har ett beräknat cykelflöde större än 0. Antal
skadade i respektive korsning varierar från 0 till 5 skadade med avseende på kollisioner mellan
cyklister och motorfordon och mellan 0 och 9 skadade med avseende på singelolyckor.
Flödesvariablerna är definierade som totalt inkommande flöde i korsningen. Modellen kan skrivas på
liknande sätt som tidigare:
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑒 𝛽0 ×𝐶𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝛽1 ×𝑀𝐹𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝛽2 ×𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙_𝑙ä𝑛𝑘𝑎𝑟×𝛽3 ×𝑒 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑_𝑘𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔×𝛽4
där Antal_länkar avser antal länkar med motorfordonsflöde in i korsningen och
Signalreglerad_korsning är en binär variabel som har värdet 0 om korsningen är signalreglerad och 1
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om den inte är det. Ingen hänsyn är tagen till om cyklisterna som kommer in i korsningen kommer på
cykelväg eller på länk med blandtrafik.
Resultaten visar att cykelflödet har en effekt även när det gäller korsningsolyckor, ett ökat flöde ger
fler skadade cyklister (se Tabell 22). Emellertid ökar antal olyckor inte i lika snabb takt som flödet (då
värdet på parametern är lägre än ett) och alltså finns det en Safety in Numbers effekt. I Figur 27
illustreras hur en relativ förändring av cykelflödet påverkar det förväntade antal skadade för olika
olyckstyper. Motorfordonsflödet visar sig inte ge något signifikant effekt med avseende på kollisioner
mellan cykel och motorfordon. När det gäller singelolyckor kan dock ett negativt samband påvisas
vilket betyder att ett högre motorfordonsflöde ger upphov till färre antal skadade cyklister. Detta bör
studeras närmare, speciellt hur korsningsutformningen påverkar detta samband. Slutligen visar
resultaten att ju fler länkar in i korsningen ju fler förväntade skadade cyklister (de allra flesta
korsningar har 3 eller 4 ben). Detta gäller båda typerna av olyckor.

Tabell 22. Modellresultat för risken att skadas som cyklist i korsning, uppdelat på kollision mellan
cykel och motorfordon respektive singelolyckor. Skattningar av modellparametrar och
konfidensintervall. Skattningar som ej är signifikanta är gråmarkerade. Modelltyp är Negativ
Binomial-regression. Källa: Strada och VISUM.
Variabel

cykel-motorfordon
Värde

Konstant

0,0015

Cflöde
MFflöde
Antal länkar
Signalreglerad korsning
Dispersionsparameter
Modellinformation
Max antal skadade
Min antal skadade
Antal korsningar

0,334
-0,081
0,875
0,157
2,134

64

95% Konfidensintervall
(3,70E-55,54E-2)
(0,056-0,612)
-(0,442-0,279)
(0,273-1,478)
(-0,614-0,928)
(0,364-3,903)
5
0
403

cykel-singel
Värde

95% Konfidensintervall
(0,00010,473)
(0,124–0,833)
(-0,972--0,051)
(0,445-2,016)
(-1,960-0,423)
(0,788-6,748)

0,007
0,439
-0,511
1,231
-0,769
3,768
9
0
403
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Figur 27. Effekter på antal skadade av en relativ förändring av cykelflödet.

3.4.

Diskussion och slutsatser

Resultaten från den här delstudien visar att skaderisken per cyklist på länk är högre i blandtrafik än på
cykelväg. Det gäller både för singelolyckor och för kollisioner mellan cyklister och motorfordon.
Totalt sker det dock fler olyckor på cykelväg eftersom det är där en stor del av cykeltrafiken går. På
det utvalda cykelvägnätet från VISUM-modellen är det genomsnittliga beräknade cykelflödet 2–3
gånger högre på cykelväg än i blandtrafik. Detta stämmer överens med det antagande som görs i
Trafikverkets verktyg för gång- och cykelåtgärder, GC-kalk, att antalet singelolyckor som inträffar på
en länk separerad från motorfordonstrafik är högre än antal singelolyckor som inträffar i blandtrafik.
I korsningar är det lägre risk att skadas i en korsning med minst en cykelväg än i en korsning utan
cykelväg. Detta gäller för singelolyckor. För cykel-motorfordon är denna skillnad inte lika stor och
resultaten är mer osäkra. Resultaten för korsningar generellt är dock svåra att tolka eftersom vi inte vet
något om korsningsutformningen i övrigt och inte var i korsningen som olyckan skett.
Separata riskmodeller har anpassats för singelolyckor och kollisioner mellan cykel och motorfordon
både på länk och i korsning. Resultaten visar en Safety in Numbers effekt med avseende på cykelflöde
för samtliga modeller (dock ej signifikant i blandtrafik för c-mf). Dessa resultat överensstämmer med
tidigare forskning som också påvisat sådana effekter (Brüde och Larsson, 1993; Jacobsen, 2003;
Schepers, m.fl., 2011; Jonsson, 2013; Fyhri, m.fl., 2016; Elvik & Bjørnskau, 2017). Det viktigaste
bidraget från den här studien vad gäller Safety in Numbers effekten är att vi påvisat denna effekt också
för singelolyckor. Dessa olyckor är oftast inte inkluderade i internationella studier, men våra resultat
ligger i linje med vad Jonsson (2013) tidigare visat.
Resultaten för de övriga variablerna är mer varierande. Effekt av motorfordonsflöde har endast kunnat
påvisas för cyklister som skadas i kollisioner med motorfordon på cykelväg längs väg och i singelolyckor i korsningar. I det först fallet leder ett högre flöde till fler skadade cyklister men i korsningarna leder ett högre motorfordonsflöde till färre skadade cyklister. I fallet med korsningarna är det

VTI rapport 951

65

därför troligt att korsningar med högt motorfordonsflödets är utformade på ett annat sätt än korsningar
med lågt flödet och att det är skillnaden i utformning som påverkar risken för cyklister att skadas i en
singelolycka. Att motorfordonsflödet inte har någon effekt på singelolyckor kan tyckas naturligt. Om
en olycka klassas som singelolycka eller kollisionsolycka bestäms dock endast av om cyklisten
kolliderat med något annan trafikant eller inte. En singelolycka kan orsakas av att cyklisten väjer för
till exempel en bilist, så därför skulle även motorfordonsflödet kunna ha betydelse för antalet
singelolyckor.
I två av modellerna påvisas en effekt av länkens lutning. Det är för singelolyckor på cykelväg längs
väg och på separata cykelvägar. I båda fallen ger en större lutning upphov till fler förväntade olyckor.
Höjdskillnader inom en länk kan ge upphov till såväl höga som låga hastigheter vilka båda skulle
kunna leda till en högre skaderisk. Den variabel vi använt tar dock endast hänsyn till höjdskillnaden
mellan länkens start- och slutpunkt. Denna variabel skulle behöva förfinas så att den också beskriver
lokala lutningar inom en länk. I länkmodellerna har även förekomsten av olika typer av byggnader
längs länken inkluderats i modellen. Det är byggnader för bostäder, samhällsfunktioner och
affärsrörelser. Motivet för att ta med dessa är att en omgivande miljö med hög täthet av byggnader kan
leda till in- och utfarter som korsar cykelvägen och till att många fotgängare rör sig på cykelvägen
(som kan vara en gemensam cykel- och gångbana). Detta skulle i sin tur kunna leda till konflikter och
olyckor. Resultaten visar att när variabler som beskriver bebyggelsetäthet kommer med i modellen så
är det oftast så att en högre täthet leder till högre skaderisk - detta gäller i fyra av fem fall.
Slutligen så har vi i korsningsmodellen också påvisat en effekt av antal länkar, fler länkar in i
korsningen leder till högre skaderisk (de allra flesta korsningar har 3 eller 4 ben). Det kan hänga ihop
med att fler länkar in i korsningen leder till en mer komplex trafiksituation. Någon närmare tolkning
av detta resultat är emellertid svår att göra eftersom det också kan vara stor skillnad i utformning i
övrigt mellan korsningar med olika många ben.
Förutom att utveckla riskmodeller var syftet med den här delstudien att se om det är en framkomlig
väg att använda modellgenererade flöden som grund för modellerna, alltså om de genererade flödena
är tillräckligt nära de verkliga flödena. Syftet med att använda modellgenererade flöden är att få
tillgång till flöden för ett helt cykelvägnät och inte bara från de platser där det finns cykelräkningar.
Generellt tyder resultaten på att användningen av modellberäknade flöden ger rimliga resultat när det
gäller riskmodellerna. Den slutsatsen baseras bland annat på att modellerna ger resultat som ligger i
linje med tidigare forskning när det gäller cykelflödets inverkan. Det faktum att beräknade skaderisker
med hjälp av resvanedata (RVU Sverige) är av samma storleksordning som skaderiskerna beräknade
med VISUM-flödena tyder också på en viss rimlighet i resultaten. Resultaten för enskilda länkar ska
dock tolkas med försiktighet eftersom de modellberäknade flödena kan skilja sig betydligt från faktiskt
uppmätta flöden på vissa stråk, även om överensstämmelsen i stort är god.
Sammanfattningsvis ser vi en stor potential i att använda modellgenererade flöden för att beräkna
risker och förhoppningsvis börjar fler städer än idag använda trafikmodeller för cykeltrafiken. Vi vill
dock poängtera att det är mycket viktigt med fortsatt utveckling av modellerna för att förbättra
flödesdata och vi önskar se fler jämförelser med uppmätta data från cykelräkningar. En annan viktig
aspekt är att det cykelvägnät som används i modellerna är så heltäckande som möjligt. I Göteborg var
det en stor andel av olyckorna som inte gick att koppla till vägnätet vilket delvis berodde på att det
saknades länkar i VISUM-nätet. En annan orsak till svårigheten att koppla de skadade cyklisterna till
vägnätet är osäkerheten i positioneringen i Strada-data. En förbättrad rapportering i Strada i det
avseendet skulle alltså också väsentligt kunna bidra till förbättrade modeller.
För att ytterligare kunna förbättra kunskapen om skaderisker i vägnätet behövs också mer information
om cykelvägarnas utformning. Det är dock svårt att klassificera cykelvägnätet eftersom utformningen
varierar en hel del. Egenskaper som vägbredd, typ av avgränsning och utformning av sidoområden kan
variera avsevärt inom en kort sträcka. Det är vår erfarenhet utifrån våra försök att relatera olyckor
registrerade i Strada till uppmätta cykelflöden på cykellänkar och utifrån bilder beskriva
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cykelinfrastrukturen med olika attribut (se bilaga 2). Lösningen att dela in cykelvägarna i korta,
homogena, sträckor är också problematisk eftersom vi vet att det finns osäkerheter i olyckans
positionering. Ju kortare sträckor desto fler olyckor kommer att kopplas till fel sträcka.
Eftersom cyklingen också är ett färdsätt som är starkt väderberoende varierar både flöde och
skaderisker över året. I fortsatta studier vore det därför intressant att anpassa olika modeller till olika
delar av året och med hänsyn tagen till väder och väglag. För så detaljerade modeller krävs dock ett
stort dataunderlag baserat på många års eller flera orters olycksrapportering. Det blir snabbt väldigt få
olyckor i varje kategori så fort man försöker bryta ner materialet i flera undergrupper.
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4.

