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Förord 
Detta projekt initierades av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Cykelcentrum, 
VTI. Finansiering har skett genom SKL:s och Trafikverkets gemensamma forsknings- och 
utvecklingsfond. Uppdragsgivare har varit SKL och kontaktperson har varit Ida Nelson.  

Det framställda förslaget av den enhetliga metoden från Trafikanalys (2018) för att skatta 
cykeltrafikarbetet ligger till grund för detta VTI notat. För att säkerställa den praktiska tillämpningen 
av Trafikanalys föreslagna metod har detta projekt knutit till sig en styrgrupp. Styrgruppen har bestått 
av Ida Nelson, SKL, Per Karlsson, Stockholms stad, Anne-Marie Frisell, Helsingborgs stad, Sara 
Andersson, Uppsala kommun, Jakob Olingdal, Linköpings kommun, Maria Olsson, Östersunds 
kommun och Björn Sax-Kaijser/Ulf Eriksson/Agnes Landefjord, Region Stockholm. Från 
projektgruppen, VTI deltog Jones Karlström och Jenny Eriksson. Under projekttiden har styrgruppen 
haft tre Skypemöten samt deltagande på det avslutande granskningsseminariet.  

Projektet har även haft en expertgrupp som bollplank eftersom det framställda förslaget ska gå från 
teori till praktisk tillämpning. Expertgruppen har bestått av Tom Petersen, Trafikanalys, Maria 
Varedian, Trafikverket, Svante Berg, Movea och Karin Brundell-Freij, WSP/LTH och Annika 
Nilsson, Trivector. Från projektgruppen, VTI, deltog Åsa Forsman, Anna Niska, Jones Karlström och 
Jenny Eriksson. Det har genomförts tre Skypemöten samt deltagande på det avslutande 
granskningsseminariet. 

Ett stort tack till ovan nämnda representanter, som bidragit med värdefulla synpunkter till projektet! 
Även ett stort tack till alla engagerade workshopdeltagare och intervjuade kommuntjänstepersoner! 
Tack även till Per Henriksson, VTI, som har hjälpt till med intervjuerna. 

 

Linköping, augusti 2019 

 

 

Jenny Eriksson 
Projektledare 

 

 

 

 

 

 

 

 



VTI notat 16-2019 

Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium har genomförts 11 juni 2019 där Maria Varedian, Trafikverket, var lektör. 
Jenny Eriksson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Leif Sjögren har 
därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 13 september 2019. De slutsatser och 
rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 
VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 
Review seminar was carried out on 19 June 2019 where Maria Varedian from The Swedish Transport 
Administration reviewed and commented on the report. Jenny Eriksson has made alterations to the 
final manuscript of the report. The research director Leif Sjögren examined and approved the report 
for publication on 13 September 2019. The conclusions and recommendations expressed are the 
authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Enhetlig metod för cykelmätningar – en förberedande studie 

av Jenny Eriksson (VTI), Åsa Forsman (VTI), Anna Niska (VTI) och Jones Karlström (VTI) 

 

Nationellt, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns målsättningar om ökad cykling. Dessa 
målsättningar är dock svåra att följa upp, då cykeltrafikens storlek inte mäts och följs upp i samma 
omfattning som exempelvis biltrafiken. Myndigheten Trafikanalys fick i uppdrag av regeringen att 
utveckla och föreslå en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional 
nivå och det arbetet avrapporterades i januari 2018. Cykeltrafiken kan mätas på olika sätt och de två 
vanligaste metoderna är via flödesmätningar i gaturummet eller via resvaneundersökningar. I denna 
rapport fokuserar vi enbart på cykelflödesmätningar i gaturummet. Nuvarande upplägg av cykelflödes-
mätningar gör det inte möjligt att skatta cykeltrafikarbetet i kommunen, då det inte genomförs några 
flödesmätningar på systemnivå för hela det cykelbara vägnätet. För att nå en bred tillämpning, behöver 
det utredas vilka eventuella hinder som finns för att använda Trafikanalys enhetliga metod vilket 
förslagsvis görs i följande tre steg, där steg 1 beskrivs i denna rapport: 

1. Förberedande studie: Föreslå ett upplägg av en pilotstudie. 

2. Genomföra en pilotstudie för att kunna fastställa en enhetlig metod. 

3. Fastställande av den slutliga enhetliga metoden. 

Syftet med den förberedande studie som presenteras i den här rapporten, är att utifrån kommunala 
förutsättningar anpassa Trafikanalys enhetliga metod för att skatta cykeltrafikarbetet genom flödes-
mätningar i kommuner. Den förberedande studien ska också mynna ut i ett förslag till upplägg av en 
pilotstudie där den anpassade metoden testas och frågeställningar gällande avgränsningar och 
definitioner kan avgöras. Tanken är att pilotstudien ska genomföras i ett uppföljande projekt i ett antal 
kommuner för att resultera i ett slutligt fastställande av en enhetlig metod för att skatta cykeltrafik-
arbetet som får en bredare tillämpning och kan användas för uppföljning av såväl lokala som 
nationella målformuleringar gällande cykling. VTI har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och 
Landsting att genomföra den här förberedande studien. Den föreslagna pilotstudien planeras att 
påbörjas under januari 2020, förutsatt att projektet beviljas finansiering.  

Kunskapsinhämtning har skett genom kontakter med experter och praktiker från kommuner, regioner, 
Trafikverket och andra berörda myndigheter och företag. Vi har använt flera olika forum för 
kunskapsinhämtning och projektet har knutit till sig både en styrgrupp – med representanter från 
slutanvändarna - och en expertgrupp. Förutom diskussioner i dessa grupper, har vi bland annat 
genomfört intervjuer med kommuntjänstepersoner och genomfört en workshop.  

Trafikanalys föreslagna metod för flödesmätningar handlar om att skatta cykeltrafikarbetet genom att 
mäta cykelflödet på slumpmässigt valda länkar (dvs. en sträcka som går från en korsning till en annan 
korsning) från det cykelbara vägnätet. Den föreslagna metoden utgår från att en statistisk urvalsmetod 
tillämpas. Det är en förutsättning om man vill veta nivån på cyklandet i hela det uppmätta området, 
utan att behöva mäta på alla länkar där det cyklas.  

Urvalsramen består av hela det cykelbara vägnätet inom en kommun, vilket enligt Trafikanalys 
innefattar alla länkar där det är rimligt att cykla. Länkarna behöver delas in efter olika vägkategorier 
(t.ex. gång- och cykelväg, gata, landsväg). Utifrån vår förberedande studie föreslår vi att i princip alla 
vägkategorier ska ingå i urvalsramen i pilotstudien, för att vi sedan ska kunna avgöra om det finns 
kategorier som kan uteslutas i den slutligt fastställda metoden. På grund av mättekniska begränsningar 
kommer dock vägar med hastighetsbegränsning 80 km/h eller högre samt skogsbilvägar att uteslutas i 
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pilotstudien. I pilotstudien kommer vi även att undersöka möjligheten att kunna redovisa 
cykeltrafikarbetet på olika nivåer utöver det för hela kommunen, exempelvis enbart huvudtätort. 

Trafikanalys föreslår i den tillämpade metoden att man bör mäta under hela året och det innefattar 
även exempelvis jullov och sommarsemester. I pilotstudien kommer vi av mättekniska skäl att 
begränsa mätningarna till barmarkssäsongen. För att ändå kunna skatta cykeltrafikarbetet för ett helt år 
kommer vi använda de helårsmätta punkter som kommunerna redan har för att indexera cykelflödet 
från de tillfälliga mätningarna. 

Vi föreslår vidare att minst 100 länkar bör mätas i varje kommun i pilotstudien, där mätning görs i 
minst en vecka på mättekniskt lämpligt ställe på varje vald länk. Några av länkarna kommer att mätas 
vid flera tillfällen för att bedöma hur väl de följer indexkurvan från den helårmätta punkten. 
Pilotstudien kommer även kunna visa på om man behöver mäta på så många länkar som vi föreslagit 
eller om det går att ta bort ett antal länkar, utan att det påverkar osäkerheten i skattningen. 

För att en kommun ska kunna ingå i pilotstudien behöver den kontrollera att gällande upphandlings-
avtal inte strider mot att projektet utför cykelflödesmätningar i kommunen. Kommunen behöver 
dessutom minst en mätstation som räknar antalet cykelpassager året runt för att möjliggöra indexering. 
Dessutom behöver de även kunna lista länkarna i det cykelbara vägnätet och dela in dem i olika 
grupper efter antagen flödesstorlek, för att få ner den slumpmässiga variansen i skattningen. Efter att 
det slumpmässiga urvalet av länkar genomförts behöver kommunen kontrollera att det är praktiskt 
möjligt att mäta på dessa. De deltagande kommunerna kommer att få hjälp med bland annat det 
slumpmässiga urvalet av länkar och får dessutom mätningar utförda på minst 100 länkar inom 
kommunen. Utöver detta kommer kommunerna få stöd och hjälp av projektgruppen i sitt arbete. 
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Summary 

Systematic method for bicycle flow measurements – a preparatory study 

by Jenny Eriksson (VTI), Åsa Forsman (VTI), Anna Niska (VTI) and Jones Karlström (VTI) 

 

There is an objective of increasing cycling nationally, regionally and in many Swedish municipalities. 
The extent of cycling can be followed up with either travel surveys (TSs) or by measuring the bicycle 
flow. The Traffic Analysis Authority was commissioned by the Government to develop and propose a 
uniform method for systematic measurements of bicycle traffic at a local and regional level and their 
report was published in January 2018. Bicycle traffic can be measured in different ways and the two 
most common methods are (1) measurements by counting bicycles (manually or with detecting 
equipment) in the street area or (2) travel surveys (TSs). In this report, we focus only on counting 
cyclists in the street area. Today, the methods of counting bicyclists are limited, and they do not enable 
estimations of kilometers travelled by bicycle per average day in a municipality.  

