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Referat 

Forskning och ny kunskap är en viktig del i att uppnå regeringens mål om en ökad och säker 

cykeltrafik som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. VTI har därför haft i 

uppdrag att sammanställa och analysera de behov som finns inom cykelforskningen samt att se över 

hur cykelforskningen i Sverige kan samordnas och stärkas. Resultaten från uppdraget presenteras i 

denna rapport. Här ges exempel på frågeställningar relaterade till cykling som behöver förstärkas 

forskningsmässigt med såväl grundforskning som mer tillämpad forskning. Det gäller bland annat hur 

cykling i praktiken kan integreras i trafik- och bebyggelseplanering på sätt som kan leda till ökad 

cykling samt kunskap om effektiva åtgärder där hänsyn tas till skilda behov, förutsättningar och hinder 

bland olika grupper av befintliga och potentiella cyklister. Forskning som beskriver effektsamband för 

cykelinfrastrukturens utformning, konstruktion, drift och underhåll är nödvändig för att kunna göra 

samhällsekonomiska bedömningar av cykelåtgärder. Det behövs som beslutsunderlag för att kunna 

prioritera mellan olika typer av åtgärder och motivera cykelåtgärder gentemot beslutsfattare. Det gäller 

även informationsåtgärder och kampanjer. 

 För att kunna ta fram effektsamband behövs bättre uppföljning av cykeltrafiken, cykelolyckorna och 

även en mer detaljerad beskrivning av cykelvägnätet. Dessutom behöver trafikmodeller för cykel 

utvecklas och det behövs mer forskning kring cykeln och dess utrustning. Sammantaget finns stora 

behov av långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning, ökad samordning av 

cykelforskningen samt bättre spridning och tillämpning av forskningsresultat. För att uppfylla dessa 

behov och skapa bättre förutsättningar för mer forskning kring cykling, är det värdefullt att ett 

nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling nu startats upp vid VTI i 

Linköping. Cykelcentret bör uppfylla följande viktiga uppgifter: långsiktig kunskapsuppbyggnad; 

länka samman forskning och problemägare; samordning av forskning och utveckling; samla och sprida 

kunskap; utveckling av tekniska resurser, mått och mätmetoder. 
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Abstract 

Research and new knowledge are important parts in achieving the government’s goal more and safer 

cycling contributing to a sustainable society and a high quality of life throughout the country. VTI 

was therefore assigned to compile and analyse the needs in cycling research and analyse how cycling 

research in Sweden can be coordinated and strengthened. The results are presented in this report 

giving examples of issues related to cycling that need to be scientifically strengthened through basic as 

well as applied research. This includes, for instance, the practical integration of cycling in traffic- and 

urban planning and knowledge on effective measures where special needs, prerequisites and barriers in 

groups of existing and potential cyclists are considered. Research describing cause and effect 

relationships regarding the design, construction, operation and maintenance of cycling infrastructure is 

required in order to carry out socioeconomic evaluations of cycling measures. Decisions also need to 

be based on research in order to prioritise between various types of measures and motivate measures to 

decision-makers. This also applies to information and campaigns.  

To generate cause and effect relationships, cycling and cycling accidents need to be better followed 

up, and a more detailed description of the cycling road network is required. Moreover, traffic models 

for cycling need to be developed, and more research about the actual bicycle and its equipment is 

required. Overall, there is a great need for long-term knowledge building and competence provision, 

increased coordination of cycling research and a more efficient distribution and application of research 

findings. To fulfil these needs and create better prerequisites for more research on cycling, it is of great 

value that a national knowledge centre for cycling research and education has been established at VTI 

in Linköping, Sweden. At the cycling research centre, the following important tasks should be carried 

out: Long-term knowledge building, connecting research and problem owners, coordinating research 

and development, gathering and distributing knowledge, developing technical resources, 

measurements and measurement methods. 
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Förord 

Denna rapport redovisar regeringsuppdraget där VTI fått i uppgift att analysera och beskriva de 

främsta behoven inom cykelforskningen på kort och lång sikt samt att ta fram förslag till hur 

cykelforskningen kan samordnas och stärkas.  

Vi har sett det som vår huvudsakliga uppgift att beskriva förutsättningarna och behoven utifrån 

perspektivet att långsiktigt stärka cykelforskningen. I den här rapporten berör vi därför endast 

översiktligt kunskapsbehoven inom några av de forskningsområden som är relevanta i sammanhanget. 

Under många år har behoven av ett kunskapscentrum för cykling diskuterats och VTI har varit en av 

de drivande parterna i frågan. Det var därför naturligt för oss att ha det som utgångspunkt i det här 

arbetet och beskriva visionen om ett nationellt kunskapscentrum för cykling. Att ett sådant 

kunskapscentrum de facto skulle realiseras, visste vi inte när arbetet med det här regeringsuppdraget 

inleddes. Under hösten 2017 föreslogs emellertid i infrastrukturpropositionen att ett nationellt 

kunskapscentrum för cykel skulle inrättas med VTI som värd, något som sedan blev ett faktum i och 

med VTI:s regleringsbrev inför 2018. 

Anna Niska har varit projektledare och huvudsaklig författare till rapporten. Även många andra av 

VTI:s medarbetare har, utifrån sina respektive kunskapsområden, bidragit med synpunkter och texter 

till rapporten: Christer Ahlström, Jan Andersson, Åsa Aretun, Jenny Eriksson, Sonja Forward, Mats 

Gustafsson, Malin Henriksson, Jonas Ihlström, Anita Ihs, Jonas Jansson, Mikael Johannesson, Fredrik 

Johansson, Christina Karlsson, Katja Kircher, Ida Kristoffersson, Chengxi Liu, Johan Olstam, Roger 

Pyddoke, Ary P. Silvano, Andreas Tapani, Birgitta Thorslund och Mattias Viklund. Mats Berggren har 

bidragit med hanteringen av referenser. 

Vid genomförandet av uppdraget har vi även inhämtat kunskap och synpunkter från några andra 

myndigheter, forskningsutförare och övriga berörda aktörer, dels genom en workshop och dels genom 

personliga kontakter framförallt via e-post. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla kollegor vid VTI som bistått i arbetet med rapporten och till alla 

deltagare vid workshopen som bidragit med värdefulla synpunkter och idéer. Tack också till Klas Elm 

(Svensk Cykling), Krister Isaksson (Sweco), Mathias Gustafsson (Salinity), Lars Nord (NTF) och Sara 

Eriksson (Västra Götalandsregionen), som även kommit in med skriftliga synpunkter. 

Linköping, mars 2018 

 

Anna Niska 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Cykelcentrum för långsiktighet och excellens – Redovisning av regeringsuppdrag 

av Anna Niska (VTI) 

 

I januari 2017 presenterade regeringen en nationell strategi för ökad och säker cykling. Där poängteras 

att forskning och ny kunskap är en viktig del i att uppnå målet om en ökad och säker cykeltrafik som 

bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. VTI fick därför i uppdrag av 

regeringen att sammanställa och analysera de behov som finns inom cykelforskningen samt att se över 

hur cykelforskningen i Sverige kan samordnas och stärkas. Resultaten från uppdraget presenteras i 

denna rapport. 

Innehållet i rapporten baseras på en sammanställning av kunskap från litteratur, hemsidor, pågående 

projekt och tidigare genomförda interna strategiska arbeten vid VTI. Genom personliga kontakter och 

en workshop i samband med Transportforum i januari 2018, har synpunkter samlats in från övriga 

aktörer. Som underlag till arbetet har vi också beskrivit upplägget av några nationella kunskaps-

centrum inom transportområdet i Sverige. Vi har också hämtat inspiration från andra länder, 

framförallt i Europa, kring hur de har samordnat forskning och kunskapsspridning om cykling. 

I rapporten ger vi exempel på frågeställningar relaterade till cykling där det finns ett behov av 

forskning och utveckling som svarar mot de insatsområden som identifierats i den nationella strategin: 

”Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen”, ”Öka fokus på grupper av cyklister”, ”Främja en mer 

funktionell och användarvänlig infrastruktur”, ”Främja en säker cykeltrafik” samt ”Forskning och 

innovationer”. Vi menar att flera av de utpekade insatsområdena har en bristfällig kunskapsbas och 

därför behöver förstärkas forskningsmässigt med såväl grundforskning som mer tillämpad forskning. 

Bland annat saknas kunskap kring hur cykling i praktiken kan integreras i trafik- och bebyggelse-

planering på sätt som kan leda till ökad cykling. För att vara framtidsorienterad behöver planeringen ta 

höjd för nya typer av cyklar och cykeltjänster. Det saknas även kunskap om effektiva aktiviteter, 

insatser och åtgärder där hänsyn tas till skilda behov, förutsättningar och hinder bland olika grupper av 

befintliga och potentiella cyklister.  

Målsättningar om en ökad cykling behöver också följas upp på ett mer stringent och tillförlitligt sätt. 

Det innebär att en utökad insamling av cykelresedata behövs, vilket i sin tur kräver en utveckling och 

utvärdering av tekniker och utrustningar för sådan datainsamling. Därutöver behövs mått och 

mätmetoder för cykelattraktivitet, vilket kan användas för att beskriva effekten av en åtgärd och ge en 

indikation på potentialen för ökad cykeltrafik. Trafikmodeller för cykel gör det möjligt att kunna 

prognostisera en framtida efterfrågan och analysera effekter av exempelvis cykelinfrastrukturåtgärder. 

Här finns ett stort behov av utveckling. En bra cykelmodell behöver bra dataunderlag i form av 

cykelresedata och en detaljerad beskrivning av cykelvägnätet. Dessutom behöver fler ”mjuka” 

faktorer, t.ex. individers attityder, kultur och sociala normer, inkluderas i modellerna. Det behövs 

också kunskap kring hur information ska utformas för att locka till ökad cykling men också för att leda 

till ett mer säkert beteende i samband med cykling. 

När det gäller cyklisters säkerhet behövs en uppdatering och utvärdering av redan framtagna analyser 

vad gäller orsaker till att cykelolyckor inträffar. Det skulle också vara värdefullt med en ökad kunskap 

kring de olyckor och incidenter som inträffar utan att de finns rapporterade i Strada. Forskning kring 

hur kollisioner med motorfordon kan undvikas är av särskild betydelse för att minska antalet 

omkomna cyklister. Det behövs också en ökad förståelse för hur konflikter mellan cyklister och andra 

oskyddade trafikanter kan förebyggas, hur de hänger ihop med cykelflöden och cykelhastigheter samt 

infrastrukturens utformning. 
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Utvecklingspotentialen är stor när det gäller forskning om cykeln som fordon, exempelvis gällande 

självstabilisering och ABS-broms. Det behövs även mer forskning kring cykeldäck och friktion. 

Dessutom finns en mängd andra tänkbara tekniska lösningar som skulle kunna underlätta för cyklister 

och förbättra deras säkerhet, som behöver utvärderas och vidareutvecklas. Elcykeln ger ökade 

möjligheter till olika tekniska lösningar. För att kunna genomföra forskning och utvärdering av 

systemen behöver också standardiserade provningsmetoder och mått utvecklas och testas. En ökad 

användning av elcyklar behöver också studeras med avseende på effekten på trafiksäkerheten men 

också dess potential att öka cyklandet. Detsamma gäller även andra mer specifika typer av cyklar, 

exempelvis låd- och lastcyklar. 

Hur cykelinfrastrukturen utformas i detalj liksom konstruktionens och vägytans tillstånd har betydelse 

för möjligheten att öka cyklandet och göra det mer säkert att cykla. Effektsamband som tydligt 

beskriver hur cyklisterna och cykeltrafiken påverkas av utformning, drift och underhåll av cykel-

infrastrukturen saknas dock i stor utsträckning. Det gör det svårt för trafikplanerare att prioritera 

mellan olika åtgärder och att motivera sina val gentemot beslutsfattare. Ett extra fokus bör läggas på 

att studera cyklisters framkomlighet och komfort eftersom det är relativt eftersatta forskningsområden. 

För att kunna göra detta behövs en fortsatt utveckling av mått och mätmetoder som utgår ifrån 

cyklisternas förutsättningar och behov.  

Sammantaget kan vi se att det finns stora behov av långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetens-

försörjning, ökad samordning av cykelforskningen samt bättre spridning och tillämpning av 

forskningsresultat. För att uppfylla dessa behov och förbättra förutsättningarna för mer grundforskning 

och tillämpad forskning kring cykling, skulle det vara värdefullt med ett nationellt kunskapscentrum 

för forskning och utbildning om cykling. Att ett sådant skulle realiseras, visste vi inte när arbetet med 

det här regeringsuppdraget inleddes. Den 1 januari 2018, innan regeringsuppdraget slutredovisades, 

inrättades dock ett sådant kunskapscentrum vid VTI på uppdrag av regeringen. Det innebar att det 

som, i regeringsuppdraget, från början var tänkt som förslag till hur ett nationellt cykelcentrum skulle 

kunna utformas, i praktiken kommer att utgöra grunden för upprättandet av centret.  

Utifrån behovsidentifieringen och med hänsyn till erfarenheter från tidigare centrumbildningar inom 

transportsektorn och cykelplattformar i andra länder, är vår slutsats att cykelcentret bör uppfylla 

följande viktiga uppgifter: 

Långsiktig kunskapsuppbyggnad: Cykelcentret ska upprätta ett doktorandprogram med ett flertal 

doktorander knutna till olika universitet och högskolor inom skilda ämnesområden/discipliner, men 

med cykling som det gemensamma tillämpningsområdet. Ett urval av utbildningar och seminarier ska 

även vara öppna för yrkesverksamma inom området, för ett utbyte mellan teori och praktik. Centret 

ska också verka för att kunskapen kring cykling förmedlas på grundutbildningar på universitet och 

högskolor. 

Länka samman forskning och problemägare: Cykelcentret ska bedriva tillämpad forskning och 

utveckling som bidrar till att möta kommuners, regioners, Trafikverkets och andra aktörers utmaningar 

i att uppnå en ökad och säker cykling. För att underlätta kommunernas cykelfrämjande arbete ska 

cykelcentrets verksamhet bedrivas i nära samarbete med nätverket Svenska Cykelstäder. 

Samordning av forskning och utveckling: Cykelcentret ska även bidra till ökad samverkan mellan 

forskningsutförare. Genom att anordna seminarier, workshops och andra centrumaktiviteter kan 

projektidéer genereras och nya samarbeten skapas. 

Samla och sprida kunskap: Cykelcentret ska ha en funktion för omvärldsbevakning med uppgift att 

samla in och sammanställa resultat från aktuell forskning om cykling. Information om aktuella 

publikationer, pågående och avslutade forskningsprojekt sprids via en webbportal 

http://cykelcentrum.vti.se och ett nyhetsbrev som ges ut regelbundet. För att bidra till implementering 

av forskningsresultat, ska forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar kompletteras med mer 

populärvetenskapliga skrifter och kunskapssammanställningar. 

http://cykelcentrum.vti.se/
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Utveckling av tekniska resurser, mått och mätmetoder: Cykelcentret ska samla och utveckla 

tekniska resurser för att kunna utföra mätningar och utveckla de mått och metoder som krävs för att 

kunna bedriva tillämpad cykelforskning, bland annat för att ta fram effektsamband baserade på en 

vetenskaplig grund. 

Cykelcentret kommer tillsvidare ha sin administrativa hemvist vid VTI i Linköping. Målsättningen är 

emellertid att verksamhet kopplad till centret ska bedrivas över hela landet och med fler parter än VTI. 

För att kunna bedriva forskning och uppnå den långsiktiga kompetensuppbyggnad som centret strävar 

efter, krävs extern finansiering utöver de 5 miljoner kronor per år 2018–2021 som VTI tilldelats från 

regering för att styra och leda centret. Forskningsfinansiärerna bör få ett mer uttalat uppdrag att 

finansiera cykelrelaterad forskning eftersom befintliga och planerade utlysningar troligtvis inte 

kommer att kunna täcka behovet i tillräcklig omfattning. Det är angeläget att traditionella krav på 

medfinansiering inte hämmar utvecklingen av forskning och innovation på cykelområdet. Inom ramen 

för cykelcentret, behöver därför förslag till nya och mer ändamålsenliga modeller för medfinansiering 

tas fram. 
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Summary 

A Swedish national cycling research centre for endurance and excellence – a government 

assignment  

by Anna Niska (VTI) 

 

In January 2017, the Swedish government presented a national strategy for more and safer cycling. In 

the strategy it is pointed out that research and new knowledge are important parts for achieving the 

goal more and safer cycling contributing to a sustainable society and a high quality of life throughout 

the country. The government therefore assigned The Swedish National Road and Transport Research 

institute, VTI, to compile and analyse the needs in cycling research and investigate how to coordinate 

and strengthen cycling research in Sweden. The results are presented in this report. 

The content of the present report is based on a knowledge review of literature, websites, ongoing 

projects and previous internal strategic work at VTI. Other stakeholders’ perspectives have been 

collected through personal contacts, as well as a workshop in connection with the Transportforum 

conference in January 2018. The work presented is also based on descriptions of the set-up at other 

national knowledge centres in the transport field in Sweden. In addition, inspiration has been drawn 

from other countries, mainly European, regarding the coordination of research and dissemination of 

knowledge about cycling. 

In the report there are examples of cycling-related issues, where there is a need for research and 

development that correspond with the priority fields of action identified in the national strategies 

“Highlight the role of cycling infrastructure in urban planning”, “Greater focus on groups of cyclists”, 

“Promoting functional infrastructure”, “Promoting safe cycling”, and “Research and innovation”. It is 

our view that several priority fields of action are based on insufficient knowledge. They therefore need 

to be strengthened through basic as well as applied research. For example, knowledge is lacking on the 

practical integration of cycling in traffic- and urban planning to promote more cycling. Planning needs 

to be future-oriented and consider new types of bicycles and cycling services. Knowledge is also 

lacking on effective activities, actions and measures, where special needs, prerequisites and barriers 

among groups of existing and potential cyclists are considered. 

The goals for more cycling also need to be followed up in a more stringent and reliable manner. This 

entails that more data on cycling is needed, which in turn requires techniques and equipment to be 

developed and evaluated in order to enable such data collection. 

In addition, measurements and measurement methods for cycling attractiveness are needed. These can 

be used to describe the effect of a measure and indicate the potential for more cycling. Traffic models 

for cycling make it possible to predict future demands and analyse the effects of, for instance, cycling 

infrastructure measures. Here, there is a great need for development. A good cycling model needs a 

solid foundation of data, such as cycling travel data, and a detailed description of the bicycle road 

network. In addition, factors such as individuals’ attitudes, culture and social norms need to be 

included in the models. More knowledge on how information should be designed is also needed to 

attract individuals to cycle, as well as promote safer behaviours in connection with cycling. 

In terms of safety for cyclists, an update and evaluation of existing analyses of the causes for accidents 

is needed. Increased knowledge about accidents and incidents that are not reported to Strada would 

also be useful. Research on how to avoid collisions with motorised vehicles is particularly significant 

in order to reduce the number of cycling fatalities. There is also a need for a better understanding of 

how conflicts between cyclists and other unprotected road users can be prevented, their connection 

with cycling flows and speed, as well as the infrastructure design. 



VTI rapport 973  13 

There is great potential for developing research on the bicycle itself, for instance, self-stabilising 

bicycles and anti-lock brakes. More research on bicycle tyres and friction is also needed. Moreover, a 

range of other technical solutions that would facilitate cycling and improve safety for cyclists needs to 

be evaluated and further developed. Electric bicycles provide more possibilities for technical solutions. 

To carry out research and evaluate systems, standardised trial methods and measurements need to be 

developed and tested. The increasing use of electric bicycles also needs to be studied in terms of their 

impact on traffic safety, as well as their potential to increase cycling. This also applies to more specific 

types of bicycles, such as cargo and carrier bicycles. 

The detailed design of cycling infrastructure, as well as the construction and condition of the road 

surface are significant factors for increasing cycling and improving safety. However, there is a great 

lack of cause and effect relationships that clearly describe the effect of cycling infrastructure design, 

operation and maintenance on cyclists and cycling. This makes it difficult for traffic planners to 

prioritise between various measures and motivate their choices to decision-makers. Studies on 

accessibility and cyclist comfort should be given special attention as these are relatively neglected 

research areas. To enable such studies, continued development of measurements and measurement 

methods based on cyclists’ prerequisites and needs is needed. 

Overall, there is a great need for long-term knowledge building and competence provision, increased 

coordination of cycling research, and a more efficient distribution and application of research findings. 

To fulfil these needs and improve the prerequisites for enhanced basic and applied research on cycling, 

a national knowledge centre for cycling research and education would be valuable. The fact that such a 

centre was to be realised was not known to the authors of the present report when the government 

assignment was initiated. On January 1st 2018, before the government assignment was finalised, a 

knowledge centre was established at VTI on the government’s instruction. This entails that what was 

originally considered a proposal for a design of a national cycling research centre became the 

foundation for its establishment. 

Based on an identification of needs and taking into account experiences from earlier centre creations in 

the transport sector and cycling platforms in other countries, it was concluded that the cycling research 

centre should fulfil the following important tasks: 

Long-term knowledge building: Within the cycling research centre, a doctoral programme will be 

established. There will be a number of doctoral students in various fields/disciplines based at various 

universities, but having cycling as their mutual field of application. To enable an exchange between 

theory and practice, there will be a selection of courses and seminars for those already working in the 

field. The centre should also work towards knowledge about cycling being mediated in basic courses 

at universities. 

Connect research and problem owners: At the cycling research centre applied research and 

development will be performed to meet the challenges faced by municipalities, county councils, the 

Swedish Transport Administration (Trafikverket), and other stakeholders, in order to achieve more and 

safer cycling. To support cycling measures done by municipalities, the cycling research centre should 

have a close collaboration with the network Swedish Cycling Cities (Svenska Cykelstäder). 

Coordinate research and development: The cycling research centre will also contribute to increased 

cooperation between researchers. By organising seminars, workshops and other activities, ideas for 

projects can be generated and new collaborations created. 

Gather and distribute knowledge: The cycling research centre will carry out external monitoring, 

thereby collecting and compiling current research findings about cycling. Information about current 

publications, ongoing and finalised research projects will be distributed through the web portal 

http://cykelcentrum.vti.se and a regular newsletter. In order to contribute to the implementation of 

research findings, research reports and scientific articles will be supplemented with popular scientific 

texts and knowledge reviews. 

http://cykelcentrum.vti.se/
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Develop technical resources, measurements and measurement methods: At the cycling research 

centre, technical resources to perform measurements and develop the measures and methods required 

to carry out applied research on cycling will be collected and developed. Amongst other things, this 

will be done to generate scientific cause and effect relationships.  

For the time being, the cycling research centre will be based at VTI in Linköping, Sweden. However, 

the goal is that work connected to the centre will be carried out throughout the country and with more 

partners than VTI. To perform the research and achieve the long-term knowledge building aimed for, 

external funding is required on top of the 5 000 000 SEK allotted annually to VTI 2018–2021 by the 

government to manage and direct the centre. Research funding bodies should be commissioned to 

specifically fund cycling-related research, as existing and upcoming calls for proposals probably will 

not meet the needs. It is important that traditional demands for co-financing do not inhibit the 

development of cycling research and innovation. Thus, suggestions for new and more suitable models 

for co-financing within the scope of the cycling research centre are required. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande. Ett ökat cyklande har betydelse både för det 

övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet samt för funktionsmålet 

om tillgänglighet och hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa. Under 2016 fattade regeringen 

beslut om inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen. Oskyddade trafikanter i vägtrafiken, 

däribland cyklister, är ett prioriterat område. För att cykling ska bli mer attraktivt som val av 

transportmedel behöver det även vara säkert att cykla. 

I januari 2017 presenterade regeringen en nationell strategi för ökad och säker cykling 

(Näringsdepartementet, 2017). Där poängterades bland annat att en viktig del i arbetet med en ökad 

och säker cykling är forskning och ny kunskap. Forskning om cykling bedrivs av flera olika aktörer 

både inom ramen för bredare transportforskning och en rad mer specifika cykelinitiativ kopplade till 

exempelvis drift och underhåll, samt säkerhet och hälsa. Det finns dock behov av mer samordnad och 

långsiktig forskning inom cykel. Dessutom behövs fortsatt mer grundforskning inom en rad frågor 

med koppling till mer specifika cykelfrågor.  

Mot bakgrund av detta, har regeringen gett VTI i uppdrag att sammanställa och analysera de behov 

som finns inom cykelforskningen både på kort och lång sikt, samt att se över hur cykelforskningen kan 

samordnas och stärkas på ett bättre sätt. VTI ska vid genomförandet av uppdraget inhämta kunskap 

och synpunkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2018. 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera de främsta behoven inom cykelforskningen på 

såväl kort som lång sikt samt att ta fram förslag till hur cykelforskningen i Sverige kan samordnas och 

stärkas.  
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2. Genomförande 

Arbetet i rapporten baseras på sammanställning av kunskap från litteratur, hemsidor och pågående 

projekt. Samtliga VTI:s forskningsenheter har givits möjlighet att beskriva behoven inom 

cykelforskningen utifrån sina respektive kunskapsområden.  

Arbetet har också tagit inspiration från tidigare genomförda interna strategiska arbeten vid VTI som 

exempelvis TEMA Cykel som genomfördes mellan åren 2007–2011 och Tvärområde cykel 2016. 

Båda dessa arbeten hade som mål att öka det tvärvetenskapliga samarbetet internt på institutet, att 

identifiera samarbetspartners och beskriva potentiella forskningsområden med koppling till cykling. 

Som underlag till arbetet har vi också beskrivit upplägget av några andra nationella kunskapscentrum 

inom transportområdet i Sverige. Vi har också hämtat inspiration från andra länder, framförallt i 

Europa, kring hur de har samordnat forskning och kunskapsspridning om cykling. 