Beteendestudier kopplat till olika nivåer av cykelflöden

I det här kapitlet presenteras den tredje delstudien i projektet med syfte att kartlägga cyklisters
interaktion med andra trafikanter på gång- och cykelvägar och i korsningar och hur påverkas dessa av
olika cykelflöden. Det finns i dagsläget relativt lite kunskap om hur cykelflödena påverkar just
interaktionerna på gång- och cykelvägar.

4.1.

Bakgrund

Enligt Trafikverket (2014) är kollision med motorfordon den vanligast orsaken till att cyklister
omkommer. Samtidigt omkommer cirka 5 procent medan 9 procent skadas allvarligt till följd av
kollision med annan cyklist, mopedist eller fotgängare. För att kunna separera cyklister från
motorfordon, trots städernas begränsade utrymme och bristande resurser, används ofta gång- och
cykelvägar. Dessa vägar kan antingen vara uppdelade i skilda ytor för cyklister och fotgängare eller
bestå av en kombinerad yta som cyklister och fotgängare delar utan någon skiljelinje dem emellan. På
gång- och cykelvägar separerade med linje, får cyklister inte cykla på gångytan (3 kap. 6 §
Trafikförordning) och fotgängare får inte gå på cykelytan (7 kap. 1 § Trafikförordning). På
kombinerade gång- och cykelvägar ska cyklister hålla till höger vid möte med andra fordon (3 kap. 30
§ Trafikförordning) medan det i lagen inte står något om fotgängarnas placering. NTF
(http://ntf.se/konsumentupplysning/lagar-och-regler/cykel-moped-mm/) rekommenderar dock att
fotgängarna går längst till vänster. Vidare är huvudregeln att cyklister alltid ska cykla efter varandra,
men de får cykla i bredd om detta kan ske utan fara eller olägenhet (6 kap. 1 § Trafikförordningen). En
cyklist måste också lämna tillräckligt med utrymme då den kör om en annan cyklist (3 kap. 33 §
Trafikförordning) och en cyklist som kör om en fotgängare måste ge denne tillräckligt med utrymme
och tid att vika åt sidan (3 kap. 58 § Trafikförordning).
Konflikter mellan cyklister och andra trafikanter har belysts i ett flertal studier och det kanske mest
väldokumenterade problemet är korsningar där motorfordon och cyklister interagrerar (Svensson &
Pauna, 2012; Goode, m.fl., 2014; Johnson, m.fl., 2015).
En naturalistisk studie där cyklisterna hade en kamera monterad på hjälmen under 460 timmar visade
att incidenter mellan cyklister och motorfordon var betydligt vanligare än mellan cyklister och andra
trafikanter (Johnson, m.fl., 2015). De fann också att konflikter många gånger uppstod då bilister inte
lämnade företräde då de svängde vänster och korsade en cykelbana. Detta stöds även av Jonsson,
Hydén och Svensson (2007) som fann att 30 procent av bilisterna inte stannade även om det fanns en
skylt som visade att de skulle lämna företräde. Ker och Huband (2006) menade att detta kan bero på
att bilisten inte observerar cyklisten utan koncentrerar sig mera på att se andra bilister. Vid högre
cykelflöden blir dock bilisterna mer uppmärksamma och försiktiga, enligt principen Safety in Numbers
(Brüde & Larsson, 1993; Jacobsen 2003). Även svenska studier har visat att andelen konflikter
minskar då cykelflödet är högt (Jonsson, m.fl., 2007; Svensson & Pauna, 2012). Det finns dock andra
möjliga förklaringar till Safety in Numbers effekten än bara det att bilisternas uppmärksamhet ökar vid
ökade cykelflöden. Exempelvis kan det vara så att infrastrukturen är bättre i kommuner där fler cyklar,
vilket kan förklara att man funnit samma starka samband för singelolyckor dvs att länder/orter med
höga cykelflöden har färre singelolyckor (Schepers, 2014). Lehtonen (2016) fann även att
vanecyklister är bättre på att upptäcka faror än sällancyklister och av den anledningen undviker
olyckor. Här kan man då se en koppling mellan högt flöde och andelen vanecyklister eftersom denna
grupp ofta cyklar under rusningstid till och från jobbet.
Förutom konflikter mellan cyklister och bilister har man även studerat konflikter mellan cyklister och
fotgängare på gång- och cykelbanor. En naturalistisk studie visade till skillnad från ovanstående
studier att konflikter mellan cyklister och fotgängare var vanligare (57%) än mellan bilister och
cyklister (43%) (Schleinitz, m.fl., 2015). En slutsats från denna studie var att konflikter mellan
cyklister och fotgängare är vanliga på cykel- och gångbanor och att det är ett problem som många
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gånger har undervärderats. Hatfield och Prabhakharan (2013) menade också att det kan vara
problematiskt att blanda fotgängare och cyklister eftersom de färdas i olika hastighet samt att många
gång- och cykelvägar inte har klara separeringar. I deras studie observerades cyklister och fotgängare
på tre olika sträckor. Två av dessa sträckor motsvarade våra svenska gång- och cykelvägar med en
kombinerad yta för cyklister och fotgängare medan den tredje motsvarar en gång- och cykelväg med
en mittlinje som separerade cyklister och fotgängare. Resultaten visade att cyklisterna vanligtvis väjde
för fotgängarna men att de ofta körde om på fel sida, inte gav fotgängarna tillräckligt med utrymme
och inte heller saktade ner. Användningen av mobiltelefoner och/eller mp3-spelare var vanligt bland
speciellt fotgängare och en bidragande orsak till att en konflikt uppstod mellan en cyklist och en
fotgängare. Tidigare observationsstudier i Kina (Jun, Zhiquan & Changli, 2010) visar vidare att alla
typer av konflikter mellan cyklister samt cyklister och fotgängare minskade då bredden på den delade
ytan ökade. Om minskningen beror på minskad trängsel (då ytan blev större) skulle man kunna
förvänta sig en minskning av konflikter även vid minskat flöde på en yta med oförändrad bredd.
En svensk studie av Sakshaug (2015) fann även att tydlighet är viktigt för fotgängare vid
korsningspunkter med cyklister men att korsningspunkter med cykelvägar ofta är otydliga och för
många därför innebär en osäkerhet. Signalreglerade korsningspunkter med motorfordon verkade
dessutom komplicera situationen mellan fotgängare och cyklister. Detta berodde på att cyklisterna
ökade hastigheten när de hade grönt ljus och då troligtvis var mindre uppmärksamma på fotgängare.

4.2.

Metod

4.2.1.

Val av observationsplatser

Stockholm valdes med anledning av att här finns sträckor med riktigt höga cykelflöden, vilket annars
är relativt ovanligt i Sverige.Valet av sträckor fastställdes med hjälp av flödesdata från Stockholms
kommun. Målsättningen var att hitta sträckor som liknade varandra med avseende på utformning men
där cykelflödena skilde sig åt. En förutsättning var också att välja platser med fasta cykelräknestationer och valet föll därför på broar. Från Stockholms stad fick vi tillgång till mätdata från
totalt 17 broar med fasta räknestationer med helårsmätning. Med utgångspunkt från analyser av
flödesdata från de olika broarna samt en inventering på plats där bland annat utformningen studerades,
valdes de mest lämpliga platserna ut. Det slutliga valet av sträckor blev Liljeholmsbron (västra och
östra sidan), Danvikstullsbron (västra sidan) samt två korsningar: Hornsgatan och en vid Kanalvägen i
närheten av Henriksdals station.

4.2.2.

Beskrivning av valda platser

På Liljeholmsbron och Danvikstullsbron finns en cykelbana och en gångbana som är åtskilda med en
målad linje. Den totalta bredden på Liljeholmsbrons östra sida är 3,4 meter, där cykelbanan utgör 2,15
meter och 1,25 gångbanan meter. På den västra sid är den totala bredden 3,75 meter, där gångbanan
uppmättes till 1,05 meter och cykelbanan till 2,70 meter. På Danvikstullsbron är den totala bredden vid
observationsplatsen 4,9 meter, varav cykelbanan är 2,5 meter och gångbanan 2,4 meter bred.
Bredderna varierar dock längs gång- och cykelvägen. Cykel- och gångbanorna avgränsas från
biltrafiken med hjälp utav ett räcke. Båda korsningarna var signalreglerade. Figur 28 visar cykel- och
gångbanan på Danvikstullsbron. Figur 29 visar en bild på Liljeholmsbron, för både östra sidan och
västra sidan.
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Figur 28. Danvikstullsbron i riktning från centrum och mot Henriksdal station.

Figur 29. Liljeholmsbron, östra och västra sidan, riktning mot Liljeholmen (bilden till vänster=västra
sidan, höger=östra sidan).
På östra sidan av Liljeholmsbron genomfördes observationer vid korsningen Långholmsgatan och
Hornsgatan (se Figur 30 nedan). I huvudsak studerades cykelflödet rakt fram i bild i riktning mot
Västerbron. Efter Danvikstullsbron genomfördes observationer i korsningen Kanalvägen och
Värmdövägen (se Figur 31 nedan).
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Figur 30. Korsning Hornsgatan och Långholmsgatan.

Figur 31. Korsning Kanalvägen och Värmdövägen.
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Det finns också tillgång till olycksdata för platserna där observationerna genomfördes. Vi har gjort ett
uttag ur olycksdatabasen Strada (för mer information om denna, se avsnitt 3.2.1.1) för åren 2012–2016
för dessa platser. Båda källorna polis och sjukvård användes, vilket resulterade i totalt 29 skadade
cyklister (Tabell 23). Det är inte säkert att alla skadade cyklister är inrapporterade, att man inte lyckats
få rätt position på kartan eller att positionsangivelsen saknas. Det kan vara så att vissa olyckor har
exempelvis inträffat under bron på en cykelväg eller på annan väg men det kan vi inte kontrollera.
Dvs. det förekommer säkert viss under- och övertäckning, men undertäckningen är antagligen större
än övertäckningen.
Tabell 23. Skadade cyklister för platserna där observationer genomfördes för åren 2012–2016.
Skadade
cyklister

Plats
Danvikstullsbron

4

Liljeholmsbron, östra

8

Liljeholmsbron, västra

2

Korsning Hornsgatan

10

Korsning Kanalvägen

5

4.2.3.