In order to achieve a broad application, it is necessary to investigate the possible obstacles that exist to 
use the Traffic Analysis's proposal for a uniform method, and this will be done in the following steps, 
where step 1 is described in this report: 

1. A preparatory study: Suggest a set-up of a pilot study 

2. Conduct a pilot study to establish a uniform and systematic approach, and finally 

3. Determine the final uniform and systematic method. 

The purpose of the preparatory study presented in this report is to adapt the Traffic Analysis's proposal 
to a uniform method for estimating the kilometers travelled by bicycle per average day, based on 
municipal conditions. The preparatory study will also lead to a proposal for a pilot study in which the 
adapted method is tested, and issues related to delimitations and definitions can be decided. The pilot 
study will be carried out in a follow-up project with a number of municipalities. This will result in a 
final determination of a uniform method for estimating the kilometers travelled by bicycle per average 
day. VTI has been commissioned by The Swedish Association of Local Authorities and Regions to 
carry out this preparatory study. The follow-up pilot study is planned to begin in January 2020, given 
that the project is granted funding. 

Knowledge gathering has taken place through contacts with experts and practitioners from 
municipalities, regions, the Swedish Transport Administration and other relevant authorities and 
companies. We have used several different forums for knowledge gathering and the project has 
attached itself to both a steering group - with representatives from the end users - and a group of 
experts. We have, among other things, conducted interviews with representatives from municipalities 
and completed a workshop. 

Traffic Analysis's proposed method for flow measurements is about estimating the kilometers travelled 
by bicycles per day by measuring the cycle flow at randomly selected links from the road network 
(including bicycle paths). Here we assume that random sampling is used. It is a prerequisite if you 
want to know the level of cycling throughout the measured area, without having to measure at all 
links. 

The sample population consists of the entire road network within a municipality, which according to 
Traffic Analysis includes all links where it is reasonable to cycle. The road network needs to be 
defined more clearly and limited for practical reasons. Most road categories will be included in the 
pilot study so that we can then determine which types of links we can exclude in the applied method. 
However, the pilot study will exclude roads with a speed limit of 80 km/h or higher and forest roads 
due to technical limitations. The pilot study will also examine the possibility to report the kilometers 
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travelled by bicycle per average day at different levels in addition to the entire municipality, such as 
only the main urban area. 

Traffic Analysis suggest in the applied method that one should measure throughout the year and this 
includes, for example, winter and summer holidays. In the pilot study, we will, for technical reasons, 
limit to the bare surface condition (i.e. no snow). In order to still be able to estimate the kilometers 
travelled by bicycle per average day for a whole year, we will use the year-round measured sites that 
the municipalities already have, to index the cycle flow from the temporary measurements. 

We also propose that at least 100 links should be measured in each municipality in the pilot study, 
where measurement is made for at least one week at an appropriate place on each selected link. Some 
of the links will be measured on several occasions to assess how well they follow the index curve from 
the full-year site. The pilot study will also be able to show whether you need to measure as many links 
as we have proposed or if it is possible to remove a number of links without affecting the uncertainty 
in the estimate. 

In order for a municipality to be included in the pilot study, it needs to verify that the current 
agreement does not conflict with the project performing the measurements of counting bicyclists. In 
addition, the municipality needs at least one full year site to enable indexing and also be able to list the 
road network and divide it into different strata’s according to assumed bicycle flow size. After the 
random selection of links has been carried out, the municipality needs to check that these links are 
practically possible to measure. The participating municipalities will receive help with, among other 
things, the random selection of links and also receive measurements made in at least 100 links within 
the municipality. In addition, the municipalities will receive support and assistance from the project 
group in their work. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Många kommuner har målsättningar om ökad cykling. Dessa målsättningar är dock svåra att följa upp, 
då cykeltrafiken inte mäts och följs upp i samma omfattning som för exempelvis biltrafiken. Många 
kommuner gör punktmätningar, exempelvis längs etablerade cykelstråk, och det genomförs 
resvaneundersökningar både på nationell nivå och i vissa fall lokalt eller regionalt (Niska, m.fl. 2012). 
Idag genomförs emellertid inte några flödesmätningar på systemnivå för hela det cykelbara1 vägnätet.  

En fråga inom cykelplanering och cykelsatsningar, framförallt på nationell nivå, är vilka 
effektsamband som finns och vad som leder till ökad cykling. Någon enhetlig strategi för att mäta och 
följa upp de satsningar som görs för att kunna avgöra om och i vilken grad de ökar cyklingen, finns 
alltså inte även om det vore önskvärt. Dock förekommer det att kommunerna genomför före- och 
eftermätningar vid exempelvis ombyggnation, men dessa är ofta begränsade till enstaka platser. 

Ett tidigare forskningsprojekt om mätning av cykeltrafik mynnade ut i rekommendationer om hur 
cykeltrafik bör mätas på ett enhetligt sätt (Niska, m.fl. 2012; Trafikverket 2012). 
Rekommendationerna har dock knappt tillämpats av kommunerna, men varför det är så är oklart 
(Trafikanalys 2018). I april 2017 lanserade regeringen en nationell strategi för ökad och säker cykling 
(Regeringen 2017) och myndigheten Trafikanalys tilldelades ett regeringsuppdrag att utveckla och 
föreslå en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå (både 
resvaneundersökningar och flödesmätningar). I januari 2018 presenterade Trafikanalys en rapport som 
redovisade uppdraget i sin helhet (Trafikanalys 2018). Trafikanalys föreslagna metod2  handlar om att 
skatta cykeltrafikarbetet (se definition i avsnitt 3.1) genom att mäta cykelflödet på slumpmässigt valda 
länkar som är dragna från det cykelbara vägnätet, mer om detta i avsnitt 3.2. Huruvida den metoden i 
praktiken kan och kommer att användas av kommunerna är dock oklart. Trafikanalys har också 
påpekat att ”det behöver göras praktiska tester lokalt för att fastslå den slutgiltiga metoden för varje 
kommun” (Trafikanalys 2018). För att nå en utbredd tillämpning, behöver det exempelvis utredas 
vilka eventuella hinder som finns i kommunerna. Förslagsvis utreds detta i följande tre steg, där steg 1 
beskrivs i denna rapport: 

1. Förberedande studie: Föreslå ett upplägg av en pilotstudie. 

2. Genomföra en pilotstudie för att kunna fastställa den enhetliga metoden. 

3. Fastställande av den slutliga enhetliga metoden. 

Utöver detta vore det också värdefullt att undersöka vilka nya möjligheter som de senaste årens 
tekniska utveckling för med sig med exempelvis nya metoder för uppföljning av cykeltrafiken som 
exempelvis skattade resmönster utifrån mobilnätsdata. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den förberedande studie som presenteras i den här rapporten är att utifrån kommunala 
förutsättningar anpassa Trafikanalys förslag till enhetlig metod för att skatta cykeltrafikarbetet genom 
flödesmätningar i kommuner. Den förberedande studien ska också mynna ut i ett förslag till upplägg 
av en pilotstudie där den anpassade metoden testas och frågeställningar gällande avgränsningar och 
definitioner kan avgöras. Tanken är att pilotstudien ska genomföras i ett uppföljande projekt i ett antal 
kommuner för att slutligen resultera i ett fastställande av en enhetlig metod för att skatta 

 
1 Alla vägar där det går att cykla – gator och vägar med blandtrafik såväl som dedikerade cykelbanor, cykelvägar och 
cykelfält, definition enligt Trafikanalys (2018). 
2 Hädanefter används ”enhetlig metod” som uttryck för Trafikanalys uppdrag från Regeringen (2017). 
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cykeltrafikarbetet som får en bredare tillämpning och kan användas för uppföljning av såväl lokala 
som nationella målformuleringar gällande cykling. 

För att kunna gå vidare med pilotstudien ska följande frågeställningar diskuteras i den här förberedande 
studien: 

1. Vilka olika typer av mätningar görs idag och vad är syftet med dessa? Vilka typer av mätningar 
kan användas till skattningen av cykeltrafikarbetet? 

2. Vilka för- och nackdelar finns det med de beprövade mättekniker som kommunerna använder 
idag för cykelflödesmätningar? Finns det tillgång till nya mättekniker? 

3. Hur definieras det cykelbara vägnätet? Ska det begränsas på något sätt? Ska man begränsa i 
tiden? 

4. Hur många punkter behövs och hur ska dessa fördelas? 

1.3. Läsanvisning 
I avsnitt 2 beskrivs hur vi har samlat in kunskapsunderlag till den här rapporten. I avsnitt 3 beskrivs 
definitionen av cykeltrafikarbetet samt Trafikanalys förslag till metod för att skatta cykeltrafikarbetet 
genom flödesmätningar som denna rapport har som utgångspunkt. Vidare presenteras befintliga och 
nya mättekniker för mätning av cykelflöden. Här presenteras också resultat från intervjuer med 
kommuntjänstepersoner och annat underlag som behövs för beslut av upplägg av en pilotstudie. I 
avsnitt 4 finns dokumentation från en workshop som genomfördes för att samla in ytterligare 
synpunkter inför pilotstudien. Det slutliga förslaget till upplägg av pilotstudien beskrivs i avsnitt 5 och 
i avsnitt 6 finns en sammanställning över behov av fortsatt forskning. 
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2. Genomförande 
Den förberedande studie som presenteras i den här rapporten bygger på kunskapsinhämtning från 
kontakter med experter och praktiker från kommuner, regioner, Trafikverket och andra berörda 
myndigheter och företag. Vi har använt flera olika forum för kunskapsinhämtning, vilka presenteras 
mer ingående i de avsnitt som följer. Viss kunskap har också samlats in från tidigare publikationer 
men någon omfattande litteraturstudie har inte genomförts. 

Utifrån kunskapsinhämtning och diskussioner i de olika forumen har vi föreslagit praktiska 
tillämpningar på Trafikanalys enhetliga metod samt en strategi för att skatta cykeltrafikarbetet på 
kommunal nivå, för att kunna följa upp satsningar som görs för ökad cykling. Ett förslag till 
pilotupplägg har tagits fram där den föreslagna metoden ska testas i full skala i ett antal kommuner, för 
att därefter kunna justeras för bästa möjliga tillämpning.  