Genom personliga kontakter har synpunkter samlats in från övriga aktörer. I samband med 

Transportforum i januari 2018 hölls även en workshop, öppen för alla konferensdeltagare som då gavs 

möjlighet att diskutera behov, önskemål och idéer om hur cykelforskningen i Sverige kan samordnas 

och stärkas och hur ett cykelcentrum kan bidra till det. Förutom att workshopen annonserades i 

programmet till Transportforum, skickades en separat inbjudan ut till tänkbara intressenter via e-post. 

Omkring 70 personer deltog vid workshopen och de representerade såväl myndigheter (Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Trafikanalys, Boverket, SKL, VTI och Statens Vegvesen) som regioner (Region 

Skåne och Region Gävleborg), kommuner (Svenska Cykelstäder, Malmö, Lund, Kalmar, Göteborg, 

Linköping, Eskilstuna, Västerås, Karlstad, Stockholm, Upplands Väsby och Umeå), energikontor, 

akademi (Mälardalens högskola, Luleå Tekniska Universitet, LTH och RISE), företag (Cyklos, IF 

skadeförsäkring, Mowic AB, Salinity AB, TMI, Viscando Traffic Systems och Östgötatrafiken AB), 

konsulter (COWI, Koucky & Partner, Trafkon, Trivector och ÅF consult) och ideella organisationer 

(Cykelfrämjandet, Gröna bilister och NTF). Synpunkter och idéer som lyftes under workshopen har 

vävts ihop med övrig kunskapsinhämtning och presenteras i huvudsak i kapitlen 4 och 6 i rapporten.   
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3. Behov av forskning och utveckling 

I det här kapitlet ges exempel på frågeställningar relaterade till cykling där det finns ett behov av 

forskning och utveckling (FoU). Identifieringen av FoU-behoven, som beskrivs nedan, kopplar till 

regeringens mål om En ökad och säker cykeltrafik som bidrar till ett hållbart samhälle med hög 

livskvalitet i hela landet, och svarar mot identifierade insatsområden i den nationella cykelstrategin 

(Näringsdepartementet, 2017):  

1. Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen 

2. Öka fokus på grupper av cyklister 

3. Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur 

4. Främja en säker cykeltrafik 

5. Forskning och innovationer 

Insatsområdet forskning och innovationer beskrivs i mycket begränsad omfattning i den nationella 

cykelstrategin. Vi menar att flera av de utpekade insatsområdena har en bristfällig kunskapsbas och 

därför behöver förstärkas forskningsmässigt. 

De FoU-områden som anges som angelägna nedan, medför att forskning om cykling integreras i redan 

etablerade forskningsfält (empirisk kunskap, teorier, metoder mm), vilket bedöms leda till en snabb 

kunskapsproduktion och hög kvalitet. Inom dessa fält är empiriska studier som omfattar cykling dock 

förhållandevis få, och mot den bakgrunden finns ett behov av större projekt samt långsiktig 

kompetensuppbyggnad genom doktorander/avhandlingsarbeten. Vi återkommer till detta i avsnitt 4.2 

Utbildning och kompetensförsörjning. Ökad och säker cykling inrymmer stor komplexitet, och 

områdena ska därför inte ses som ömsesidigt uteslutande; det kommer att behövas projekt och insatser 

som skär på tvärs genom områden. Sammanställningen nedan gör inte heller anspråk på att vara 

fullständig, utan även andra forskningsområden och -frågor kan vara relevanta i sammanhanget.  

3.1. Ökad cykling 

3.1.1. Trafik- och bebyggelseplanering för ökad cykling 

Detta område är kopplat till insatsområde 1 i den nationella cykelstrategin, Lyft cykeltrafikens roll i 

samhällsplaneringen. 

Ur ett historiskt perspektiv är minskad cykling i samhället sammanbunden med en trafik- och 

bebyggelseplanering med bas i motoriserade transporter, framförallt bilen. För att cykling ska öka 

krävs en omvandling av trafik- och bebyggelsemönster så att de understödjer cykelresande. Det rör sig 

om en omvandling till funktionsblandade miljöer med kortare avstånd mellan målpunkter och/eller att 

cykling planeras för att kombineras med andra trafikslag som kollektivtrafik. Denna omvandling 

stämmer väl överens med pågående trender och diskussioner kring hållbar stadsutveckling och 

regionförstoring, kopplat till förtätning, ytproblem, trängsel m.m.  

3.1.1.1. Kunskapsläget 

Inom ramen för ett större forskningsprogram om cykelplanering (CyCity1) finansierat av Vinnova, 

genomfördes en rad intervjuer med tjänstemän som hade lång erfarenhet av frågor som handlar om 

planering för cykel (Faskunger, Forward & Envall, Manuskript). Vissa av dem hade även en 

beslutsfattande roll, vilket innebar att de hade möjlighet att påverka finansiering och implementering. 

Resultaten, som avsåg läget i Sverige under 2010, visade att det till skillnad från tidigare år inte var 

                                                      

1 http://www.cycity.se/ 

http://www.cycity.se/
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någon som öppet motarbetade cykelarbetet, utan det som fattades var att gå från ord till handling. För 

att åstadkomma detta krävs, enligt de intervjuade, förändrade värderingar men också politiska beslut 

vilket då innebär att cykelplaneringen får högre status men också ökade resurser. De intervjuade 

poängterade också att det finns ett behov av att utveckla ett mer professionellt förhållningssätt med 

struktur, rutiner och organisation. Detta för att undvika något som de beskrev som ”stuprörstänkandet” 

och ”sidovagnsspåret” vilket enligt en av de intervjuade innebär att ”cykling i bästa fall kommer i 

andra hand”. 

En konsekvens av detta synsätt är att man söker ”enkla lösningar” och i stället för att bygga 

cykelinfrastruktur där den behövs fokuserar på en plats som enskilda personer har framfört åsikter om. 

Man genomför med andra ord en åtgärd som för stunden kanske blidkar allmänheten, istället för att ha 

en övergripande strategi med prioriteringar av effektiva och samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder. 

Dessa resultat är helt i linje med annan forskning inom området, både svensk och internationell 

(Spolander, 2006; Ahlström, 2004). Sammanfattningsvis identifierade studien av Faskunger, Forward 

& Envall (manuskript) åtta huvudteman: 

Bilens och bilvägarnas särställning: bilvägarna är strukturerande inom trafikplaneringen, vilket 

påverkar resurstilldelningen och förutsättningarna för cykelplanering. 

Cyklingen har inte tagit plats: cyklingen har inte fått det utrymme (medialt, politiskt, i 

stadsplaneringen) som krävs för att cykelfrågan ska få genomslag. 

Cykelplaneringen lågt prioriterad: trots att det finns gott om mål om ökad cykling inom flera 

policyområden så har cykling inte tagits på allvar i transportsystemet. 

Okunskap om brister och behov: det saknas kunskap om behovet av utbyggnad, drift och underhåll 

och vilka åtgärder som är effektiva.  

Svag (politisk) styrning: trots att det finns många mål om ökad cykling finns det fortfarande för få 

konkreta åtgärder, för lite öronmärkning av pengar men också en dålig koppling mellan nationella mål 

och regional och kommunal handling.  

Underfinansierad: enligt några av de intervjuade är den nuvarande resurstilldelningen helt fel. Man 

pekar på att resurserna skall stå i relation till andelen som cyklar. I detta fall skulle då cyklingen få 

minst 10 procent av resurserna.  

Bristande implementering: enligt de intervjuade lider cykelfrågan av en svag implementering och att 

många cykelplaner har blivit hyllvärmare. Man upplever att detta beror på att politikerna inte ”vågar” 

vända trenden i trafiksystemet (dvs. bilens och bilvägarnas särställning). 

Undermålig cykelinfrastruktur: cykelinfrastrukturen har stora brister och de flesta cykelbanor i 

större städer är inte dimensionerade för dagens cykelhastigheter och cykelmängder. 

3.1.1.2. FoU-behov 

Idag saknas kunskap kring hur cykling i praktiken kan integreras i trafik- och bebyggelseplanering på 

sätt som kan leda till ökad cykling, och på olika skalnivåer: i regional planering, i översiktsplanering 

och i detaljplanering. För att vara framtidsorienterad behöver planeringen det närmsta decenniet ta 

höjd för en ökad spridning av nya typer av cyklar och cykling, som elcyklar och lådcyklar, samt för 

nya affärsmodeller (cykling som tjänst, eller kombinerad mobilitet som tjänst där cykling ingår). Detta 

FoU-område är tvärvetenskapligt till sin karaktär och innefattar forskning om governance, 

organisatoriska och institutionella förhållanden, sociologisk och beteendevetenskaplig forskning om 

kopplingen mellan trafik, bebyggelsemönster och färdmedelsval, samt forskning om väginfrastruktur, 

parkering, laddinfrastruktur för ökad tillgänglighet och framkomlighet med cykel. Bland annat 

behöver studier om planerares kompetens, normskapande och förutsättningar att prioritera cykel ingå, 

samt hur de kan utvecklas (capacity building). Piloter, tester och demonstrationer som studeras ur 

mång- och tvärvetenskapliga perspektiv utgör ett viktigt inslag i den forskning som behöver bedrivas. 
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I demonstrationsprojekt för nya cykelinnovationer behöver ett resenärs- och planeringsperspektiv 

integreras med ett innovationsperspektiv. 

Detta forskningsområde behöver ha en stark internationell anknytning till länder och forskningsmiljöer 

(även nationella) där en integrerad planering för ökad cykling har kommit långt och/eller där 

innovativa lösningar och nytänkande inom detta område har prövats med goda resultat. Forskningen 

behöver också vara transdisciplinär, ske i tätt samarbete med planerare och andra intressenter, för att 

snabba på implementeringen av forskningsresultat. Vi återkommer till detta i kapitel 4 Behov av 

samordning och långsiktig kompetensuppbyggnad och i avsnitt 6.1.2 Länka samman forskning och 

problemägare. Inom detta område bör man även undersöka hur synen på cykelplanering ser ut idag 

jämfört med i studien som genomfördes av Faskunger m.fl. inom CyCity 2010. Exempel på frågor 

som behöver besvaras är: 

• Vilka svårigheter och hinder finns för en stad som vill gå från där den är idag till att bli en 

betydligt mer cykelvänlig stad? 

• Hur kan man underlätta för en stad som vill gå i riktning mot att bli mer cykelvänlig? 

• Vilka verktyg, tjänster och produkter behövs för planering av cykelinfrastruktur? 

• Hur kan man på bästa sätt kommunicera problembilden till planerare och allmänhet? 

I sammanhanget borde man kunna lära av tidigare erfarenheter av stora omställningar i 

transportsystemet, t.ex. då biltrafiken bereddes plats under efterkrigstiden. Det kan ge viktiga inspel 

till hur vi ska uppnå mål om framtida stora omställningar, där vi kraftigt vill öka de mer aktiva 

transportsätten cykel, gång och kollektivtrafik. 

3.1.2. Ökad cykling bland olika grupper 

Detta område är kopplat till insatsområde 2 i den nationella cykelstrategin, Öka fokus på grupper av 

cyklister.  

Cyklandet behöver generellt öka i befolkningen för att kunna bidra till en rad samhällsmål: klimat, 

energi och miljö, folkhälsa, attraktiva städer och livsmiljöer. Det finns dock olika behov, 

förutsättningar, hinder och möjligheter för ökad cykling bland olika grupper utifrån t.ex. ålder, kön, 

etnicitet, geografi, socioekonomisk bakgrund och funktionshinder. För barn och unga, samt andra som 

av ekonomiska eller andra skäl har begränsad tillgång till bil eller andra motoriserade transporter, kan 

ökad cykling vara viktigt för att uppnå samhällsmål om rörelsefrihet och god tillgänglighet för alla 

medborgare, och i förlängningen mål om ett socialt hållbart samhälle. För en del medborgare handlar 

det om minskat bilåkande till förmån för cykling (eller kombination av cykling och kollektivtrafik) där 

hinder och möjligheter till förändrat färdmedelsval kan hänga samman med livsfas, 

hushållsförhållanden, men också vanor, sociala normer, attityder och beteenden.  

3.1.2.1. Kunskapsläget – Individuella faktorer som påverkar viljan att cykla 

För att öka användningen av mer miljövänliga transportmedel, har ett antal åtgärder beskrivits av den 

Europeiska kommissionen (European Commission, 2011). En av dem fokuserar på resenärerna och 

hur man kan påverka dem med hjälp av utbildning och information. I arbetet med att utveckla 

effektiva åtgärder för att ändra resenärers val av transportmedel krävs en ökad förståelse av vilka 

faktorer som påverkar valet. Detta innefattar deras attityder men även vilka barriärer de upplever. Det 

handlar alltså om en kombination av individuella faktorer som påverkar viljan att cykla och mer 

strukturella faktorer som påverkar förutsättningarna. Forskning kring individuella faktorer kopplat till 

färdmedelsval, har inte alltid omfattat olika grupper av befintliga och potentiella cyklister och kan 

därför ge en förenklad bild av verkligheten. 

Exempelvis har studier visat att positiva attityder är kombinerade med ett högt antal cyklande och 

negativa med ett lågt antal (Hansen, 1995). Fördelar med att cykla sägs vara att det är bekvämt 

(Eriksson & Forward, 2009; Finch och Morgan, 1985; Taylor, 1996), billigt (Pooley & Turnbull, 
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2000; Ryley, 2006; Stinson & Bhat, 2004), snabbt (Ryley, 2006), roligt (Finch och Morgan, 1985), 

hälsosamt (Stinson & Bhat, 2004), men också miljövänligt (Eriksson & Forward, 2009). Den 

sistnämnda studien visade att de faktorer som i högst grad påverkade cyklingen var upplevd kontroll, 

deskriptiv norm och attityd. Det innebär att de som valt att cykla ansåg att det var lätt att göra det, såg 

positiva snarare än negativa konsekvenser av sitt val och hade närstående som också cyklade. I en 

senare studie undersöktes även vad som gjorde det lättare och mera möjligt att cykla (Forward, 2014). 

I denna analys ingick en rad olika föreställningar, normer och mer specifika faktorer som kunde göra 

det lättare eller svårare att cykla. Resultaten visade att föreställningar som hade störst vikt var att resan 

var bekväm, att det gick att hinna med vardagliga aktiviteter och att man kunde ta sig från A till B utan 

för stora omvägar. Det var också viktigt att ha gott om tid och att sträckan att cykla var rimlig. Det 

handlar alltså mycket om att cykelresan ska vara både bekväm och snabb. 

En rad olika barriärer mot att cykla har också identifierats. Ofta förekommande hinder är: dåligt väder 

(kallt och/eller regnigt), för långa avstånd, tidsbrist, dålig cykelinfrastruktur, obekvämt, bristande 

trafiksäkerhet, rädsla för att cykeln ska stjälas, avsaknad av faciliteter på arbetet (t.ex. möjligheter att 

duscha/byta om), behov att ta med packning och att ha andra ärenden på vägen (Forward, 2014; 

Pooley & Turnbull, 2000; Rose & Marfurt, 2007; Ryley, 2006; Stinson & Bhat, 2004). Föga 

förvånande anger bilisterna fler barriärer än cyklisterna (Forward, 2014). Med avseende på vilka 

barriärer som upplevs vara viktigast visar emellertid studierna på olika resultat. Exempelvis finns det 

studier där dåligt väder uppgavs vara den viktigaste barriären (se t.ex. Stinson & Bhat, 2004) medan 

väderförhållanden uppgavs vara en mindre viktig orsak till att inte cykla i andra studier (se t.ex. Ryley, 

2006). I den svenska studien (Forward, 2014) handlade det mycket om att resan upplevdes som 

obekväm och att den tog för lång tid. Däremot oroade man sig inte speciellt mycket för att råka ut för 

en olycka. Det är rimligt att tänka sig att barriärerna mot att cykla i hög grad är relaterade till den 

specifika kontexten, vilket också kan förklara varför inte alla barriärer har identifierats i olika studier.   

3.1.2.2. FoU-behov 

Idag saknas kunskap om effektiva aktiviteter, insatser och åtgärder för ökad cykling där hänsyn tas till 

skilda behov, förutsättningar och hinder bland olika grupper av befintliga och potentiella cyklister. 

Forskning inom detta område behöver vara mång- och tvärvetenskaplig med tyngdpunkt på sociologi, 

ekonomi och närliggande ämnen, samt psykologi/beteendevetenskap. Genusvetenskapliga och 

intersektionella perspektiv kommer att vara viktiga för att på ett fördjupat sätt kunna svara på frågor 

om mångfald och differentiering. Forskningen behöver vara förankrad i ett vidare internationellt 

etablerat forskningsfält kring vardagligt resande, resmönster och färdmedelsval. Denna forskning 

behöver också undersöka de sociala sammanhang som understödjer ökad cykling och exempelvis 

betydelsen av civilsamhället, sociala rörelser och sociala innovationer som cykelkök och 

cykelföreningar.  

Bland barn och unga har cykling minskat mycket de senaste decennierna (Trafikanalys, 2015). VTI 

har nyligen genomfört ett regeringsuppdrag och identifierat ett antal förklaringar till denna minskning 

och föreslagit åtgärder (Niska m.fl., 2017). Ur såväl hälso- som tillgänglighetssynpunkt är det 

emellertid angeläget att mer på djupet utforska orsaker till det minskade cyklandet bland barn och 

unga, och hur det varierar mellan olika grupper av barn och unga t.ex. beroende på socioekonomisk 

bakgrund. Forskningen behöver också identifiera och följa upp åtgärder och insatser, anpassade till 

olika gruppers förutsättningar och behov.  

För att öka förståelsen för hur olika faktorer hänger samman bör forskningen utgå ifrån en väletablerad 

teori. Detta förfaringssätt möjliggör framtagandet av produkter och andra lösningar som kan 

tillfredsställa olika målgrupper. Det möjliggör även en ökad kunskap om vad som faktiskt predicerar 

val av transporter. För att uppnå förändringar i valet av färdmedel måste fysiska åtgärder (se avsnitt 

3.3) kombineras med bra marknadskommunikation som i sin tur baseras på en gedigen vetenskaplig 

grund. En viktig aspekt i detta arbete är att kampanjmakare omsorgsfullt definierar vilken målgruppen 
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är (Delhomme m.fl., 2009; Eriksson & Forward, 2009). En viktig roll för forskningsområdet är också 

att identifiera lovande exempel på åtgärder, insatser, nya sätt att arbeta för ökad cykling samt att testa 

och följa upp dessa i en svensk kontext. Forskningen behöver också vara transdisciplinär, ske i tätt 

samarbete med resenärer, praktiker och andra intressenter, för att snabba på implementeringen av 

forskningsresultat. Vi återkommer till detta i kapitel 4 Behov av samordning och långsiktig 

kompetensuppbyggnad och avsnitt 6.1.2 Länka samman forskning och problemägare. 

Detta forskningsområde behöver också integrering av och ökat samarbete med forskning och forskare 

inom socialmedicin och folkhälsovetenskap. Inom dessa fält har man länge arbetat med cykling under 

temat ”aktiv transport” (t.ex. Schantz & Stigell, 2009). Bland annat har man studerat hur design av 

utemiljöer kan främja fysisk aktivitet, utvecklat metoder och instrument för att öka kunskapen om hur 

användningen av aktiva transportslag kan öka och hur cyklister och fotgängare upplever olika miljöer. 

Detta är ett exempel på ett delområde som är relevant för forskning både kring betydelsen av trafik- 

och bebyggelseplanering för ökad cykling och cykling bland olika grupper. 

3.1.3. Statistik och data för uppföljning av ökad cykling 

Målsättningar om ökad cykling behöver också följas upp på ett stringent och tillförlitligt sätt. För att 

kunna följa cyklandets utveckling över tid kan resvaneundersökningar och cykelflödesmätningar 

(cykeltrafikräkningar) användas. De olika metoderna ger olika perspektiv på cyklandet och utgör ett 

bra komplement till varandra (Trafikverket, 2012; Niska, m.fl. 2012). Resvaneundersökningar utgår 

från ett urval av individers resor (exempelvis kommuninvånare i en viss åldersgrupp), medan 

(cykel)trafikräkningar sker i ett urval av mätpunkter (exempelvis i tätortens cykelvägnät) och räknar 

samtliga cyklister som passerar dessa. För att fånga andelen av det totala resandet som görs med cykel, 

krävs en resvaneundersökning. Cykeltrafikräkningar däremot, kan användas för att se trender i 

cyklandet på längre sikt och för planering och uppföljning av specifika åtgärder på enskilda cykelstråk. 

Resvaneundersökningar och cykeltrafikräkningar kan även ligga till grund för att beräkna olycks- och 

skaderisker.  

3.1.3.1. Kunskapsläget 

Under åren 2009–2012 genomförde VTI i samarbete med Trivector och Vectura ett forskningsprojekt, 

finansierat av Trafikverket, med syfte att föreslå mått och mätmetoder för uppföljning av cykeltrafik. 

Huvudfokus i projektet var på uppföljning av andelarna av det totala persontransportarbetet och det 

totala antalet resor som gjordes med cykel, eftersom det var så målsättningar om ökad cykling ofta 

formulerats (Niska m.fl., 2010). Utifrån projektets första etapp föreslogs en metod som, genom 

analyser av resultaten från några kommunala resvaneundersökningar och cykelflödesmätningar, 

utvärderades i projektets andra etapp (Niska m.fl., 2012). Slutligen föreslogs en enhetlig metod för 

lokal uppföljning av cyklandet i svenska kommuner, för att kunna se trender över tid och för 

jämförelser mellan orter och med den nationella nivån (Trafikverket, 2012). Trots att ett stort antal 

kommuner deltog i projektet och också fick slutresultatet redovisat för sig, har den föreslagna 

uppföljningsmetoden inte haft någon större genomslagskraft. Cykeltrafikräkningar görs dock i något 

större omfattning i kommunerna idag och allt oftare med helårsmätningar, men vanligtvis endast på 

några utvalda huvudcykelstråk. 

Kunskapen om huruvida cyklingen ökar eller minskar är fortfarande bristfällig på lokal och regional 

nivå och så länge mätningar görs på olika sätt är det svårt att följa upp och dra generella slutsatser om 

cykeltrafikens utveckling. Myndigheten Trafikanalys fick därför ett regeringsuppdrag vars resultat 

nyligen publicerades (Trafikanalys, 2018). Uppdragets syfte var att återigen föreslå en enhetlig 

mätmetod för lokala och regionala resvaneundersökningar och cykelflödesmätningar. Med den tidigare 

föreslagna mätmetoden (Niska, m.fl., 2012; Trafikverket, 2012) anser Trafikanalys att framförallt 

barns cyklande missas (på grund av deras cykling på lokala cykelvägnät där cykeltrafikräkningar inte 

görs), men även kvinnors cyklande eftersom de cyklar kortare sträckor än män. Trafikanalys förslag på 
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genomförande innefattar både hur man ska mäta cykelflöden och utföra resvaneundersökningar så att 

cyklandet fångas på bästa sätt.  

Resvaneundersökningar (egentligen alla typer av enkäter och telefonundersökningar) har problem med 

representativitet, dvs. ett växande bortfall i och med sjunkande svarsfrekvenser. Det gäller även för 

den nuvarande nationella resvaneundersökningen som i nuläget är pausad tills det finns bättre metoder 

för datainsamling. Trafikanalys driver ett utvecklingsarbete gällande resvaneundersökningar, dels i 

egen regi och dels inom projektet Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar. I det 

sistnämnda testas bland annat olika datainsamlings- och rekryteringssätt för att studera hur de presterar 

och om de är kostnadseffektiva (Eriksson, m.fl., [före tryckning]). De olika insamlingssätt som 

jämförs är webbenkät respektive mobilapp och för rekryteringssätt görs jämförelser mellan 

traditionellt slumpmässigt urval, webbpanel och crowdsourcing. Det pågår även en annan studie inom 

projektet som handlar om huruvida aggregerade och anonymiserade mobilnätsdata kan användas för 

att beskriva resmönster. 

3.1.3.2. FoU-behov 

I Trafikanalys föreslagna metod för cykelflödesmätningar föreslås specifikt att man ska använda 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) samt ett väl definierat cykelvägnät som inkluderar alla cykelbara gator 

och vägar. För detta krävs ett stort antal mätpunkter som slumpas ut och Trafikanalys anser att man 

behöver genomföra mätningar under hela året. Metoden som föreslås är en teoretisk ansats som inte är 

testad i verkligheten. Något som redan nu anses problematiskt är att de tillfälliga mätningarna som ska 

göras året om bedöms bli betydligt mer resurskrävande än vad som anges i rapporten. Den föreslagna 

metoden behöver testas praktiskt och därefter justeras. 

I dagsläget har ingen myndighet eller annan aktör pekats ut som ansvarig för att samordna fortsatt 

utveckling och implementering av metoder för uppföljning av cykeltrafiken. Trafikanalys (2018) 

föreslår i sitt regeringsuppdrag att det blivande kunskapscentret för cykling bör få ett sådant utpekat 

ansvar. De föreslår vidare att man bör undersöka möjligheten till en öppen databas med 

cykelmätningar. 

För att kunna jämföra cykeltrafikräkningar - genomförda under olika tidpunkter och förhållanden -  

behövs mer studier av cyklandets variation över året och hur olika väglag och väderfaktorer påverkar 

viljan att cykla. Utöver detta behöver de olika tekniker och utrustningar som används för att räkna 

cykeltrafiken utvärderas och valideras med avseende på hur bra de detekterar flöden och hastigheter. 

Trafikanalys (2018) föreslår en frivillig märkning av utrustning och intyg för mätkonsulter att de 

genomgått en utbildning gällande en viss metod för cykelmätning. Även när det gäller metoder för 

insamling av resvanedata kommer det att krävas fortsatta studier. Exempelvis behöver man ta hänsyn 

till den praktiska genomförbarheten och vidare studera hur traditionella metoder skulle kunna 

kombineras med nyttjandet av mobilappar och annan ny teknik.  