Val av veckodag och tidpunkter

Analysen av cykelflödesdata användes inte bara för att välja mätsträckor och mätmånad, utan också
för att välja veckodag och tidpunkt. Cykelflödet på Liljeholmsbron för sex veckor under slutet av
augusti till början av oktober under 2014 visade att flödet för vardagarna var som högst måndagonsdag, med en liten minskning för torsdagen och lägst på fredagen. Motsvarande mönster kan man
även se på Danvikstullsbron. Under vardagsdygnen är morgonpeaken mellan kl. 8-9 och
eftermiddagens peak är mellan 17–18, med undantag för fredagseftermiddagen då den är kl. 16-17 på
västra sidan av Liljeholmsbron. För den östra sidan vad morgonpeaken en timme tidigare, dvs. mellan
kl. 7-8 och eftermiddagspeaken kl. 17-18. För Danvikstullsbron var mönstret desamma som den västra
sidan av Liljeholmsbron bortsett från fredagen då eftermiddagspeaken var mellan kl. 17-18. I bilaga 3
finns figurer som visar detta.
I Tabell 24 finns information om cykelflöden på de utvalda mätsträckorna. Sammanställningen baseras
på flödesmätningar under vardagar för sex höstveckor år 2014. Motsvarande sammanställning gjordes
även för vardagar i början av maj, men då höstperioden visade på högre flöden valde vi att göra våra
observationer då, med målsättningen att studera interaktioner vid så höga flöden som möjligt. Till
”högt flöde” räknade vi flöden större än 700 cyklister/timme, färre än 200 cyklister/timme
klassificerade vi som ”lågt flöde” och flöden dä remellan som ”mellanflöde” när vi skulle utse tider att
observera. Tabellen visar även att medelflödet per timme och dygn är i stort sett desamma för
Danvikstullsbron och Liljeholmsbrons östra sida och är något högre för Liljeholmsbrons västra sida.
Tabell 24. Flödesdata för mätplatserna Danvikstullsbron och Liljeholmsbron. De genomsnittliga
maxflödena per timme är beräknade för tisdagar vecka 35-40 2014 och medelflödena per timme och
dygn är beräknade för alla vardagar under samma period.

Kl.

Morgon
MaxAndra
riktningen riktningen

Totalt Kl.

Eftermiddag
MaxAndra
riktningen riktningen

Totalt

Medel
flöde/ flöde/
dygn dygn

Danvikstullsbron

08–09

443

187

630

17–18

514

125

639 170,2

4084

Liljeholmsbron-östra
Liljeholmsbronvästra

07–08

754

69

823

17–18

208

174

382 170,0

4081

08–09

254

208

462

17–18

746

96

842

195 4673

Figur 32 visar att på morgonen sker cyklingen över Liljeholmsbron främst i riktningen mot centrum.
På eftermiddagen sker cyklingen i större utsträckning från centrum. På Danvikstullsbron är flödet
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störst på eftermiddagen i riktning mot Henriksdals station (från centrum) och det gäller för både
cyklister och fotgängare, se Figur 33.
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Figur 32. Liljeholmsbron, tim-medelvärden för tisdagar under veckorna 35–40 år 2014. Flöden i
respektive riktning på östra respektive västra sidan av bron.
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Figur 33. Danvikstullsbron, tim-medelvärden för tisdagar under veckorna 35–40 år 2014. Flöden i
respektive riktning för både cyklister och fotgängare.

4.2.4.

Genomförande av observationsstudien

Två olika observationsguider togs fram; en för länk och en för korsning, se Bilaga 4.
Observationsguiden var inspirerad av konfliktteorin där interaktionen klassades utefter hur allvarlig
denna var. Enligt konfliktteorin finns det stora likheter mellan olyckor och allvarliga konflikter vilket
innebär att man kan förebygga olyckor om man förebygger konflikter. En allvarlig konflikt kan vara
att man väjer eller bromsar för att förhindra en kollision. I guiden fanns allt från en mild form av
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konflikt till den mest allvarliga. Den mildaste formen innebar att cyklisten saktade ned farten för att
undvika en kollision. Den mest allvarliga situation var om cyklisten kolliderade med ett motorfordon,
en annan cyklist eller en fotgängare. På länk observerades enbart cyklister och fotgängare medan även
motortrafiken observerades i korsningarna. Observationer genomfördes tisdagen den 30 och onsdagen
den 31 augusti 2016 med hjälp av observationsguiderna samt kameror. På tisdagen genomfördes test
av protokollen på morgonen och sedan observationer för dag och eftermiddag. På onsdagen
genomfördes observationer på morgonen. I Tabell 25 finns tiderna då observationerna genomfördes.
De första observationerna genomfördes på morgonen med högre flöde för trafik mot centrum och lågt
flöde för trafik från centrum. Därefter genomfördes observationer under dagen då det var lägre flöde
och slutligen under sena eftermiddagen. Observera att vid korsningen Kanalvägen och Värmdövägen
genomfördes dagsobservationerna tidigare än vid de andra platserna, se Tabell 26 Flöden vid de
observerade platserna och tidpunkter. Anledningen till detta var att få en större variation i flödena för
just den platsen.
Tabell 25. Tider då observationer genomfördes.
Plats
Liljeholmsbron östra

Länk

Morgon

Dag

Eftermiddag

7:45-8:45

15:00-16:00

17:00-18:00

Hornsgatan/Långholmsgatan Korsning

7:30-8:30

15:00-16:00

17:00-18:00

Liljeholmsbron västra

Länk

7:40-8:40

15:00-16:00

17:00-18:00

Danvikstullsbron

Länk

7:50-8:50

14:40-15:40

17:00-18:00

Kanalvägen/Värmdövägen

Korsning

8:00-9:00

10:30-11:30

17:00-18:00

Tabell 26. Flöden vid de observerade platserna och tidpunkter.
Plats
Liljeholmsbron östra
Liljeholmsbron östra
Liljeholmsbron västra
Danvikstullsbron
Danvikstullsbron

Länk
Korsning
Länk
Länk
Korsning

Morgon

Dag

Eftermiddag

Hög
Hög
Mellan
Hög
Hög

Låg
Låg
Låg
Låg
Låg

Mellan
Mellan
Hög
Mellan
Mellan

Vid Liljeholmsbron (östra och västra), korsningen vid Hornsgatan och korsningen vid
Danvikstullsbron genomfördes även flödesräkningar i samband med observationerna, se Tabell 27.
För Liljeholmsbrons västra sida var flödet för mellan och lågt relativt lika vilket kan bero på att det
inte finns så låga flöden på den platsen vid den tidpunkt då observationerna genomfördes.
Tabell 27. Antal cyklister som observerades vid platserna för klassade flödesnivåer (i.u.=ingen
uppgift/ uppgift saknas).
Flödeskategorier
Plats

Hög Mellan Låg

Liljeholmsbron östra

1309

415

189

Liljeholmsbron västra

944

499

413

Korsning Hornsgatan/ Långholmsgatan

858

212

97

Korsning Kanalvägen/ Värmdövägen

736

548

76

Danvikstullsbron

i.u.

i.u.

i.u.
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4.3. Resultat och analys
4.3.1.

Liljeholmsbron, östra och västra sidan

Observationerna genomfördes på båda sidor av Liljeholmsbron (östra och västra) och varje interaktion
med andra trafikanter noterades. På den östra sidan registrerades totalt 109 interaktioner. Vid högt flöde
var antalet 80, vid mellan 22 och vid lågt 7 stycken. På den västra sidan registrerades totalt 230
interaktioner. Vid högt flöde var antalet 161, vid mellan 19 och vid lågt 50 stycken.
De första resultaten i denna delstudie presenterar Liljeholmsbron, östra och västra sidan delat med det
totala antalet observationer som genomfördes vid de olika tidpunkterna. Figur 34 visar andelen
interaktioner med cyklister och fotgängare.
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Figur 34. Fördelning av cyklisters interaktioner i procent vid respektive flödesintensitet (högt, mellan
och lågt flöde) och sida av Liljeholmsbron (östra, västra). Mönstrade staplar avser den västra sidan.

Figur 34 visar att det på den västra sidan var betydligt vanligare med omkörning av en annan cyklist.
Detta gällde speciellt om flödet var lågt men också om det var högt. På den östra sidan var det
vanligast att man körde om en annan cyklist om flödet var högt. Att väja för cyklist var vanligast på
den östra sidan då flödet var lågt. Den östra sidan stod också för flest observerade fall av väjning för
fotgängare, denna gång var detta vanligast då flödet var mellan. Alla interaktioner med fotgängare
skedde på cykelbanan. Ytterligare analyser genomfördes av observationerna men denna gång i relation
till det uppmätta flödet vilket innebär att även cyklister som inte var involverad i en interaktion
inkluderades. Tabell 28 visar flödesräkningar av antal passerande cyklister på östra och västra sidan.
Den visar att flödet var betydligt högre på den östra sidan samt att det låga och mellan flödet på den
västra sidan var relativt likt.
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Tabell 28. Flödesräkning (antal cyklister) östra och västra sidan av Liljeholmsbron.
Totalt flöde

Hög
(östra)

Hög
(västra)

Mellan
(östra)

Mellan
(västra)

Låg
(östra)

Låg
(västra)