2.1. Expertgrupp 
Redan i inledningen av projektet involverades nio experter med kunskap och tidigare erfarenheter 
rörande cykelflödesmätningar. De representerade olika aktörer och discipliner för en så mångsidig 
sammansättning som möjligt där olika infallsvinklar, kunskaper och erfarenheter kunde ges utrymme. 
Expertgruppen har under året haft möten vid fyra olika tillfällen där projektupplägg, resultat och 
slutsatser diskuterats.  

2.2. Rekrytering av kommuner 
I den här förberedande studien har det varit viktigt att beakta synpunkter från och information kring 
nuläget hos berörda aktörer, framförallt kommunerna. Därför gjordes en allmän förfrågan till de 
kommuner som är medlemmar i Svenska cykelstäder3, via deras forum, om intresset av att ställa upp 
på en intervju och delta i en workshop.   

2.2.1. Intervjuer med kommuner 
Av de 31 tillfrågade kommunerna anmälde 13 intresse av att delta i en intervju. Följaktligen 
intervjuade vi tjänstepersonerna i kommunerna Luleå, Umeå, Östersund, Gävle, Uppsala, Stockholm, 
Västerås, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Lund och Malmö. Intervjuerna omfattade 
frågor om eventuella befintliga cykelflödesmätningar i kommunerna, hur ofta och när räkningar görs, i 
hur många punkter samt om de finns helårsmätta punkter. Vi ställde även frågor om kommunernas 
cykelvägnät om huruvida det var inrapporterat i den nationella vägdatabasen (NVDB) och/eller inlagt i 
GIS. Intervjuerna gjordes via telefon och tog omkring 30 minuter att genomföra per intervju. 
Genomförandet skedde under perioden november 2018 till mars 2019. För fullständiga intervjufrågor, 
se Bilaga 1. 

 
3 http://svenskacykelstader.se/om/ 2019-04-10 

http://svenskacykelstader.se/om/
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2.2.2. Workshop 
En viktig aspekt i detta projekt var att inhämta synpunkter på metoden för att skatta cykeltrafikarbetet 
som Trafikanalys föreslagit. Vi valde att göra detta genom en workshop. Deltagarna bestod av: 

• Kommunrepresentanter från 13 kommuner (Luleå, Umeå, Östersund, Gävle, Uppsala, 
Stockholm, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Göteborg, Helsingborg, Lund). 

• Regionala cykelsamordnare från Trafikverket (Nord, Stockholm, Syd),  

• En representant från Region Stockholm.  

• En representant från Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

• Expertgruppen med representanter från VTI, Trivector, Movea, WSP/LTH, Trafikverket och 
Trafikanalys.  

Totalt deltog 30 personer och dessa delades in i sex grupper. Fokus var att diskutera nuläget och var 
man står i frågan kring det praktiska med att skatta cykeltrafikarbetet. Workshopen delades in i två 
pass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Varje pass inleddes med en presentation av fakta 
för att alla skulle få möjlighet att ta del av hur man behöver skatta cykeltrafikarbetet och vilka 
utmaningar som finns. Utmaningarna diskuterades i grupperna. Workshopen hölls den 29 mars 2019 i 
Stockholm. För fullständiga gruppdiskussionsunderlag, se bilaga 2. 
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3. Utgångspunkt och underlag till föreslagen metod 

3.1. Cykeltrafikarbetet 
Måttet cykeltrafikarbete definieras som den totala omfattningen av cyklandet (antal cyklade kilometer) 
inom ett visst område och under en viss period, vilket kan beräknas som det genomsnittliga 
cykelflödet på alla länkar gånger den sammanlagda längden på länkarna. En förutsättning för 
beräkningen är att man har definierat det cykelbara vägnätet och vet längden på alla länkar/mätavsnitt4 
som ingår. För att räkna ut cykeltrafikarbetet tar man länkens längd och multiplicerar det med dess 
totala antal passager av cyklar under en bestämd tid, t.ex. ett år. Det är dock inte praktiskt 
genomförbart att mäta cykelflödet under årets alla dagar och på alla cykelbara länkar, men genom ett 
slumpmässigt urval av länkar och tid, går det ändå att göra en rimlig uppskattning av 
cykeltrafikarbetet. Ett slumpmässigt urval av mätplatser kan dock vara problematiskt i kommunerna 
eftersom det då kommer att förekomma mätplatser med låg och/eller ingen cykeltrafik, vilket 
kommunerna tycker sig ha svårt att motivera. Vi återkommer till detta i avsnitt 3.6. Hur många länkar 
som ska vara med i urvalet och hur man gör med tidsaspekten beskrivs senare i avsnitt 5.  

Cykeltrafikarbetet är i stort sett jämförbart med antalet personkilometer på cykel. I 
resvaneundersökningar (RVU:er) används personkilometer (PKM). Skillnaden mellan dessa är att för 
cykeltrafikarbetet räknas antalet fordon (antal passager) och PKM räknar varje enskild individs 
transport. För cykling blir resultatet ungefär detsamma oavsett vilket av måtten som används. De flesta 
cykelresor görs av en person per cykel, utan någon ytterligare person som skjutsas, men t.ex. barn som 
sitter i cykelkärra eller cykelsits förekommer i sällsynta fall. En observationsstudie (Eriksson, m.fl. 
2017) visade att i genomsnitt 0,8 procent av cyklisterna skjutsade ett barn (baserat på ca 4 600 
observerade cyklister på fem olika tidpunkter och platser längs cykelvägar i Stockholm och 
Linköping). Skillnaden torde således vara försumbar, men det är också möjligt att korrigera för fler 
personer per cykel med kompletterande mätningar om behov skulle uppstå.    

3.1.1. Användning av måttet cykeltrafikarbete 
Det finns flera anledningar till att cykeltrafikarbetet är ett relevant mått av cyklandet i en kommun. 
Cykeltrafikarbetet ger information och underlag inom en rad områden som är intressanta för en 
kommun att följa upp. Det ger även information som är till nytta för regioner och myndigheter på 
nationell nivå.  

För kommunerna kan de tydligaste nyttorna med att följa upp cykeltrafikarbetet vara att de har 
möjlighet att få en bild av utvecklingen av cykeltrafiken i hela kommunen, inte bara vid deras utvalda 
mätpunkter som ofta placerats längs högtrafikerade stråk. En skattning av det totala cykeltrafikarbetet 
ger även en årlig lägesbild för utvecklingen av cyklandet i jämförelse med uppsatta mål i 
kommunernas planer. Måluppföljningen görs annars med hjälp av resvaneundersökningar, men dessa 
genomförs mer sällan, oftast med flera års intervall. En årlig uppföljning med hjälp av cykelräkningar 
ger därför kommunen möjlighet att agera snabbare ifall utvecklingen inte går i tillräcklig takt eller rätt 
riktning.  

Utöver möjligheten att följa upp de uppsatta kommunala målen om cykeltrafik medför användningen 
av måttet personkilometer för cykel många andra möjligheter. Ett exempel är att en skattning av 
cykeltrafikarbetet ger ett underlag till att kunna beräkna olycksrisker, dels på kommunala vägar och 
cykelbanor, men även på det statliga vägnätet. Antalet personkilometer för cykel visar i vilken grad 
cyklande är exponerade för olycksrisker. Detta knyter an till Sveriges nollvision samt mål 3 i Agenda 
2030 om hälsa och välbefinnande, som lyder att antalet skadade och dödade i vägtrafiken ska minska. 
Utöver risker för olyckor ger måttet cykeltrafikarbetet möjligheter till uppföljning av cyklingens 

 
4 En länk är en sträcka som går från en korsning/liknande till en annan korsning/liknande. 
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bidrag till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i Agenda 2030. Exempelvis handlar mål 3 om 
förebyggande insatser för icke smittsamma sjukdomar och främjandet av psykisk hälsa och 
välbefinnande. Cyklingens koppling till detta mål har att göra med hälsoeffekten av fysisk aktivitet. 
WHO rekommenderar att vuxna människor ska utföra fysisk aktivitet i minst 150 minuter per vecka 
och barn minst 60 minuter om dagen för att förebygga fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa (WHO 
2010). Genom att skatta cykeltrafikarbetet finns underlag för beräkning av vilken hälsoeffekt som 
cyklingen har på populationen.  

Antalet personkilometer på cykel har också bäring på mål 11 i Agenda 2030 som handlar om hållbara 
städer och behandlar städers negativa miljöpåverkan med särskild uppmärksamhet på luftkvalitet. Med 
uppgift om antalet personkilometer på cykel längs det cykelbara nätet kan cyklisters exponering av 
luftföroreningar beräknas. Det ger även en uppfattning om cyklingens effekt på minskade emissioner, 
under förutsättning att överflyttningen till cykel har skett från trafik som bidrar till emissioner. De 
globala målen i Agenda 2030 är integrerade och ska betraktas som odelbara enligt regeringen5. Dock 
betonas särskilt mål 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringar. Genom att få en uppfattning 
om hur många personkilometer från fossildrivna fordon som har ersatts med cykelresor kan kommuner 
få en uppfattning om cykeltrafikens bidrag till att nå klimatmålet.  

3.2. Trafikanalys förslag för uppföljning av cykeltrafik 
Trafikanalys fick 2017 i uppdrag av regeringen att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik. 
Bakgrunden till uppdraget var att regeringen menar att samtliga aktörer (statliga, kommunala och 
privata väghållare) måste bidra till att öka förutsättningarna att välja cykel. Dock är kunskapen om 
huruvida cyklingen ökar eller minskar på lokal nivå bristfällig. Därför behöver uppföljningen och 
tillämpningen av mätmetoder förbättras (Regeringen 2017).  I avsnitten som följer görs en summering 
av Trafikanalys förslag, med fokus på avsnitten i deras rapport som omfattar cykelflödesmätningar 
(Trafikanalys 2018). I bilaga 3 återges genomförandebeskrivningen i förslaget i sin helhet. I 
Trafikanalys rapport finns även en formelsamling som kan användas vid skattning av trafikarbete och 
varians utifrån flödesmätningar. 