Med tanke på svårigheten att mäta cykeltrafik i en omfattning och med en noggrannhet som ger 

statistiskt säkerställda resultat vad gäller förändrad cykling, behöver sådan utvärdering kompletteras 

med mått och mätmetoder för cykelattraktivitet. Attraktivitetsmått som framkomlighet mätt i restid 

eller cykelflow, upplevd säkerhet, komfort osv. kan användas för att beskriva effekten av en åtgärd 

och ge en indikation på potentialen för ökad cykeltrafik, även om det inte direkt går att se någon effekt 

på cykelflöden eller på cykelandelen av det totala resandet. Vi återkommer till detta i avsnitt 3.3 En 

funktionell och användarvänlig infrastruktur. Att kunna mäta och värdera denna typ av faktorer är en 

nödvändig förutsättning för att också kunna göra samhällsekonomiska bedömningar av cykelåtgärder 

(se avsnitt 3.4). 
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3.1.4. Modellering av cykeltrafik 

För ökad kunskap om cyklandets utveckling, kan cykelflödesmätningar och resvaneundersökningar 

(RVU) kompletteras med trafikmodeller för cykel. Dessa gör det möjligt att kunna prognostisera en 

framtida efterfrågan och analysera effekter av exempelvis cykelinfrastrukturåtgärder på rutt-, 

färdmedels- och destinationsval. Med hjälp av mikroskopiska trafikmodeller kan exempelvis kapacitet 

och framkomlighet på länk och i korsning simuleras. 

3.1.4.1. Kunskapsläget 

En färdmedelsvalsmodell där cykel är ett av de valbara färdmedlen är standard i makroskopiska 

trafikmodeller som inkluderar efterfrågemodellering. Det gäller exempelvis Sampers, den officiella 

planeringsmodellen för persontransporter i Sverige (Beser & Algers, 2002) och liknande 

planeringsmodeller internationellt. Det har även gjorts några studier som handlar om ruttval för cykel 

(Halldórsdóttir, 2015; Broach, Dill & Gliebe 2012), men inte så mycket om destinationsval för cykel. 

Sampers har inte heller tillämpats för planering av cykeltrafik. Däremot finns ett fåtal andra försök i 

Sverige att bygga förenklade trafikmodeller för cykel. Pyddoke, Norheim & Betanzo (2017) har 

utvecklat en aggregerad modell för Uppsala som kan analysera policys som är relevanta för cykel, men 

modellen kan inte analysera förändringar i cykelinfrastruktur. Berglund och Engelson (2014) och Fält 

(2016) har genomfört utläggning av fix cykelefterfrågan på ett cykelnätverk för Stockholm respektive 

Göteborg. Detta innebär att man kan räkna ut cykelflöden på alla länkar i nätverket för nuläget, men 

nätverket är inte kopplat till en modell för beräkning av hur cykelefterfrågan påverkas av en förändring 

i cykelinfrastrukturen. Liu m.fl. (2017) har utvecklat en makromodell för Stockholm, med fokus på 

cykel, som bland annat kommer att kunna analysera cykelinfrastrukturåtgärder och deras effekter på 

rutt-, färdmedels- och destinationsval.  

Modellering av cykeltrafik på mikronivå är inte väsensskild från modellering av biltrafik, och 

forskning kring kapacitet och framkomlighet för cykelvägar tar avstamp i tidigare modeller utvecklade 

för biltrafik. En viktig skillnad, jämfört med modeller för biltrafik, är att cykeltrafik ofta är starkt 

påverkad av omgivande bil- och gångtrafik då infrastrukturen ofta är delad med dessa, vilket gör att 

det kan vara viktigt att inkludera interaktion med bil- och gångtrafik, både vid korsningar och längs 

länkar. De ansatser som finns idag att modellera cyklar som långsamma motorfordon eller snabba 

gångtrafikanter, visar dock på svårigheter att fånga upp cyklisters beteende och trafikföring på ett bra 

sätt. I ett projekt i ett nyligen genomfört forskningsprogram, finansierat av Länsförsäkringsbolagens 

forskningsfond, observerades cyklisters interaktioner på mikronivå (Eriksson m.fl., 2017). Den studien 

gav kunskaper om hur fördelningen mellan olika typer av interaktioner mellan cyklister och andra 

olika trafikantgrupper ser ut, men det är ännu oklart hur dessa kvalitativa kunskaper ska kvantifieras i 

mikroskopiska trafiksimuleringsmodeller. 

3.1.4.2. FOU-behov 

En bra cykelmodell behöver flera dataunderlag. För att få bättre cykelresedata behöver man undersöka 

möjligheten att kombinera olika datakällor, t.ex. RVU-data och GPS-data. Man behöver också utreda 

huruvida nationella RVU-data är tillräckliga för modellering eller om de endast kan sägas gälla för 

vissa sociodemografiska grupper; och om den nationella resvaneundersökningen definitivt läggs ner 

behövs andra sätt att fånga sådan cykelresedata. För modellering krävs också en bra beskrivning av 

cykelvägnätet vad gäller t.ex. länkars attribut. Exempelvis saknas just nu uppgifter om cykelbanors 

och cykelfälts bredder för varje enskild länk i cykelnätet i nationella vägdatabasen (NVDB2). För vissa 

orter och områden saknas cykelvägnätet helt i NVDB.  

                                                      

2 http://nvdb.se/sv eller https://nvdb2012.trafikverket.se/ 

http://nvdb.se/sv
https://nvdb2012.trafikverket.se/
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För makromodeller finns det ett stort behov av att inkludera fler ”mjuka” faktorer i modellen, t.ex. 

individers attityder, kultur och sociala normer. Flera studier har visat att de spelar stor roll för hur 

många som cyklar (t.ex. Olsson, Huck & Friman, 2017; se även avsnitt 3.1.2). Det finns metoder för 

att inkludera ”mjuka” faktorer i makromodeller, t.ex. med latenta variabler i diskreta val (Muñoz, 

Monzon & Daziano, 2016). Marknadsandelen för cykel skiljer sig stort mellan olika städer med 

liknande nivå på cykelinfrastruktur och det finns därmed ett behov av att studera vad som påverkar 

andelen resenärer som väljer cykel som färdmedel. Det finns också ett behov av att inkludera 

modellering av nya typer av cyklar så som elcyklar och lånecykelsystem i makromodellerna. Vidare 

behöver makromodellerna anpassas efter kommunernas behov. De vill primärt inte analysera effekter 

av stora förändringar i cykelinfrastruktur, utan effekter av olika små förändringar som att bredda 

cykelbanor, måla cykelfält där cykeltrafiken tidigare gått i blandtrafik eller anlägga en cykelbana 

istället för ett cykelfält osv. Därför behöver modellerna vara känsliga för dessa små förändringar och 

kunna beräkna systemeffekter av dessa. Det behövs också en ökad kunskap om vilka parametrar som 

påverkar cyklisters ruttval och hur hastighet-flöde-sambanden för cykel ser ut.  

För studier av cyklisters framkomlighet på länk och i korsning behöver mikroskopiska trafikmodeller 

utvecklas. För modellutvecklingen krävs mätningar av interaktioner mellan cyklister, andra trafikanter 

och stadsmiljö. De nya typer av videobaserade mättekniker3 som utvecklats bör kunna ge goda 

möjligheter att mäta cyklisters trajektorier och interaktioner med övriga trafikanter. Hittills har denna 

typ av videomätningar i huvudsak använts för att mäta flöde och hastigheter i specifika punkter. Det 

finns således behov av att utveckla metoder för att analysera cyklisters trajektorier och därmed utvinna 

viktig information om hastighetsanpassning, accelerations- och retardationsbeteende, acceptans av 

tidsluckor i överordnade trafikströmmar m.m. Simulering av cyklister i korsning skulle då vara 

möjligt, t.ex. hur köer byggs upp vid signalreglerad korsning och hur trängseln i gruppen av väntande 

cyklister löses upp på sträckan efter korsningen. Det är grundläggande kunskap som behövs för rätt 

dimensionering av cykelinfrastrukturen. 

3.2. Säker cykling 

Detta område är kopplat till insatsområde 4 i den nationella cykelstrategin Främja en säker cykeltrafik. 

Den upplevda säkerheten påverkar vissa grupper i valet att cykla eller inte och därför är denna fråga 

också viktig för att kunna öka cyklandet. Observera dock att det kan vara skillnad på upplevd säkerhet 

och den faktiska säkerhetsrisken. 

Sverige har en lång och stolt tradition av att arbeta för ökad trafiksäkerhet. Nollvisionen har blivit en 

exportvara som bidragit till att Sverige, runt om i världen, ses som ett föregångsland när det gäller 

trafiksäkerhet. Nollvisionsarbetet omfattar även cyklister och andra oskyddade trafikanter, men vi kan 

trots det inte se samma positiva olycksutveckling när det gäller dessa grupper som för personbilsförare 

och -passagerare (Trafikverket, 2017a). 

Åtta av tio cyklister som skadats allvarligt, har skadats i en singelolycka – dvs. en olycka där cyklisten 

själv cyklat omkull utan att ha kolliderat med en annan trafikant (Niska & Eriksson, 2013). 

Väghållarna har ett stort ansvar för cyklisternas säkerhet då faktorer relaterade till utformning och drift 

och underhåll är de vanligaste bidragande orsakerna till cyklisters singelolyckor. Vi återkommer till 

detta i avsnitt 3.3 En funktionell och användarvänlig infrastruktur. När det gäller omkomna cyklister, 

har majoriteten dödats i kollision med motorfordon. Kollisioner mellan cyklister och mellan cyklist 

och mopedist eller cyklist och fotgängare inträffar också, men leder sällan till dödsfall. Dock leder det 

till många allvarligt skadade trafikanter. Behovet av samspel mellan cyklister och andra trafikanter 

visar sig också genom att väjning ligger bakom var tionde allvarligt skadad cyklist, som skadats i en 

singelolycka. 

                                                      

3 www.viscando.se 

http://www.viscando.se/
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3.2.1. Statistik och data för att följa upp cyklisters trafiksäkerhet 

Tack vare olycksdatabasen Stradas4 sjukvårdsdel har Sverige, ur ett internationellt perspektiv, en 

mycket god kunskap om orsakerna till att cyklister skadas i trafiken och därmed möjlighet att arbeta 

förebyggande. Polisen får sällan kännedom om de cyklister som skadats i trafiken, framförallt i 

singelolyckor, medan sjukvårdsdelen fångar upp en stor del av dessa. Med endast polisrapporterade 

olyckor får man därför en skev bild av vilka faktorer som är viktiga för cyklisters trafiksäkerhet. 

För en ökad kunskap inom området är det viktigt med en fortsatt utveckling av framförallt Stradas 

sjukvårdsdel, exempelvis för att förbättra informationen i olycksbeskrivningarna som tyvärr ofta är 

inkonsekventa och bristfälliga. Det skulle behövas tydligare riktlinjer till inrapportörerna på 

akutsjukhusen och upplysning om hur materialet används i trafiksäkerhetsarbetet. Ett särskilt anpassat 

formulär för respektive trafikant skulle göra det lättare att lyfta fram cyklistspecifika faktorer, t.ex. 

olyckor med olika typer av cyklar. Några utvalda olycksorsaker skulle också kunna anges specifikt, för 

att slippa det resurskrävande arbetet att manuellt läsa olycksbeskrivningar för att kunna klassificera 

olycksorsaker. Här behövs en diskussion mellan Transportstyrelsen, som ansvarar för Strada, den 

sjukvårdspersonal som matar in information i databasen samt forskare, kommuner och andra 

användare av Strada. När man väl bestämt vilka olycksparametrar som ska specificeras, ökar 

möjligheten att göra uppföljande studier och först då kan vi börja prata om trender och om åtgärder 

haft någon effekt. 

Det skulle behövas en uppdatering och utvärdering av redan framtagna analyser vad gäller orsaker till 

att cykelolyckor inträffar. Dessutom behövs ytterligare analyser av vad som påverkar risken för olika 

specifika skador. För att kunna beräkna olycksrisker krävs emellertid bättre exponeringsdata i form av 

cykeltrafikräkningar och resvanedata, vilket redan berörts i avsnitt 3.1.3 Statistik och data för 

uppföljning av ökad cykling. Det skulle också vara värdefullt med en ökad kunskap kring de olyckor 

och incidenter som inträffar utan att de finns rapporterade i Strada eftersom den olycksdrabbade inte 

uppsökt akutsjukvård. 

3.2.2. Bil-cykelinteraktioner 

Internationellt har trafiksäkerhetsarbetet för cyklister och andra oskyddade trafikanter fokuserat på 

kollisioner med motorfordon. Dels är det, som sagt, dessa kollisioner som ligger bakom majoriteten av 

de omkomna, dels handlar det om att statistiken i många länder enbart baseras på polisrapporterade 

olyckor, där singelolyckor med cykel till stor del saknas. Enligt statistik för hela EU, representerar 

därför bil-cykelkollisionerna majoriteten av cykelolyckorna (Prati m.fl., 2018) och cirka 52 procent av 

dödsolyckorna bland cyklister i EU (Townsend, 2016). Enligt svenska olycksstudier ligger kollisioner 

med motorfordon bakom 68 procent av de dödade cyklisterna och 12 procent av de allvarligt skadade 

cyklisterna som uppsökt akutsjukvård och registrerats i Strada (Niska & Eriksson, 2013). I Sverige är 

majoriteten av de olyckor som leder till allvarligt skadade cyklister singelolyckor, som till stor del kan 

relateras till faktorer kopplade till infrastrukturen (se vidare avsnitt 3.3). 

3.2.2.1. Kunskapsläget 

Med ökad cykling finns en risk att antalet kritiska bil-cykelinteraktioner ökar och att det därmed också 

sker en ökning i antalet olyckor. Samtidigt finns ett flertal studier som pekar på en så kallad ”Safety in 

Numbers-effekt”, vilket innebär att med fler cyklister i exempelvis en korsning minskar antalet 

interaktioner/olyckor per cyklist (t.ex. Brüde & Larsson, 1993 och Ekman, 1996). Fenomenet har inte 

bara observerats i enskilda korsningar utan sägs också gälla för länkar och i jämförelse mellan städer 

                                                      

4 Strada är en nationell olycksdatabas där olyckor och personskador i vägtrafikmiljö rapporteras in, både från 

polisen och sjukvården. Från sjukvården registreras skadade personer som sökt vård på ett akutsjukhus. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-strada/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-strada/
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och länder genom att risken att skadas per cyklad kilometer minskar då cyklingen ökar (t.ex. Jacobsen, 

2003; Schepers m.fl., 2011; Fyhri m.fl., 2016; Elvik & Bjørnskau, 2017; Eriksson m.fl., 2017). Det 

finns flera tänkbara förklaringar till denna effekt, där en av de vanligaste är att ett ökat antal cyklister 

på en plats medför att övriga trafikanter blir mer uppmärksamma på cyklisterna och att man därför 

undviker kollisioner. En ytterligare förklaring kan vara att städer där många cyklar också satsar mer på 

att förbättra säkerheten, exempelvis genom åtgärder i infrastrukturen.  

Beteende hos både cyklist och bilist samt typ av infrastruktur är enligt litteraturen de vanligaste 

faktorerna bakom bil-cykelkollisioner (Prati m.fl., 2018). Trafiktätheten liksom motorfordonens 

hastighet är särskilt viktigt för cyklisters säkerhet och enligt idag gällande regler ska hastigheten vara 

max 30 km/tim där oskyddade trafikanter blandas med motorfordonstrafik (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2008). Olika typer av hastighetsdämpande åtgärder tillämpas i korsningspunkter för att 

säkerställa detta. Detaljutformningen påverkar såväl säkerhet som framkomlighet och komfort för 

trafikanterna. Vi återkommer till det i avsnitt 3.3 En funktionell och användarvänlig infrastruktur. För 

att bidra till att öka trafiksäkerheten utvecklar biltillverkarna ständigt nya tekniska system som 

exempelvis intelligent hastighetsanpassning och autobroms. Dessa förväntas avancera till 

automatiserade fordon (populärt kallat ”självkörande fordon”). Hur det i praktiken kommer att påverka 

cyklisters säkerhet är dock för tidigt att säga. 

Ungefär var femte omkommen cyklist i Sverige har dödats i kollisioner mellan cyklist och lastbil eller 

buss, det vill säga tunga fordon (Niska & Eriksson, 2013). Av dessa dödsolyckor har 2 av 5 inträffat 

vid högersvängande fordon. Detta är också ett mycket uppmärksammat problem internationellt och 

enligt EU-direktiv är speglar som täcker in döda vinkeln obligatoriska i tunga fordon (Gustafsson, 

2011). Enligt fokusgrupper med cyklister och lastbilschaufförer (Thorslund & Kircher, 2017) är 

möjliga sätt att förbättra situationen, i prioriterad ordning: cyklisters synlighet, cyklisters utbildning, 

fler varningar på lastbilar (ljud och ljus) och förbättrad infrastruktur (sekvenserat grönt ljus och fysiskt 

separerade banor). Haverikommissionen för vägtrafikolyckor i Danmark, som detaljstuderat 25 

olyckor där cyklister skadats eller omkommit i kollision med högersvängande lastbilar, menar dock att 

ingen av olyckorna hade inträffat om lastbilschauffören varit mer uppmärksam (HVU, 2006). Deras 

förslag till åtgärder är följaktligen främst inriktade mot föraren och fordonet. Exempelvis föreslår de 

utbildning av förare, fler och bättre anpassade speglar, en utformning av fordonen som ger bättre sikt 

genom fram- och sidorutor, utveckling av mer tillförlitliga varningssystem samt restriktioner för 

lastbilstrafik i stadsmiljö. De menar emellertid att det också finns möjligheter att minska risken för 

denna typ av olyckor genom information till cyklister samt förändringar i vägutformning och 

trafikregler. Åtgärder i infrastrukturen kan exempelvis vara cykelboxar, förgrönt i trafiksignaler, 

speglar, elektroniska tavlor, olika typer av belysning och färgade cykelfält, men då de inte alltid 

utvärderats är det svårt att dra några slutsatser om åtgärdernas effektivitet (Gustafsson, 2011). 

För att samspelet mellan trafikanterna ska fungera, krävs ett visst mått av uppmärksamhet. Forskning 

kring uppmärksamhet bedrivs bland annat vid VTI. Medan motorfordonstrafik tidigare varit i fokus, 

har även cykelrelaterad forskning bedrivits inom området de senaste åren (Ahlström, Kircher, 

Thorslund & Adell, 2016; Kircher, Ahlström, Palmqvist & Adell, 2015). Med utgångspunkten att 

samma mänskliga egenskaper finns inom alla trafikanter, är strävan att ta fram en 

uppmärksamhetsmodell som är transportslagsövergripande (Clark, 2015; Kircher & Ahlström, 2017). 

Samtidigt skiljer sig cykeln som transportmedel från andra fordon såtillvida att det inte krävs någon 

formell utbildning. Detta gör att resultat från studier av andra transportslag kan vara otillräckliga för 

att beskriva alla frågeställningar kring cyklisters uppmärksamhet tillräckligt väl. 

3.2.2.2. FoU-behov 

Med allt mer automatiserad körning behövs forskning kring tekniken som gör att interaktionen mellan 

cyklister och fordon blir så säker som möjligt. Här behövs bred kunskap inom bland annat 

fordonsdynamik, förarbeteende, tekniska stödsystem och säkerhetskultur. Så tidigt som möjligt bör 
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attityder och förväntningar på automatiserade fordon kartläggas. Forskningen kan innefatta både 

intervjuer och litteraturstudier som leder fram till kravställningar och tester i simulatormiljö och i 

verklig trafik. I EU-projektet BRAVE5, som nyligen påbörjats, undersöks just interaktionen mellan 

automatiserade fordon och oskyddade trafikanter. 

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, skulle ökad synbarhet av cyklisten och/eller cykeln vara att föredra i 

de situationer där cyklister blandas med övriga fordonsslag i trafiken - även på gång- och cykelvägar 

där cyklistens hastighet är betydligt högre än gångtrafikantens. Att undersöka hur synbarheten för 

cyklisten och cykeln kan ökas med hjälp av t.ex. utrustning och kläder är intressant i sammanhanget, 

liksom hur hjälp från detektions- eller varningssystem i vägmiljön eller i andra fordon kan användas 

för att minska olyckorna och skadorna. 

Det finns ett stort behov av att vidare studera frågeställningar kring cyklisters uppmärksamhet. 

Exempelvis behövs ökad kunskap om periferiseendet (Wolfe, Dobres, Rosenholtz & Reimer, 2017), 

men även om andra sinnesmodaliteter, och hur de tillsammans hjälper cyklisten att bygga upp en bild 

av den omgivande trafikmiljön. Detta är särskilt viktigt för cyklister och andra oskyddade trafikanter, 

eftersom de har fler frihetsgrader i hur de tar sig fram, men även för att de har möjlighet att utnyttja till 

exempel auditiv information när de bygger upp sin omvärldsbild.  

3.2.3. Interaktioner mellan cyklister och andra oskyddade trafikanter 

Som nämndes i inledningen av det här avsnittet (3.2) är kollisioner mellan cyklister och andra 

oskyddade trafikanter inte bland de vanligaste orsakerna till att cyklister skadar sig, men tillräckligt 

många skadas för att något måste göras. Av alla cykelolyckor med allvarlig skada som följd utgör 

kollision mellan cyklister sju procent, medan cyklist-mopedist respektive cyklist-fotgängare utgör en 

procent vardera. Utöver detta är väjning för andra trafikanter en bidragande orsak i en av tio singel-

olyckor där cyklisten skadats allvarligt (Niska & Eriksson, 2013). Ett sätt att försöka förstå hur dessa 

olyckor kan förebyggas är att studera konflikter mellan cyklister och andra oskyddade trafikanter.  

3.2.3.1. Kunskapsläget 

En naturalistisk studie visade att konflikter mellan cyklister och fotgängare är vanligare (57%) än 

konflikter mellan bilister och cyklister (43%) (Schleinitz, m.fl., 2015). En slutsats från studien var att 

konflikter mellan cyklister och fotgängare är vanliga på gång- och cykelvägar och att det är ett 

problem som många gånger har undervärderats. Hatfield och Prabhakharan (2013) menar att det kan 

vara problematiskt att blanda fotgängare och cyklister eftersom de färdas i olika hastigheter samt att 

många gång- och cykelvägar inte har tydliga separeringar. I deras studie observerades cyklister och 

fotgängare på tre olika sträckor, i Sydney i Australien. Två av sträckorna motsvarade våra svenska 

gång- och cykelvägar med en kombinerad yta för cyklister och fotgängare medan den tredje 

motsvarade 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. Tidigare observationsstudier 

i Kina (Chen, Xie & Qian, 2010) visade att alla typer av konflikter mellan cyklister respektive 

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.  

Eriksson m.fl. (2017) har genomfört observationer på fem olika platser i Stockholm – tre på länk och 

två i korsning – för att studera interaktioner mellan cyklister och andra trafikanter vid olika nivåer på 

cykelflödet. Interaktioner mellan cyklister och fotgängare inträffade oftast då flödet var lågt. Det 

berodde till största delen på att fotgängarna då gick i cykelbanan. Interaktioner i samband med 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Automated-Road-Transport/BRAVE 

https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Automated-Road-Transport/BRAVE
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upphinnande var vanligare än vid möte, även då flödet var i princip detsamma i båda riktningarna. En 

rimlig förklaring är att trafikanterna får ögonkontakt vid möte och på så sätt kan undvika en konflikt. 

Resultaten från studien visade även att det var betydligt vanligare att det uppstod konflikter mellan 

cyklister, 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 det kan vara att gångbanan var för smal, alternativt att det fanns flera 

hinder på gångbanan som innebar att fotgängaren tvingades ut i cykelbanan.  

3.2.3.2. FoU-behov 

Ofta saknas kunskap om cyklisternas upplevelse av en viss situation och varför de agerade som de 

gjorde. Det skulle kunna studeras med hjälp av konstruerade scenarier där olika situationer beskrivs 

eller visas på film och som cyklister får kommentera. För att få en mer verklig upplevelse skulle olika 

situationer kunna konstrueras i en simulator eller på en cykeltestbana där cyklistens beteende och 

upplevelse skulle kunna studeras. Alternativet är förföljelsestudier, naturalistiska studier eller liknande 

i faktisk trafikmiljö. Sådana ansatser skulle kunna öka vår kunskap om cyklisters beteende men också 

om vad som påverkar deras beslut att agera på ett eller annat sätt. Exempel på frågeställningar 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, eller hur en korsning ska vara utformad för 

såväl framkomlighet som säkerhet för en cyklist. 

Inom det socialpsykologiska forskningsfältet studeras interaktionen mellan individer och det sociala 

system som de verkar i. Det rör sig om både interaktioner mellan olika aktörer och mellan aktörer och 

strukturer. Här behandlas bland annat cyklistens maktposition i transportsystemet, genom att 

exempelvis undersöka beteenden som trottoarcykling (trygghet, framkomlighet, etc.). I Sverige har 

forskningen bara börjat ”skrapa på ytan”, och även internationellt är fältet relativt outforskat. Eftersom 

sociala normer och attityder i samhället i stor utsträckning påverkar mänskligt handlande, finns det ett 

stort forskningsbehov inom området. 

3.2.4. Cyklisten 

Trafikanten själv, i det här fallet cyklisten, har ett eget ansvar för sin och andra medtrafikanters 

säkerhet. I det här avsnittet tar vi upp cyklisters regelefterlevnad, hjälmanvändning och alkohol-

påverkan i samband med cykling. I sammanhanget vill vi dock påpeka att det inte finns några formella 

krav på kunskap eller behörighet för att få cykla i trafiken. Cyklister är också en mycket heterogen 

trafikantgrupp med ett brett åldersspann och stor variation i trafikkunskap och förmåga.  