Mot centrum

1225

72

257

247

111

54

84

872

158

252

78

359

1309

944

415

499

189

413

Mot Liljeholmen
Totalt

Figur 35 visar samma observationer som i Figur 34 men denna gång i relation till det uppmätta flödet
vid de tre olika tidpunkterna. Andelen cyklister som körde om andra cyklister var som störst vid högt
flöde, på både den östra och den västra sidan. Figuren visar också att det på den västra sidan var
betydligt vanligare att man körde om en annan cyklist i jämförelse med den östra sidan, oavsett flöde.
På den västra sidan var det vanligt med omkörningar även vid lågt flöde. Trots att det låga och
mellanflödet var relativt likt på den västra sidan var andelen som körde om betydligt större vid lågt
flöde, vilket antagligen har att göra med skillnader i sammansättningen av trafikanter. En annan
förklaring kan vara att mellan flödet uppmättes på morgonen då man kan anta att cyklisters hastighet
var mer homogen jämfört med tidig eftermiddag. I detta sammanhang bör också påpekas att riktningen
mot Liljeholmen på den västra sidan av bron, utgör en viss uppförsbacke. Tidig eftermiddag, då flödet
var lågt och många omkörningar genomfördes, cyklade de flesta uppför backen. Något som också
sticker ut är att det var mer allvarliga interaktioner på den östra sidan. Här var det en relativt stor andel
av cyklisterna som vid lågt flöde väjer för en annan cyklist. På den östra sidan var det också vanligare
att man väjde för en fotgängare.
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Figur 35. Andel cyklister som interagerar på respektive sätt med cyklister och fotgängare vid olika
flöde (högt, mellan, lågt) samt sida av Liljeholmsbron (östra, västra). Mönstrade staplar avser den
västra. Observera skalan.
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Resultaten i Figur 36 och Figur 37 visar om händelsen utspelades då cyklisten cyklade bakom den
andra trafikanten eller vid möte. Andelen är i likhet med Figur 35 baserad på det observerade flödet
vid de tre olika tidpunkterna. Den vanligaste företeelsen var att en cyklist körde om en annan cyklist
då flödet var högt, följt av att en cyklist väjer för en fotgängare vid mellanflöde. Den vanligaste
interaktionen vid möte var att en cyklist väjer för en annan cyklist, något som inträffade mest då flödet
var lågt. Detta kan kopplas till att även om de flesta, oavsett flöde, färdades mot centrum så var det en
hög andel som färdades i motsatt riktning (41%) då flödet var lågt. Detta kan jämföras med högt flöde
då endast 6 procent färdades i motsatt riktning.
Andelen cyklister som väjde för upphinnande eller mötande fotgängare var dock som minst då flödet
var högt vilket antagligen berodde på att fotgängarna var färre än vid mellan och lågt flöde samtidigt
som de nyttjade cykelbanan i mindre utsträckning vid högt flöde. Då flödet var mellan och lågt var det
en större blandning av trafikanter på cykelbanan, några gick med barnvagn andra joggade. Då
observationerna genomfördes skedde inga interaktioner mellan cyklist och gående på gångbanan.
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Figur 36. Andel cyklister som interagerar med andra trafikanter på respektive sätt vid olika
flödesnivåer. – Östra sidan av Liljeholmsbron. Observera skalan.
Figur 37 visar interaktionerna på den västra sidan. I likhet med den östra sidan var den vanligaste
företeelsen att en cyklist körde om en annan då flödet var högt. Jämfört med Figur 36 visar resultatet
att andelen var betydligt högre på den västra sidan. Men till skillnad från den östra sidan var detta
också vanligt vid lågt flöde. Väldigt få interaktioner inträffade då en cyklist mötte en annan trafikant.
Detta gällde även då flödet var mellan och då det i princip var samman antal som färdades mot
VTI rapport 951

77

Liljeholmen som mot centrum (252; 247). Som tidigare påpekats vid Figur 35 så innebär cykling på
brons västra sida mot Liljeholmen att man kör i en viss uppförslutning.

Cyklist väjer för fot/Möte

Cyklist bromsar för cyk/Möte

0,1

Cyklist väjer för cyk/Möte

0,1

Cyklist väjer för fot/Upphinnande

0,2
0,2

Cyklist kör om fot/Upphinnande

0,2

Cyklist väjer för cyk/Upphinnande

0,1

0,2

Cyklist kör om cyk/Upphinnande

11,6

3,2

16,5

0,2

Cyklist saktar ned för c/Upphinnande

0,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Procent
Låg (v)

Mellan (v)

Hög (v)

Figur 37. Andel cyklister som interagerar med andra trafikanter på respektive sätt vid olika
flödesnivåer. – Västra sidan av Liljeholmsbron. Observera skalan.

4.3.2.

Korsning Hornsgatan/Långholmsgatan

Observationerna utgick ifrån cyklister som antingen kom från centrum eller från Liljeholmen. Varje
interaktion med andra trafikanter noterades vilket innebar att även bilar som svängde in på Hornsgatan
och fotgängare och cyklister som korsade Långholmsgatan ingick.
Vid cykelbanan som korsade Hornsgatan genomfördes totalt 1167 observationer vilket var detsamma
som flödet eftersom alla cyklister registrerades. Vid högt flöde var antalet 858, vid mellan 212 och vid
lågt 97 cyklister. I majoriteten av alla observationer behövde inte cyklisten integrera med annan
trafikant, totalt handlade detta om 1077 (93,5%) av alla observationer. De observationer som
presenteras i Figur 38 är endast de som kunde klassas som en interaktion vilket var 90 stycken (hög
49; mellan 22; låg 15). Till skillnad från cykelbanan på Liljeholmsbron så ingår här även interaktioner
med motorfordon. Motorfordon kommer från Långholmsgatan och svänger höger in på Hornsgatan.
Då en interaktion uppstod mellan cyklist och bilist var det den sistnämnda som inte lämnade företräde
förutom i ett fall vid mellanflöde då cyklisten cyklade mot rött. Oftast var det cyklisten som fick väja,
bromsa eller stanna för att undvika en kollision. I detta sammanhang noterades även en väldigt
allvarlig interaktion eftersom cyklisten kolliderade med fordonet och kom av cykeln. Detta inträffade
då flödet var högt men med endast en inblandad cyklist.
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När det handlade om interaktioner med cyklister eller fotgängare var detta vanligast då den andra
trafikanten kom från vänster efter det att han/hon korsat Långholmsgatan. Att vid övergångsstället
bromsa för fotgängare eller cyklist var vanligast då flödet var mellan. Vid mellanflödet var det också
flest fotgängare som gick i cykelbanan tillsammans med andra cyklister. Vid högt flöde var det endast
en fotgängare som gick på cykelbanan och här inträffade interaktionerna med fotgängare då
cyklisterna befann sig på gångbanan.
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Figur 38. Fördelning av cyklisters interaktioner med andra trafikanter i procent vid respektive
flödesintensitet (högt, mellan och lågt flöde) – korsning Hornsgatan/Långholmsgatan.

Figur 39 grundar sig på samma observationer som Figur 38 men denna gång är andelen interaktioner i
relation till det uppmätta flödet. Figur 39 visar således, för respektive flödesintensitet, hur hög andel
av cyklisterna som varit inblandad i olika typer av interaktioner. Andelen cyklister som bromsade för
ett motorfordon då cyklisten hade grönt, var högst vid lågt flöde. Detsamma gällde cyklister som
bromsade för fotgängare. Vid mellanflödet var den vanligaste företeelsen att en cyklist korsade vid
grönt samtidigt som ett motorfordon. Detta ledde dock inte till att någon behövde vidta någon åtgärd
för att förhindra en kollision. Vid högt flöde handlade det mest om att en cyklist fick väja för en annan
cyklist eller fotgängare.
I förhållande till flödet korsade den största andelen cyklister Hornsgatan då det var grönt
(högt=91,9%; mellan 92,4%; lågt 85,6%). Andelen som korsade Hornsgatan då det var rött var
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betydligt lägre (högt=3,1%; mellan 2,4%; lågt 4,1%)14. De som korsade vid rött gjorde det precis då
ljuset slagit om och innan motorfordon hunnit får grönt.
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Figur 39. Andel cyklister som interagerar på respektive sätt med andra trafikanter vid olika flöde
(högt, mellan, lågt) – korsning Hornsgatan/Långholmsgatan. Observera skalan.

4.3.3.

Danvikstullsbron

Vid Danvikstullsbron registrerades totalt 553 interaktioner med en annan trafikant. Vid högt flöde var
antalet 296, vid mellan 218 och vid lågt 39 stycken. Figur 40 presenterar resultaten från
observationerna där andelen är baserad på det totala antalet observationer vid de tre olika tidpunkterna
snarare än flödet. Den fasta mätstationen var inte i drift vid observationstillfället, men vid observation
av interaktioner noterades även det totala antalet cyklister. Antalet fotgängare räknades dock inte.
Mätplatsen vid Danvikstullsbron ingick emellertid även i en annan studie inom forskningsprogrammet
där cyklisters hastigheter studerades (Eriksson, m.fl., 2017). I denna studie observerades trafikantsammansättningen på de ingående länkarna. Vid observationstillfällena var den totala andelen
cyklister 68 procent och andelen fotgängare 32 procent. Även olika typer av cyklister observerades
med utgångspunkt från vilken cykel de använde och fördelningen på Danvikstullsbron var: 37 procent
komfortcyklar, 33 procent trekking-cyklar, 15 procent racercyklar, 6 procent mountainbikes, 6 procent
el-cyklar och 3 procent övriga cyklar.
Figur 40 visar att den vanligaste företeelsen är att en cyklist kör om en annan cyklist. Detta var det
vanligaste oavsett flöde. Att väja för en fotgängare var också relativt vanligt då flödet var lågt. Enligt

14

Observera att vissa interaktioner även registrerades innan korsningen.
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observationerna väjde cyklisten 9 gånger för fotgängaren som befann sig på cykelbanan och 1 gång
tvingades fotgängaren att väja för cyklisten då denna befann sig på gångbanan.
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Figur 40. Fördelning av cyklisters interaktioner i procent vid respektive flödesintensitet (högt, mellan
och lågt flöde) - Danvikstullsbron.

Figur 41 visar om interaktioner skedde då cyklisten kom bakifrån eller då han/hon mötte den andra
trafikanten. Figur 41 visar att interaktionerna till största del sker då en cyklist cyklar om en annan
bakifrån. Den vanligaste mötesinteraktionen var då en cyklist väjer för en fotgängare. Detta var också
vanligast då flödet var lågt.
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Figur 41. Andel cyklister som interagerar med andra trafikanter på respektive sätt vid olika
flödesnivåer. – Danvikstullsbron.

4.3.4.

Korsning Kanalvägen/Värmdövägen

Observationerna utgick ifrån cyklister som antingen kom från centrum eller cyklade mot Henriksdal.
Varje interaktion med andra trafikanter noterades vilket innebar att även bilar fanns med. Vid
cykelbanan som korsade Kanalvägen genomfördes 1360 observationer vilka var detsamma som flödet
eftersom alla cyklister registrerades. Vid högt flöde var antalet 736, vid mellan 548 och vid lågt 76
stycken. I majoriteten av alla observationer behövde inte cyklisten integrera med annan trafikant, totalt
handlade detta om 1299 (95,5%) av alla observationer. De observationer som presenteras i Figur 42 är
endast de som kunde klassas som en interaktion mellan cyklister och andra trafikanter vilket var 74
stycken (hög 18; mellan 51; låg 5).
Figur 42 visar att det vid lågt flöde var relativt vanligt att en cyklist korsade vid grönt samtidigt som
ett korsande fordon. Detta var också den vanligaste interaktionen vid mellan flöde. Vid högt flöde
däremot var det också relativt vanligt att cyklisten fick väja för en fotgängare då det var grönt. Att
behöva stanna bromsa hårt eller väja för ett motorfordon vid rött ljus var vanligaste vid lågt flöde.
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Figur 42. Fördelning av cyklisters interaktioner i procent vid respektive flödesintensitet (högt, mellan
och lågt flöde) – korsning Kanalvägen/Värmdövägen.