3.2.1. Statistisk urvalsmetod - stratumindelning 
Trafikanalys förslag utgår ifrån att en statistisk urvalsmetod tillämpas. Det är en förutsättning om man 
vill veta nivån på cyklandet i hela det uppmätta området, utan att behöva mäta på alla länkar där det 
cyklas. Genom den statistiska urvalsmetoden väljer man slumpmässigt ut ett antal länkar som får 
representera hela cykelvägnätet (urvalsramen). På dessa utvalda länkar mäter man cykelflöden och 
skattar ett medelvärde med tillhörande konfidensintervall. Konfidensintervall är ett osäkerhetsmått 
som visar hur bra man prickat in det sanna värdet. Cykeltrafikarbetet fås sedan genom att multiplicera 
medelcykelflödet med den totala längden av länkarna i urvalsramen.  

För det skattade cykeltrafikarbetet i en kommuns hela cykelvägnät kommer konfidensintervallet 
antagligen att bli stort eftersom skillnaderna i cykelflöden på de slumpade länkarna troligen är stora – 
på några länkar cyklar bara några få, medan det på andra är ett betydande antal. För att få ner 
osäkerheten/variansen i skattningen kan man dela in länkarna efter storleken på cykelflödena, i olika 
grupper (s.k. stratum). En sådan stratumindelning kräver god kunskap om cyklandet i kommunen och 
indelningen kan behöva justeras efter en tid. Länkarna kan utöver det även klassificeras i områden av 
olika karaktär – bostadsområden, industriområden, service och handel, stora arbetsplatser etc. till en 
två- eller flerdimensionell stratifiering.  

 
5 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
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3.2.2. Urvalsram – det cykelbara vägnätet 
Innan urvalet av länkar görs, behöver det cykelbara vägnätet definieras. Det ska, enligt Trafikanalys 
(2018), innehålla alla länkar som det är rimligt att cykla på. Om man vill eftersträva en enhetlig 
definition behöver alla kommuner som vill skatta trafikarbetet för cykel använda samma definition av 
urvalsram. Det cykelbara vägnätet innefattar, förutom gång- och cykelvägar, t.ex. landsvägar, gator i 
bostadsområden och blandtrafik i tätorter. För att beräkna trafikarbetet utifrån räkningar på de 
slumpmässigt utvalda länkarna (genom stratifiering) behöver man också ha information om alla 
länkars längd.  

Fördelningen av mätpunkter görs inom varje stratum. Mätpunkterna måste spridas och får inte ligga 
för nära varandra, eftersom det finns ett beroende i rummet av trafiken, s.k. rumslig egenkorrelation. 

Genom att det är obligatoriskt för kommuner idag att rapportera in sitt vägnät inklusive cykelvägnät 
till Nationella vägdatabasen (NVDB) möjliggör det att på ett enkelt sätt få tillgång till det cykelbara 
vägnätet. 

3.2.3. Mätning över tid 
Om man ska skatta det totala cykeltrafikarbetet för ett helt år innebär det att mätning måste ske under 
hela den perioden. Det innefattar även helger, skollov och sommarsemestertiden i juli. För att få med 
säsongsvariationerna kan man använda helårsmätta punkter som hjälpinformation, för att skapa 
indexkurvor.  

3.3. Tillgängliga mättekniker 
Det finns olika metoder för att räkna cykelflöden. Några är väl beprövade, medan andra är helt nya och 
finns i nuläget knappt på marknaden. Detta avsnitt är indelat efter beprövade och nya tekniker.  

3.3.1. Beprövade mättekniker 
Många av mätteknikerna som används för att räkna cykeltrafiken har sitt ursprung från biltrafiken och 
är väl testade och utvärderade inom det området. När det sedan började efterfrågas mätningar för 
cykeltrafik har man anpassat teknikerna efter det ändamålet, men ofta utan att göra väldokumenterade 
utvärderingar för hur de fungerar för just detektering av cyklister. Teknikerna i sig är till viss del 
utvärderade, men de senaste två publicerade studierna för svenska förhållanden gjordes för drygt 10 år 
sedan (Vägverket, 2007; Vägverket 2008). Utvecklingen har gått framåt sedan dess och bland annat 
har signalbehandlingen blivit alltmer effektiv. I nuläget saknas uppdaterade studier av hur väl de olika 
mätteknikerna detekterar passerande cyklister. De flesta leverantörer gör dock egna utvärderingar och 
tester och många kommuner har krav i sina upphandlingar att mätutrustningen ska ha en viss 
miniminivå på mätkvaliteten. De beprövade tekniker som används i Sverige listas nedan: 

• Induktiv slinga: Läggs i frästa spår i asfalten och kopplas till en analysator. Detekterar med 
hjälp av magnetismen från cyklarna. 

• Infraröd strålning: En portabel enhet som monteras på stolpe/liknande. Pyroelektrisk sensor 
som detekterar med hjälp av infraröd strålning (IR). 

• Radar: Portabel enhet som monteras på stolpe/liknande. Detekterar genom att laserstrålen 
bryts.  

• 3D-kamera: En portabel enhet som monteras på stolpe/liknande. Kamerasystem med 3D-
funktion och detekterar rörelser/spår, så kallade ”trajektorer”. 

• Videoanalys: Portabel enhet som monteras med teleskop-mast. Videofilmer som analyser 
med hjälp av särskild mjukvara. 
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• Fiberoptisk kabel: Läggs ytligt i frästa spår och kopplas till en analysator. Detekterar genom 
optisk överföring. Används numera i obetydlig omfattning i Sverige. 

• Pneumatisk slang: Tunn ihålig gummislang som spänns över vägbanan och kopplas till en 
analysator. Detekterar genom den lufttrycksimpuls som uppstår när ett fordon rullar över 
slangen.  

• Manuella räkningar: Fältpersonal som räknar cyklister. Fältprotokoll används där även 
hjälmanvändning, kön, typ av cykel eller annat av intresse kan noteras.  

För att riktning (och hastighet) ska kunna detekteras krävs två slingor/slangar/fiberoptiska kablar.  

I Tabell 1 nedan listas vilka tekniker som är lämpliga, dels för helårsmätning, dels tillfällig mätning. 
Förutsättningen för helårsmätning är att utrustningen får kontinuerlig strömförsörjning. Vissa 
utrustningar har ett batteri som håller länge, upp till två år, medan andra kräver elförsörjning. Många 
av de tekniker som är lämpliga för helårsmätta punkter passar även för tillfälliga mätningar tack vare 
att de är portabla. Vid tillfälliga mätningar används ofta bilbatterier för strömförsörjning. Tekniken 
induktiv slinga (och fiberoptik) behöver fräsas ner i asfalt, vilket kräver tillstånd och merarbete, och 
det anses därför inte lämpligt för tillfälliga mätningar.  

Tabell 1: De beprövade teknikernas lämplighet för helårsmätning respektive tillfällig mätning 

Teknik 
Helårs-
mätning 

Tillfällig 
mätning 

Induktiv slinga x  

Infraröd strålning x x 
Radar x x 
3D-kamera x x 
Videoanalys  x 
Fiberoptisk kabel (x)*  

Pneumatisk slang  x 
Manuella räkningar  x 

* Klarar inte vinterdrift. 

De tekniker som inte passar till helårmätning utan enbart tillfällig mätning är videoanalys, pneumatisk 
slang och manuella räkningar. För videoanalysen gäller i dagsläget att man skickar iväg data som 
behandlas och bearbetas och kostnaden för detta debiteras per timme, vilket gör att den blir relativt dyr 
om man vill mäta under en längre period. Pneumatiska slangar är historiskt sett anpassade för kortare 
mätningar. Slangarna blir efter ett tag uttänjda och behöver bytas samt att man ansluter ström via ett 
bilbatteri. Eftersom slangmätning är den mest synliga av alla mättekniker, får ibland vissa platser även 
problem med skadegörelse. Manuella räkningar är lämpliga när man vill ha information om delar av 
dagen och då också få mer detaljerade data som exempelvis typ av cykel, användning av cykelhjälm, 
grov åldersindelning och så vidare.  

Det finns ett antal utmaningar för de olika mätutrustningarna när det gäller detektering, se 
sammanställning i Tabell 2. Mätning under vintern kan vara ett problem för en del tekniker. 
Pneumatisk slang riskerar att bli sönderklippt av snöröjningsfordon. Radar får problem att detektera 
rätt antal (räknar för många) när det snöar eller virvlar löv över strålen (Vägverket, 2008; Niska m.fl., 
2012). En utmaning för många av teknikerna är mätning i blandtrafik. När mätning av cyklister ska 
ske på en gata där det även förekommer motorfordon kan det bli problem att tolka signaler. När 
cyklister kommer i låg fart, tex. i uppförsbacke eller direkt efter en korsning kan de bli detekterade 
som fotgängare eller få för svag signal (gäller pneumatisk slang) så att de missas. När det är mörkt ute 
och det inte finns tillgång till någon tänd gatubelysning kan videosystemen (3D-kamera samt 
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videoanalys) inte detektera. Några av teknikerna klarar av att detektera i korsningar, med fördelen att 
flöden i flera ”ben” dvs. fler än en länk kan räknas samtidigt.  

Tabell 2: Problem med detektering för de olika teknikerna, uppdelat på typ av mätproblem. Källa: 
egen sammanställning av resultat från Vägverket (2008), Niska m.fl. (2012), Vägverket (2007) samt 
intervjuer med leverantörer. 

 Problem vid mätning under vissa förhållanden 

Teknik Vinterdrift Blandtrafik Låg fart Mörkt Korsningar 
Induktiv slinga      
Infraröd strålning  x   x 
Radar  x x  x 
3D-kamera   x x x 
Videoanalys    x  
Fiberoptisk kabel  x x  x 
Pneumatisk slang x (x) x  x 
Manuella räkningar    x  

3.3.2. Nya mättekniker 
Utvecklingen av nya tekniker för mätning av cykeltrafiken går fort framåt. Många av teknikerna 
befinner sig dock i utvecklingsfasen och de behöver utvärderas innan de kan användas i någon större 
omfattning. Alla dessa mättekniker har i dagsläget större eller mindre problem med representativiteten, 
t.ex. i rekryteringen av användare, och just det är viktigt när man ska skatta cykeltrafikarbetet. Här 
listas exempel på nya mättekniker: 

• Resmönster skattad på mobilnätsdata: Tar fram resmönster som är baserad på 
anonymiserade mobilnätsdata. Svårt att urskilja färdsätt, men utveckling pågår. Resultatet 
baseras på data från en mobiloperatör vilket gör att den totala nivån är svår att skatta samt att 
det är bristande transparens i teleoperatörens metoder (Trafikanalys, 2018).  