3.2.4.1. Cyklisters regelefterlevnad 

Kunskapsläget 

Cyklisters regelefterlevnad eller kanske snarare bristande regelefterlevnad är något som diskuteras 

flitigt i media. Uppfattningen är att cyklister ofta bryter mot reglerna och är en fara i trafiken. Enligt 

Isaksson (2013, i Balkmar, 2014) avspeglas detta synsätt också i hur polisen dokumenterar olyckor, 

genom att cyklisterna ofta pekas ut som orsaken till att kollisioner med motorfordon inträffat. Det 

innebär, enligt Balkmar (2014), att det är en förändring av cyklisternas beteende som anses vara 

lösningen, oavsett om de brutit mot någon regel eller inte. Enligt en fokusgruppstudie, upplever också 

cyklisterna att det är de själva som måste ta ansvar för att samspelet mellan dem och andra trafikanter 

skall fungera (Niska, 2007).  

Hur stor andel av cyklisterna som faktiskt bryter mot trafikreglerna är relativt oklart. I en studie om 

regelefterlevnad svarade 70 procent av cyklisterna att det händer att de cyklar på trottoaren, 69 procent 

att de cyklar på vägar med vägren och 44 procent att de cyklar på körbanan, trots att det finns en 

cykelbana (WSP, 2011). De viktigaste anledningarna till att man valde att cykla på körbanan var att 
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cykelbanan var blockerad av parkerade bilar, varutransporter eller liknande och att cyklisterna 

upplevde att de hindrades av fotgängare som befann sig på cykelbanan. I studien framkom att 

regelkunskapen bland cyklisterna var relativt hög, men att den varierade beroende på vilken regel som 

avsågs, vilket också bekräftats i en senare studie (Björklund m.fl., 2017). I den senare studien 

undersöktes även informella regler, dvs. sådana som är förbjudna men som ändå upplevs som 

accepterade av samhället eller den egna gruppen. De vanligaste beteendena som identifierades i 

studien var att cykla över en väg på ett övergångsställe för fotgängare, att inte stanna vid stoppskylt/-

linje eller rött ljus vid en trafiksignal när det är lite trafik och att cykla på en trottoar/gångbana. 

Cyklisters attityder och normer till trafikregler är något som kan förklara om och varför man bryter 

mot reglerna. Enligt Holgersson (2011) tenderar cyklister att ha en mer negativ attityd till trafikregler 

än bilister och den sociala normen runt cyklisters beteende verkar vara relativt svag, dvs. att det är mer 

socialt accepterat att bryta mot regler som cyklist än som bilist. Att cyklisters attityder och normer är 

av stor betydelse, stöds också av resultaten från studien av Björklund m.fl. (2017). I den studien 

formulerades några av enkätfrågorna utifrån teorin Theory of planned behavior (TPB) där attityd, 

norm och upplevd känsla av kontroll ingår (Azjen, 1991). Studien visade att det främst var upplevd 

kontroll och attityd som påverkade intentionen att bryta mot reglerna, vilket innebar att de som bröt 

mot reglerna ansåg att det var ofarligt, innebar fördelar och var tämligen lätt att göra det. 

Enligt en genomgång utförd av Göteborgs stad (2006) kan en annan anledning till att man bryter mot 

reglerna vara att de regler som finns för cyklister i princip är desamma som för motorfordonsförare. 

Detta innebär att det finns regler för cyklister som inte alltid är motiverade ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

Rapporten lyfter även fram att det behövs tydligare regler som är bättre anpassade till cyklister. Som 

exempel tar man upp enkelriktade gator som tvingar cyklisten att ta omvägar även om det skulle vara 

möjligt för bil och cykel att mötas. Isaksson (2013) hänvisar också till ett försök i Stockholm där man 

programmerade om den gröna vågen för trafikljusen till en hastighet av 20 km/tim. Effekten av detta 

försök var att rödljuskörningen på den aktuella sträckan minskade från 70 till 10 procent. 

FOU-behov 

Eftersom studier visar att kunskap om regler är viktigt för regelefterlevnaden finns det behov av mer 

utbildning och riktad information. Samtidigt är motivet bakom handlingen den starkaste förklaringen 

till regelbrott, dvs. till att cyklister medvetet struntar i de regler som gäller (Björklund m.fl. 2017). Det 

innebär att det inte räcker med enbart kunskapsöverföring utan att det också behövs insatser som 

påverkar attityder och normer. Regler och infrastruktur måste också bli tydligare och utformas utifrån 

cyklisternas förutsättningar och behov, så att det finns incitament för att göra rätt. För att kunna göra 

det, behövs en ökad kunskap om cyklisters preferenser när det gäller infrastruktur och vad som kan 

uppmuntra dem att följa reglerna. Exempelvis behöver man i utformningen av infrastrukturen ta bättre 

hänsyn till cyklisters behov av god framkomlighet, av ”cykelflow”, utan onödiga stopp och omvägar. 

Vi återkommer till det i avsnitt 3.3.1. 

De grupper som systematiskt utesluts i studier av andra transportslag (barn, äldre, människor utan 

körkort, osv.) bör studeras mer, eftersom de kan ha egenskaper och beteenden som inte representeras 

av ”gruppen med körkort”. Ett exempel är en möjligen sämre förståelse för hur andra transportslag 

fungerar. 

Vi ser också ett behov av forskning kopplad till transportsystemets användare som sociala aktörer, 

särskilt de oskyddade trafikanterna. Vilka normer och villkor råder idag för olika användargrupper av 

transportsystemet, och på vilket sätt påverkas dessa gruppers handlande av dessa normer? En bas i 

detta arbete är att få till stånd en samverkan mellan olika forskningsfält, så att såväl teoretiska som 

metodologiska framsteg kan göras. Det handlar också om att utveckla samarbetsformer som ytterligare 

möjliggör att studier med gemensam datainsamling kan genomföras. 
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3.2.4.2. Cykling under alkoholpåverkan 

Kunskapsläget 

I Sverige är det olagligt att framföra motorfordon om föraren har en blodalkoholkoncentration på 0,2 

promille eller högre, men det finns ingen motsvarande gräns för cyklister. Det har bidragit till att 

alkoholpåverkan hos cyklister inte rutinmässigt kontrolleras och dokumenteras av polisen och därför 

är kunskapen begränsad om alkoholförekomst hos cyklister och dess betydelse för trafiksäkerheten. 

Tidigare forskning (Hartung m.fl., 2015) visar dock att cyklisters grovmotorik är klart försämrad vid 

en blodalkoholkoncentration på 0,8 promille. Enligt Bylund och Björnstig (2004) var cirka 40 procent 

av de cyklister som fått skallskador alkoholpåverkade vid olyckstillfället och Wallén Warner m.fl. 

(2017) fann att 11 procent av de 236 cyklister som omkom under åren 2006–2015 med säkerhet var 

alkoholpåverkade medan alkoholförekomsten hos ytterligare 22 procent var okänd. Alkoholpåverkan 

tycks alltså vara en viktig bidragande orsak till att cyklister omkommer eller skadas svårt i trafiken. 

För att öka kunskapen om synen på alkohol i samband med cykling genomförde Wallén Warner, m.fl. 

(2017) en intervjustudie vilken sedan följdes upp med en enkätstudie (Wallén Warner, före tryckning). 

I dessa studier studerades cyklisternas känslomässiga upplevelse av att berätta för någon att de cyklat 

alkoholpåverkade, att de cyklat omkull, eller att de cyklat på någon under alkoholpåverkan. Vidare 

studerades cyklisters subjektiva norm (andras åsikter och agerande) och upplevda kontroll över 

beslutet att cykla alkoholpåverkade samt deras inställning till olika åtgärder för att minska alkohol-

påverkad cykling. Cyklisterna förespråkade framför allt information och kampanjer för att minska 

förekomsten av alkoholpåverkad cykling och/eller mängden alkohol i samband med cykling. I detta 

sammanhang är det viktigt att kommunikationen baseras på en vetenskaplig grund och att man 

använder kunskapen om cyklisternas föreställningar om alkoholpåverkad cykling vid utformningen av 

exempelvis kampanjer. 

FOU-behov 

Eftersom polisen inte rutinmässigt kontrollerar och dokumenterar cyklisters blodalkoholhalt har vi i 

dag bristande kunskap om alkoholförekomsten bland cyklister i allmänhet, men även i samband med 

cykelolyckor som leder till lindrigare skador medan kunskapen är bättre i samband med dödsolyckor. 

Ett viktigt första steg vore därför att studera alkoholförekomsten både bland cyklister i allmänhet och i 

samband med cykelolyckor. Vidare behövs mer forskning om alkoholens effekter på cyklisters 

motoriska, men kanske framför allt kognitiva, förmåga samt kopplingen mellan nedsatt förmåga och 

ökad olycksrisk. För att studera detta krävs experimentella studier i kombination med fältstudier och 

epidemiologiska studier. 

3.2.4.3. Cykelhjälmsanvändning 

Kunskapsläget 

Huvudskador är vanligt förekommande bland cyklister som dör eller skadas svårt i vägtrafikolyckor, 

något som skulle kunna lindras, eller helt undvikas med en ökad cykelhjälmsanvändning (Nolén, 

2004). Enligt en metaanalys skulle cyklisternas huvudskador kunna reduceras med 50 procent om alla 

skadade cyklister hade burit hjälm (Elvik, 2013, i Trafikverket, 2016). I den beräkningen har man 

emellertid inte tagit hänsyn till eventuella kompensationseffekter. Ett exempel på riskkompensation är 

att man funnit att cyklister som använder cykelhjälm tar större risker än andra (Gamble & Walker, 

2016). I en annan studie fann Walker (2007) att bilister körde närmare cyklisten om denne hade en 

hjälm. Denna studie har dock ifrågasatts och efter ytterligare analyser kunde man inte se att hjälmen 

hade en sådan effekt (Olivier & Walter, 2013). Däremot fann man att utformning av gatan, hur nära 

vägkanten cyklisten var och storlek på bil påverkade avståndet.  
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I etappmålet för år 2020, som ingår i nollvisionen, finns en målsättning om en cykelhjälmsanvändning 

på 70 procent (Trafikverket, 2016). Det är betydligt högre än riksgenomsnitten på 35–38 procent som 

de senaste årens cykelhjälmsobservationer tyder på (Larsson, 2016 och Trafikverket, 2017b). Svensk 

statistik visar att inkomst och utbildning kan förklara hjälmanvändning - ju högre utbildning och 

inkomst man har, eller ens föräldrar har, desto större är ens benägenhet att använda cykelhjälm (Nolén, 

2004). Psykologiska faktorer som upplevd känsla av kontroll och subjektiv norm påverkar också om 

man använder hjälm eller inte (Kazemi och Forward, 2009).  

I den årliga trafiksäkerhetsenkäten som Trafikverket utför ingår även frågor om cykelhjälmslag. I den 

senaste undersökningen från 2017 var det 67 procent (72 % av kvinnorna och 63 % av männen) som 

svarade att det borde vara obligatoriskt6 för alla att använda hjälm vid cykling (Trafikverket, [före 

tryckning]). När man jämför över tid kan man också se att andelen positiva har ökat stadigt sedan 

frågan började ställas i början av 1990-talet. Enligt Trafikverket (2014; 2016) anses det emellertid inte 

vara aktuellt med en hjälmlag för alla, istället vill man använda sig av andra metoder för att öka den 

frivilliga hjälmanvändningen. Utbildning och information är sådant som tidigare gett goda resultat. I 

Norge är hjälmanvändningen högre än i Sverige, 59 procent år 2015, och där sägs det vara just 

information och kampanjer som lett fram till den höga hjälmanvändningen (Trafikverket, 2016). 

Kampanjen ”Finn din hjelm” pågick från 2009 till 2013 och resulterade i att hjälmanvändningen bland 

vuxna i Norge ökade från 40 till 56 procent. Budskapet i kampanjen var: ”Vilken hjälm passar dig?” 

där man utgick ifrån att alla cyklister behöver och vill ha en hjälm. Detta skiljer sig från andra 

kampanjer som istället betonat vikten av att använda hjälm för att undvika huvudskador.  

FOU-behov 

För att uppnå en ökad användning av cykelhjälm, såväl hos barn som hos vuxna cyklister, finns ett 

behov av kunskap för att bättre förstå vilka mekanismer som styr cyklistens val att använda 

cykelhjälm eller inte. Det behövs t.ex. en ökad kunskap om betydelsen av socialpsykologiska faktorer 

som attityder, föreställningar, motiv och subjektiva normer. Det saknas också tillräcklig kunskap om 

vilka metoder/åtgärder som är effektiva för att öka cyklisters hjälmanvändning. Framför allt gäller det 

långsiktigt effektiva metoder för att öka den frivilliga hjälmanvändningen hos vuxna och ungdomar. 

Det saknas också kunskap om hur ökad hjälmanvändning eventuellt inverkar på annat än den direkta 

trafiksäkerheten. Det kan gälla mobilitetsaspekter, t.ex. ändrade cyklingsvanor efter en kampanj eller 

ett eventuellt införande av cykelhjälmslag, och vilken inverkan det i så fall kan ha på individens 

välbefinnande ur ett folkhälsoperspektiv. Det behövs också ökad kunskap om eventuella 

kompensationseffekter av en hjälmanvändning t.ex. risktagande i trafiken, hastighet, etc.  

3.2.5. Cykeln 

3.2.5.1. Kunskapsläget 

Utifrån analyser av skadade cyklister registrerade i Strada (Niska & Eriksson, 2013), kan man se att 

cykelfordonsparametrarna stabilitet, bromsar och däck har stor betydelse för cyklisters säkerhet. 

Stabiliteten beror av cykelns utformning vilken kan variera med cykeltyp och påverka både risken för 

och konsekvensen av en olycka. I 16 procent av cyklisternas singelolyckor har orsaker relaterade till 

cykeln eller cyklistens interaktion med cykeln varit den huvudsakliga bakomliggande orsaken (Niska 

& Eriksson, 2013). I olycksstatistiken framträder att det krävs att cyklisten har förmåga att hålla 

balansen för att undvika ett fall. Cykelstabilitet är i högsta grad ett sampel mellan fordonet och dess 

förare. För att uppnå stabilitet krävs en viss hastighet på cykeln – vid för låga hastigheter är det svårt 

att hålla balansen (Schwab, personlig kommunikation, 2011). Forskning och utveckling pågår av 

system med exempelvis gyron för att hjälpa cyklisten att hålla balansen vid låga hastigheter.  

                                                      

6 Skala= Instämmer helt och instämmer i stora drag. 
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Simulerade omkullkörningar med cykel har visat att cykelns utformning kan påverka fallförloppen och 

därmed också skadeutfallet vid en singelolycka med cykel (Niska & Wenäll, 2017). Cykelns 

utformning påverkar också risken för olyckor i samband med av- och påstigning av cykeln, framförallt 

för de äldre cyklisterna (Björnstig & Näslund, 1984; Scheiman m.fl., 2010; Niska & Eriksson, 2013). 

Med anledning av det, har särskilda cyklar specifikt framtagna för äldre diskuterats i olika 

sammanhang, men tester har visat att en vanlig cykel är överlägsen vad gäller stabiliteten (Schwab, 

personlig kommunikation, 2011). Även trehjuliga cyklar finns för äldre eller funktionsnedsatta. De är 

lättare att hålla balansen på i lägre hastigheter, men får istället stabilitetsproblem i högre hastigheter, 

framförallt vid kurvtagning.  

Väl fungerande bromsar är en förutsättning för att kunna undvika en kritisk situation. Studier har visat 

att det finns tydliga skillnader i stoppsträcka mellan cykeltyper med olika utformning och skillnader i 

bromssystem (Berg & Alf, 2017). Bromsarnas betydelse för cyklisternas säkerhet framgår annars 

genom att många cyklister skadats allvarligt när handbromsen tagit för hårt (t.ex. Niska & Eriksson, 

2013). Utveckling sker därför av bromsar där bromskraften ökas successivt eller är låsningsfria, 

liknande bilars ABS-broms. Tester har visat att det går att uppnå en liknande effekt med ABS-broms 

på cykel (Linder m.fl., [före tryckning]) som på motorcykel, där man kunnat visa på en minskad risk 

för omkullkörning i samband med inbromsning med ABS-broms (Rizzi, 2014). 

För en effektiv bromsning har inte bara bromsarna i sig betydelse utan också väggreppet. Ett bra 

väggrepp har också stor betydelse för cykelns stabilitet och för cyklistens möjlighet att hantera cykeln 

och kunna undvika en kritisk situation. Väggreppet är beroende av såväl däckens som vägytas 

friktionsegenskaper. Särskilt vintertid sker cykelolyckor till följd av förlorat väggrepp (se även avsnitt 

3.3.3). Därför är det väl värt att rekommendera cyklister att använda dubbdäck vid cykling på 

vinterväglag. Studier har visat att dubbade cykeldäck ger bättre grepp än odubbade, även om det kan 

vara stora skillnader i isgrepp mellan olika typer av dubbdäck (Hjort & Niska, 2015).  

3.2.5.2. FoU-behov 

Utvecklingspotentialen är stor när det gäller forskning om cykeln som fordon, exempelvis när det 

gäller system för självstabilisering och ABS-broms. Det finns även en stor potential inom området 

cykeldäck och friktion, där det fortfarande saknas en del grundläggande kunskaper.  

Det finns också en mängd andra tänkbara tekniska lösningar som skulle kunna underlätta för cyklister 

och förbättra deras säkerhet. Exempelvis finns möjligheter att öka cyklistens och cykelns synbarhet 

med hjälp av utrustning och kläder, vilka då också behöver utvecklas och utvärderas. Det finns t.ex. 

förslag på utveckling och studier av körriktningsvisare för svängande cyklister. En elcykel ger ökade 

möjligheter till olika tekniska lösningar i och med tillgången till el. En ökad användning av elcyklar 

behöver också studeras ur ett flertal andra perspektiv, exempelvis effekten på trafiksäkerheten men 

också dess potential för att öka cyklandet. Detsamma gäller även andra mer specifika typer av cyklar, 

exempelvis låd- och lastcyklar, som blivit alltmer vanligt förekommande under de senaste åren. 

Inte bara de tekniska lösningarna som sådana behöver utvecklas, utan för att kunna genomföra 

forskning och utvärdering av systemen behöver också standardiserade provningsmetoder och mått 

utvecklas och testas. Det gäller exempelvis mått och provningsmetoder för att bedöma krockvåld på 

cyklister. En möjlig provningsmetod är simulering av cykelolyckor och -skador, antingen i 

krocksäkerhetslaboratorier eller med hjälp av datormodellering. Det här är ett relativt nytt område med 

stort behov av fortsatt forskning och utveckling. Simulerade omkullkörningar behöver göras i 

betydligt större omfattning än vad som hittills gjorts, för ökade kunskaper inom området. Dessutom 

skulle det var värdefullt med en specifikt framtagen krockdocka för att kunna utvärdera cyklisters 

skador. Befintliga krockdockor är i första hand framtagna för att sitta i en bil och mäta de krafter som 

agerar på dockan vid en frontalkollision. För att bättre mäta de skador som ofta drabbar cyklister, 

skulle det behövas sensorer i höft och axel och gyro för att mäta rotationskrafter i krockdockans huvud 
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(Niska & Wenäll, 2017). Dockan skulle också behöva vara utformad så att den lättare går att placera 

på en cykel än vad som är fallet med befintliga krockdockor. 

3.3. En funktionell och användarvänlig infrastruktur 

Detta område är kopplat till insatsområde 3 i den nationella cykelstrategin, Främja en mer funktionell 

och användarvänlig infrastruktur. Infrastrukturen har betydelse för möjligheten att främja såväl en 

ökad som en säkrare cykeltrafik. En stor del av infrastrukturens effekter på cyklandet ligger i den 

övergripande trafik- och bebyggelseplaneringen (se avsnitt 3.1.1), vilken påverkar bland annat avstånd 

mellan målpunkter. Hur cykelinfrastrukturen utformas i detalj liksom konstruktionens och vägytans 

tillstånd/kvalitet har också betydelse. Effektsamband som tydligt beskriver hur cyklisterna och 

cykeltrafiken påverkas av utformning, samt drift och underhåll av cykelinfrastrukturen saknas dock i 

stor utsträckning. Det gör det svårt för trafikplanerare att prioritera mellan olika typer av åtgärder och 

att motivera sina val gentemot beslutsfattare.  

3.3.1. Utformning av cykelinfrastruktur 

Förutom att cykelvägens utformning har direkta effekter på cykeltrafiken påverkar den också 

möjligheten att uppnå ett gott resultat i vinterväghållningen, vilken försvåras av exempelvis trånga 

passager och utformningsdetaljer som skarpa kanter och tvära svängar. Brunnars placering och 

vägbanans lutning påverkar avrinningen och således även risken för att halka ska uppstå. Vi 

återkommer till vinterväghållning och drift och underhåll i övrigt i avsnitt 3.3.3. 

3.3.1.1. Kunskapsläget 

På sträcka, är det generellt sett säkerhetsmässigt fördelaktigt att rumsligt separera cyklister från fordon 

som skiljer sig med avseende på hastighet, riktning och massa. I en gemensam strategi för Säkrare 

cykling till år 2020 (Trafikverket, 2014) har överflyttning av cykeltrafiken till separerade bilfria 

cykelbanor bedömts ha en potential att minska antalet allvarligt skadade cyklister med 5 procent och 

antalet omkomna med 5–10 procent i tätort respektive 15–20 procent utanför tätort. Olika typer av 

separering ger olika effekt och det är många faktorer som exempelvis bredd, ytbeläggning och 

detaljutformning som kan påverka cyklisternas säkerhet. Bristfällig utformning av cykelinfrastrukturen 

i form av alltför tvära kurvor, branta lutningar, höga kantstenar, fasta och tillfälliga föremål på eller 

längs vägen, är bidragande orsaker till nästan var femte singelolycka där en cyklist skadats allvarligt 

(Niska & Eriksson, 2013). Dessa bristfälligheter skapar också olägenheter för cyklister genom 

begränsad framkomlighet och försämrad komfort. Forskningen kring effektsambanden när det gäller 

framkomlighet och komfort är emellertid mycket eftersatt. 

Även om separering på sträcka leder till ökad säkerhet för cyklisterna längs sträckan kan det leda till 

att cyklisternas säkerhet i korsning minskar (t.ex. Jensen, 2008). Utformningen av korsningspunkterna 

är därför avgörande. I planskilda korsningar (cykeltunnlar) slipper cyklister interagera med 

motorfordon men istället kan incidenter mellan oskyddade trafikanter inträffa om utformningen 

innebär skymd sikt. De planskilda korsningarna är ofta utformade med alltför branta anslutningar i 

tvära kurvor, vilket också kan ge en ökad risk för singelolyckor. Cykeltunnlar kan också innebära 

långa omvägar och upplevas otrygga, framförallt av kvinnliga cyklister. Säkerheten i plankorsningar 

förbättras med separering i tid eller genom hastighetsdämpande åtgärder. En cykelpassage definieras 

som säker om den är planskild eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim 

(Trafikverket, 2018). 

Den 1 september 2014 infördes cykelöverfart i Trafiklagstiftningen, med tillhörande regler om 

väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Ett nytt vägmärke 

infördes liksom krav på lokal trafikföreskrift. En utvärdering av cykelöverfarter på 81 platser i åtta 

kommuner har visat att de förbättrar cyklisternas framkomlighet avsevärt utan att leda till fler olyckor 

(Berg, 2017).  
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3.3.1.2. FoU-behov 

Ytterligare forskning behövs för att ta fram effektsamband som beskriver hur cykelinfrastrukturens 

utformning påverkar cyklisterna och cykeltrafiken. Särskilt viktigt är före- och efterstudier där 

genomförda åtgärder utvärderas på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Ett extra fokus bör läggas 

på att studera cyklisters framkomlighet och komfort eftersom det är relativt eftersatta 

forskningsområden då mycket av den svenska forskningen kring cyklister hittills, till stor del, 

fokuserat på cyklisten som ett trafiksäkerhetsproblem. För att kunna göra detta behövs en fortsatt 

utveckling av mått och mätmetoder som utgår ifrån cyklisternas förutsättningar och behov. Mått som 

beskriver cyklisters framkomlighet kan inbegripa restid men också väntetid och mer komplexa mått 

som ”cykelflow”. Här behövs en ökad kunskap kring olika sätt att beskriva cykelattraktivitet och hur 

det i sin tur påverkar viljan att cykla. Utformningens och placeringens betydelse för bästa möjliga 

hälsonytta med avseende på luftföroreningar behöver också studeras. Att kunna mäta och värdera 

faktorer som beskriver cykelattraktivitet är ett nödvändigt underlag för att kunna göra 

samhällsekonomiska bedömningar av cykelåtgärder, vilket är värdefullt som beslutsunderlag för att 

kunna prioritera mellan olika typer av åtgärder och motivera cykelåtgärder gentemot beslutsfattare (se 

vidare avsnitt 3.4). 

För ett förbättrat erfarenhetsutbyte och en långsiktig kunskapsuppbyggnad behövs en ökad samverkan 

mellan väghållare och akademi. Exempel på frågeställningar som behöver diskuteras är:  

• säker och framkomlig korsningsutformning 

• när och hur cyklister och gående ska separeras 

• utformning för att prioritera cyklar i blandtrafik 

• utformning som uppmuntrar till säkert cyklande, exempelvis lägre hastigheter i vissa miljöer.  

Andra mer specifika forskningsfrågor, som behöver studeras vidare, kan vara sambandet mellan 

kapacitet och säkerhet vid cirkulationsplatser eller andra typer av korsningsutformningar. Exempelvis 

behöver utformning och placering av cykelöverfarter i anslutning till cirkulationsplatser utredas, då de 

kan ha stor effekt på cykelsäkerheten samt kraftigt minska kapaciteten för biltrafiken. Generellt är det 

viktigt med en fortsatt utvärdering och utveckling av cykelöverfarternas utformning och tillämpning.  