Figur 43 visar samma interaktioner som ovan men denna gång kopplat till det uppmätta flödet. I
förhållande till flödet var andelen cyklister som korsade samtidigt som ett annat motorfordon högst
oavsett om flödet var högt, mellan eller lågt. Då det handlade om mera allvarliga företeelser, såsom att
bromsa eller stanna, var detta vanligast då flödet var lågt och då cyklisten hade rött ljus.
I förhållande till flödet korsade den största andelen cyklister Kanalvägen då det var grönt (hög=92,7%;
mellan 92,3%; låg 82,9,3%). Andelen som korsade Kanalvägen då det var rött var betydligt lägre
(hög=8,6%; mellan 7,8%; låg 18,4%).
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Figur 43. Andel cyklister som interagerar på respektive sätt med andra trafikanter vid olika flöde
(högt, mellan och lågt flöde) – korsning Kanalvägen/Värmdövägen. Observera skalan.

4.3.5.

Komplicerade interaktioner i förhållande till flöde

Ytterligare analyser genomfördes för att undersöka om de mera komplicerade interaktionerna, det vill
säga då cyklisten väjer, saktar ned eller bromsar för en annan trafikant var vanligare vid ett lågt flöde
vilket i sin tur skulle kunna ge stöd till teorin Safety in Numbers. Figur 44 visar resultatet från dessa
analyser. Resultaten visar att på tre av de fyra platserna var andelen interaktioner högst då flödet var
lågt. Den största skillnaden mellan lågt och de övriga flödena uppmättes i korsningen Hornsgatan.
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Figur 44. Komplicerade interaktioner i förhållande till flöde.

4.4.

Diskussion och slutsatser

I denna delstudie genomfördes observationer på fem olika platser i Stockholm, tre på länk och två i en
korsning. Observationerna genomfördes vid tre olika tidpunkter under en timme vardera då flödet var
högt, lågt och mellan. Med hjälp av en observationsguide noterades cyklisters interaktion med andra
trafikanter. På fyra av platserna genomfördes även flödesräkningar vilket innebar att även cyklister
som inte interagerade med andra registrerades.
Resultaten från studien visade att de allvarligaste interaktionerna inträffade mellan motorfordon och
cyklist. Detta berodde i likhet med andra studier till största del på att bilisten inte lämnade företräde i
korsningen (Ker & Huband, 2006; Jonsson, m.fl., 2007). Oavsett flöde inträffade interaktionen med
enbart en bil och en cyklist vilket återigen är något som även andra studier noterat (Jonsson, m.fl.,
2007; Svensson & Pauna, 2012). Detta innebar att bilisterna var mera villiga att lämna företräde då en
grupp av cyklister korsade gatan.
Rent allmänt var andelen komplicerade interaktioner (det vill säga då cyklisten väjer, saktar ned eller
bromsar för en annan trafikant) fler då flödet var lågt. Detta gällde alla platser utom Liljeholmsbrons
östra sida. Den största skillnaden mellan lågt och de övriga flödena uppmättes i korsningen
Hornsgatan och Långholmsgatan.
Detta kan förklaras utifrån principen Safety in Numbers (Brüde och Larsson, 1993; Jacobsen 2003)
som menar på att olycksrisken för oskyddade trafikanter minskar ju fler de blir. I korsningar skulle då
bilister bli mera uppmärksamma på cyklister om de färdas i grupp. Även om principen Safety in
Numbers mest är kopplad till bilisters beteende kan den kanske även användas för att förklara
interaktionen mellan cyklister och fotgängare. Man kan då argumentera att fotgängarna blir mera
uppmärksamma på cyklisterna då de färdas i grupp och därför håller sig inom sitt eget område, kanske
av ren självbevarelsedrift. Detta stöds även av denna studie eftersom både cyklister och fotgängare var
mera disciplinerade då flödet var högt vilket innebar att man höll sig inom sin egen yta. En annan
tolkning som inte lika lätt kan förklaras med hjälp utav denna princip kan vara att gruppen cyklister
vid högt flöde är sådana som pendlar till och från arbete, en grupp som också kan beskrivas som
vanecyklister. Lehtonen (2016) fann nämligen att vanecyklister var bättre på att upptäcka faror än
sällancyklister och att de av den anledningen undviker olyckor.
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En annan observation var att interaktioner i samband med upphinnande var vanligare än vid möte,
detta även då flödet var i princip detsamma i båda riktningar. En rimlig förklaring kan vara att
trafikanterna fick ögonkontakt vid möte och på så sätt kunde undvika en konflikt. Om man jämför
korsningar med länk så visade resultaten även att det inträffade fler interaktioner i korsningarna,
speciellt korsningen Hornsgatan/Långholmsgatan. Detta stöds även av olycksdata från Strada som
visade att under perioden 2012 till 2016 var det 10 cyklister som skadats allvarligt i denna korsning.
Detta kan bero på att en länk är mindre komplicerad eftersom trafikanterna endast färdas i två
riktningar medan en trafikant i en korsning kan stöta på andra som kommer från flera olika håll.
Cyklisters regelefterlevnad, eller kanske snarare bristande regelefterlevnad, är något som diskuteras
flitigt i media. Uppfattningen är att cyklister ofta bryter mot reglerna och att de är en fara i trafiken. Ett
sådant beteende är rödljuskörning. Detta stöds inte av denna studie eftersom rödljuskörning var relativt
ovanlig. Om man jämför de olika korsningarna var det vanligast vid Kanalvägen/Värmdövägen där
18,4 procent cyklade mot rött då flödet var lågt. Vid korsning Hornsgatan/Långholmsgatan var det
också flest vid lågt flöde men då handlade det om en betydligt lägre andel cyklister (4,1%). De få fall
som noterades handlade många gånger om att man cyklade då ljuset precis slagit om till rött eller då
det inte fanns någon trafik. Detta kan jämföras med en studie som Motormännen genomförde i
Stockholm där 63 procent cyklade då det var rött. Isaksson (2013) har ifrågasatt Motormännens studie
och i hans egna studier hamnade procenten i medeltal på 20 vilket är jämförbart med Kanalvägen men
högre än korsningen vid Hornsgatan.
Ett annat beteende som också diskuterats är var cyklister befinner sig då de cyklar på en gång- och
cykelväg. Enligt Schleinitz, m.fl. (2015) är konflikter mellan cyklister och fotgängare vanliga på gångoch cykelvägar och de menande att detta problem många gånger har undervärderats. Resultaten från
denna studie visade att det var betydligt vanligare att det uppstod konflikter mellan cyklister och
cyklister snarare än mellan fotgängare och cyklister. Då en konflikt uppstod mellan fotgängare och
cyklist inträffade detta oftast då en fotgängare gick på cykelbanan snarare än att en cyklist cyklade på
gångbanan. En förklaring till detta kan vara att gångbanan är för smal, alternativt att det finns flera
hinder på gångbanan vilket innebär att fotgängaren tvingas ut på cykelbanan.
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5.

Diskussion och förslag på fortsatt forskning och utveckling

5.1.

Begränsningar i metoder och urval

De analyser vi gjort i det här projektet baseras på dataunderlag från Stockholm och Göteborg. Det ger
naturligtvis en begränsad bild av cyklandet i Sverige och det är därmed svårt att dra några generella
slutsatser. För att kunna göra de modelleringar, beräkningar och studier vi behövt för att kunna uppnå
projektets syfte, inom givna ramar, har vi helt enkelt varit tvungna att använda det material som
funnits att tillgå, dvs. från Stockholm och Göteborg. Det är också Stockholm som har flest länkar med
riktigt höga cykelflöden, vilket var av intresse för observationsstudien. Det pågående regeringsuppdrag som Trafikanalys har för ”att utveckla och föreslå en enhetlig metod för systematisk mätning
av cykeltrafik” (N2017/03128/TS), kommer förhoppningsvis att leda till att vi framöver kommer att ha
tillgång till bättre dataunderlag från fler av Sveriges kommuner. Då skulle liknande modellering kunna
göras igen och för fler orter, vilket skulle göra det möjligt att dra mer generella slutsatser.

5.1.1.

Resvanedata

I två av delstudierna använde vi underlag från de nationella resvaneundersökningarna, både från RES
05/06 och RVU Sverige. Från RVU Sverige använde vi underlag från 2011–2013 (delstudie 1) samt
2012–2016 (delstudie 2). Man kan ifrågasätta hur representativt indata från de ingående resvaneundersökningarna är för det faktiska resandet. De nationella resvaneundersökningarna är utformade för
att ge en bild av resandet på just nationell nivå och urvalet är i regel inte av sådan omfattning att det
också kan användas för en rättvis beskrivning av resandet på lokal och regional nivå. När det gäller
just Stor-Stockholmsområdet genomfördes dock ett extra urval för åren 2011 och 2012 (Trafikanalys,
2013) och för Göteborg år 2014 (Trafikanalys, 2016). En stratifierad urvalsmetod har använts i båda
resvaneundersökningarna, vilket innebär att personer i urvalet representerar den socio-demografiska
fördelningen för hela Sverige. Detta innebär att man inte kan garantera att urvalet i Stockholms- och
Göteborgsområdet representerar dess befolkning. Utöver detta kan bortfallet i undersökningarna också
påverka fördelningen. Resvaneundersökningarnas svarsfrekvens är stadigt sjunkande (strax under
68 % i RES 2005–2006, 44 % i RVU Sverige 2011–2013 och 39 % i RVU Sverige 2012–2016)15 och
detta kan ha betydelse för resultaten. Skillnader i metod och kvalitet i genomförandets olika faser
mellan resvaneundersökningarna, och mellan definitioner och avgränsningar kan också påverka
resultaten. Lokala eller regionala resvaneundersökningar med ett större urval skulle sannolikt ge ett
bättre dataunderlag än de nationella resvaneundersökningarna och därmed ge en mer omfattande bild
av resandet på lokal och regional nivå. Dock behöver man ta hänsyn till de sjunkande svarsfrekvenserna. I en pågående studie testas och utvärderas nya sätt att rekrytera som exempelvis crowdsourcing och webbpanel, där en jämförelse kommer göras med en traditionell undersökningsmetod
(slumpmässigt urval). Olika sätt att samla in data testas också, via webbenkät och resvaneapplikation.
Studien genomförs av VTI tillsammans med Trivector och Trafikanalys och beräknas bli klar under
hösten 2018.
I delstudie 1, som handlar om modellen för färdmedelsval och destinationsval för cykel, används
resvanedata som bas vid beräkning av förflyttningar mellan SAMS-områden. SAMS-områden anses
vara för grov nivå när man utgår från cyklandet. Här borde de mer förfinade nyckelkodsområdena
(NYKO) vara att föredra, men kräver större underlag, dvs. fler svarande i RVU:er. En nackdel med
NYKO-områdena är att de uppdateras varje år, vilket försvårar uppföljande studier.