• Resmönster via mobilapplikation: Används i första hand för att samla in resvanedata. Även 
om man gör ett representativt urval av befolkningen är det svårt att skatta nivåerna, dels pga. 
låg svarsfrekvens på mellan 5 och 10 procent dels för att man inte fångar de resor/passager på 
länkar som görs av andra än den tillfrågade populationen som exempelvis cyklister från andra 
kommuner (Eriksson, m.fl., 2018).  

• Wifi-/blåtandssignal: Signalen fångas upp av en utrustning i närheten av vägen. Skulle kunna 
fungera som en flödesräknare, men behöver utvecklas vidare då den i dagsläget inte kan skilja 
på fotgängare, cyklister och bilister. Endast de som har en mobiltelefon med dessa signaler 
aktiverade registreras vilket innebär risk för stora bortfall (Forsman, m.fl., 2018). 

3.4. Metoder och strategier för cykelflödesmätningar i kommunerna 
Trafikanalys genomförde i sitt regeringsuppdrag en enkätundersökning bland kommunerna i Svenska 
cykelstäder (Trafikanalys, 2018). Vi har kompletterat den studien med ytterligare frågor till dessa 
kommuner för att få en mer detaljerad information om exempelvis vilken typ/märke av mätutrustning 
de använder, antal mätpunkter, exakta placeringar, om mätpunkterna finns inlagda i GIS och om vi får 
ta del av det insamlade datamaterialet. Vi frågade även om hur ofta och när räkningar görs, om de har 
helårsmätta punkter och om de har ett tydligt definierat cykelvägnät som också är inlagt i den 
nationella vägdatabasen (NVDB). I det här avsnittet redovisas resultaten från dessa intervjuer.    
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3.4.1. Helårsmätta punkter för cykelräkning 
Alla 13 kommuner som deltog i våra intervjuer, utom en, hade vid tidpunkten för intervjun fasta 
mätstationer där antalet cykelpassager registreras automatiskt dygnet runt under hela året. Antalet 
sådana helårsmätta punkter varierade mellan 2 och 50 bland kommunerna. Umeå kommun hade ingen 
helårsmätt punkt vid intervjutillfället, men planerar att upprätta en ganska omgående. Linköpings 
kommun har gjort en funktionsupphandling av helårsmätta punkter för cykelräkning. Prestandakraven 
i upphandlingen var minst 90 procents noggrannhet gällande registreringar av cyklister, fotgängare 
samt övriga fordon. Det fanns också krav på 90 procents noggrannhet på riktningsuppdelade 
trafikflöden för respektive grupp (Linköpings kommun 2016). Tyvärr kan kommunen inte lämna ut 
något utvärderingsprotokoll på grund av att detta är sekretessbelagt. 

De flesta tjänstepersoner i kommunerna uppgav att mätpunkter för cykeltrafikräkning oftast placerades 
på huvudcykelstråk och i riktningarna in och ut ur centrum. Ingen kommun har någon fast mätpunkt 
för cykeltrafikräkning i blandtrafik, men mätpunkterna är ofta placerade på gång- och cykelväg (alltså 
inte enbart cykelväg). 

Olika tekniker används, induktiva slingor, radar, 3D-teknik och videotolkning. Den teknik som utifrån 
intervjusvaren verkade krångla mest var radar. Uppsala kommun hade gjort en utvärdering som vi fått 
ta del av och som visade att radar underdetekterade, dvs. missade ett antal cykelpassager vid 
jämförelse med räkningar med pneumatisk slang.  

Kommunerna hämtar data via leverantörernas webbaserade tjänster eller liknande, alternativt får data 
levererat till sig. Alla har upphandlat mättjänsten/installationen, men vissa kommuner sköter själva 
driften, t.ex. byte av batteri, medan andra har full driftentreprenad.  

3.4.2. Tillfälliga mätningar för cykelmätning 
Alla de tillfrågade kommunerna uppgav att de genomför tillfälliga cykelflödesmätningar. De tillfälliga 
mätningarna kan pågå under delar av ett dygn (manuella räkningar) till upp till fyra veckor i sträck 
(maskinella räkningar) och det skiljer sig en del mellan de olika kommunerna. För tillfälliga mätningar 
som görs med teknisk utrustning varierade antalet mätningar per år från sällan förekommande (tre 
kommuner) till mellan 2 och 70 under ett år. Vanligast var 10–40 årligen återkommande mätningar. 
För de sex kommuner som genomför manuella räkningar varierade antalet per år från sällan 
förekommande till runt 100 mätningar. De flesta kommuner upphandlar tjänsten, utom Eskilstuna som 
gör det själv. 

De kommuner som gör manuella räkningar brukar även göra maskinella räkningar, men då ofta på 
andra mätplatser och vid andra tidpunkter. Luleå kommun gör exempelvis manuella räkningar 
vintertid för att följa upp vintercyklingen, men mäter maskinellt under hösten. De tillfälliga 
mätningarna görs oftast på samma mätplatser år från år, eller enligt ett särskilt mätprogram där vissa 
punkter byts ut mellan åren medan andra mäts varje år. Mätpunkterna är oftast placerade på separerade 
gång- och cykelvägar, men tillfälliga mätningar görs även i blandtrafik. Medan helårsmätta punkter 
kan vara placerade för att mäta cykeltrafiken i och runt centrum kan de tillfälliga maskinella 
mätningarna ofta vara placerade på cykelstråk längre ut från centrum.  

De tillfälliga mätningarna görs oftast när cyklandet är som högst på vår och höst. Luleå genomför även 
manuella räkningar för uppföljning av vintercykling. I Västerås genomfördes vid perioden för 
intervjun vintermätning med hjälp av video för utvärdering av sopsaltning6, under två veckor i januari-
februari och två veckor i mars. I Malmö genomförs de manuella räkningarna med god spridning över 
året, från mars till början på juni och i slutet på augusti till början av oktober, men endast under helgfri 

 
6 En metod för vinterdrift där snöröjning görs med en sopvals istället för plog och halkbekämpning görs med salt 
istället för sand/grus (Läs mer i exempelvis Niska & Blomqvist, 2019). 
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tisdag till torsdag. Även Lund genomför manuella räkningar i stor omfattning, men bara under en 
tvåveckorsperiod i slutet av september till början på oktober och även här under helgfri tisdag till 
torsdag. 

Kommunerna har många olika syften med sina cykelflödesmätningar: före- och eftermätningar för 
utvärdering av olika åtgärder, uppföljningar av exempelvis ombyggnationer, påverkanskampanjer och 
drift- och underhållsåtgärder, för att följa trafikutvecklingen, för att få planeringsunderlag för åtgärder, 
för dimensionering av gång- och cykelbanebredder, prioritering vid avstängning i samband med 
vägarbeten, underlag till cykelplaner, underlag till en cykelstråkplan, följa utvecklingen på starka 
cykelstråk och för underlag till detaljplaner. 

3.4.3. GIS och NVDB 
Flera av de intervjuade kommunerna har lagt in sitt cykelvägnät i en egen GIS-databas men har också 
lagt in det i den nationella vägdatabasen, NVDB. En del kommuner uppger att det råder en viss 
eftersläpning i inrapporteringen till NVDB och att all information inte är inlagd där, medan den egna 
GIS-databasen innefattar mer detaljerade uppgifter. Umeå uppger att de inte alls lagt in sitt 
cykelvägnät i NVDB. En del har enbart lagt in separerade gång- och cykelvägar (GC-vägar) och inte 
länkar där cykling sker i blandtrafik.  

3.5. Urvalsram – tiden 

3.5.1. Flödets fördelning över året 
Att skatta cykeltrafikarbetet är en utmaning, framförallt om man vill hålla nere kostnaderna och bara 
mäta vid ett fåtal tillfällen över året. För biltrafiken finns naturligtvis detta problem också, men är 
oftast mindre eftersom flödet håller sig på en stadigare nivå under hela året. Ett exempel på detta visas 
i Figur 1 nedan. Det är från en plats i Göteborg där det finns helårsmätta flödesmätningar från både 
cykel- och biltrafik. Båda har indexerats efter medelvärde per vardagsdygn. Bilarnas index håller sig 
relativt stadigt runt 100, med en liten nedgång över sommarveckorna. Cykeltrafikens index varierar 
däremot kraftigt, från ca 10 till drygt 250. Här blir det mer en slump om man lyckas ”pricka in” rätt 
mätvecka för att få en bra bild av cyklandet över året.   
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Figur 1: Flödets fördelning över året, ett exempel från Göteborg. Indexerade vardagsflöden för bilar 
och cyklar. Källa: Göteborgs stad, publicerad i Vägverket, 2008. 

Vi har tittat närmare på cyklandets variation över året och hittade en figur från Niska, m.fl. (2012) där 
det fanns tillgång till cykelflödesdata från 18 mätplatser i Göteborg för kvartal 2 och 3, se Figur 2. Här 
ser man en tydlig samvariation mellan de olika mätplatserna med få avvikelser mellan veckorna. Det 
innebär att man skulle kunna använda helårsmätta punkter som indexpunkter när man ska räkna upp 
en veckas mätning till cykelflödet för ett helt år. För att se om detta är möjligt att göra, har vi gjort 
vidare analyser av helårsmätta data från Stockholms stad. 
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Figur 2: Vardagsdygnsmedelvärden för cykelflödet i Göteborg, per mätplats och vecka för kvartal 2 
och 3, år 2010. Källa: Niska, m.fl. (2012). 