3.3.2. Cykelinfrastrukturens konstruktion och tillstånd 

En cykelvägs konstruktion har betydelse för vägytans kondition och tillstånd, vilket i sin tur påverkar 

cyklisters säkerhet, framkomlighet och komfort. Förutom direkta effekter på cykeltrafiken, kan 

ojämnheter och/eller skador i beläggningen också påverka möjligheten att uppnå ett gott resultatet i 

vinterväghållningen. Vi återkommer till det i avsnitt 3.3.3. 

3.3.2.1. Kunskapsläget 

Konstruktionen av en väg bestäms normalt sett av den förväntade trafiklasten och typen av 

undergrund. Trafiklasten från cyklar är obetydlig, men för att förhindra tjälskador och skador till följd 

av trädrötter och eftersom underhållsfordon och ibland även utryckningsfordon kör på cykelvägar, 

behöver de oftast vara ”överdimensionerade”. Normalt dimensioneras överbyggnaden till en gång- och 

cykelväg för en trafikbelastning om 150 000 standardaxlar (Trafikverket, 2011). Om gång- och 

cykelvägen inte vinterväghålls, kan en enklare konstruktion användas. Vilken dimensionerande 

trafikbelastning som då ska tillämpas avgörs i varje enskilt fall. Kommunernas konstruktionskrav vid 

nybyggnation av cykelvägar baseras i regel på Trafikverkets krav, men med anpassningar till lokala 

förhållanden eller förenklingar i form av standardkonstruktioner (Niska, 2006). För att spara kostnader 

skulle man kunna tänka sig något enklare överbyggnader som ändå klarar driftfordon. Idag finns 

mindre fordon med en maxvikt på runt 4 ton och det är möjligt att utveckla ännu mindre utrustning 

som exempelvis kan bäras av elfordon och fyrhjulingar, eller liknande. Om efterfrågan på denna typ av 

utrusning ökar, kommer utvecklingen antagligen att ta fart, men det är ändå svårt att garantera att 

endast mindre och lättare fordon i praktiken kommer att trafikera cykelvägen. Redan vid enstaka 
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överfarter med fordon tyngre än vad cykelvägen är dimensionerad för, kan bestående skador uppstå 

(Wallberg m.fl., 2010). 

För att kunna optimera cykelvägars konstruktion och planera underhållet, behövs en ökad kunskap om 

de processer som bryter ner en cykelväg. Det mesta av kunskapen om nedbrytning gäller för större 

vägar. Förutsättningarna är emellertid helt annorlunda för cykelvägar där exempelvis uppgrävning för 

reparation av ledningar placerade i eller under vägkonstruktionen är en vanlig orsak till skador i 

beläggningen. Dåligt utförda lagningar efter en ledningsgrävning kan spoliera en i övrigt fin cykelväg. 

Även en lagning som utförs på rätt sätt ger försämrade egenskaper hos konstruktionen.  

Inventeringar av brister i cykelvägnätet förekommer i olika omfattning och genomförs med varierande 

noggrannhet, men det görs inte någon systematisk uppföljning på samma sätt som för det statliga 

bilvägnätet (Niska, 2011). Det går därför inte att uttala sig om vilken standard cyklisterna faktiskt 

erbjuds. Det kan vara stor skillnad mellan uppsatta standardkrav och den standard som upprätthålls på 

cykelvägarna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen kommit ut med skriften ”Skulden 

till underhåll” som beskriver det kommunala underhållsbehovet på gator, gång- och cykelbanor, broar 

och belysning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Bland annat har en sammanställning av 23 

underhållsutredningar på svenska kommuners cykelvägnät genomförts. Utifrån denna görs 

bedömningen att cirka 19 procent av de kommunala cykelvägarna har ett eftersatt underhåll, vilket 

motsvarar uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor. 

Vid nybyggnad av en vägkonstruktion ställs krav på ett antal funktionella parametrar. De som 

troligtvis har störst betydelse för cyklistenars säkerhet och framkomlighet är jämnhet, textur och 

friktion (Niska & Sjögren, 2007). Enligt gällande regelverk ställs samma krav på en cykelväg som på 

en bilväg. Motivet till det är att cykelvägen ska ha samma standard som intilliggande bilväg för att 

förhindra att cyklisterna väljer att cykla på vägen istället. Problemet är att de mått och mätmetoder 

som tagits fram för att definiera standardkraven är framtagna med utgångspunkt från biltrafiken, och 

inte alls behöver stämma överens med cyklisternas preferenser och behov. Ett exempel är kravet på 

jämnhet, där det gällande IRI-måttet7 inte är korrelerat med cyklisters komfortupplevelse (Cairney & 

King, 2003). Istället är det ojämnheter som ligger inom våglängdsområdet för megatextur, liksom 

singulära ojämnheter över 10 mm, som upplevs särskilt obehagliga för cyklister, framförallt vid höga 

hastigheter (Niska, Sjögren & Gustafsson, 2011; Niska & Sjögren, 2014). 

Den tekniska utvecklingen går fort fram och det finns idag ett flertal mätmetoder och utrustningar som 

relativt enkelt skulle kunna användas för att mäta jämnheten på en cykelväg. Exempelvis kan appar till 

smarttelefoner användas genom att de registrerar de accelerationer/vibrationer som uppstår i cykeln 

vid cykling på ett ojämnt underlag (Niska & Sjögren, 2014). Svårigheten är dock hur man ska tolka 

mätdata utifrån effekter för cyklisterna. 

3.3.2.2. FoU-behov 

Mycket av den forskning, och de metoder och verktyg som använts för att studera konstruktionen av 

större vägar skulle kunna tillämpas också på cykelvägar. Först behövs emellertid en del grundläggande 

frågeställningar studeras närmare, exempelvis gällande nedbrytningsprocesserna på en cykelvägs-

konstruktion. Sådan kunskap är också viktig för att kunna ta fram nya och smartare konstruktioner, 

exempelvis för lokalt omhändertagande av dagvatten, lagring av solenergi eller användning av 

restprodukter. För att kunna utvärdera alternativa konstruktioner behövs kunskap och underlag för att 

kunna bedöma konstruktionens totala livscykelkostnad, där alltifrån etableringskostnader till drift- och 

underhållskostnader såväl som miljöeffekter ingår. Ökad kunskap behövs också kring betydelsen av 

                                                      

7 IRI, International Roughness Index, är gängse standard vid beskrivning av jämnheten på bilvägar (och 

cykelvägar). IRI beskriver summan av de vertikala rörelser som uppkommer då man simulerar att ett bilhjul, 

inklusive fjädringssystem, rullar i 80 km/tim längs en inmätt längsprofil.  
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valet av beläggningsmaterial för tillståndsparametrar som exempelvis friktion under olika 

förhållanden.  

Det skulle vidare behövas en standardiserad metod för tillståndsbedömning av cykelvägar i Sverige. 

En sådan skulle underlätta för väghållaren vid beställning av en skadeinventering eller liknande och 

skulle även möjliggöra jämförelser över tid och mellan platser. Manuella metoder, som är subjektiva 

och tidskrävande, behöver kompletteras med objektiva mätningar av framförallt jämnhet, textur och 

friktion. Då skulle vi få en bättre kunskap om cykelvägnätets status genom att synliggöra de brister 

som finns. Det skulle utgöra ett viktigt underlag för prioritering av underhållsåtgärder med mera, och 

skulle tydligt visa på behovet av åtgärder som argument i den politiska diskussionen.  

Mått och mätmetoder för tillståndsbedömning av cykelvägar behöver hänga ihop med standardkrav 

som tydligt utgår ifrån cyklisternas behov och förutsättningar och beaktar effekterna för deras 

säkerhet, framkomlighet och komfort. Exempelvis borde standardkraven innehålla tydliga 

formuleringar om hur mycket cyklisternas hastighet/restid får påverkas. Mätbara funktionskrav, som 

utgår ifrån cyklisternas behov, behövs för att kunna mäta effekter av åtgärder och för att kunna avgöra 

vad som är en rimlig nivå på standardkraven. Idag saknas effektsambanden i stor utsträckning, vilket 

gör det svårt att göra rätt prioriteringar om vilka åtgärder som behöver göras och när de ska göras. 

3.3.3. Drift och underhåll 

Ökade insatser på drift och underhåll av cykelvägar främjar både målet om ökad cykling och målet om 

säker cykling. Dessutom gynnar en förbättrad drift- och underhållsstandard på cykelinfrastrukturen 

alla de oskyddade trafikantgrupper som färdas där, i alla åldrar och både män och kvinnor. Drift och 

underhåll av cykelinfrastrukturen har alltså betydelse för flera av de transportpolitiska hänsynsmålen 

och kan ge stora samhällsekonomiska vinster. 

3.3.3.1. Kunskapsläget 

Standardkraven vad gäller drift och underhåll av cykelvägar utgår i regel från standardkraven på 

bilvägar och med hänsyn till tillgänglig budget (Niska, 2011). Det skulle behövas standardkrav som 

istället utgår ifrån cyklistperspektivet, men då krävs en bättre kännedom om effekterna för cyklisterna. 

Att drift och underhåll har stor betydelse för cyklisternas säkerhet det vet vi sedan länge (t.ex. Öberg 

m.fl., 1996). Enligt analyser av skadade cyklister som uppsökt akutsjukvård och registrerats i Strada, 

har 78 procent av de som skadats allvarligt skadats i en singelolycka (Niska & Eriksson, 2013). 

Faktorer relaterade till drift och underhåll har varit bidragande orsak i 44 procent av de allvarliga 

singelolyckorna. Brister i drift och underhåll kan också ha en indirekt påverkan på säkerheten, genom 

att det distraherar cyklister så att de inte har full uppmärksamhet på övriga trafikanter. Sådana brister 

har också stor betydelse för framkomligheten, men vi har relativt sett dålig kunskap om inverkan på 

cyklisternas restider och deras värdering av den. Drift och underhåll har också betydelse för valet av 

färdmedel. Exempelvis finns en potential att öka cyklandet vintertid med uppemot 18 procent genom 

förbättrad vinterdrift (Bergström & Magnusson, 2003). 

Det finns en stor potential att minska antalet singelolyckor genom att förhindra att halka uppstår. I 

första hand behöver vinterväghållningen förbättras för att minska risken för halka på grund av is och 

snö. Under senare år har halkbekämpning med salt på cykelvägar blivit allt vanligare, framförallt 

sedan metoden som kommit att kallas ”sopsaltning” tillämpas i allt större utsträckning. Metoden 

innebär att en sopvals används för att röja bort snö från vägytan och att halka bekämpas med 

saltlösning eller befuktat salt. Metoden har använts för vinterväghållning av cykelvägar i Linköping 

sedan 1999 (Bergström, 2002) och har under senare år börjat användas i ett tjugofemtal svenska 

kommuner. Med sopsaltning är det möjligt att uppnå en högre vinterdriftstandard och därmed förbättra 

cyklisters framkomlighet, komfort och säkerhet vintertid. Liksom alla metoder har dock även 

sopsaltning sina begränsningar och brister. Så länge förarna är ute i tid, nederbörden inte blir för 

kraftig eller temperaturen för låg fungerar i regel sopsaltningsmetoden bra. Annars finns risk att 
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isbildning uppstår som kan vara svår att få bort med bara borste och salt (t.ex. Niska & Blomqvist, 

2016). En fortsatt utveckling av fordon, utrustning och strategier är nödvändig för att 

sopsaltningsmetoden ska nå en mer optimal tillämpning.  

Även i vinterväghållningen är standardkraven ofta desamma för cykelvägar som för intilliggande 

bilvägar, för att förhindra att cyklisterna väljer att cykla på vägen istället. Problemet med det är dock 

att med samma standardkrav på cykelvägen som på bilvägen, så kommer bilvägen så gott som alltid 

att erbjuda en bättre standard. Orsaken till det är att biltrafiken bidrar till att avlägsna snö och is från 

vägytan, medan en sådan bearbetning inte sker av cykeltrafiken.  

3.3.3.2. FoU-behov 

Skador i beläggningen, halka, smuts, grus eller tillfälliga föremål på cykelvägen kräver snabba 

åtgärder för att minska risken att cyklister skadas. Därför behövs förbättrade rutiner och verktyg för att 

tidigt upptäcka brister i vägytan och underhållsplaner för att åtgärda dessa eller rent av undvika att de 

uppstår. Här kan den ökade kunskapen kring nedbrytning av cykelvägar, som förespråkades i 

föregående avsnitt, ge ett viktigt bidrag. Exempelvis behövs forskning och utveckling kring hur man 

kan förebygga och åtgärda tjälskador på bästa sätt, liksom återställning av konstruktionen efter 

grävningsarbeten. Dessutom behövs ökad kunskap om hur omledningar och avspärrningar i samband 

med vägarbeten kan förbättras för att säkra en god framkomlighet och säkerhet för cyklister under 

byggskedet (Niska m.fl., 2014). 

Strategier och resurser/utrustning som är anpassade för drift och underhåll av bilvägnätet är inte alltid 

optimala för skötsel av cykelvägar. En mer regelbunden patrullering med samtidig inspektion, samt 

drift och underhåll av cykelvägnätet som kan skötas med mindre fordon och handredskap, har 

potential att förbättra standarden och därmed minska antalet olyckor. Forskning och utveckling som 

bidrar till effektivare metoder, utrustningar och strategier behövs därmed. Organisation, planering och 

samordning väghållare emellan är också viktiga delar i att effektivisera drift och underhåll av 

cykelvägar. Upphandling och uppföljning är också något som har stor betydelse för den standard som i 

slutändan erbjuds cyklisterna. Hur upphandling och uppföljning ska göras för att uppnå önskade 

resultat på ett kostnadseffektivt sätt, är därför ett viktigt forskningsområde i sammanhanget. En viktig 

fråga är då också hur man i en upphandling i konkurrens säkerställer en kunskapsöverföring mellan 

utförare, för att få kontinuitet i drift- och underhållsstandarden.  

Kostnadsredovisningar är viktiga för uppföljning och för att kunna jämföra kostnader för åtgärder med 

effekter för trafikanterna och för jämförelser mellan olika trafikslag. Tyvärr är uppgifterna om 

väghållarkostnader för cykeltrafikanläggningar ofta osäkra eller bristfälliga och det skulle behövas en 

mall för hur dessa kostnader ska redovisas. För att kunna beräkna den samhällsekonomiska nyttan av 

olika drift- och underhållsåtgärder behöver effektsamband tas fram på samma sätt som för utformning, 

förslagsvis med hjälp av före- och efterstudier. I takt med att intresset för vintercykling ökar, behövs 

också ökad kunskap om vilka friktionskrav som ska ställas och hur de ska följas upp samt vilka 

mätmetoder som ska användas. Fortsatt tillämpning av sopsaltning ställer krav på ökad kunskap kring 

processerna vid saltning på cykelväg, vilka skiljer sig stort från dem på bilväg. Därtill krävs en fortsatt 

utveckling av fordon och utrustning för en mer optimal tillämpning. Såväl mer effektiva borstar som 

bättre anpassade saltspridare behövs. Det är viktigt att den utvecklingen sker i samverkan med 

maskintillverkare och leverantörer. Det finns också anledning att studera olika beläggningstypers 

halkbenägenhet under olika förhållanden då det visat sig att beläggningen i sig påverkar risken för att 

halka ska uppstå. Jämförande studier av olika halkbekämpningsmedel vore också värdefullt, helst ur 

ett helhetsperspektiv med avseende på effekt, kostnad och miljö.  

I valet mellan olika driftmetoder behöver vi också veta mer om hur drift av cykelvägar påverkar 

luftkvaliteten i städerna, bland annat genom att sand som läggs ut transporteras ut i vägbanan, krossas 

av biltrafiken och virvlas upp som damm. I sammanhanget behövs också ökad kunskap om hur 
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cykelvägar ska utformas för att kunna städas på ett effektivt sätt för minskad spridning av damm till 

luft och dagvatten. 

3.4. Samhällsekonomiska bedömningar 

I takt med att intresset för cykel som färdmedel och trafikslag ökar, finns ett ökat behov av bättre 

beslutsunderlag och analysverktyg för att bedöma effekter på cyklingen vid både riktade satsningar på 

cykelområdet och övriga förändringar i trafiksystemet. För att kunna beräkna den samhällsekonomiska 

nyttan av åtgärder i cykelinfrastrukturen, behövs mer kunskap om effekterna i form av restidsvinster 

och ökad komfort för cyklister, färre olyckor och bättre hälsa, samt att effekterna behöver prissättas. 

Därutöver behövs uppgifter om kostnaderna för att bygga, driva och underhålla infrastrukturen för 

cykling (vilket redan nämnts i avsnitt 3.3), eller för att använda olika typer av styrmedel för att 

generera ökat cyklande.  

3.4.1. Kunskapsläget 

För att i praktiken kunna göra bra samhällsekonomiska analyser av cykelåtgärder behövs användbara 

verktyg och modeller. Ett verktyg för detta som finns i Sverige, är GC-kalk8, vilket dock innefattar 

några viktiga principiella brister och felaktigheter som begränsar den praktiska tillämpbarheten. 

Exempelvis antas schablonmässiga efterfrågeökningar och hälsoeffekter som inte bygger på regelrätt 

samhällsekonomisk metod. För att korrekt kunna beräkna nyttor och kostnader behövs i första hand 

effektsamband för hur mycket t.ex. restiden ändras vid en åtgärd och värdet av effekten. VTI arbetar 

för närvarande med ett manuskript om samhällsekonomiska kalkyler för cykelinvesteringar i 

Stockholm som tar hänsyn till detta (Börjesson [före tryckning]). Korrekta samhällsekonomiska 

kalkyler behöver vila på en grund av god modellering av färdmedelsval och ruttval samt modellering 

av cyklisters interaktion med andra trafikanter (fotgängare, cyklar och motorfordon). VTI har ett 

pågående projekt som behandlar hur cykeltrafik fördröjs av andra cyklister, dvs. av trängsel 

(Johansson [före tryckning]). 

Vår förståelse av färdmedelsvalet cykeln bestäms av faktiska och uppfattade effekter förknippade med 

infrastruktur, graden av trängsel med andra trafikanter, väder, väglag, olycksrisk och hälsa (se avsnitt 

3.1 Ökad cykling). Den samhällsekonomiska forskningen förutsätter att dessa effekter och perceptioner 

kan kvantifieras, vilket mestadels sker med å ena sidan efterfråge- och mikroskopisk 

interaktionsmodellering (se avsnitt 3.1.4) och å andra sidan värderingsstudier. Därefter kan man med 

nationalekonomisk metod värdera effekterna. 

Idag existerar redan ett antal kalkylvärden för cykling, exempelvis finns skattningar av cyklisters 

tidsvärde i Sverige för olika typer av cykelinfrastruktur (Börjesson and Eliasson 2012b; Björklund & 

Carlén, 2012). Vidare visar Börjesson och Eliasson (2012a) att de största nyttorna av cykelåtgärder 

uppstår för befintliga cyklister och inte från överflyttning av resor från bil till cykel. Säkerhetseffekter 

av ökat cyklande har nyligen undersökts i Eriksson m.fl. (2017) och även i många tidigare studier (se 

avsnitt 3.2). 

Beträffande val av åtgärder innebär ett samhällsekonomiskt synsätt att styrmedel bör införas som 

korrigerar brister i aktörers beaktande av olika effekter. Då kan exempelvis en ökad skatt på bränsle, 

för att begränsa trafikens koldioxidutsläpp, ge större effekter på cykling än en förbättring av 

cykelinfrastrukturen. Poängen är att en ökad skatt på koldioxid, genom att minska bilanvändningen, 

både minskar miljöpåverkan och bidrar till ökat cyklande. Ett annat styrmedel som är relevant för 

städer är ökade parkeringsavgifter (Pyddoke m.fl. 2017). En fråga som kommer att få allt större 

betydelse är vad som kan göras för att utjämna toppar i kapacitetsutnyttjandet i städernas infrastruktur 

(som t.ex. i Börjesson, Fung & Proost, 2017). Nära förknippade med denna fråga är frågeställningar 

                                                      

8 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/GC-kalk/ 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/GC-kalk/
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kring reglering och separering av olika färdmedel, exempelvis regleringen av elcyklar och elcykling. 

Investeringar bör göras där de ger störst nytta per investerad krona, dvs. att man i första hand satsar på 

det som ger störst effekt till lägst kostnad. 

3.4.2. FOU-behov 

Det behövs forskning som förbättrar möjligheten att göra samhällsekonomiska bedömningar av 

investeringar och andra åtgärder inom cykelområdet med högre precision och ”kvalitet” än vad som är 

möjligt idag. Effekterna för cykelanvändarna beräknas, som nämnts ovan, dels med 

färdmedelsvalsmodellering, dels med modellering av cyklisters interaktion med andra trafikanter. 

Forskningsbehoven avseende modellering beskrivs i 3.1.4.  

Kalkylmetodiken behöver också förbättras i flera avseenden, exempelvis genom bättre beteende- och 

effektsamband i förhållande till infrastrukturens utformning samt mer korrekt värdering genom bättre 

kalkylparametrar. En förutsättning för detta är tillgång till bra dataunderlag över resebeteenden som 

gör det möjligt att värdera cykel som färdmedel. En annan förutsättning är goda värderingsstudier. Det 

behövs t.ex. mer information om hur tid, trängsel, olycksrisk, buller osv. värderas i olika miljöer. 

Med utvecklade färdmedels- och ruttvalsmodeller kan en rad frågor besvaras, t.ex. hur 

cykelefterfrågan utvecklas om styrningen mot fossilfrihet blir framgångsrik genom ökade kostnader 

för fossilbränslen eller om utbudet av kollektivtrafik ökar. Vilka vägar kommer cyklister att välja 

genom städer/tätorter beroende på infrastruktur och övrig trafik? En rimlig väg är att bygga ut den 

nationella efterfrågemodellen Sampers för att på ett mer upplöst sätt kunna representera cykelresor. 

Som nämns i 3.1.4 har en utveckling av sådana ansatser påbörjats. 

Med de nya färdmedelsvalsmodellerna kan vi också bättre analysera den tidigare utvecklingen av 

färdmedelsandelar. Vi vet att cykelandelen är olika i olika städer. Det kan bero på sådana 

omständigheter som stadens topografi, om staden länge haft högskola eller universitet, 

cykelförutsättningarna i termer av infrastrukturens kvalitet och utnyttjandegrad m.m. En del av dessa 

faktorer är svåra att påverka med stadens politik. I ett framåtriktat perspektiv blir det viktigt att 

identifiera de faktorer som har en negativ inverkan på cykelalternativets attraktivitet och som kan 

åtgärdas av stadens planerare till den, relativt sett, lägsta kostnaden. 

Ett annat angreppssätt är att med mer aggregerade ansatser skapa övergripande policymodeller. Som 

nämns i 3.1.4 har en utveckling av sådana ansatser påbörjats. Med sådan makromodellering kan 

övergripande styrmedels- och åtgärdsanalyser göras för hela landet eller enstaka städer. Då kan frågor 

om effekterna av olika restriktioner för bilanvändning besvaras, exempelvis hur cykelefterfrågan 

påverkas av höjda parkeringsavgifter eller bilfria zoner. Sådan modellering kan också, på sikt, 

användas för att modellera mer attraktiv cykelinfrastruktur. 

Eftersom dagens efterfrågemodeller (t.ex. Sampers) är baserade på en fiktiv befolkning på individnivå, 

kan man analysera vilka geografiska områden som får störst nytta och vilka socio-demografiska 

grupper som bor i dessa områden. Med bättre färdmedels- och ruttvalsmodeller för cykling, blir det 

också möjligt att i större utsträckning beakta fördelningseffekter av såväl styrmedel som investeringar, 

se t.ex. Asplund och Pyddoke (2018) som ger exempel på beräkningar av fördelningseffekter. 

Exempel på svåra frågor, som ännu inte hanterats tillfredställande enligt samhällsekonomisk metod, är 

i vilken grad cyklister vet och beaktar de fulla hälsoeffekterna av cykling. I den mån som 

hälsoeffekterna underskattas av cyklisterna kan det utgöra en grund för att med styrmedel stimulera 

ytterligare cykling. 

Slutligen behöver uppgifter om kostnader för avslutade investeringsprojekt och drift- och 

underhållsåtgärder löpande samlas in, för att öka kunskapen och kännedomen om vad olika insatser 

kostar och som underlag i samhällsekonomiska analyser. 
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4. Behov av samordning och långsiktig kompetensuppbyggnad 

För att Sverige ska nå framgång med satsningarna för ett ökat cyklande med förbättrad säkerhet, är det 

nödvändigt att arbeta långsiktigt. Cykelområdet har länge lidit av en underskattning av cyklingens 

komplexitet och av att det finns en övertro på att man ska få ett ökat cyklande med små, enkla och 

billiga ”quick-fix-lösningar”. Det räcker inte med kortsiktiga projektbaserade satsningar där några 

eldsjälar driver frågan intensivt under ett par år, utan det behövs resurser och planer för framtiden. 

Långsiktigheten är viktig för kompetensförsörjningen inom området och det är nödvändigt med en 

kontinuerlig dialog mellan forskare, uppdragsgivare och problemägare om forsknings- och 

innovationsbehovet, både på kort och lång sikt. Detta kapitel beskriver nuläget och behovet. I kapitel 6 

återkommer vi till hur ett kunskapscentrum för cykling skulle kunna vara en lösning. 

4.1. Berörda aktörer 

Det finns en mängd olika aktörer som är viktiga i dialogen kring hur cykelforskningen ska samordnas 

och stärkas. Myndigheter spelar en viktig roll såväl som forskningsfinansiärer, problemägare och 

utförare av cykelforskning. Naturligtvis är transportmyndigheterna Trafikverket, Transportstyrelsen, 

Trafikanalys och VTI viktiga aktörer i sammanhanget men även Boverket, Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket. Folkhälsomyndigheten har med sitt uppdrag att främja hälsa och förebygga ohälsa 

också ett intresse i cykelfrågan. Trafikverket har som väghållare ansvar för att upprätthålla en god 

kvalitet på cykelvägnätet och har därför en särskilt viktig roll för cyklingen. Även regionerna har en 

betydelsefull roll, exempelvis för att samordna cykling över kommungränser så att cyklisterna erbjuds 

en likvärdig standard längs ett och samma cykelstråk, men även som forskningsfinansiärer. De största 

statliga finansiärerna av cykelforskning är annars Vinnova, Mistra, Formas och Vetenskapsrådet. 