15

https://www.trafa.se/RVU-Sverige/ 2017-10-18
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5.1.2.

Cykelflödesdata

För att beräkna cyklisters olycksrisker i olika trafikmiljöer i delstudie 2 hade vi ursprungligen en tanke
om att relatera olyckor registrerade i Strada till uppmätta cykelflöden vid fasta mätstationer i
Göteborg. På grund av att cykelräkningarna endast täcker in en liten del av cykellänkarna i
cykelvägnätet valde vi senare att istället relatera olyckorna till skattade flöden utifrån en VISUMmodell som Göteborgs kommun tillhandahöll. Resultaten för enskilda länkar ska dock tolkas med
försiktighet eftersom de modellberäknade flödena kan skilja sig betydligt från faktiskt uppmätta flöden
på vissa stråk, även om överensstämmelsen i stort är god. Det skulle vara önskvärt med mer faktiska
cykelmätningar, dels där det förekommer höga flöden och dels för de lågtrafikerade cykelvägarna.
Flödesmätningarna skulle man kunna använda till att kontrollera hur man lyckats med sin VISUMmodell, för att sedan kontinuerlig förbättra den.

5.1.3.

Cykelvägnätet

För att ytterligare kunna förbättra kunskapen om skaderisker i vägnätet behövs ett förbättrat
dataunderlag. Det vägnät (inkl. cykelvägnät) som vi fått från VISUM-modellen har inte varit helt
fullständigt då vissa länkar och korsningar saknats. Dessutom finns ingen mer detaljerad information
om cykellänkarnas utformning än klassificeringen blandtrafik respektive cykel på egen väg. Det ger
oss viss information om separeringsgrad, vilket kan ha betydelse för cyklisternas säkerhet/olycksrisk.
Med hjälp av geodata från Lantmäteriet har vi kunnat komplettera den informationen med länkens
lutning samt variabler som beskriver den omgivande miljön: bostadstäthet, samhällsfunktionstäthet,
verksamhetstäthet. Det hade varit värdefullt att få mer information om trafiksammansättning och
infrastrukturens utformning för att kunna beräkna effekter på cyklisters säkerhet. Exempelvis kan
andel tung trafik, länkens bredd, om och hur cykeltrafiken separerats från biltrafik och gångare,
vägytans kvalitet och kondition, antal utfarter och korsningsutformning vara faktorer som påverkar
cyklisters säkerhet. I våra försök att studera en del av dessa faktorer kunde vi konstatera att det var
svårt att få fram den typen av information. Det visade sig också vara svårt att klassificera olika länkar i
cykelvägnätet eftersom utformningen varierar en hel del. Egenskaper som vägbredd, typ av
avgränsning och utformning av sidoområden kan variera avsevärt inom en kort sträcka.
Inför framtida studier, vore det värdefullt att definiera hur olika länkar ska klassificeras och vilka
egenskaper som behöver beskrivas för att kunna modellera de faktorer som kan påverka cyklisternas
olycksrisk. Den diskussionen kan gärna föras i ett sammanhang där man också lyfter betydelsen av att
cykelvägar läggs in i den nationella vägdatabasen, NVDB. Det är inte bara viktigt för att kunna göra
mer detaljerade olycksanalyser utan utgör också ett viktigt underlag för planering av nyanläggning
samt drift och underhåll.
I sammanhanget vill vi också uppmärksamma att den stora variationen i utformningen även kan verka
förvirrande för cyklisterna. Ena stunden har de en separerad cykelbana endast avsedd för cyklister att
färdas på, sedan blandas de med fotgängare för att i nästa stund cykla i bilvägen på ett cykelfält eller i
blandtrafik. Olika blandningar av beläggningsmaterial, varierande bredder och skillnader i detaljutformning gör det inte lätt för cyklister att agera rätt. Genom att dessa variationer kartläggs –
exempelvis genom registrering i NVDB – blir detta tydligare uppmärksammat vilket förhoppningsvis,
långsiktigt, kan leda till en mer enhetlig utformning.
En utformningsvariabel som vi hade med i vår modellering var länkens lutning, men den var beräknad
på ett sådant sätt att en del backar inte fångades upp. Om länkens början och slut låg på samma nivå,
blev länkens lutning noll, även om det förekom höjdskillnader inom länken. Med det tillgängliga
datamaterialet fanns det möjlighet att dela in länkarna i kortare avsnitt och därmed ta hänsyn till
höjdskillnader inom länken, men detta genomfördes inte då det bedömdes för tidskrävande. Lutning är
dock något som skulle kunna läggas in som information i NVDB där man klassar länken utifrån
exempelvis den brantaste delen.
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5.1.4.

Olycksdata

De olycksdata som används i den här studien kommer från Strada, den nationella databasen för
vägtrafikolyckor i Sverige dit både polisen och sjukhusens akutmottagningar rapporterar in. En korrekt
inrapportering av olyckor är naturligtvis avgörande för kvaliteten på beräknade skaderisker och
riskmodeller. Vi vet sedan tidigare att det finns ett betydande bortfall i Strada, vilket är olika stort för
olika skadegrader och trafikantgrupper (Larsson & Björketun, 2008; Lindborg, 2015). Det är också
känt att det är stor skillnad i rapportering mellan polis och sjukvård för just cyklister, eftersom många
cykelolyckor inte kommer till polisens kännedom.
Underrapporteringen av olyckor i Strada leder till att skaderiskerna underskattas. Om de flödesdata
som används har rätt nivå betyder det att de verkliga skaderiskerna i Göteborg är högre än de som
rapporteras i den här rapporten. Hur mycket högre kan vi dock inte säga. En bättre kännedom om
bortfallets storlek vore önskvärt, gärna på regionnivå eller finare geografisk indelning.
För att mer korrekt kunna koppla olyckor från Strada ihop med cykel- och motorfordonsflöden, på
samma sätt som vi gjorde i delstudie 2, behöver också klassificeringen och positioneringen av Stradadata förbättras. Den klassificering som avses är om olyckan skedde på länk eller i korsning. Om en
olycka exempelvis klassificeras som en länkolycka men ligger nära en korsning enligt VISUM-nätet,
så tas den inte med i analysen. Osäkerheter i olyckans positionering gör det också svårare att skatta
olycksrisker beroende på en specifik typ av utformning eftersom olyckor då riskerar att kopplas till fel
sträcka.

5.1.5.

Observationer

I detta projekt genomfördes observationer av cyklister i deras naturliga miljö. Detta har många fördelar
när man vill förstå hur samspelet ser ut mellan olika trafikanter. Studien utgick ifrån konfliktteorin
vilken har använts under många år med goda resultat. Istället för att enbart utgå ifrån skadedata bidrar
konfliktstudierna med ett större dataunderlag och kan under en relativt kort tid avgöra om samspelet
mellan olika trafikanter inte fungerar och om en speciell plats är farlig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.
Det kan handla om inbromsningar men också att man måste väja för att undvika en kollision. Till
skillnad från konfliktteorin gjorde vi ingen uppskattning av avståndet och hastigheten till tänkt
kollisionspunkt. Det innebär att vi endast kunnat särskilja olika beteenden såsom att väja eller att
bromsa och därefter göra en subjektiv bedömning om hur allvarlig interaktionen var. Kompletterande
studier som tillämpar konfliktteorin i sin helhet skulle kunna bidra med ytterligare information, men
de är tidskrävande. Bedömningen görs oftast i efterhand med hjälp av videoanalyser och det är inte
säkert att observatören då uppfattar situationen på samma sätt som ute i verkligheten på observationsplatsen. En annan möjlig utvidgning är att även fråga cyklisterna hur de upplevde en viss situation,
varför de agerade som de gjorde, osv. Det bästa vore förstås att intervjua cyklister på plats men detta
kan vara svårt, speciellt i rusningstid. Det skulle också kunna göras med hjälp av konstruerade
scenarion där olika situationer beskrivs eller visas på film och som cyklister får kommentera. Sådana
ansatser skulle kunna öka vår kunskap om cyklisters beteende men också vad som påverkar deras
beslut att agera på ett eller annat sätt. En viktig fråga som behöver belysas är hur stort flöde i
förhållande till ytan som är acceptabelt för en cyklist innan cyklingen blir oangenäm och kanske till
och med otrygg.

5.2.

Reflektioner kring resultaten

Med de begränsningar och brister i dataunderlag som nämnts i avsnittet ovan går det givetvis att
ifrågasätta resultat och slutsatser. De studier vi genomfört har givit oss en ökad insikt i hur metoder
och dataunderlag skulle behöva förbättras inför framtida studier, men resultaten pekar också på vissa
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tendenser som gör det möjligt för oss att resonera kring tänkbara slutsatser. Våra resonemang
sammanställs i avsnitten som följer.

5.2.1.

Förändringar av färdmedelsval och sättet att använda cykeln över tid

Utifrån den modellering av färdmedelsval och destinationsval för cykel som vi gjort i delstudie 1, kan
man se vissa mönster som ger indikationer på hur användandet av cykeln kan komma att förändras
över tid. Exempelvis tycks resenärer vara mer villiga att cykla längre tid till destinationer under åren
2011–2013 jämfört med 2005–2006, istället för att köra bil. En tolkning av det resultatet skulle kunna
vara att vi faktiskt kommer att få en ökad exponering av cyklister i trafiken framöver och det visar
också den framtida prognos som togs fram i avsnitt 2.4. Dock förutsätter det att det finns en
infrastruktur som tar hänsyn till de behov som cyklister har, både vad gäller yta men också att kunna ta
sig från A till B på ett bekvämt och snabbt sätt. Det är dock svårt att veta om skillnader som kan ses
mellan de båda studieperioderna enbart är tillfälligheter eller om det kan vara tecken på trender.
Modelleringarna tyder också på att benägenheten att ta cykeln ökat över tid i Stor-Stockholmsområdet.
Det stämmer överens med Stockholms stads cykelräkningar som visar att cyklandet har ökat med 65
procent från 2003 till 2016 över ”citysnittet”16. Samma trend går dock inte att se generellt i Sverige
(Trafikanalys, 2015). Vad som ligger bakom ökningen i Stockholm är oklart, men det kan exempelvis
bero på ökad trängsel för motortrafiken, att det blivit lättare att cykla på grund av förbättrad
infrastruktur och ökade satsningar på drift och underhåll, eller att det finns en allmän hälsotrend.
Sannolikt är det en kombination av flera orsaker där också den ökade befolkningen spelar roll. Enligt
SCB17 har befolkningen ökat med 23 procent från 2003 till 2016.
Det något förvånande resultatet att fler barn i ett hushåll gav en större sannolikhet att cykla både för
arbets- och icke-arbetsresor, motsäger tidigare studier där ”att ha barn” starkt förklarade varför man
inte cyklar (Björklund, 2013). Möjligtvis har det ökade utbudet av cykelfordon och tillbehör
(exempelvis lådcyklar, cykelkärror och elcyklar) som underlättar att cykla med barn, medfört att det
inte längre ses som ett så stort hinder att välja cykeln om man har barn. Från vår studie går det dock
inte att se att man cyklar mer tillsammans med barnen, utan tolkningen blir att de som har barn har
större sannolikhet för att cykla. Att det också har skett en nedgång av andelen personbilar bland dem
som har barn i hushållet, kan tolkas som att några valt cykel istället för ”andra-bilen” i familjen.
Ytterligare trender som man kan spekulera kring är om resultaten som pekar på att gruppen med hög
inkomst (>600 000 SEK) och de med barn (föräldrar) kommer att cykla mer, innebär att elcyklar,
racercyklar, cykelkärror och lådcyklar kommer att öka. Det kommer i så fall att ställa ytterligare krav
på infrastrukturen med tillräckliga bredder, borttagande av kantstenar och jämnt underlag. Dessutom
ökar då efterfrågan på stöldsäkra cykelparkeringar.