Från Stockholms stad har vi hämtat cykelflödesdata för år 2018 från de helårsmätta punkter som inte 
hade något bortfall under det året. I Figur 3 nedan visas de indexerade veckomedelvärdena för dessa 
mätpunkter och det framgår tydligt att det finns en samvariation. Mätplatserna har lite olika karaktär, 
där Munkbroleden och Stadshusbron ligger i city och har mycket arbetspendling från olika stadsdelar, 
medan Öbyledens två olika punkter har ytterstadsarbetspendling. Strandvägen har sannolikt en del 
motionärer/turister som ska cykla ut på Djurgården (”naturområde/ö mitt i stan”) och Åminnevägen 
trafikeras antagligen av många studenter då den ligger i närheten av Stockholms Universitet. 
Mätplatserna skiljer sig något åt under högsommarveckorna, troligen beroende på att Strandvägen då 
har många rekreations/turistresor och Åminnevägen har färre studenter som passerar. Under 
höstveckorna 33–40 har Örbyleden-Huddingevägen lägre antal cyklister än de övriga (men följer 
samma mönster), det kan bero på vägarbeten eller liknande. Desamma gäller Strandvägen vecka 47, 
där det kan ha förekommit något vägarbete.  
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Figur 3. Indexerade helårsmätta punkter i Stockholm år 2018. Indexerade veckoflöden, där det 
genomsnittliga veckoflödet för hela året=0. 

3.5.2. Typ av ärende över året 
Eftersom variationen i cykelflödet är så stor över året, behöver vi gå vidare i analysen. Ärendet för 
resan är säkerligen något som har en viss betydelse för utfallet. För att undersöka det, har vi använt 
den nationella resvaneundersökningen (RVU Sverige) som myndigheten Trafikanalys ansvarar för. Vi 
börjar först med att jämföra färdsätten med varandra, se Figur 4. Färdsättet cykel utmärker sig med att 
ha störst andel arbetsresor i förhållande till personbil, kollektivt och till fots. Flest personresor görs 
med bil, men här är det fördelningen inom varje färdsätt som jämförs. Motion och friluftsliv 
(motionsrunda med cykel och till fots, resa till/från idrott/träning/bad, utflykt, etc.) utgör också en stor 
andel av cykelresorna, men för det ärendet gör fotgängarna en större andel personkilometer inom det 
färdsättet. Skolresor utgör en ungefär lika stor andel hos fotgängare och cyklister, men 
kollektivresandet har den största andelen. Att hälsa på släkt och vänner är mer vanligt med bil eller 
kollektivt resande - cyklister och fotgängare har ungefär samma andel. När det gäller inköp och 
service är det kanske väntat att bilresorna har ganska stor andel då det ofta innebär att frakta varor. I 
denna kategori ingår även att hämta och lämna barn samt hälso- och sjukvård. ”Annat ärende” utgör en 
stor andel hos färdsätten bil och kollektivt. I denna kategori ingår exempelvis tjänsteresa, 
semesterresa, restaurangbesök, fest, kultur och underhållning. 
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Figur 4. Personkilometer per ärende uppdelat på färdsätt, procentuell fördelning. Källa: Egen 
bearbetning av data från RVU Sverige 2011–2014. 

Om vi tittar närmare på enbart cykelresorna, har det under åren 2011–2014 cyklats ungefär 1 918 
miljoner kilometer per år, med fördelning enligt Figur 4. Arbetsresorna utgör största delen (grafen till 
vänster i Figur 5) och är i genomsnitt ca 3,5 km långa (högra grafen i Figur 5). Motions- och 
friluftslivsresorna är längre, 5,2 km i snitt medan skolresor, släkt och vänner, inköp och service är 
grupper som har ungefär lika många personkilometrar och är i genomsnitt ungefär lika långa – 
omkring 2 km.  

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000

Pe
rs

on
ki

lo
m

et
er

3,5

2,0 2,3
2,0

5,2

2,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Ki
lo

m
et

er
/r

es
a

 
Figur 5. Cykeltrafikarbete per år i 1000-tal (vänstra figuren), genomsnittlig längd på cykelresa (högra 
figuren), för olika typer av resor. Källa: Egen bearbetning av data från RVU Sverige 2011–2014. 

Beroende på när man mäter under året kommer andelen av olika typer av ärenden att variera. I Figur 6 
nedan finns fördelningar över olika ärenden uppdelat per månad. Arbetsresorna, som utgjorde den 
största delen av cykelresorna visar på samma typ av mönster som de helårsmätta platserna (se Figur 3 
på sidan 25). Skolresorna följer även de ungefär samma mönster och de är i stort sett nere på noll i juli 
månad. Motions och friluftslivsresor på cykel är i stort sett obefintliga i januari och februari för att 
sedan vara som mest förekommande i april till juni. Att hälsa på släkt och vänner har sin största andel i 
juli. De övriga ärendena är som mest förekommande i augusti. I januari och februari utförs i stort sett 
bara arbetsresor följt av övriga ärenden, medan de andra ärendena är i stort sett obefintliga. 
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Figur 6. Andel trafikarbete på cykel uppdelat på ärende och månad. Allt summeras till 100 procent 
(för att kunna jämföra mellan både ärenden och månader). Källa: Egen bearbetning av data från RVU 
Sverige 2011–2016. 

3.6. Urvalsram – rummet  

3.6.1. Det cykelbara vägnätet 
När man beskriver cyklandet i en kommun är fokus ofta på de högtrafikerade huvudcykelstråken. Där 
görs flest mätningar och kommunerna har en relativt god kunskap om flödesnivåerna. Det framkom av 
intervjuerna med kommunerna att syftet med mätningarna var främst att veta nivån på cyklandet på 
just den platsen. Det framkom också att de flesta kommuner bara mäter cykelflödet på separerade 
gång- och cykelvägar.  

För att kunna skatta cykeltrafikarbetet behöver man veta cyklandet i hela kommunen, på alla ställen 
där cykling sker, och då ingår betydligt fler länkar än bara högflödespunkterna. I avsnitt 3.2 beskrev vi 
Trafikanalys metod där de menar att det cykelbara vägnätet behöver definieras och att alla kommuner 
måste göra på samma sätt för jämförbarhetens skull. Med syftet att skatta cykeltrafikarbetet för att 
följa den totala utvecklingen, kommer då ett antal platser att ingå som kommunen kanske inte har 
annan nytta av. Vid workshopen var detta en av diskussionspunkterna. Ett underlag som presenterades 
var att om mätningen begränsas till huvudtätorten missas en del av befolkningen, se Tabell 3. Det är 
vanligt att ungefär 60–75 procent av befolkningen bor i huvudtätorten medan resterande bor på 
landsbygden eller i mindre tätorter i kommunen. I vissa kommuner kan det vara en omfattande 
cykelpendling till och från huvudtätorten vilket i så fall missas om mätningar bara görs i 
huvudtätorten. Viktiga pendlingsströmmar kanske ändå räknas om de går längs cykelvägar som 
ansluter till pendlingsstråk i huvudtätorten, som är utrustade med en mätpunkt. Det är dock en risk att 
exempelvis cykling som sker längs landsväg inte täcks in av de mätningar som görs idag och om det är 
en statlig väg och cykelflödesmätningar ska göras där, väcks också frågan om vem som ska bekosta 
den mätpunkten. Endast landsvägar där cykling sker bör ingå i urvalsramen, men det kan vara svårt att 
definiera vilka landsvägar som då ska omfattas. Tillgång till alternativa vägar, skyltad hastighet, 
trafikflöden, vägbredd och om vägren finns kan vara lämpliga aspekter att ta hänsyn till vid det 
beslutet. 
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Tabell 3. Antal invånare i sex valda kommuner, andel boende i huvudtätort samt andel boende i 
huvudtätort och större tätorter (>2000 invånare). Källa: SCB-data, 2018-12-31.  

  SKL-
kategori 

Antal 
invånare i 

kommunen 

Enbart 
boende i 

huvudtätort 
(%) 

Boende i 
huvudtätort 
samt större 
tätorter (%) 

Ingår i större tätorter: 

Stockholm Storstäder 949 761 164 %   Obs! Stockholms tätort är större än kommunen 

Linköping Större stad 158 520 70 % 86 % 
>2000 invånare: Ljungsbro, Vikingstad, 
Tallboda, Linghem, Malmslätt, Sturefors, 
Ekängen 

Helsingborg Större stad 143 304 76 % 91 % >2000 invånare: Bårslöv, Påarp, Rydebäck, 
Ödåkra 

Luleå Större stad 77 470 57 % 80 % >2000 invånare: Bergnäset, Björkskatan, 
Gammelstaden, Råneå, Södra Sunderbyn 

Örnsköldsvik Mindre 
stad/tätort 56 139 59 % 59 % >2000 invånare: ingen 

Skövde Mindre 
stad/tätort 54 975 68 % 75 % >2000 invånare: Skultorp 

Ju längre från centrum av huvudtätorten desto lägre är sannolikt cykelflödet (se exempel i Figur 7). 
Det är något man kan använda som hjälpinformation när man ska stratifiera, vilket vi diskuterar mer 
ingående i avsnittet som följer.  

 
Figur 7. Cykelflöde (här: årsmedeldygnstrafik, ÅDT) beroende på avstånd från centrum i Malmö (per 
1000 m). Källa: Berg, 2017.  

3.7. Urvalsmetod – effekt av stratifiering  
När man har bestämt urvalsram är nästa steg att välja mätpunkter. Grundprincipen i en 
urvalsundersökning är att välja punkter slumpmässigt, men ett helt obundet slumpmässigt urval utan 
restriktioner (OSU), är inte lämpligt här. Ett skäl till det är att flödet kan variera kraftigt mellan olika 
länkar och ett OSU i det fallet leder till skattningar med relativt stor säkerhet. För att förbättra 
precisionen kan man använda sig av så kallad stratifiering. Det innebär att man delar upp länkarna i 
olika strata (grupper) efter flödets storlek och sedan drar ett slumpmässigt urval av punkter inom varje 
stratum. I praktiken känner man ju inte till flödet på alla länkar utan man får göra en uppskattning 
utifrån den kunskap man har om det cykelnät som ingår i urvalsramen. Om man redan gör mätningar i 
kommunen, till exempel vid fasta mätstationer, kan dessa länkar läggas i ett eget stratum. Då utnyttjar 
man de mätningar som redan genomförs och väljer slumpmässiga punkter på det resterande nätet. Med 
tiden förbättras kunskapen om flödenas utbredning i rummet, och då kan stratifieringen göras om för 
bättre noggrannhet. 
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För att illustrera hur skattningarnas osäkerhet påverkas av stratifiering har en mindre simuleringsstudie 
genomförts. Den baseras på modellberäknade cykelflöden i Göteborgs kommun men ska inte ses som 
representativt för Göteborg, utan endast som ett räkneexempel för att visa hur stor effekten blir.  