De främsta problemägarna när det gäller cykel är kommunerna, med tanke på att den största delen av 

cykeltrafikarbetet sker på det kommunala vägnätet. Flera kommuner har själva påtalat behovet av en 

kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet och på initiativ av bland annat Malmö stad har nätverket 

Svenska Cykelstäder vuxit fram. Primära syften med Svenska Cykelstäder är att ”samordna Sveriges 

bästa cykelstäder för att öka kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner, att gemensamt driva 

cykelfrågan på ett nationellt plan samt att verka som en arena för att initiera och sprida aktuell 

forskning om hur cyklingen framgångsrikt kan ökas inom kommunerna. Målet är att driva en 

effektivare positiv cykelutveckling i Sverige, genom en etablerad samverkan.” 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (tidigare Svenska Kommunförbundet), har haft en 

betydelsefull roll för att samordna och driva på forskning och utveckling inom den kommunala sfären. 

Det gäller även cykelområdet där SKL bidragit genom att finansiera, samordna och leda 

forskningsprojekt. Deras viktigaste bidrag är annars de många handböcker och populärvetenskapliga 

skrifter de givit ut över åren, av vilka flera varit specifikt inriktade på cykling t.ex. …det finns bara 

dåliga kläder (1998), Bilfria leder på landsbygd (2005), Cykel i medvind (2008), GCM-handboken 

(2010) och Vägen till ett cyklande samhälle (2012). 

Forskningsinstitut, universitet och högskolor har i samverkan med tidigare nämnda aktörer ett ansvar 

att ta fram kunskapsunderlag, exempelvis effektsamband, som vägledning vid val av åtgärder som ska 

gynna en ökad och säker cykling. Bland de universitet och högskolor som bedrivit cykelrelaterad 

forskning och/eller har grundutbildningar där frågeställningar kring cykling, cykeltrafik eller 

cykelinfrastruktur berörs, kan följande nämnas: Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet, 

Malmö Universitet, Luleå Tekniska Universitet, KTH, Chalmers, Göteborgs Universitet, Linköpings 

universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Umeå Universitet, Karlstad Universitet och Högskolan i 

Skövde. Förutom VTI bedriver också forskningsinstitutet RISE cykelrelaterad forskning.  

Förutom att forskning och utveckling kring cykling sker vid institut, universitet och högskolor görs det 

också i samarbete eller enskilt av ett flertal konsultföretag. Trivector Traffic har genomfört ett flertal 

forskningsprojekt inom cykling, men även större konsultföretag som Sweco, WSP, Ramböll och 
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Tyréns och några mindre företag som Koucky & Partner, Movea, Spolander Consulting och 

Trafikutredningsbyrån har bedrivit cykelforskning genom åren. Även försäkringsbolag finansierar 

eller bedriver egen forskning. IF och Folksam har gjort egna studier medan Länsförsäkringar 

finansierat cykelforskning via sin forskningsfond. Även Trygg Hansa har finansierat cykelrelaterad 

forskning om än i begränsad omfattning hittills. 

Exempel på aktörer från näringslivet som behövs i en samverkan kring cykelforskning kan, förutom 

ovanstående, vara representanter för cykelproducenter (Cycleurope), hjälmtillverkare (POC), 

tjänsteföretag (MoveByBike), leverantörer av mätutrustning (Viscando, EcoCounter), tillverkare eller 

leverantörer av fordon/utrusning/material för drift och underhåll (AEBI Schmidt, Falköping, Multihog, 

Salinity, m.fl.), tillverkare och leverantörer av vägutrustning anpassade för cyklister (ATA, Jonsered, 

Ramirent, Actibump, Blinkfyrar, osv.), entreprenörer (NCC, Peab), leverantörer av lånecykelsystemen 

(ClearChannel, City Bike, Styr & Ställ, JC Decaux) eller fordonstillverkare (Volvo, Scania). 

Det finns också ett flertal ideella organisationer som är viktiga i en samverkan kring cykling, 

exempelvis Cykelfrämjandet, Vätternrundan och Cyklistförbundet. Cykelfrämjandet och 

Vätternrundan har tillsammans med cykelbranschen och Naturskyddsföreningen även bildat en 

paraplyorganisation kallad Svensk Cykling. I tillägg till dessa cykelorganisationer finns även andra 

organisationer som har verksamhet som på ett eller annat sätt berör cyklister. NTF är ett sådant 

exempel då de utför egna studier och kampanjer för säker cykling. 

4.2. Utbildning och kompetensförsörjning 

För att säkerställa en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykling behöver det finnas möjligheter till 

vidareutbildning för redan verksamma, men det är också nödvändigt att cyklingsperspektivet ingår i 

utbildningar vid universitet och högskolor. Det är givetvis en fördel om t.ex. blivande trafikplanerare 

redan under studietiden kommer i kontakt med de frågeställningar som är viktiga inom cykelområdet 

och som de kommer att ställas inför i sin yrkesroll. Intresset för cykelfrågor och hållbart resande är 

stort bland dagens unga, samtidigt som det saknas i många relevanta grundutbildningar.  

En förstärkning och koncentration av kompetens och medel skulle underlätta etablering av ett antal 

cykelrelaterade doktorandtjänster. Doktorandtjänster skapar möjlighet att redan i grundkurserna få in 

cykelperspektivet då doktorander ofta har institutionstjänstgöring där de håller i föreläsningar, 

handleder examensarbetare osv. Det finns ett flertal olika universitetsdiscipliner som är aktuella, 

exempelvis följande: 

• Arkitektur  

• Stadsplanering 

• Stadsbyggnad 

• Statistik 

• Folkhälsovetenskap 

• Vägteknik 

• Nationalekonomi 

• Historia 

• Medicin 

• Trafikmedicin 

• Psykologi 

• Sociologi 

• Pedagogik 

• Data- och IT-teknik 
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4.3. Forskning och utveckling 

Behoven av forskning och utveckling rörande vissa frågeställningar relaterade till cykling har redan 

beskrivits i kapitel 3. Där framgår att det finns ett stort behov av att ta fram effektsamband på en 

mängd olika områden som har betydelse för en ökad och säker cykling. Mer övergripande finns ett 

behov av att utveckla mått och mätmetoder specifikt framtagna för utvärdering av cykling. Det finns 

en efterfrågan från kommuner och andra problemägare att på nationell nivå ta fram underlag som 

beskriver hur utvärderingar och uppföljningar ska göras på bästa sätt, eller hur en kampanj för att öka 

cyklingen ska genomföras för att få effekt.  

Problemägarna efterfrågar också hjälp med att tillämpa den kunskap som finns, exempelvis hur 

forskningen ska omvandlas till faktiska åtgärder. Här gäller det också att tolka resultat från utländska 

cykelstudier utifrån ett svenskt perspektiv så att det kan omsättas i praktiken under rådande 

förutsättningar. Olika typer av demonstrationsprojekt skulle kunna vara särskilt värdefulla i det 

avseendet. Forskningsresultaten behöver också inkorporeras i handböcker, cykelplaner och andra råd 

och riktlinjer som rör cyklingen. Dessutom finns önskemål om underlag och verktyg för att kunna 

argumentera för åtgärder för cykling exempelvis i diskussioner om hur den kommunala budgeten ska 

fördelas. 

Kommuner och andra aktörer behöver också hjälp av forskningskompetens för att göra 

framtidsspaningar, exempelvis om hur cykeln kommer att användas om 20 år, vilka utmaningar som 

då kan uppstå och hur man på bästa sätt kan möta detta.  

4.4. Kunskapsinsamling och -spridning 

Även om det finns ett stort behov av ytterligare forskning och utveckling inom cykelområdet, har det 

trots allt redan bedrivits en hel del forskning inom området, både nationellt och internationellt. Den 

kunskap som därigenom byggts upp behöver vidareutvecklas, men det finns också ett stort behov av 

att synliggöra och tillämpa kunskapen i större utsträckning än vad som görs idag. En viktig del i att 

sammanställa befintlig kunskap, är att därigenom också identifiera de kunskapsbrister som finns.  

Ett första steg är att samla publikationer och annan värdefull information på ett och samma ställe och 

sedan göra dem tillgängliga i en webbportal eller liknande. I Sverige har det inte funnits någon sådan 

webbportal för forskning om cykling tidigare, men det finns goda exempel från andra länder (se 

avsnitt 5.2). Förutom vetenskapliga studier görs också intressanta utredningar och utvärderingar i 

enskilda kommuner där resultaten kanske aldrig publiceras eller offentliggörs, och därmed blir svåra 

att hitta. Kommuner som ligger i framkant vill gärna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, 

och de som står inför samma utmaningar efterfrågar också praktiska erfarenheter. En plattform för ett 

sådant erfarenhetsutbyte vore värdefullt, särskilt för yrkesverksamma i kommunerna. Inte bara 

kunskap om publikationer och redan slutförda studier behöver spridas, utan även information om 

pågående eller kommande projekt. Det kan vara ett sätt att få flera kommuner med samma utmaningar 

att bli involverade i forskningsprojekt där en viss frågeställning ska undersökas.   

Yrkesverksamma efterfrågar också hjälp med att sålla ut det viktigaste från vetenskapliga studier, det 

som kan omsättas i praktiken. Populärvetenskapliga skrifter och handböcker som baseras på 

vetenskapliga studier behövs därför. Förutom en uppdatering av GCM-handboken, och andra 

rådgivande och styrande dokument, efterfrågar kommunerna underlag för att upprätta cykelplaner och 

formulera upphandlingsunderlag för drift och underhåll med mera. Det finns också önskemål om att 

samla all statistik kopplad till cykling, exempelvis cykeltrafikräkningar och olycksstatistik, i en öppen 

databas tillgänglig för alla inblandade aktörer. Inte bara tjänstemännen, utan även politiker och andra 

beslutsfattare i kommunerna, är i behov av lättillgänglig kunskap kring cykling. Det finns också ett 

värde i att sprida kunskap bland allmänheten. 
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4.5. Finansiering 

Cykelforskning i Sverige finansieras idag, liksom övrig transportforskning, av forskningsfinansiärerna 

EU, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Vetenskapsrådet och Mistra. Trafikverket är också en 

viktig forskningsfinansiär via sina forsknings- och innovationsportföljer, men också via utlysningar i 

den så kallade Skyltfonden. Även försäkringsbolag, kommuner och företag finansierar cykelrelaterad 

forskning. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har också initierat och finansierat 

forskningsprojekt relaterade till cykling. 

Finansiering av mindre projekt, via exempelvis Skyltfonden, fyller en viktig funktion då det innebär 

att många olika aktörer ges möjlighet att utföra olika typer av studier. Det kan vara förstudier av 

innovationer, pilotstudier, kunskapssammanställningar och mindre utvärderingar. Denna typ av 

finansiering bidrar dock bara i begränsad omfattning till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. För 

att kunna flytta fram positionerna kunskapsmässigt, och skapa underlag för rekrytering, är det 

nödvändigt att komplettera med större och mer långsiktiga satsningar. Exempel på större 

forskningsprogram som fått finansiering under senare år är CyCity finansierat av Vinnova med 9 Mkr 

under åren 2009–2013 och Hjulburna oskyddade trafikanter (har i huvudsak handlat om cyklisters 

säkerhet) finansierat av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond med 12 Mkr under åren 2015–2017. 

Med finansiering från bland annat Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj har en omfattande 

forskningssatsning kring hälsoeffekter i samband med cykling också genomförts de senaste åren. 

I utlysningar som möjliggör större projekt, brukar forskningsfinansiärerna för att bevilja medel i regel 

kräva medfinansiering från näringsliv/industrin och/eller offentliga aktörer, utifrån den så kallade 

Trippelhelix-modellen där samverkan sker mellan näringsliv, akademi och offentliga myndigheter. 

Detta upplägg kan vara problematiskt när det gäller forskning kring cykling eftersom det ofta saknas 

samarbetspartners med goda möjligheter att erbjuda en medfinansiering. Exempelvis menar 

kommunerna, som är de främsta problemägarna när det gäller cykling, att de i regel inte har möjlighet 

att finansiera forskning. När det gäller forskning och utveckling kring motorfordonstrafik finns 

tvärtom en mycket stark industri och därmed större möjligheter att få finansiering för mer omfattande 

och långsiktiga projekt. Ett talande exempel är den strategiska utlysningen ”Cyklar och andra fordon i 

säker och smart samverkan” inom FFI-programmet9 som initierades 2015. Till utlysningen avsattes 

totalt 35 Mkr för att stimulera forskning och innovation för säker cykling, för att stödja en omstart av 

Nollvisionen. Det visade sig dock snart att endast ett fåtal ansökningar kom in till programmet. 

SAFER (Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, se avsnitt 0) fick i uppdrag att utreda 

orsakerna bakom detta. En av de främsta anledningarna visade sig vara den gällande 

finansieringsmodellen, som bedömdes vara ett enormt hinder (Dukic Willstrand, 2017). 

Historiskt sett är det mycket ovanligt att större utlysningar liksom FFI-cykel, specifikt inriktat sig på 

forskningsansökningar kopplade till cykling. Cykling brukar annars ingå som en liten del i utlysningar 

för att uppnå ”en energieffektiv transportsektor”, ”ett hållbart transportsystem”, eller hållbarhetsfrågor 

i allmänhet som ”den goda staden”, osv. Samtidigt som det finns en fördel med helhetsperspektivet, 

och att cykling ses som en del i detta, är nackdelen att forskningsprojekt som sätter cykling i fokus 

konkurrerar med projekt om elbilar, automatiserade bussar osv. som kanske har lättare att hitta 

medfinansiärer hos den starka bilindustrin. 

                                                      

9 FFI står för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. FFI är ett samarbete mellan staten och 

fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings- och innovationsaktiviteter med fokus på områdena 

Klimat & Miljö samt Trafiksäkerhet. Satsningen innebär verksamhet för ca 1 miljard kr per år varav de 

offentliga medlen utgör drygt 400 Mkr. För närvarande finns fem delprogram: Energi & Miljö; Trafiksäkerhet 

och automatiserade fordon; Elektronik, mjukvara och kommunikation; Hållbar produktion och Effektiva och 

uppkopplade transportsystem. Läs mer på www.vinnova.se/ffi. 

 

http://www.vinnova.se/ffi
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5. Inspiration från samverkansplattformar och centrumbildningar 

Det finns idag ett flertal kompetenscentrum eller samverkansplattformar med syfte att stärka och 

samordna forskning inom en mängd olika områden. De består av olika konstellationer och har olika 

förutsättningar och finansieringsformer. VTI är, eller har varit, involverade i ett flertal 

centrumbildningar med inriktning mot transportforskning. I det följande sammanställs erfarenheter 

från dessa som inspel till hur cykelforskningen i Sverige skulle kunna samordnas och stärkas. Här ges 

också exempel på samverkansplattformar eller kunskapscentra för cykel i andra länder, för att se vad 

vi kan lära av dessa.   

5.1. Kompetenscentrum inom transportforskning i Sverige 

5.1.1. K2 

K210 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts 

akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens 

roll i Sverige. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete 

med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, med stöd av Vinnova, 

Formas och Trafikverket. 

K2:s vision är att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel 

för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsregioner. Detta åstadkoms genom en verksamhetsidé 

som innebär att K2: 

− utvecklar ny kunskap, sprider befintlig kunskap, samt bidrar till att forskningsresultat omsätts i 

praktisk verksamhet, 

− fungerar som en arena för konstruktivt samarbete mellan akademi, offentliga aktörer och 

näringsliv och mellan olika akademiska discipliner, 

− erbjuder utbildning och lärande som bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

K2:s verksamhetsidé bygger på samproduktion. Det innebär att offentliga aktörer och näringsliv 

medverkar i såväl utvecklingen av forskningsfrågor som i genomförandet av forskningen och 

spridningen av resultaten.  

Sex målbilder ligger till grund för K2:s första femårsperiod (2015–2019): 

1. K2 producerar forskningsresultat med hög relevans som presenteras i peer-review-tidskrifter 

eller motsvarande och vid nationella eller internationella konferenser. 

2. K2 genomför utbildningar riktade till yrkesverksamma, baserade på vetenskaplig kunskap och 

med hög efterfrågan från myndigheter och näringsliv. 

3. K2 medverkar i grundutbildning vid universitet och högskolor, i masterutbildningar och 

utbildningar på forskarnivå. 

4. K2 är den självklara kunskaps- och informationskanalen för offentliga aktörer och näringsliv 

beträffande forskning, utbildning och policy inom kollektivtrafikområdet. 

5. K2 har en kvalitetssäkrad verksamhet. 

6. K2 erbjuder en internationellt attraktiv, dynamisk och flervetenskaplig miljö för forskare inom 

kollektivtrafikområdet. 

K2 har en basfinansiering på 27 Mkr per år i 10 år, uppdelat på två femårsperioder. Uppbyggnaden av 

K2 påbörjades 2013 och verksamheten var i full gång från och med 2015. Sedan starten har ytterligare 

finansiering motsvarande ca 100 Mkr tillkommit från olika finansiärer för forskningsprojekt med 

                                                      

10 www.k2centrum.se 

http://www.k2centrum.se/
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koppling till centret. En framgångsfaktor har varit att verksamheten bygger på samproduktion och att 

man därmed har kunnat bygga upp en trovärdighet som attraherar finansiärerna.  

En av de viktigaste uppgifterna för K2 har varit att jobba upp kontaktytor mot branschen. De tre 

storstadsregionerna, Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne är parter i K2, vilket ger en tyngd 

och naturlig koppling till den praktiska verksamheten och implementeringen av forskningsresultaten. 

Samarbetet med storstadsregionerna blir naturligt då en stor del av kollektivtrafikarbetet sker i just 

storstadsregionerna. De har också kapacitet att delta i forskningsprojekt eftersom de ofta har större 

personella resurser än vad mindre kommuner har. 

Kärngruppen i K2 består av en heltidsanställd föreståndare, en heltidsanställd kommunikatör, en 

ekonom som fördelar 70 procent av sin tid på K2 och 30 procent på VTI, tre forskningsledare som 

vardera lägger ungefär 30–40 procent av sin arbetstid i K2 och en utbildningsledare på ungefär 70 

procent. I dagsläget (2018) arbetar ett 80-tal forskare i forskningsprojekt med anknytning till K2, 

varav 16 doktorander. Forskningsprojekten och doktoranderna finansieras med K2:s egna medel, men 

i betydande utsträckning även av ytterligare finansiering som K2 lyckats få via ansökningar.  

Då Malmö universitet och Lunds universitet är huvudparter i K2 är de flesta doktoranderna inskrivna 

där, men även vid Chalmers, KTH och LiU (Linköpings universitet) finns doktorander som är 

kopplade till K2. K2 satsar även på industridoktorander i samarbete med storstadsregionerna. 

K2 ger en fördjupningskurs i hållbar urban mobilitet inom ett befintligt mastersprogram vid Malmö 

universitet och SLU Alnarp. K2 medverkar även i transportrelaterade kurser i grundutbildningar vid 

Lunds Tekniska Högskola. K2 erbjuder också flera kurser inom kollektivtrafik och hållbara transporter 

för yrkesverksamma, varav vissa ges årligen och andra vid behov. Erfarenheten från K2 är att 

inarbetade kurser ofta lockar många deltagare, men att det krävs mycket arbete för att ”sälja in” nya 

kurser. Även om det finns intresse, kan det vara svårt för yrkesverksamma att avsätta tid för 

utbildning. En annan erfarenhet från K2 är att det är svårare att utveckla och erbjuda kurser inom 

ramen för universitetens grundutbildning än att anordna kurser för doktorand och yrkesverksamma, 

eftersom det kräver en mer formaliserad och långsiktig process samt innebär ett större ekonomiskt 

risktagande.  

En annan viktig lärdom från K2 är att det finns en förväntan från branschen på att ett kunskapscentrum 

snabbt ska kunna leverera resultat. I en strävan att arbeta långsiktigt med kompetensuppbyggnad kan 

det däremot dröja innan några vetenskapliga resultat producerats, särskilt om man lagt stor vikt på att 

skapa doktorandtjänster. Risken är då att uppfattningen från omvärlden kan bli att ”det inte händer 

något inom centret”, vilket kan ge en negativ bild. För att motverka detta behöver de långsiktiga 

aktiviteterna kompletteras med snabba insatser, exempelvis ett antal kunskapssammanställningar eller 

populärskrifter som kan levereras inom en relativt kort tid. För branschen är lättillgänglig och 

tillämpad kunskap som kan omsättas i praktiken det viktigaste, medan akademin istället värdesätter 

vetenskapliga artiklar. Det är en utmaning att hitta balansen mellan dessa båda önskemål! 

5.1.2. ViP 

ViP11 Driving Simulation Centre, var ett nationellt kompetenscentrum, koordinerat av VTI, med de 

svenska fordonstillverkarna, Trafikverket och ett antal små och medelstora företag som partners. 

Centret hade som mål att bygga en stark, nationell plattform. Plattformen hade tre tydliga 

beståndsdelar: tekniska resurser, metodik och kompetens. Fokus för ViP var på användarcentrerad 

utveckling av transportsystemet och specifikt tillämpning av virtuella miljöer och körsimulering. 

Beslut i ekonomiska och andra viktiga frågor fattades av ViPs styrelse. En vetenskaplig kommitté stod 

för granskning och kvalitetsbedömning av föreslagna projekt. Centrets operativa ledning utgjordes av 

                                                      

11 www.vipsimulation.se 

http://www.vipsimulation.se/
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en föreståndare, en koordinator, en kommunikatör och en teknisk utvecklingsledare. ViP hade ett 

tydligt uttalat mål att ha en effektiv administration och att få ut mycket projektverksamhet för centrets 

medel. Avsikten var att skapa och utveckla den gemensamma plattformen för att effektivt kunna 

genomföra exempelvis vetenskapliga beteendestudier, som en del i industrins och Trafikverkets 

utvecklingsprojekt. Vinnova stod för 35 Mkr av den totala omsättningen på 93 Mkr. Styrning och 

ledning av verksamheten, inklusive nätverkande och workshops, uppgick till ca 18 procent av den 

totala budgeten (ca 2 Mkr/år).  

ViP var en miljö där industri och forskningsutförare samverkade kring förkommersiell verksamhet. 

Inom ViP genomfördes både doktorandprojekt och projekt med seniora forskare och utvecklare. 

Projektportföljen utgjordes av en mix av grundforskning, metodutveckling och tillämpade projekt som 

gick vidare till för-utveckling och kommersialisering/industrialisering. Syftet med ViP var att 

sammanföra realtidssimulering, beteendevetenskaplig metodik och HMI-tillämpningar. Områden där 

man i Sverige länge legat i forskningens framkant. Målet med detta var att stärka industrins 

konkurrenskraft och innovationsförmåga – användning av virtuella metoder och involvering av 

användare i designprocessen blir allt viktigare. Aktiviteterna inom centrat har lett till utveckling av ny 

metodik och etablering av flera simulatorer hos fordonstillverkarna, utveckling av nya 

tillämpningsområden för simulatorer samt resultat som vidareutvecklats och gått vidare till produktion. 

ViP, etapp 1 och 2, pågick mellan 2008 och 2017. ViP fick i utvärderingar mycket positiva omdömen, 

en omfattande granskning genomförd av Faugert & Co Utvärdering AB, på uppdrag av Vinnova, efter 

år 3/etapp 1. I konkurrensen med andra centra fick emellertid ViP inte fortsatt finansiering för en 3:e 

etapp från Vinnova.  

En viktig lärdom från ViP var betydelsen av att ha en egen basfinansiering som gjorde det möjligt att 

kunna genomföra projekten på ett mer resurseffektivt och attraktivt sätt, från idé till beviljat projekt, 

jämfört med att söka i externa utlysningar. En annan viktig lärdom från ViP är att det tar tid att bygga 

upp förtroende och samverkan mellan parterna, men att det kan lyckas om man fokuserar på icke 

konkurrensutsatta delar som är viktiga för alla. Bra planerade och effektiva workshops kompletterat 

med sociala aktiviteter skapar engagemang, förtroende och förståelse parterna emellan. En 

centrumbildning är också ett utmärkt verktyg för samverkan med internationell spjutspetsforskning. 

Genom koordinering av ett område kan stora synergier uppnås med aktiviteter utanför centret, både på 

den nationella och internationella arenan. 

5.1.3. SAFER 

SAFER12 (Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers) är ett kunskapscentrum som grundades 

2006 och är lokaliserat i Lindholmen Science Park i Göteborg. SAFER:s vision är att vara ett nav med 

internationell dragningskraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. 

SAFER fungerar som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar 

av samhället kan samverka. Chalmers är värd för centret och övriga 32 parter kommer från akademi, 

institut, näringsliv och myndigheter. Verksamhetens målsättning är att bidra med nya säkerhetssystem 

och lösningar för att eliminera antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vidare är målsättningen att 

öka konkurrenskraften hos de ingående organisationerna och dessa ska, såväl som akademin, uppvisa 

”excellence” inom området. 

Till skillnad från ViP fokuserade SAFER mycket mer resurser på att skapa ett varumärke. 

Omkostnaderna för SAFER var ca 8 miljoner per år i kostnader som inte var projektverksamhet. Bland 

annat skapades stora gemensamma ytor för forskare från olika miljöer att vistats i under olika 

projektfaser. Centret genomförde ett antal förstudier för att få igång verksamheten och arbetade 

mycket med att attrahera annan finansiering till de projekt som centret ville genomföra. SAFER kunde 
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finansiera doktorander, men då helst med externfinansierade resurser. De bedrev ingen 

kursverksamhet men regelbunden seminarieverksamhet och har i samverkan med andra aktörer 

arrangerat flera konferenser, värd att särskilt nämnas är International Cycling Safety Conference 

(2014) och International Conference on Driver Distraction and Inattention (DDI) som anordnas 

vartannat år sedan 2009.  