5.2.2.

Cykelflödets betydelse för trafiksäkerheten

En av de grundläggande frågeställningarna i det här projektet har varit att undersöka hur cyklisters
skaderisk påverkas av ett ökat cykelflöde. Observationerna i Stockholm visade att andelen cyklister
som interagerar med andra trafikanter på gång- och cykelbanor var större vid höga flöden. Vid höga
flöden var det också vanligare att en cyklist körde om en annan cyklist vilket i sin tur pekar på att
cyklisters hastigheter varierar. Trots det inträffade de mer allvarliga interaktionerna vid låga flöden
(det vill säga cyklisten väjer, saktar ned eller bromsar för en annan trafikant). En rimlig förklaring till
detta kan vara att det vid låga cykelflöden var en större blandning av cyklister. Det kan också vara så

16

http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/cykeltrafik/citysnittet/ 2017-10-18

17

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=f
45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 2017-10-18
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att man vid låga flöden blir mindre uppmärksam och låter sig distraheras av annat, medan man under
höga flöden har fullt fokus på omgivande miljö och sina medtrafikanter. En annan förklaring är att
man då tog tillfället i akt och bredde ut sig mera.
I rapporten ”Kapacitet för cyklister i begränsade snitt”18, ett Skyltfondenprojekt utfört av dåvarande
Vectura, ger man en tänkbar definition på kapacitet: ”Det råder kapacitetsbrist när en cyklist, frivilligt
eller ofrivilligt, lämnar cykelbanan för att framkomligheten i cykelbanan är begränsad. Det kan bero
på för många cyklister, andra trafikanter (exempelvis gående) eller begränsad bredd på cykelbanan.”
De allvarligaste interaktionerna inträffade i korsningar och då handlade det om en interaktion mellan
motorfordon och cyklist. Så gott som alltid inträffade detta då motorfordonet skulle ha lämnat
företräde till cyklisten som hade grönt. Antalet cyklister var också avgörande eftersom dessa
interaktioner inte skedde då fler än en cyklist passerade korsningen. Resultaten från observationsstudien kan alltså även kopplas till Safety in Numbers eftersom de mer allvarliga interaktionerna
inträffade vid låga flöden och mellan ett enskilt motorfordon och en enskild cyklist.

5.2.3.

Cyklisters skaderisk i olika trafikmiljöer

Samtliga riskmodeller som anpassats till data från Göteborgs kommun visar att antalet skadade
cyklister ökar med ökat cykelflöde, även om risken per cyklist minskar. Om vi i framtiden tror att
cyklingen kommer att öka, och inga andra förändringar görs, kommer även antal skadade cyklister att
öka. Skaderisken är dock inte lika stor överallt. De beräknade skaderiskerna för Göteborgs kommun
visade till exempel att skaderisken per cyklist är högre i blandtrafik än på cykelväg. Det gällde både
singelolyckor och kollision mellan cyklister och motorfordon. Om dessa resultat är giltiga även i andra
kommuner skulle man alltså kunna minska antal skadade genom att flytta över cykling från blandtrafik
till cykelbanor. Som diskuterats ovan behövs dock mer kunskap om hur cykelvägarna bör utformas för
att bli så säkra som möjligt.
Resultaten från riskmodellerna visar också att en effekt av byggnadstäthet kan påvisas både i blandtrafik och på cykelväg samt för både singelolyckor och kollision mellan cyklister och motorfordon.
Olika typer av byggnader gav dock effekt i olika modeller. I fyra av fem fall är dessa effekter positiva,
alltså att en ökad täthet ger upphov till ökat antal skadade. Möjliga förklaringar till det är att fler
konfliktpunkter (t.ex. in-/utfarter) ger fler interaktioner som kan ge upphov till såväl kollisioner som
till singelolyckor till följd av väjning. För att undvika den typen av olyckor behöver man se över hur
cykelvägar planeras och utformas. Åtgärder för ökad synbarhet och uppmärksamhetshöjande åtgärder
behövs inte bara i korsningar utan också vid in- och utfarter. Fler byggnader kan även ge fler
fotgängare i rörelse som i sin tur också kan ge upphov till väjningsolyckor. Fler fastigheter kan också
innebära många olika väghållare och ge en skiftande drift- och underhållsstandard, vilket kan leda till
fler singel-olyckor. Det problemet kan undvikas genom att kommunen tar över ansvaret från
fastighetsägare för skötseln av cykelvägar i anslutning till fastigheter, eller att det samordnas.

5.3.

Rekommendationer till vidareutveckling och fortsatta studier

Med den här studien har vi kunnat bekräfta vad tidigare studier visat men för att föra kunskapen framåt
behövs följande:
•

Jämföra modellberäknade värden med verkliga resor, exempelvis ruttval och restider. Utifrån
resultaten justera modellerna så att de bättre beskriver resandet med cykel.

18

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Varttrafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--Trafikmiljon/Vagen/Kapacitet-for-cyklisteri-begransade-snitt/ 2017-10-18
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•

Mer detaljerat resvanedata, större underlag och högre svarsfrekvens.

•

Bättre och mer systematiskt insamlat cykelflödesdata och mätningar som utförts på fler
platser.

•

Mer information om utformning av gång- och cykelvägar: typ av separation mellan gång och
cykelbanorna (om någon), vägbredd, typ av cykelväg, t.ex. cykelfält, cykelväg eller gång- och
cykelväg, typ av korsningsutformning.

•

Bättre nät som underlag i VISUM-modellen (eller eventuella andra trafikmodeller) än vad som
var fallet i Göteborg.

•

Fler utvärderingar av precisionen av modellberäknade flöden.

•

Underrapporteringen av olycksdata från Strada skulle behöva redovisas, gärna på regionnivå
eller finare geografisk indelning.

•

Ökad kunskap om cyklisters preferenser när det gäller infrastruktur och vad som kan
uppmuntra alternativt avskräcka dem ifrån att cykla.

•

Ökad kunskap om cyklisters samspel i trafiken och vilka situationer de bedömer som
riskfyllda.

•

Anpassa olika modeller till olika delar av året och med hänsyn tagen till väder och väglag.
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Bilaga 1
Modellskattningsresultat med t-test
Tabell 1. Resulterande modeller och parametervärden. Värdena i tabellen anger hur stor betydelse
respektive parameter/variabel har och tecknet anger om det är en positiv eller en negativ effekt. Värden
inom parantes anger t-test.
Modellnivå

Variabler

Färdmedel

Gång
Log(restid)

Cykel

Restid

Bil
Log(restid i fordon)
Log(gångtid
fordon)
Log(väntetid
hållplats)

Destinations
val
Reskostnad

Kollektivtrafik

till/från
på

Reskostnad

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik
Bil

/19

/

0,031
(2,85)
0,028
(6,53)
0,039
(10,40)
-3,008
(-6,28)
-2,557
(-3,66)
-3,310
(-4,90)
/
-0,820
(-7,15)
/

0,028
(2,55)
-0,001
(-0,15)
0,028
(5,90)
-4,331
(-8,14)
-3,787
(-5,55)
-5,154
(-6,94)
/
-0,502
(-3,94)
/

Cykel

/

/

Bil

/

/

Kollektivtrafik

/

/

Cykel
Bil

/
/

/
/

Kollektivtrafik

/

/

Gång
Befolkningstäthet
i
destinationszonen

Befolkningstäthet (per
1000 invånare)

Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel

Alternativ specifik
konstant
(referens: gång)

Alternativ
konstant

specifik

Bil
Kollektivtrafik
Cykel

Färdmedels
val20

Kön
(referens: Män)

Kvinnor

Bil
Kollektivtrafik

12–18 år
Ålder (referens:
31–40 år)
19–30 år

Arbetsresor
2005–
2011–
2006
2013
-2,611
-2,574
((-18,51)
23,20)
-1,699
-1,576
((-10,58)
13,08)
-0,383
-0,581
(-3,26)
(-3,94)
-0,438
-0,351
(-8,51)
(-5,37)
-0,536
-0,463
(-7,24)
(-5,14)
-0,155
-0,145
(-9,58)
(-6,96)
-0,052
-0,047
(-6,98)
(-4,79)

Icke-arbetsresor
2005–
2011–
2006
2013
-2,885
(-49,97)

-3,056
(-36,23)

-2,648
(-18,44)

-2,457
(-14,39)

-0,851
(-11,50)
-0,616
(-17,13)
-0,824
(-13,94)
-0,251
(-20,12)
-0,081
(-12,73)
0,0053
(1,27)
0,013
(1,21)
0,017
(5,91)
0,033
(11,07)
-3,816
(-16,52)
-2,389
(-7,54)
-2,864
(-9,10)
/
-0,495
(-7,93)
/
0,812
(3,63)
/
0,323
(3,04)
/
/
0,181
(1,95)

-1,063
(-12,71)
-0,811
(-18,17)
-0,768
(-10,28)
-0,250
(-15,16)
-0,075
(-10,41)
0,0184
(3,14)
0,029
(1,93)
0,005
(1,34)
0,029
(7,26)
-4,162
(-13,31)
-2,202
(-6,57)
-2,833
(-8,18)
/
-0,356
(-5,29)
/
0,861
(3,27)
/
0,310
(2,56)
/
/
0,746
(6,13)