Underlaget består av modellberäknade flöden för cykelvägnätet (både cykelväg och blandtrafik) i 
Göteborgs kommun och beräkningarna är gjorda med trafikmodellen VISUM (en karta över 
cykelvägnätet finns i Figur 8). Det modellerade cykelvägnätet består av 1 896 länkar och har en total 
längd av 757,5 km.  

 
Figur 8. Karta över det cykelvägnät som ingår i Göteborgs VISUM-modell. Källa: Göteborgs stad. 

Simuleringen avser urval i rummet och den osäkerhet som uppstår på grund av att flödesmätningar 
bara görs på vissa länkar, medan man vill skatta cykeltrafikarbetet på alla länkar i urvalsramen. 
Tidsmässigt motsvarar beräkningarna att man mäter flödet under en vecka. Hänsyn tas till 
slumpmässig variation och variation på grund av till exempel väderförhållanden. Däremot görs ingen 
justering med avseende på säsongsvariation utan beräkningen gäller endast för den (tänkta) uppmätta 
veckan och det antas att alla punkter mäts samma vecka. 

De beräknade flödena motsvarar årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och medelflödet per länk är 488. På 25 
procent av länkarna är flödet under 114 (undre kvartil) och 25 procent har ett flöde över 652 (övre 
kvartil). Det högsta beräknade flödet på en länk är 3 200. I det här exemplet har vi valt att dela in 
länkarna i tre stratum efter lågt, mellan och högt flöde: <200 (stratum 1), 200–500 (stratum 2), ≥500 
(stratum 3). 

Baserat på slumpmässiga fiktiva urval beräknades sedan osäkerheten för trafikarbetsskattningar med 
och utan stratifiering. Osäkerheten presenteras som konfidensintervall med konfidensgrad 95 procent. 
Det innebär att det konfidensintervallet täcker över det faktiska cykeltrafikarbetet med 95 procents 
sannolikhet. Ju kortare intervall, desto mindre osäkerhet i skattningen.  

För att även visa effekten av antal punkter presenteras resultat för urval av 25, 50, 100, respektive 150 
mätpunkter. Vid stratifierat urval kan bestämningen av antal punkter per stratum göras på olika sätt. 
Här har så kallad optimal allokering gjorts vilket betyder att variansen för skattningen minimeras. 
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Resultaten från simuleringarna visas i Tabell 4 och Tabell 5. Tabell 4 visar att konfidensintervallets 
storlek vid skattning av trafikarbetet på cykelvägnätet i Göteborgs kommun är ± 54 procent om man 
har 25 mätpunkter och inte använder stratifiering. Osäkerheten minskar när antalet mätpunkter ökar, 
men minskningen är störst i början och avtar sedan. Skillnaden mellan 100 och 150 punkter är väldigt 
liten och visar att det inte är speciellt effektivt att bara öka antal mätpunkter. Om man in stället 
stratifierar minskar konfidensintervallet betydligt. Vid till exempel 50 mätpunkter minskar 
konfidensintervallet från ± 41 procent till ± 15 procent. Det bör dock tilläggas att effekten av 
stratifiering inte kan förväntas bli lika stor i verkligheten som i det här exemplet. Det beror på att man 
i verkligheten inte har kännedom om flödet på alla länkar utan måste göra stratumindelningen baserat 
på uppskattningar. Även mer ungefärliga uppdelningar i strata bör dock ge stora förbättringar vad 
gäller skattningarnas precision och det är även teoretiskt korrekt.  

Tabell 4 Konfidensintervallets storlek vid skattning av trafikarbete för olika antal mätpunkter, med 
och utan stratifiering. Resultat från simuleringsstudie.   

  Konfidensintervallets storlek 

Antal punkter (totalt och 
per stratum) 

Slumpmässigt urval av 
punkter i hela cykelnätet 

(ej stratifiering) 

Slumpmässigt urval av punkter i 
varje grupp (stratifiering) 

251 (5, 5, 15)2 ± 54 % ± 20 % 
50 (5, 6, 39) ± 41 % ± 15 % 
100 (10, 11, 79) ± 33 % ± 10 % 
150 (15, 17, 118) ± 31 % ± 8 % 

1 Totalt antal mätpunkter i urvalet 
2 Antal mätpunkter per stratum (stratum 1, stratum 2, stratum 3). 

I Tabell 5 visas osäkerheten när man tittar på förändringar i cykeltrafikarbetet. De här beräkningarna 
baseras på att man mäter samma punkter vi två olika tillfällen (till exempel med ett års mellanrum) och 
skattar förändringen i cykeltrafikarbetet. Osäkerheten i förändringsskattningarna blir betydligt mindre 
än när man mäter trafikarbetet vid ett enstaka tillfälle, vilket beror på att man jämför varje punkt med 
sig själv och därigenom tar bort osäkerheten som beror på att olika mätpunkter har olika flödesnivåer. 
Av samma anledning får man inte heller någon egentlig förbättring av att dra ett stratifierat urval när 
man endast är intresserad av förändringen. Det bör dock påpekas att detta endast gäller när man mäter 
i samma punkter i de två mätningarna. I praktiken kanske man behåller några punkter och byter ut 
andra, till exempel om cykelvägnätet förändras. Då kommer stratifiering att löna sig. 

Tabell 5 Konfidensintervallets storlek vid skattning av cykeltrafikarbete samt dess förändring för olika 
antal mätpunkter, med och utan stratifiering. Resultat från simuleringsstudie. 

Antal punkter (totalt och 
per stratum) 

Slumpmässigt urval av 
punkter i hela 
cykelvägnätet 

(ej stratifiering) 

Slumpmässigt urval av 
punkter i varje grupp 

(stratifiering) 

  Trafikarbete Förändring Trafikarbete Förändring 

251 (5, 5, 15)2  ± 54 % ± 12 % ± 20 % ± 10 % 
50 (5, 6, 39) ± 41 % ± 9 % ± 15 % ± 9 % 
100 (10, 11, 79) ± 33 % ± 6 % ± 10 % ± 6 % 
150 (15, 17, 118) ± 31 % ± 6 % ± 8 % ± 5 % 

1 Totalt antal mätpunkter i urvalet 
2 Antal mätpunkter per stratum (stratum 1, stratum 2, stratum 3). 

Resultaten ovan visar att man, med ett rimligt antal punkter, kan påvisa en statistiskt signifikant 
förändring i cykeltrafikarbetet på runt 10 procent eller någon mindre. Detta är ändå en relativt stor 
förändring och man kanske inte kan räkna med att kunna påvisa förändringar från år till år. I Tabell 6 
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ges exempel på årliga förändringar i fem punkter i Stockholm stad mellan åren 2014 och 2018. För 
Åminnevägen kan man se att det årliga flödet har ökat med 3–15 procent under perioden. För de 
övriga mätpunkterna, som inte har lika lång mätserie, ser man att mellan 2017 och 2018 skedde stora 
förändringar i cykelflödet där det ökade som mest med 32 procent (Örbyleden-Grycksbovägen). Om 
osäkerheten i förändringsskattningen kan vara på runt 10 procent kommer kommunen under vissa år 
inte kunna uppmäta en förändring även om den faktiskt skett, utan får invänta nästkommande mätning. 

Tabell 6 Årlig förändring av cykelflödet i fem helårsmätta punkter i Stockholm stad. Källa: Eget uttag 
från några av Stockholms stads helårsmätta punkter. 

  Förändring mot året innan (%) 
Mätpunkt 2015 2016 2017 2018 
Åminnevägen 4 % 5 % 3 % 15 % 
Stadshusbron     4 % 15 % 
Strandvägen     1 % 10 % 
Örbyleden-Huddingevägen     -13 % 14 % 
Örbyleden-Grycksbovägen     -15 % 32 % 
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4. Resonemang kring tänkbara upplägg – sammanställning från 
workshopen  

4.1. Hur man gör idag och vad man följer upp  
Inledningen av workshopen började med att organisationerna (se vilka som var representerade i avsnitt 
2.2.2) fick berätta hur man följer upp och mäter cykeltrafiken. Mycket av detta finns redan nämnt i 
avsnitt 3.4, där en sammanställning från intervjuerna med representanter från kommunerna finns varav 
några också deltog i workshopen.  

Representanter från Trafikverket blev inte intervjuade och på workshopen framkom att det för 
Trafikverket finns mål om ökat cyklande både nationellt och regionalt med olika mål inom 
länsplanerna. Dessutom har Trafikverket upphandlat cykelflödesmätningar på statliga cykelvägar, som 
Trafikverksregionerna kan avropa från, vilket Trafikverket Region Öst har gjort. Trafikverket Region 
Nord gör vissa mätningar på sina cykelvägar, men då främst före och efter åtgärd för att upptäcka 
förändringar. Mätningarna görs oftast i anslutning till större städer. Trafikverket Region Syd gör i 
nuläget inga cykelflödesmätningar, utan de har istället givit Region Skåne uppföljningsansvaret och 
man följer upp cykelandelen via RVU:er, inte cykeltrafikarbetet via flödesräkningar.  

De flesta kommuner som deltog i workshopen uppgav att de har andelsmål för cyklingen och att detta 
följs upp genom resvaneundersökning och ibland via flödesmätningar. I några kommuner upplever 
man att cyklingen ökat men att detta inte syns i mätningarna (dock syns det i resvaneundersökningen 
för två kommuner). En kommun vill fördubbla andelen cyklande mellan varje RVU och använder 
därför cykelflödesmätningarna för att kunna se om man är på väg i rätt riktning. 