I konkurrensen med andra centra fick SAFER inte fortsatt finansiering för en 4:e etapp från 

VINNOVA. SAFER drivs dock vidare med kontantinsatser från parterna samt ett finansieringsstöd 

från Västragötalandsregionen.  

5.1.4. CTS 

Centrum för Transportstudier (CTS) startades i oktober 2007 för att analysera transportpolitiska 

frågeställningar kopplade till infrastrukturinvesteringar, underhåll, prissättning och olika styrmedel 

som påverkar transportsystemet och dess användare. CTS etablerade sig som en nationellt och 

internationellt ledande forskningsmiljö inom analys och utvärdering av åtgärder på transportområdet. 

CTS blev också ett nationellt nav för transportforskning med policy-fokus och stödde beslutsfattare 

med kompetens och erfarenhet från Sverige och internationellt. 

Under perioden 2008–2017 fick CTS bidrag från Vinnova med 7 miljoner kronor per år, uppdelat på 

tre etapper. Efter etapp 1 och etapp 2 gjordes en utvärdering av CTS och ett nytt avtal skrevs inför 

nästa etapp. De involverade parterna ändrades något mellan etapperna, men KTH (värd) och VTI har i 

alla etapper varit de två forskningsinstitutionerna. De parter som var med i CTS under etapp 3 (2015–

2017) var förutom KTH och VTI, konsultföretagen WSP och Sweco, och de tre offentliga 

myndigheterna Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen. CTS har inte längre någon 

finansiering från Vinnova, men centret fortsätter att erbjuda en plattform för forskare inom berörda 

områden. 

CTS huvudsakliga styrka byggde på ökat samarbete mellan organisationer och personer på områden 

där det tidigare inte funnits en tydlig arena för samarbete. CTS gjorde det möjligt för framför allt tre 

typer av samarbeten att öka; mellan: 

- Forskare inom olika ämnesområden (främst samarbete mellan tekniska och 

samhällsvetenskapliga ämnen), t.ex. ingenjörer, ekonomer, stadsplanerare och psykologer.   

- Akademiska forskare och tillämpning, t.ex. mellan forskare och konsulter/offentliga 

myndigheter.  

- Nationella och internationella arenan, genom att knyta till sig världsledande forskare som 

gästforskare och genom att organisera vetenskapliga konferenser och utbyten för 

forskarstuderande.  

Att etablera starka samarbeten på alla dessa tre områden var en tidskrävande men lyckosam process 

och styrkan av samarbetet ökade med tiden. Även produktiviteten inom CTS ökade mot slutet av 10-

årsperioden. Att knyta ihop akademi, myndigheter och konsulter, knyta ihop forskare på 

transportområdet både nationellt och internationellt, samt att förena vetenskaplig höjd med relevans 

var det som gjorde CTS unikt och utgjorde CTS stora styrka.  

CTS-utbytet mellan olika ämnen och kompetenser och mellan forskning och tillämpning skapade en 

bra dynamik där forskningsresultat kunde kommuniceras ut och i vissa fall implementeras och nya 

forskningsfrågor hämtas in till akademin. CTS bidrog också till en hög kvalitet på utbildning av 

civilingenjörer och doktorer inom transportområdet, vilket bidragit till att stärka den långsiktiga 

kompetensförsörjningen av personer med kunskap inom transportsektorn. CTS gav också möjlighet 

för forskarutbildade på konsultföretag att ha fortsatt nära kontakt med akademin.  

Utvärderingen av CTS etapp 2 visar att 160 personer deltog i något CTS-projekt under perioden 2011–

2014 och att ca 34 av dem var doktorander.  
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Exempel på projekt som utfördes inom CTS är: 

- Stöd vid design och utvärdering av trängselskatten i Göteborg och höjning och utvidgning av 

trängselskatten i Stockholm 

- Samhällsekonomisk analys av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana 

- Utveckling och tillämpning av metoder inom åtgärdsplaneringen 

- Utvärdering av upphandlingsstrategier inom transportsektorn 

Dessa fallstudier kan ge lärdomar när det gäller finansiering och organisering av forskning. En del 

myndigheter har inte möjlighet att finansiera forskning som beslutsstöd och andra myndigheter kan 

bara finansiera forskning i ett senare skede när beslutsprocessen redan startat. Då är det ofta för sent 

att starta en metodutveckling. En central funktion hos CTS var att tidigt fånga upp viktiga 

forskningsfrågor och starta metodutveckling i tid. En annan lärdom är vikten av att vara oberoende. 

CTS:s oberoende från intressenterna gjorde det möjligt att bedriva evidensbaserad forskning som 

fristående granskare av transportpolitiska förslag.    

Interaktionen mellan KTH och VTI, samt med de övriga CTS-parterna, ökade över 10-årsperioden. En 

viktig faktor för den ökade interaktionen var flytten till gemensamma lokaler i ett dedikerat CTS-hus 

på KTH campus. Alla CTS-parter utom Transportstyrelsen var lokaliserade i Stockholm, vilket 

underlättade samarbetet. CTS-huset blev en naturlig mötesplats för gemensamma projekt, 

lunchseminarier och workshops. 

Fördelningen av forskningsmedel mellan de ingående parterna var inom CTS bestämd på förhand. Det 

hade troligtvis varit mer gynnsamt för forskningen om det istället ordnats utlysningar där medel 

kunnat sökas och där ansökningarna granskats av en vetenskaplig kommitté.  

En lärdom gäller vikten av att vara en öppen och synlig miljö. En viktig faktor bakom att CTS blev 

lyckosamt var den öppna miljön och ett ledarskap som karakteriserades av beredvillighet och 

tillgänglighet.  

5.1.5. BVFF  

Branschprogrammet Bana Väg För Framtiden (BVFF13) etablerades i december 2011 av Trafikverket, 

KTH och VTI. Sedan starten har LTU, Ramböll och ÅF tillkommit som parter. BVFF bildades för att 

stärka och utveckla branschen (forskningen, näringslivet och samhället) inom väg- och 

banteknikområdet. Kansliet har sedan starten varit placerat på VTI. 

BVFF är tänkt att fungera som en länk mellan akademi, entreprenörer, specialister och myndigheter. 

Erfarenheter från den första femårsperioden 2011–2016 är emellertid att svagheterna i 

förädlingskedjan - från forskning till nyttiggörande/implementering - är tydliga inom många branscher 

och i många offentliga finansieringsmekanismer. Att få till bestående förändringar blir därmed 

mödosam då det inte bara är regelverk och formalia som måste påverkas utan även attityd, rutiner och 

roller. Trots goda föresatser från de inblandade parterna, har det också varit svårt att engagera 

näringslivets aktörer då incitamenten för att delta inte varit tillräckligt starka. 

Olika organisatoriska modeller och projektprocesser har provats genom åren. Under de första åren var 

inriktningen av BVFF:s projektfinansiering fokuserad på traditionell finansiering av forskningsprojekt, 

doktorandprojekt och andra projekt på lägre TRL-nivåer (Technology Readiness Level). Upp till 100 

procent av projektkostnaderna täcktes av Trafikverket, i vissa fall medfinansierat av de akademiska 

parternas egna så kallade garantimedel. För att öka attraktiviteten för näringslivets aktörer, har BVFF:s 

insatser på senare år istället – i ökande omfattning – inriktats mot projekt i flera olika faser i 
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förädlingskedjan/TRL-skalan. BVFF finansierar nu både långsiktiga satsningar och kortsiktiga projekt 

med tydlig relevans och möjlig nytta för entreprenörer, i två primära kategorier av projekt: 

• Kategori 1 - Långsiktig kunskapsuppbyggnad (4–5 år) inom några strategiska områden, 

harmoniserade med Trafikverkets kategoriarbete för inköp. BVFF:s styrelse har här en viktig 

roll att säkra relevans, engagemang och samverkan. Akademins intresse ligger här i 

möjligheten att etablera en långsiktigt finansierad verksamhet inom områden där Trafikverket 

kommer att samla framtida inköp, dvs. de är relevanta av forskningsskäl, för karriär, annan 

finansiering, publicering m.m. Näringslivets intresse är här av strategisk karaktär med 

möjlighet att dra nytta av och påverka, inte att se en kortsiktig, konkret nytta. 

• Kategori 2 - Kortsiktiga projekt (1–3 år), med rötterna i de långsiktiga satsningarna där BVFF 

idag bereder och rekommenderar beslut till Trafikverket. Dessa projekt ska medfinansieras av 

näringslivet. Akademins intresse ligger här i möjligheten att arbeta med innovation och 

nyttiggörande av kompetens och affärsidéer tillsammans med näringslivet, inom ett område 

som kommer att vara affärsmässigt relevant. Näringslivets intresse ligger i möjligheten att ta 

del av och medverka i projekt på högre TRL-nivå än normalt, där den primära kunden 

klargjort att området har affärsmässig potential. 

BVFF menar att det är viktigt att hitta en bra balans mellan de båda kategorierna; kortsiktiga projekt 

på högre TRL-nivåer och långsiktiga kunskapsuppbyggande projekt på lägre TRL-nivå. Ett alltför 

stort fokus på utvecklingen mot medfinansiering och högre TRL-nivåer kan få negativa konsekvenser 

för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom akademin. Den är central både för att behålla och 

utveckla spetsforskning och för att kunna rekrytera kompetenta studenter till forskarutbildningen. 

Detta gäller både personella resurser, forskningsresultat och tillgång till specialiserad tung/dyr 

forskningsinfrastruktur, med dess specialistpersonal.  

BVFF har på senare år genomfört utlysningar två gånger per år, i mars och september. BVFF:s roll i 

processen är rådgivande, beredande och förankrande till Trafikverket. Beslut om projektfinansiering 

fattas emellertid av Trafikverket. Från starten 2011 till och med 2017 har över 375 projektförslag 

skickats in, varav över 170 projekt har beviljats finansiering. Bland dessa finns ett stort antal 

doktorandprojekt på KTH, LTU och VTI, med en ökande medverkan från näringslivet. 

5.2. Cykelplattformar i andra länder 

Nedan beskrivs hur man arbetat med cykelfrågan i främst några europeiska länder, i syfte att inspirera 

hur en svensk samordning skulle kunna utformas. Sammanställningen nedan gör inte anspråk på att 

vara fullständig och heltäckande utan här presenteras endast ett axplock av några 

samverkansplattformar på cykelområdet i vår omvärld. 

5.2.1. Danmark 

I Danmark finns, i likhet med i Sverige innan det nystartade cykelcentret vid VTI, inte någon 

sammanhållande kraft för cykelrelaterad forskning och innovation. Däremot finns Cycling Embassy of 

Denmark14 (CED) som är en förening som grundades 2009 med syfte att bygga ett brett 

samverkansnätverk mellan kommuner, industri/näringsliv och ideella organisationer. CED-

medlemmarna består av bland annat danska kommuner såsom Köpenhamn, Frederiksberg, Odense, 

Aalborg och Aarhus. Bland de ideella organisationerna finns GoBike och Danish Cyclist Federation. 

Bland privata aktörer finns Ramboll, Atkins och Veksö. 
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CED:s mål är att vidareutveckla den danska cyklingskulturen, sprida dansk kunskap och dansk 

cyklingskultur över hela världen samt marknadsföra Danmark som ett land i framkant när det gäller 

kunskap och innovationer kring cykling. Medlemmarna möts regelbundet för att utveckla nya koncept 

och initiativ som syftar till att öka cykelandelen. På mötena genereras nya idéer som resulterar i 

gemensamma projekt bland CED-medlemmarna. Dessutom tar CED emot delegationer av exempelvis 

beslutsfattare, trafikplanerare och journalister från andra länder för att de ska få ta del av den danska 

cyklingskulturen. Till delegationer erbjuds tjänster som exempelvis seminarier och cyklingsturer för 

att visa på cykelvänlig stadsplanering och specifika cyklingslösningar. 

CED samlar in relevant information från privata, statliga och ideella organisationer i syfte att bli den 

främsta källan till cyklingskunskap och -produkter. Ett viktigt verktyg för CED är deras hemsida där 

information om verksamheten lyfts fram och sprids. Innan hemsidan fanns, var det svårt att hitta den 

danska kunskapen om cykling och CED såg ett behov av att samordna den. De anser att omvärlden nu 

ser Danmark som ett cyklingslaboratorium där nya idéer utvecklas som andra kan lära av.  

5.2.2. Finland 

I Finland finns ett relativ nytt cykelcentrum, Finnish Cycling Embassy15 (FCE), som grundades år 

2015. Centret syftar till att sprida cyklingsvänliga beslut i Finland och marknadsföra och sprida den 

finska kunskapen om cykling utomlands. Framförallt är det Finlands kunskaper och erfarenheter av 

vintercykling och vinterdrift som marknadsförs utomlands. FCE drivs med hjälp av stöd från 

oberoende organisationer, industri, samhällsledare inom kultur och specialister i marknadsföring av 

cykling. FCE är en del av det finska kommunalnätverket för cykling.  

5.2.3. Nederländerna 

I Nederländerna finns flera olika typer av samverkansplattformar relaterade till cykling, både generellt 

och för cykelforskning specifikt. En viktig forskningsutförare när det gäller cykling i Nederländerna är 

CROW16, Netherlands Centre for Research and Contract Standardization in Civil and Traffic 

Engineering. CROW är ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut som finansierar det mesta av sin 

verksamhet genom bidrag från ”local governments”. Alla städer och provinser i Nederländerna betalar 

in en viss summa till en fond som finansierar mindre studier och/eller större forskningsprojekt för att 

lösa de problem de har relaterade till infrastrukturen. Fonden finansierar bland annat en del av 

CROW:s verksamhet.  

CROW är egentligen ett forskningsinstitut, men deras sätt att arbeta påminner om en 

samverkansplattform i och med att de sätter samman en grupp av ”experter” inom ett visst område för 

att diskutera ett aktuellt problem och planera en studie för att hitta en lösning på problemet. Deltagarna 

i gruppen finansierar sin egen tid, medan CROW söker finansiering för att genomföra projektet och 

sedan implementera kunskapen. 

I tillägg till CROW finns Dutch Cycling Embassy17 (DCE) som är ett nätverk för statliga och privata 

aktörer för hållbar cykling och mobilitet. Inom DCE träffas de som har bäst kunskap om och 

erfarenhet av den nederländska cyklingen, både från industri/näringsliv, forskningsinstitut, ideella 

organisationer och från regering och kommuner. DCE-nätverket består av över 55 medlemmar och 

bland de aktiva finns även representanter från andra länder som t.ex. Tyskland, USA och Iran. DCE 

vill dela med sig av sin kunskap och fokuserar på att cyklingen ska vara det mest moderna, effektiva 

och hållbara transportmedlet. Populariteten av den nederländska cyklingskulturen anses bero på de 
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16 https://www.crow.nl 
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tillämpningar i transportsystemet som resulterat i en ökning av cykelandelen. DCE menar också att 

cykling bidrar till ett säkrare transportsystem.  

De tjänster som DCE-nätverket erbjuder är bland annat studiebesök där deltagarna får uppleva den 

nederländska cykelkulturen i en skräddarsydd cykeltur med fokus på hur cykelandelen kan ökas 

genom implementering av utvalda lösningar. För att öka cykelandelen erbjuds en rad tjänster 

anpassade efter kundens behov t.ex. kurser, workshops, och ett speciellt cykelprogram i syfte att göra 

(utländska) städer mer cykelvänliga. Det viktigaste angreppssättet för att öka cykelandelen i en stad är 

enligt DCE en utvärdering i tre steg:  

1. Hardware: utvärdering av infrastrukturen  

2. Software: utvärdering av idéer, planer, policy och lagstiftning  

3. Orgware: utvärdering av organisationer och institutioner  

En annan viktig kunskapsbyggare är Fietsberaad, som nu har inkorporerats i CROW och DCE, men 

tidigare var ett statligt finansierat kunskapscentrum för expertis inom cykling i Nederländerna. 

Målsättningen var att stärka cyklister position i trafiken och i politiken. Ett tjugotal experter, 

framförallt ifrån kommuner, arbetade med att samla in och sprida kunskap, statistik, erfarenheter och 

annan information kopplad till cykling, huvudsakligen genom ett kvartalsmagasin och en webbplats. 

5.2.4. Tyskland 

I Tyskland är DIFU18 (Deutsche Institut für Urbanistik/German Institute of Urban Affairs) en viktig 

forskningsutförare på cykelområdet. DIFU grundades 1973 och bedriver forsknings-, utbildnings- och 

informationsverksamhet riktad mot städer, kommuner, regioner osv. Verksamheten är tvärvetenskaplig 

och inbegriper frågor om regional utveckling, stadsplanering, ekonomi, sociala frågor, miljö, trafik, 

kultur, juridik och administration.  

DIFU bidrar med kunskapsinhämtning till den tyska webbportalen för cykelfrågor19, där näringsliv, 

statliga och ideella organisationer samverkar för att sprida och vidareutveckla kunskapen om cykling. 

Webbportalen infördes i syfte att vara en plats för utbyte av kunskap för de involverade medlemmarna. 

En annan målsättning är att göra kunskapen tillgänglig för experter och allmänhet samt att 

marknadsföra cykling som ett hållbart transportmedel. Webbportalens innehåll består av: 

- Evenemang: kalendarium med seminarier, konferenser, symposier, samt stora 

cyklingsevenemang. 

- Nyheter: visar upp de 10 senaste nyheterna med flera undermenyer. Man kan sortera samt 

välja nyhet per region och/eller efter innehåll. 

- Best practices: innehåller information om olika slags tillämpningar t.ex. cykelparkeringar, 

bike&ride, infrastruktur, hälsa, mobilitet, osv. Informationen är strukturerad utifrån typen av 

exempel, detaljerad beskrivning, målpopulation, finansiering, utvärdering, kontaktperson, etc.                

- Referenser: databas med digitala publikationer som är fritt tillgängliga för allmänheten och 

med ett innehåll som inte är upphovsrättsskyddat.  

- Aktiviteter: information om kommunala och statliga aktiviteter.  
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På webbportalen finns också relevanta internetlänkar. Även utländska besökare kan utan kostnad ta del 

av informationen och materialet i webbportalen, då syftet också är att marknadsföra cykling och öka 

cykelandelen i andra länder i världen.  

5.2.5. Österrike 

Cycle Competence Austria20 (CCA) startades år 2015 för att möta utmaningarna i att kunna erbjuda 

kvalitet i planering och produktion av cykelinfrastruktur i takt med att cykeltrafikarbetet ökade i 

landet. Deras medlemmar representerar industri, statliga myndigheter och forskningsinstitutioner som 

har ett intresse av cykling. CCA:s mål är att erbjuda de bästa lösningarna för att förbättra för 

cykeltrafiken i Österrike samt att initiera ett internationellt nätverkande med aktiviteter och 

kunskapsutbyte i Europa. De erbjuder rådgivning och "kompetensresor" för förvaltningar, företag och 

institutioner från alla länder som är intresserade av Österrikes väg framåt och vill dra nytta av deras 

tidigare erfarenheter. 

5.2.6. Schweiz 

Velokonferenz21 i Schweiz är en politiskt oberoende nationell organisation för beslutsfattare inom 

cykelinfrastruktur. Syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan anställda inom statliga 

myndigheter som har fokus på cykling. Deras målsättning är att marknadsföra och sprida cykling som 

ett hållbart transportmedel, vilket har specificerats i följande mål: 

- Utveckla och sprida kunskap hos förvaltare av cykelinfrastruktur 

- Kunskapsutbyte inom organisationer för cykelplanering med fokus på samordning mellan 

inblandade institutioner 

- Marknadsföra förutsättningar som lockar folk att cykla mer 

- Forskning inom cykling 

Velokonferenz erbjuder en plattform för diskussion om cykelfrågor och publicerar varje termin en 

Bulletin med nyheter och aktiviteter. I Schweiz är Velokonferenz den formella institutionen för 

spridning av professionell cyklingslitteratur, t.ex. handböcker. De hjälper också till med att skriva och 

tolka lagstiftning relaterad till cykling. 

5.2.7. Övrigt 

På Europanivå finns European Cycling Federation, ECF22. ECF grundades 1983 och har i dagsläget 

(september 2017) 61 medlemmar och 28 associerade medlemmar bestående av främst ideella 

cykelorganisationer från hela världen, men främst Europa. Svenska Cykelfrämjandet är en av 

medlemmarna. ECFs mål är att främja cykling och att säkerställa att cykelanvändningen uppnår sin 

fulla potential för att skapa en hållbar mobilitet och ett allmänt välbefinnande. Det övergripande målet 

är specificerat i följande mål:  

- Öka cykelns status och verka för ett erkännande av fördelarna med cykling för både individer 

och samhälle som helhet.  

- Bidra till att cyklisternas behov beaktas i Europa vid all transportplanering och förvaltning, i 

frågor kring miljö, säkerhet och hälsa samt att främja cykelvänliga förhållanden i hela Europa. 

- Stödja medlemmar i frågor av nationell och internationell betydelse som berör ECFs mål. 

                                                      

20 http://radkompetenz.at/en/ 

21 www.velokonferenz.ch 

22 https://ecf.com/ 

http://radkompetenz.at/en/
http://www.velokonferenz.ch/
https://ecf.com/
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- Genomföra forskning i frågor som rör cykling, transport, miljö och säkerhet.  

- Förbättra information och rekommendationer till medlemmarna och därmed bidra till 

deras verksamhet nationellt och internationellt.  

- Främja utbyte av information och expertis mellan medlemsorganisationer.  

- Erbjuda information och expertis för att öka medvetenheten om cyklingens fördelar och 

behov hos specifika grupper: internationella organ och institutioner, politiker, planerare, 

tillverkare/distributörer, cykelresearrangörer/turistorganisationer, miljö- och 

transportintressenter.  

För att uppnå dessa mål försöker ECF att ändra attityder, politik och budgetanslag på europeisk nivå. 

ECF bidrar också till att stimulera och organisera utbyte av information och kunskap om policies och 

strategier som främjar cykling. ECF verkar främst i Europa, men har en ambition att exportera sin och 

sina medlemmars kompetens över hela världen. ECF har formulerat de viktigaste målen i en 

uppsättning proklamationer som beskriver grunderna för internationell cykelpolitik.  

Inom ECF finns också ett särskilt nätverk för forskare inom området: ECF Scientists for Cycling 

Network23. Nätverket lanserades vid konferensen Velo-city Global, i Köpenhamn 2010. Syftet är att 

erbjuda ett utbyte cykelforskare emellan och att utgöra en länk mellan forskningen och den praktiska 

verksamheten. ECF menar att forskningsprogram, -projekt och vetenskapliga publikationer om cykel- 

eller cykelrelaterade frågor ofta inte har tillräcklig förbindelse med andra forskare, yrkesverksamma 

eller volontärer som arbetar med cykling. Nätverket är till för att överbrygga detta och för att experter 

över hela världen i många olika akademiska discipliner ska kunna bidra till ECF:s uppdrag: att 

förbättra för cyklister och öka cyklingen. 

 

I USA finns ett nätverk, The League of American Bicyclists24, som arbetar med marknadsföring av 

den hälsonytta som cykling ger. De standardiserar åtgärder och sprider kunskap om ’best practices’ till 

kommuner för att förbättra cykelmiljön. Marknadsföring sker inom fem områden:  

• bättre cykelinfrastruktur 

• bättre körutbildning där cykel är en viktig del 

• förbättring av cykelkulturen 

• tydligare cykellagstiftning 

• ökad säkerhet för cyklister.  

 

5.2.8. Summerande reflektion 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående översikt konstatera att det vanligaste syftet med 

respektive lands cykelplattformar är att sprida information nationellt, men även internationellt. Ofta är 

flera parter inblandade i syfte att nätverka och utbyta kunskaper och erfarenheter: industri/näringsliv, 

statliga, regionala och kommunala myndigheter, akademi samt frivilligorganisationer. Vissa av 

nätverken/plattformarna samordnar eller bedriver egen cykelforskning medan andra endast förmedlar 

kunskap från cykelforskningen. Webbportaler/hemsidor används för att sprida information/nyheter om 

evenemang, aktiviteter och publikationer. Många erbjuder också tjänster, inklusive rådgivning, för ett 

ökat cyklande (Nederländerna, Tyskland, Österrike, ECF) och guidade cykelturer med fokus på bra 

infrastrukturlösningar (Nederländerna, Danmark, Österrike, ECF) eller upplevelser av cykling under 

särskilda förhållanden, t.ex. vintercykling (Finland).  

                                                      

23 https://ecf.com/community/scientists-cycling 

24 http://www.bikeleague.org/content/position-statements 

https://ecf.com/community/scientists-cycling
http://www.bikeleague.org/content/position-statements


54  VTI rapport 973 

6. Ett förslag till ett nationellt kunskapscentrum för cykling 

Vi ser att det i Sverige på cykelområdet finns stora behov av långsiktig kunskapsuppbyggnad och 

kompetensförsörjning, ökad samordning av cykelforskningen samt bättre spridning och tillämpning av 

forskningsresultat. För att möta dessa behov är det inte tillräckligt att enbart tillföra cykelforskningen 

mer resurser, utan resurserna behöver också användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett nationellt 

kunskapscentrum som samlar forskare och problemägare kring cykelfrågor skulle kunna ge en 

långsiktighet och ett mer effektivt utnyttjande av resurser. Nedan följer ett förslag till hur ett sådant 

nationellt kunskapscentrum för cykling skulle kunna vara uppbyggt och organiserat. Idéerna som 

presenteras har tagit sin utgångspunkt i beskrivningarna av behoven i nuläget (kapitel 3 och 4) och har 

inspirerats av några svenska kompetenscentra samt ”cykelplattformar” i andra länder (kapitel 5). 