“/” innebär att motsvarande parametrar i båda modellerna (RES 2005–2006 och RVU Sverige 2011–2013)
inte är signifikant vid 90% -nivån, dessa har därför elimineras.
19

20

Gång är valt som referensfärdmedel
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0,294
(1,32)
0,202
(1,33)
-0,206
(-1,25)

1,067
(4,40)
0,524
(2,95)
0,550
(2,90)

Cykel

/

/

Bil

/

/

Kollektivtrafik

/

/

Cykel

/

/

Bil

/

/

0,402
(1,26)
/
/

1,873
(3,80)
/
/

/

/

0,458
(2,21)
/
0,192
(1,33)
/
/
/
0,067
(0,64)
0,149
(2,43)

0,508
(2,45)
/
0,430
(2,90)
/
/
/
0,285
(2,81)
0,148
(2,22)

/

/

2,002
(13,16)
-0,0004
(-2,53)
3,230
(24,46)
0,978
(3,96)

2,379
(12,62)
-0,0006
(-3,77)
3,304
(21,04)
1,155
(5,03)

/

/

/
0,317
(3,92)
27
2069

/
0,452
(5,25)
27
1636

-6157,1

-4211,4

Cykel
41–60 år

Bil
Kollektivtrafik

Äldre än 60 år

Inkomst <200,000
SEK

Kollektivtrafik

Hushållsinkomst
(referens:
inkomst: 400,000
-600,000 SEK)

Inkomst: 200,000 400,000 SEK

Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel

Inkomst >600,000
SEK

Bil
Kollektivtrafik

Inkomstuppgift saknas

Cykel
Bil
Kollektivtrafik
Cykel

Antal barn i
hushållet

Antal barn i hushållet

Bil
Kollektivtrafik

Antal bilar i
hushållet
Bilparkering
Kollektivtrafikkort

Antal bilar per vuxen
Genomsnittlig
parkeringskostnad
Innehav av
kollektivtrafikkort

Bil
Bil
Kollektivtrafik
Cykel

Säsong (referens:
vinter)

Sommar

Bil
Kollektivtrafik

Skalparameter µ
Antal parametrar i modellen
Antal observationer (resor)
slutlig Log-likelihood
Log-likelihood på noll-beta
Justerad McFaddens Rho

98

Alla färdmedel

-8484,2
0,271

5816,53
0,271

0,673
(3,38)
0,295
(3,83)

0,417
(1,56)
0,173
(1,92)

/

/

0,768
(3,27)
0,306
(2,98)
0,359
(3,16)
/
-0,749
(-5,63)

0,662
(2,26)
0,245
(2,19)
0,391
(2,95)
/
-0,800
(-4,74)

/

/

/
/
0,300
(3,87)

/
/
0,221
(2,07)

/

/

/

/

/

/

/
/
/
0,194
(2,20)
0,231
(5,67)
-0,132
(-2,52)
1,920
(21,07)
-0,0004
(-4,69)
1,438
(20,37)
0,995
(5,46)
0,007
(0,07)
/
0,243
(6,36)
34
5447
15270,5
23832,3
0,358

/
/
/
0,260
(2,35)
0,091
(1,85)
-0,161
(-2,57)
2,062
(19,20)
-0,0003
(-3,29)
1,227
(15,58)
0,998
(4,82)
-0,219
(-2,10)
/
0,252
(6,34)
34
4512
10698,1
16976,8
0,368
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Bilaga 2
För att beräkna cyklisters olycksrisker i olika trafikmiljöer/infrastruktur hade vi ursprungligen en tanke
om att relatera olyckor registrerade i Strada till uppmätta cykelflöden vid fasta mätstationer i
Göteborg. På grund av cykelräkningarna endast täcker in en bråkdel av cykellänkarna i cykelvägnätet
valde vi senare att istället relatera olyckorna till skattade flöden utifrån VISUM-modellen. Då
tillvägagångssättet med att använda sig av faktiska cykelräkningar ändå är intressant och kan ge mer
exakta riskberäkningar för de inkluderade länkarna, har vi valt att presentera delar av det arbetet här,
trots att vi senare valde att inte gå vidare med det. Förhoppningsvis kan det bidra med viktiga lärdomar
inför eventuella framtida studier.
I Göteborg finns 20 fasta mätstationer (Figur 45). Göteborgs stad har försett oss med flödesdata från
dessa mätstationer (se Tabell 29). Flödet som anges i tabellen är vardagsmedelvärde för
sommarhalvåret. Medelvärden baseras på åren 2013–2014 för platser där det inte förekommit något
större bortfall. Om bortfall förekommit länge perioder under ett av åren har bara ett år redovisats. Om
bortfall förekommit för båda åren och om det funnits data för åren 2009–2012 har medelvärde för
denna period använts. Medelvärdena har sedan avrundats till närmaste 100-tal för att få en lättare
överblick för storleken på flödet på denna plats samt att visa på osäkerheten i datamängden.
Tabell 29. Fasta mätstationer för cykelflöde i Göteborg. Vardagsmedelvärden för sommarhalvåret.
ANL_ID

PLATS

WGS_N_KOORD

WGS_E_KOORD

Flöde

5927_2

Dag Hammarskjöldsleden

57,678396

11,94253

2300

3937_2

Delsjövägen

57,701145

12,017883

1800

57,70259

11,952786

4700

3935

Skeppsbron / Nedre+Övre

1929

Redbergsvägen

57,713878

11,995646

2800

3933

Södra Vägen

57,693578

11,990155

2400

6937

Karlavagnsgatan

57,711949

11,942945

800

3934

Ullevigatan

57,706849

11,989221

3500

1926

Gullbergs Strandgatan

57,719459

11,984404

1100

1927

Artillerigatan

57,728141

12,009

700

6934

Marieholmsbron

57,729461

11,990608

1200

3931

Wavrinskys plats

57,689157

11,968197

1600

5926

Kungssten

57,682214

11,903905

1700

3932

Pustervik

57,700209

11,954749

3700

5928

Säröleden

57,638855

11,93156

900

3939

Skeppsbron / Färjelägret

57,702806

11,952597

1000

Lundby Hamngata

57,717366

11,95235

1000

6935

Götaälvbron / NV

57,719116

11,96265

1300

6936

Götaälvbron / NÖ

57,719662

11,963105

1900

6933_2
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99

6939

Älvsborgsbron / SV

57,686725

11,903038

700

6940

Älvsborgsbron / SÖ

57,686682

11,904803

700

Figur 45. De fasta mätstationernas placering (gul markering) i Göteborgs cykelvägnät (blå linjer).
Cykelvägnätet i Göteborg finns inlagt i Nationella vägdatabasen, NVDB. Från trafikkontoret i
Göteborg fick vi levererat en shapefil med cykelnätet på länknivå från NVDB. För de länkar som
sammanfaller med de fasta mätstationerna tog vi ut information om länklängd (Tabell 30) för att
kunna använda som underlag till att beräkna trafikarbetet.
Med hjälp av koordinatangivelser för mätstationerna letade vi upp platserna i Google Maps och
försökte att utifrån ”street-view-bilder” klassificera cykelinfrastrukturen vid och omkring
mätstationerna. Exempelvis skilde vi på typen av cykellänk dvs. om det var ett cykelfält eller en gångoch cykelväg separerad från biltrafiken och om gående var separerade från cyklister med linje,
kantsten, annan typ av beläggning, osv. Vi försökte också beskriva på vilket sätt cykeltrafiken var
separerad från biltrafiken: staket, kantsten, skiljeremsa, slänt, plattsättning, osv. Vi skilde på
enkelriktad och dubbelriktad cykelinfrastruktur och försökte dessutom uppskatta bredden avsedd för
cyklisterna. Tanken var att kunna använda klassificeringen som underlag för att beräkna olycksrisker
kopplat till utformningen av cykelinfrastrukturen.
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Tabell 30. Länkid samt längd i NVDB_cykelnät som sammanfaller med fasta mätstationer.
PLATS

RLID

Länklängd

Dag Hammarsköldsleden

12730:33649

425

Delsjövägen

10806:4152

171

Skeppsbron / Nedre+Övre

10806:3695

249

Redbergsvägen

11397:3389

176

Södra Vägen

10811:3066

169

Karlavagnsgatan

11397:3195

1064

Ullevigatan

11397:6410

687

Gullbergs Strandgatan

11157:150381

171

Artillerigatan

11397:4365

138

Marieholmsbron

10806:9343

150

Wavrinskys plats

11397:3048

268

Kungssten

10811:2513

193

Pustervik

10806:3152

521

Säröleden

11397:4578

341

Skeppsbron / Färjelägret

10806:4285

118

Lundby Hamngata

10806:9511

555

Götaälvbron / NV

10806:3463

83

Götaälvbron / NÖ

11397:3181

1028

Älvsborgsbron / SV

10806:6405

1158

Älvsborgsbron / SÖ

11397:4710

173

Från Strada uttagswebb gjordes uttag för olyckor med trafikantkategori cykel mellan 2008-01-01 och
2016-06-30 rapporterade av antingen polis och/eller sjukvård i Göteborgs kommun. Uttaget gav 3762
skadade cyklister inkluderat 7 dödsfall. Observera att vi sedan använde en annan period i delstudie 2
(2012–2016). Bland positionerna de skadade cyklisterna fanns det 93 som saknade angivna
koordinater. Dessa togs bort och därmed återstår 3669 st.
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Figur 46. Alla cykelolyckor i uttag för Göteborg 2008-01-01 till 2016-06-30 med koordinater.
Cykelflödena från de fasta mätstationerna kopplades ihop med länken från cykelnätet från NVDB.
Eftersom antalet olyckor i cykelnätet är stort gjordes först ett urval för att hitta olyckor i närheten av
varje mätstationslänk. Select runt mätstationslänkarna användes med en buffert på 10 meter. 71
skadade cyklister kunde kopplas tillen buffertzon på 10 m runt om de utvalda länkarna. Dessa delades
upp i två grupper beroende på buffertavstånd <5m eller 5-10m till länken. Utvalda olyckor illustrerads
med olika färgsättning. Nästa steg var att koppla de utvalda skadade cyklisterna till respektive
närliggande länk och dess attribut såsom mätstation-id, länk-id, flöde och länklängd. Detta görs med
verktyget join, alla skadade cyklister representerar punkter.
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Figur 47 Liljeholmsbron, båda sidor sammanslagna, dygnmedelvärden vecka 35-40 2014.
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Figur 48 Liljeholmsbron, båda sidor sammanslagna, tim-medelvärden vecka 35-40 2014.
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Figur 49 Danvikstullsbron, dygnmedelvärden vecka 35-40 2014.
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Figur 50 Danvikstullsbron, tim-medelvärden vecka 35-40 2014.
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