VTI har sedan länge haft en önskan - och drivit frågan - om ett nationellt cykelcentrum. Att ett sådant 

de facto skulle realiseras var inte klart, när arbetet med det här regeringsuppdraget inleddes. Under 

hösten 2017 föreslogs i infrastrukturpropositionen25 att ett nationellt kunskapscentrum för forskning 

och utbildning om cykling skulle inrättas med VTI som värd, något som sedan blev ett faktum i och 

med VTI:s regleringsbrev26 för 2018. Tankarna som beskrivs nedan är därför mer än bara en vision. 

Målsättningen är att inom det kunskapscentrum för cykling som trädde i kraft den 1 januari 2018 

också förverkliga huvuddelen av förslagen nedan, även om vissa aktiviteter kan dröja innan de är på 

plats. Då cykelcentret i skrivandets stund är under uppbyggnad är det för tidigt att säga när och i 

vilken omfattning förslagen kommer att införlivas. 

6.1. Målbild och funktion 

Vår målbild är att skapa ett levande och dynamiskt cykelcentrum som är öppet för alla relevanta 

aktörer och intressenter för kunskapsutbyte och innovation. Cykelcentret ska öka det tvärvetenskapliga 

samarbetet, knyta forskningen närmare problemägarna och uppfylla följande syften:  

a) Att möta samhällets utmaningar och aktörernas behov genom tillämpad forskning och 

utveckling samt spridning av cykelrelaterad kunskap. 

b) Att bygga upp en långsiktig och konkurrenskraftig kompetens inom cykelområdet genom 

utbildning och professionell erfarenhet. 

c) Att skapa en plattform för excellent och innovativ cykelforskning. 

Tanken är att cykelcentret ska inrymma ett så allomfattande perspektiv som möjligt med alltifrån 

cyklisters beteende och värderingar, drift, underhåll, konstruktion och utformning av 

cykelinfrastruktur, trafikanalys, samhällsekonomi, trafik- och stadsplanering till cykeldynamik och 

cykelutrusning. Beroende av intresse, samhällstrender och möjlighet till extern finansiering, kommer 

de olika perspektiven/forskningsområdena att vara mer eller mindre aktuella under olika perioder. 

6.1.1. Långsiktig kunskapsuppbyggnad 

En av de främsta uppgifterna för ett kunskapscentrum är att arbeta för en långsiktig 

kunskapsuppbyggnad och därmed säkra en kompetensförsörjning inom cykelområdet. 

                                                      

25 Regeringen föreslår att ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling inrättas med 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som administrativ värd. Vid ett sådant centrum kan olika 

cykelaktörer mötas för att tillsammans diskutera och utveckla cyklingens roll i Sverige. 

26 Regeringen vill stimulera en ökad och säker cykling för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet 

i hela landet. Som ett led i detta ska Statens väg- och transportforskningsinstitut som administrativ värd leda 

arbetet med ett nationellt kunskapscentrum för att kunna samla forskning och utbildning inom cykling. 

Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. 
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6.1.1.1. Doktorandprogram 

Ett kunskapscentrum för cykel underlättar etableringen av en stark forskningsmiljö på området och gör 

det möjligt att inrätta ett doktorandprogram med ett flertal doktorander, vilket är nödvändigt för att 

uppnå målen om en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom cykelområdet. 

Doktoranderna kan vara knutna till olika universitet och högskolor inom skilda 

ämnesområden/discipliner, men med cykling som det gemensamma tillämpningsområdet. Det finns ett 

flertal olika universitetsdiscipliner som skulle kunna vara tänkbara (se listade exempel i avsnitt 4.2) 

och följaktligen kan flera olika universitet/högskolor bli aktuella att knyta till cykelcentret. I dagsläget 

finns ett uttalat intresse från Malmö universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Linköpings universitet. Samarbeten och diskussioner 

pågår också med ett antal universitet i våra grannländer, exempelvis DTU i Danmark och NTNU i 

Norge. Det skulle vara mycket värdefullt med ett uttalat nordiskt samarbete bland cykeldoktorander 

och -forskare, t.ex. i form av utbytestjänstgöring, gemensamma doktorandkurser, osv. 

Några doktorandkurser och aktiviteter bör vara gemensamma för alla doktorander inom programmet, 

medan andra kan vara mer ämnesspecifika. Vissa årliga aktiviteter bör också anordnas, exempelvis ett 

resultatseminarium (gärna i samband med Transportforum eller den Nationella Cykelkonferensen) där 

doktorander och inbjudna träffas för gemensamma diskussioner. Det är viktigt att det ges utrymme till 

ett tvärvetenskapligt utbyte då det kan ge en mer holistisk bild av problem och lösningar och vidga 

vyerna till mer övergripande frågeställningar som exempelvis ”den goda staden”, ”hållbart resande” 

och ”livskvalitet”. För ett kunskapsutbyte med den praktiska verksamheten, är det också värdefullt om 

seminarierna är öppna inte bara för doktoranderna utan också för tjänstemän på kommuner och andra 

verksamma inom branschen. Som komplement till det större årliga seminariet kan man också tänka sig 

mindre, ämnesspecifika seminarier. Även doktorandkurserna kan göras öppna för yrkesverksamma 

inom området (se även avsnitt 6.1.1.3 och 6.1.2). På så sätt skapas utrymme för teori och praktik att 

mötas i intressanta diskussioner. 

För att ytterligare öka närheten till den praktiska verksamheten, är det en fördel om doktoranderna är 

utplacerade på forskningsinstitut, i näringslivet eller i kommuner. Att kunna erbjuda doktorandstudier 

till en (ny)anställd, kan vara ett sätt för kommunerna att kunna rekrytera till sin verksamhet och 

samtidigt öka utbytet med akademin. 

6.1.1.2. Grundutbildning på universitet och högskolor 

Centret bör även verka för att kunskapen inom cykelområdet förmedlas på universitets- och 

högskoleutbildningar. Med doktorander som har cykling som tillämpningsområde ökar också 

möjligheten att kunna ge kurser i grundutbildningarna som går på djupet i olika frågeställningar utifrån 

ett cyklingsperspektiv. Redan idag finns den typen av kurser, men innehållet är alltför ofta 

traditionsenligt mer bilfokuserat, trots att studenterna själva har ett intresse av cykelfrågor och även 

andra frågor relaterade till hållbart resande (se avsnitt 4.1). Det är givetvis en fördel om exempelvis 

blivande trafikplanerare redan under studietiden kommer i kontakt med de frågeställningar som är 

viktiga inom cykelområdet. 

Då det är ett större ekonomiskt risktagande för universitet och högskolor att ge kurser i 

grundutbildningen, jämfört med doktorandkurser, kan det vara svårare att få till stånd sådana kurser. 

Eftersom intresset för cykelfrågor är stort bland många unga, samtidigt som cykelperspektivet saknas i 

många relevanta grundutbildningar, borde det dock finnas en efterfrågan på den typen av kurser.  

6.1.1.3. Utbildningar för verksamma i branschen 

En viktig uppgift för kompetenscentret är att förbättra implementeringen av forskningsresultat inom 

cykelområdet. Ett sätt att göra det, är att cykelcentret anordnar utbildningar och seminarier för 

planerare och väghållare på kommunal och regional nivå, m.fl. Det kan vara alltifrån kortare 
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föreläsningar på plats i en kommun (”hyr en forskare”) till att yrkesverksamma erbjuds att delta i 

doktorandkurser eller grundutbildningskurser som ger högskolepoäng. 

Cykelcentret skulle liksom K2 (se avsnitt 5.1.1) även kunna erbjuda specifika kurser för 

yrkesverksamma. Erfarenheten från K2 är emellertid att det varit ganska svårt att locka deltagare till 

dessa utbildningar, då yrkesverksamma kan ha svårt att avsätta tid för utbildning. Möjligtvis finns en 

större efterfrågan på cykelområdet på grund av ett uppdämt behov. 

6.1.2. Länka samman forskning och problemägare 

En annan viktig uppgift för ett cykelcentrum är att knyta forskningen närmare problemägare och andra 

viktiga aktörer. Kommunerna är sammantaget de främsta problemägarna när det gäller 

cykeltrafikfrågor. Flera kommuner har själva påtalat behovet av kunskapsuppbyggnad inom 

cykelområdet och bland annat därför har nätverket Svenska Cykelstäder vuxit fram (se avsnitt Fel! 

Hittar inte referenskälla.). Då ett av syftena med Svenska Cykelstäder just är att ”initiera och sprida 

aktuell forskning” är det naturligt att ett nationellt cykelcentrum har ett nära samarbete med det 

nätverket. En förstudie, ”CykelEffekt”, som VTI genomfört i samarbete med Viktoria ICT och Svensk 

Cykling visar att det finns en mycket stor potential för både spännande och samhällsnyttig 

cykelforskning i anslutning till Svenska Cykelstäder (Smith, Niska & Grönqvist 2014). 

Ett samarbete med kommuner underlättar genomförandet av före- och efterstudier, demoprojekt och 

liknande mer tillämpad forskning. Genom att kommunerna involveras tidigt i processen och kan vara 

delaktiga i att formulera aktuella cykelforskningsfrågor, skapas förutsättningar för att forskningen 

bidrar till kommunernas cykelfrämjande arbete. Ett kunskapscentrum som samlar forskare och 

problemägare kring cykelfrågan skulle därmed inte bara bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad 

utan också ge ett mer effektivt utnyttjande av resurser. I dagsläget genomförs en mängd cykelåtgärder 

i kommunerna utan tillräcklig vetskap om effekterna för cykeltrafiken. Genom att forskningen 

involveras i ett tidigt skede, kan man från början designa projekt kring planerade åtgärder så att de kan 

utvärderas ordentligt, vilket är svårt att göra i efterhand. 

På samma sätt som för K2, blir alltså en av de viktigaste uppgifterna för cykelcentret att skapa goda 

kontakter med branschen. I K2 är storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne 

med som parter, vilket ger en tyngd och naturlig koppling till den praktiska verksamheten. Även när 

det gäller cykelfrågor har de större städerna en viktig roll att spela, men i dessa frågor har även 

mellanstora och mindre kommuner ett stort intresse. Att knyta Svenska Cykelstäder till centret, är 

därför ett naturligt första steg för ökad samverkan med kommunerna. Det behövs tidigt en diskussion 

med Svenska Cykelstäder kring roller, gränsdragningar, möjligheter till samverkan, osv. Enskilda 

kommuner kan också knytas till centret genom specifika forskningsprojekt, doktorandtjänster, osv. 

Trafikverket är en mycket viktig part i sammanhanget. Dels eftersom de som väghållare har ansvar för 

en stor del av cykelvägnätet och att cykling även i andra perspektiv utgör en del av deras verksamhet, 

dels för att de via sina forskningsportföljer har ett ansvar att finansiera transportrelaterad forskning, 

däribland cykling. Det behövs tidigt en diskussion med Trafikverket bland annat om behovet av en 

utpekad kontaktperson i cykelfrågor som också har mandat att bestämma över forskningsmedel. 

Förutom att knyta kommuner, Trafikverket och andra problemägare närmare forskningen, är 

målsättningen att cykelcentret ska skapa en plattform för flera olika aktörer att mötas: resenärer, 

forskare, politiker, aktivister, innovatörer och planerare, med flera. Här kan många nya idéer om vart 

cyklingen är på väg formuleras. Genom en think-tank, en slags tankesmedja, skapas ett forum för nya 

idéer, visioner och innovationer om cykling. Think-tanken bygger på aktiva, engagerade deltagare som 

kan mötas genom seminarier, workshops med mera. Resultaten, som inte är forskning i traditionell 

mening, kan kommuniceras via bloggar och sociala medier. Här kan cykelcentret spela en roll som en 

viktig samhällsaktör. 
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6.1.3. Samordning av forskning och utveckling 

Cykelcentret ska inte bara fungera som en länk mellan forskningsutförare och mottagare av 

forskningsresultat, utan även bidra till att öka samverkan forskningsutförare emellan. Det mest 

effektiva sättet att få till en sådan samverkan är i konkreta forskningsprojekt. Sådana samarbeten finns 

redan, men de behöver utökas och vidareutvecklas. Med hjälp av seminarier, workshops och andra 

centrumaktiviteter kan projektidéer genereras och nya samarbeten skapas. Att ha doktorander knutna 

till cykelcentret, men anställda av VTI eller andra forskningsutförare, är något som kan ge ytterligare 

spridning och ökad samverkan. Ju mer lyckosamt cykelcentret är i att skapa en plattform för forskning, 

utveckling och innovation inom cykelområdet, desto större är också attraktionskraften för potentiella 

finansiärer. 

Det finns redan flera etablerade kunskapscentra som, på grund av sina fokusområden, kommer att ha 

en nära koppling till cykelcentret. Exempelvis har de frågor som K2 inriktar sig mot många 

beröringspunkter med cykel, såsom hållbart resande. VTI är en av huvudparterna i K2 och därmed 

finns även många administrativa samarbetsmöjligheter/-vinster med ett cykelcentrum. Redan under 

cykelcentrets första år bör några gemensamma aktiviteter planeras tillsammans med K2, exempelvis 

en workshop och några gemensamma forskningsansökningar, gärna i samarbete med region Skåne och 

Malmö/Lunds universitet. Även kompetenscentrumen SAFER och CTS inbegriper forskningsfrågor 

som kan vara gemensamma med cykelcentret. Inget av dessa kompetenscentra har fått fortsatt 

finansiering från Vinnova, men fortlever ändå genom pågående externfinansierade projekt.  

Förutom att anordna seminarier, workshops och liknande strategiska aktiviteter för en ökad 

samverkan med andra forskningsutförare, problemägare och övriga aktörer behöver cykelcentret 

initiera och genomföra projekt av strategisk betydelse. Det kan handla om att sammanställa statistik, ta 

fram kunskapssammanställningar, utveckla mätmetoder eller genomföra forskningsstudier som anses 

vara av vikt för den fortsatta utvecklingen inom området, men där möjligheterna till extern 

finansiering för stunden är begränsad.  

6.1.4. Samla och sprida kunskap 

Förutom att anordna seminarier, konferenser, workshops och specifika tematräffar för att diskutera 

aktuella frågeställningar, är en central uppgift för cykelcentret att samla och sprida forskningsresultat. 

Målsättningen är att det för alla cykelaktörer ska bli naturligt att, vid en frågeställning, vända sig till 

cykelcentret för att hitta den information som eftersöks. Det behövs därför en insamling av 

information, en uppbyggnad av databaser och en webbportal som kontaktyta för detta. Då det är 

viktigt att tidigt ha en webbplats att hänvisa till, upprättades en sådan redan i början av året:  

http://cykelcentrum.vti.se. Nu pågår arbetet med att söka, samla, välja och fylla på med relevant 

information. Förutom kontaktuppgifter och en beskrivning av centret finns ett kalendarium som listar 

kommande evenemang, inte bara centrets egna utan även andras seminarier, konferenser, workshops 

med mera. På webbplatsen går det också att hitta viktiga länkar, bland annat till cykelplattformar i 

andra länder. Där presenteras också ett antal aktuella publikationer och det finns även länkar till 

databaser där det går att söka vidare efter litteratur.  

Pågående projekt inom cykelcentret kommer också att beskrivas på webbplatsen. Ambitionen är att 

även samla projektinformation om andra relevanta projekt, pågående och nyligen avslutade. Här ska 

också de publiceringar som görs i projekten visas upp, både i anknytning till projekten och på 

publikationssidan. För publikationer inom cykelcentret kan man tänka sig antingen en egen 

publikationsserie eller att med hjälp av en logotyp eller liknande förtydliga kopplingen till 

cykelcentret.  

För att kunna vara den viktiga informationskälla som cykelcentret strävar efter att vara, behövs en 

funktion med ansvar för omvärldsbevakning. Det handlar t.ex. om att uppmärksamma såväl 

vetenskapliga artiklar på området som pågående cykelsatsningar. Förutom att samla den typen av 
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information på webbplatsen ska den också finnas med i ett nyhetsbrev som bör skickas ut från 

cykelcentret med jämna mellanrum.  

Ett ”chatrum” eller en ”frågelåda” där frågeställningar kopplade till cykling kan lyftas och diskuteras 

skulle göra webbplatsen mer interaktiv. Det ger möjlighet för verksamma inom området att snabbt 

kunna utbyta erfarenheter, få kunskap eller skapa nya kontakter. En sådant diskussionsforum finns 

redan i Svenska Cykelstäders regi. Det är viktigt att Cykelcentrum deltar i detta forum för att 

därigenom sprida kunskap om forskningsresultat eller pågående projekt. Det kan också vara ett bra sätt 

att identifiera frågeställningar som kan resultera i projektidéer och slutligen i nya forskningsprojekt. 

Då en viktig uppgift för kunskapscentret är att förbättra implementeringen av forskningsresultat inom 

cykelområdet, är det viktigt att resultaten även publiceras i mer populärvetenskapliga skrifter som 

problemägarna lättare kan ta till sig, och inte enbart i forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. 

En viktig lärdom från K2 är att det finns en förväntan från branschen att ett kunskapscentrum snabbt 

ska kunna leverera. Då man strävar efter att arbeta långsiktigt med kompetensuppbyggnad, kan det 

emellertid dröja länge innan några nya forskningsresultat presenteras. Då finns risken att det uppfattas 

som att inget händer inom centret, vilket lätt kan ge en negativ bild. För att motverka detta behöver de 

långsiktiga aktiviteterna kompletteras med snabba insatser inom cykelcentret, t.ex. ett antal 

kunskapssammanställningar som kan levereras inom relativt kort tid. 

6.1.5. Utveckling av tekniska resurser, mått och mätmetoder 

För att kunna bedriva tillämpad forskning, och bland annat ta fram effektsamband som baseras på en 

vetenskaplig grund, behövs väl definierade mått och mätmetoder. I dagsläget är många av de som 

tillämpas i cykelforskning framtagna med utgångspunkt från biltrafiken. För bättre beskrivningar av 

cyklistperspektivet behövs en fortsatt utveckling av mått och mätmetoder som utgår ifrån cyklisternas 

förutsättningar och behov.  

Ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling borde ha som uppgift att 

samla och utveckla tekniska resurser för att kunna utföra mätningar och utveckla mått som kan 

användas i cykelforskningen. Det gäller exempelvis utveckling av en cykelsimulator, etablering av en 

cykeltestbana och utveckling av utrustning för fältmätningar samt utveckling av trafikmodeller och 

upprättande av databaser. När det gäller mätutrustningar är det mycket viktigt att de utvecklas i 

samarbete med tillverkare, för att vara uppdaterade i enlighet med den snabba utvecklingen på teknik- 

och sensorområdet. 

6.2. Struktur, organisation och geografisk placering 

Ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling behöver en administrativ 

hemvist. Regeringen har gett i uppdrag åt VTI att vara administrativ värd för ett sådant 

kunskapscentrum och finansiering för detta sker via ett påslag på VTI:s anslag. Det är en fördel att 

VTI som oberoende myndighet och nationellt forskningsinstitut har fått förtroendet att styra och leda 

cykelcentret. För VTI finns inga, varken organisatoriska eller konkurrensmässiga, hinder för 

samarbete med andra parter. VTI har också en bred och djup kompetens inom många av de områden 

som är relevanta för cykelforskningen. Institutet har också förutsättningar för och erfarenheter av att 

arbeta tvärvetenskapligt, vilket utgör grunden för framgångsrik forskning i syfte att nå en positiv 

cyklingsutveckling i Sverige. Vid VTI finns även unika tekniska resurser som kan användas för 

cykelforskning – såväl befintliga som resurser för att kunna utveckla nya mätutrustningar och 

instrument. Institutet har också erfarenheter av att koordinera kompetenscentrum av liknande slag, 

vilket är värdefullt för att kunna ta en sådan roll även i ett kunskapscentrum för cykling.  

VTI har huvudkontor i Linköping, men finns också i Stockholm, Borlänge, Göteborg och Lund. 

Kontoret i Lund är placerat i anslutning till K2, kunskapscentret för kollektivtrafik (se avsnitt 5.1.1). 

Inom K2 har man valt att samla doktorander och personal på samma plats, vilket underlättar 
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samarbetet och skapar en naturlig mötesplats för projektsamarbeten, seminarier och andra 

programaktiviteter. För att uppnå administrativa samordningsvinster med K2 skulle cykelcentret också 

kunna placeras i Lund. Det skulle även ge en närhet till Danmark och övriga Europa där flera tänkbara 

forskningspartners inom cykling finns. Dessutom har Region Skåne uttryckt ett starkt intresse av att 

vara involverad i det blivande cykelcentret. Nackdelen med en tydlig geografisk placering är dock att 

det skulle kunna innebära att andra regioner och samarbetspartners känner sig utestängda från centret, 

vilket vi vill undvika. En placering i Lund skulle också kunna innebära en otydlig gränsdragning 

mellan K2 och cykelcentret. Samarbetsfördelarna är tydliga och det är därför aktuellt att forskare och 

forskarstuderande inom cykelcentret har sin hemvist vid Lundkontoret, men cykelcentret behöver stå 

för sig självt utan att riskera att ses som en del av K2. 

Med anledning av ovanstående resonemang föreslår vi att den administrativa hemvisten för 

cykelcentret ska vara vid VTI:s huvudkontor i Linköping. Det behöver dock inte innebära att 

huvuddelen av verksamheten bedrivs där, utan det kan variera beroende på pågående projekt, placering 

av doktorander, intresse från samarbetspartners osv.  

I dagsläget finns finansiering för värdskapet av cykelcentret, via VTI:s anslag (vi återkommer till 

finansieringen i avsnitt 6.3). Målsättningen är emellertid att cykelcentret ska växa med hjälp av 

externa medel och på sikt även ha andra huvudparter än enbart VTI. Förslagsvis bör Svenska 

Cykelstäder, Svensk Cykling, Regioner och några universitet och högskolor ha en central roll i 

cykelcentret. Samtliga huvudparter bör ha en representant i en styrgrupp som diskuterar och fattar 

beslut i övergripande frågor. Ytterligare parter kan också involveras, exempelvis i en extern 

referensgrupp eller vid bildandet av ämnesområdesgrupper, där även representanter från olika 

konsulter kan ingå. Se Figur 1 för förslag till organisationsstruktur. 

 

Figur 1. Förslag till organisationsstruktur för cykelcentrum. 

En extern referensgrupp till cykelcentret behövs för att få största möjliga utväxling, både vad gäller 

inriktning på och tillämpning av forskningen. Den bör bestå av cykelkunniga representanter från 

kommuner, Trafikverket, konsulter, cykelorganisationer, m.fl. som ofta ställs inför frågeställningar 

som eventuellt behöver belysas med forskning och ett bättre beslutsunderlag. Ett av de viktigaste 

syftena med cykelcentret är att knyta kommuner och andra problemägare närmare forskningen. 
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Den externa referensgruppen skulle kunna vara indelad i olika ämnesområden, där respektive 

ämnesområdesgrupp får diskutera forskningens inriktning för en tid framåt. Tänkbara ämnesområden 

är exempelvis: 

• Infrastruktur: konstruktion, drift och underhåll, detaljutformning 

• Trafiksäkerhet, inklusive cyklisters samspel med övriga trafikanter 

• Folkhälsa 

• Planering, strategi och ekonomisk uppföljning 

• Cykeln och dess utrustning 

Delar av referensgruppen skulle kunna ingå i en arbetsgrupp som arbetar för att omsätta 

projektidéerna till faktiska forskningsprojekt genom att söka finansiering, sätta samman lämpliga 

projektgrupper, hitta intressanta studieobjekt, osv. I cykelcentret behövs också en kärngrupp som har 

huvudansvaret för planering, ledning och koordinering. Kärngruppen utgörs enbart av anställda vid 

VTI. Gruppens storlek får anpassas efter verksamheten allteftersom centret tar form och växer. 

Inledningsvis föreslås en föreståndare på halvtid, en administratör/kommunikatör på heltid, en 

biträdande föreståndare och en samordnare för ekonomi och projekt på vardera ungefär 30 procent. På 

sikt behövs antagligen även en utbildningsansvarig, men under de första åren hanteras 

utbildningsfrågorna förslagsvis av forskningsledare och professorer på VTI. 

6.3. Finansiering 

För uppstart och administration av cykelcentret, har VTI fått ett ökat anslag av regeringen med 5 

miljoner kronor per år från 2018 till och med 2021. För att kunna bedriva forskning och uppnå den 

långsiktiga kompetensuppbyggnad som centret strävar efter, krävs även extern finansiering. En 

möjlighet är givetvis att förlita sig till de utlysningar som Vinnova, Formas och Energimyndigheten 

erbjuder eller till Trafikverkets forskningsportföljer. Det är emellertid inte säkert att befintliga och 

planerade utlysningar i tillräcklig omfattning kommer att kunna täcka behovet. Det är därför viktigt att 

forskningsfinansiärerna får ett uttalat uppdrag att finansiera cykelrelaterad forskning.  

Medfinansiering av cykelforskning är en nyckelfråga, som också har diskuterats ovan (se avsnitt 4.5). 

Det är angeläget att krav på medfinansiering inte hämmar utvecklingen av forskning och innovation på 

cykelområdet. Rent konkret bedömer vi att kommuner, regioner eller andra problemägare, liksom i 

viss mån forskningsutförare, i högre grad än vad som sker idag skulle kunna bidra med olika former av 

medfinansiering (t.ex. kontanta medel, personresurser, utrustning, byggkostnader etc.). Det är 

angeläget att inom ramen för kunskapscentret arbeta fram förslag till ändamålsenliga modeller för 

medfinansiering. I detta sammanhang kan Nederländerna utgöra en förebild (se avsnitt 5.2.3), där 

städer och regioner betalar in pengar till en fond för forskning och utveckling i kommunala/regionala 

frågor. 
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