En del kommuner använder de fasta mätstationerna för uppföljningen om målet med ökad cykling. 
Många kommuner använder mätningarna som underlag för att de ska få fortsätta sin satsning på 
cykling och man anser att mätningar höjer statusen på cykeln som transportmedel om man har 
underlag och statistik. En kommun nämnde att man egentligen inte har någon tydlig strategi med 
räkningarna och inte heller är så bra på att följa upp de räkningar man gör.   

4.2. Begränsa i rummet   

4.2.1. Utifrån det cykelbara vägnätet 
De flesta kommuner på workshopen uppgav att de inte är särskilt intresserade av att mäta i 
bostadsområden, om det inte går större cykelstråk därigenom. En anledning till detta är att det ofta är 
blandtrafik i dessa områden och att det därför är tekniskt svårt att mäta där. En annan anledning är att 
bostads- och fastighetsområden kan definieras som tomtmark/enskilt område i vissa kommuner. 
Campusområden ingår inte heller i väghållaransvaret hos kommunerna och därför görs sällan 
mätningar där, trots att det ofta är mycket cyklister där.  

Om syftet är att kunna skatta cykeltrafikarbetet för att följa upp mål om ökad cykling, borde även 
statliga vägar i tätorter ingå liksom cyklingen i mindre tätorter menade en grupp. Två kommuner i en 
annan grupp menade att man bara borde mäta på cykelvägar och då på ”huvudcykelnätet”. En annan 
grupp var inne på samma linje, men menade att en nackdel med det är att cyklingen i mindre tätorter 
och vid skolor i kommunen i så fall missas. Representanter från Trafikverket menar att de vill mäta 
cykeltrafiken i större utsträckning än idag, men behöver först definiera syftet med mätningarna.  
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Någon menade att bara de sträckor där alla kan cykla själva, dvs. från ungefär 10 års ålder, bör ingå i 
det ”cykelbara vägnätet” (”cykling för alla”). Det innefattar främst separerade cykelvägar, men då 
missar vi: 

• Stor del av cyklandet i mindre orter.  
• Till viss del cyklande till skolor. 
• Motionscykling (om vi inte har med landsväg).  

Man menade att det sammantaget säkert utgör många personkilometer. 

4.2.2. Utifrån huvudtätort  
De flesta av kommunerna på workshopen mäter i nuläget bara cykeltrafiken i huvudtätorten. Intresset 
för att mäta i de andra tätorterna är begränsat eftersom cykeltrafiken anses vara mycket marginell där 
samtidigt som det ofta inte finns någon cykelinfrastruktur. Dock nämnde både Trafikverket och vissa 
kommuner att en radie på ca två mil runt huvudtätorten är av intresse, eftersom viss pendlingstrafik 
kan förekomma där och det kan finnas tillgång till cykelvägar. Många anser att en avgränsning är 
nödvändig, men en kommun menar att risken är stor att den regionala cykelpendlingen missas om man 
bara mäter i huvudtätorten. En ökad elcykelanvändning anses också innebära längre cykelsträckor än 
tidigare. En grupp menade att det är rimligt att mäta i ytterkanten av pendlingsstråk, men inte på andra 
vägar i ytterområden som exempelvis bostadsområden.  

I några av kommunerna tror man att den mesta cykeltrafiken går på separerade cykelvägar/cykelbanor, 
medan det i andra kommuner kan vara en betydande cykelandel i blandtrafik. En kommunrepresentant 
menade att på landsväg vågar ingen cykla, eftersom det där är mörkt och smalt. Bygger man däremot 
en separerad cykelbana så vågar folk cykla och gå även längs landsvägar. Genom att bygga cykelvägar 
har man kunnat binda ihop tätorter. I vissa regioner/kommuner förekommer cykling mellan tätorter i 
ganska stor omfattning medan det inte alls är vanligt i andra kommuner. 

Överlag tyckte många kommuner att vid lågt cykelflöde är det svårt att motivera mätning.  

4.2.3. Utifrån ärende  
Många kommuner uppgav att arbetsresor är viktigast. Barns skolvägar är prioriterade både av 
Trafikverket och i kommunerna men uppgav samtidigt att det inte verkar finnas något stort behov av 
att mäta cykelflöden vid skolor. En representant från Trafikverket menade att fokus länge har varit på 
arbets- och skolresor, men nu är fritidscyklandet också av intresse. En grupp påpekade att 
turismcykling bara är en liten del av det totala cyklandet, men att vardagscykling och turismcykling 
”göder” varandra. Trafikverket och många kommuner uttryckte att de vill öka all cykling, oavsett 
ärende – främst i och med att folkhälsoaspekten blivit allt viktigare.  

Många kommunrepresentanter på workshopen uppgav att de använder deras egna RVU:er för att ta 
reda på ärendet för cykelresan, men några tyckte ändå att de inte vet så mycket om ärendena för dessa 
resor. Region Skåne har genomfört en potentialstudie där de studerat hur många som skulle kunna 
cykla till skolan eller arbetet baserat på avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen/skolan. Den studien 
har visat på en stor potential att öka cyklandet och har också kunnat användas som underlag för att 
identifiera saknade cykellänkar.  

Även utifrån cykelflödesmätningar skulle det kunna vara möjligt att få en viss uppfattning om ärendet, 
baserat på tidpunkten för resan. Under maxflödestimmar på morgonen och eftermiddagen är det 
sannolikt i huvudsak arbetspendling och skolresor som förekommer. Många av kommunerna menar att 
de inte är lika intresserade av att mäta motionscyklingen. Detta eftersom målformuleringar oftast inte 
är förknippade med motionsresor i samma utsträckning. Östersund har emellertid haft funderingar på 
att mäta MTB-cyklingen eftersom intresset för det ökat de senaste åren. Exempelvis har 
sportanläggningar kring Åre kunnat utöka sin turistsäsong till att också omfatta sommaren mycket tack 
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vare cykelturismen. En stor den av den cyklingen sker i skog och mark, men det finns vissa leder som 
också går längs med landsvägar.  

4.2.4. Stratumindelning  
Ingen av kommunerna som deltog på workshopen gör idag något slumpmässigt urval av länkar vid val 
av mätplatser utan det är, som sagt, oftast viktiga cykelstråk med relativt höga cykelflöden som väljs 
ut. Skulle ett slumpmässigt urval med stratifiering göras menar kommunerna att de behöver råd och 
hjälp med det arbetet, exempelvis gällande hur indelningen ska göras. I diskussionerna framkom att 
det verkar rimligt att dela in i höga, medel- och låga flöden. 

4.3. NVDB-cykelvägnät 
De flesta av de deltagande kommunerna har lagt in cykelvägnätet i NVDB. I några kommuner har man 
cykelnätet i ett eget register, en egen GIS-databas som ibland stämmer bra överens med det som är 
inlagt i NVDB men vissa avvikelser och förskjutningar förekommer. Det är vanligare att det saknas 
information för det cykelvägnät som är inlagt i NVDB i jämförelse med det som finns i kommunens 
egen GIS-databas. Kommunerna har i regel ett väl definierat cykelvägnät och ofta ingår 
blandtrafiklänkar som knyter ihop vissa cykelvägar/cykelfält till ett helt cykelstråk. En förklaring sägs 
vara att gång- och cykelvägnätet historiskt sett har behandlats styvmoderligt i NVDB med exempelvis 
”konstiga” attribut. Det förekommer också att fel väghållare är inlagd i NVDB bland annat beroende 
på att lagmässighet och infrastruktur inte hänger ihop. Cykelvägnätet bör klassas på olika nivåer 
liknande FPV (funktionellt prioriterat vägnät) i NVDB. Vid Trafikverket pågår ett arbete med 
uppdatering och det finns ett nytt förslag att kategorisera cykelvägnätet i tre klasser. Förslaget ska 
utvärderas i ett kommande pilotprojekt.  
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5. Förslag på upplägg och vad som bör testas i en pilotstudie 
Baserat på våra egna analyser och den kunskapsinhämtning och de diskussioner vi fört i projektet har 
vi tagit fram ett förslag på en metod för cykelflödesmätningar som är tänkt att tillämpas vid 
uppföljning av såväl lokala som nationella målformuleringar gällande cykling. Utgångspunkten till 
förslaget har varit den metod som Trafikanalys presenterade i sitt regeringsuppdrag (Trafikanalys 
2018). För att vidareutveckla ett upplägg som både är genomförbart och tillförlitligt för att skatta 
cykeltrafikarbetet genom flödesmätningar behöver det genomföras en pilotstudie, med syfte att 
undersöka den praktiska tillämpbarheten.  

I arbetet med den förberedande studien har ett antal frågeställningar identifierats, som behöver 
undersökas närmare i pilotstudien, för att kunna utveckla en mätmetod för cykelflödesmätningar på 
systemnivå, dessa är framförallt: 

• Genomföra mätningar i hela cykelbara vägnätet, för att sedan avgöra om man kan begränsa 
det. 

• Definiera olika nivåer på skattningen, t.ex. i hela kommunen och bara i huvudtätorten där 
definitionen bör vara densamma i alla kommuner.  

• Fastställa om spridningen i tiden för de tillfälliga mätningarna överensstämmer med den 
indexerade flödespunkten. 

• Testa att mäta i tillräckligt många länkar för att kunna avgöra hur många som behövs för att få 
en tillräcklig noggrannhet av skattningen. 

• Vid behov undersöka möjligheten med tillämpningen av redovisningsgrupper. 

• Undersöka möjligheten med en statlig samfinansieringsmodell där kommunerna kan få viss 
kostnadstäckning för sina mätningar i detta syfte. 

I avsnitten som följer beskriver vi dels förslag på upplägg av metod för att skatta cykeltrafikarbetet 
genom flödesmätningar, dels hur pilotstudien bör vara upplagd. 

5.1. Begränsa i rummet 

5.1.1. Avgränsning av det cykelbara vägnätet  
I pilotstudien bör hela det cykelbara vägnätet inom kommunens gränser ingå, för att sedan avgöra om 
det är något man kan avgränsa i den tillämpade mätmetoden. Det cykelbara vägnätet inbegriper 
separata cykelvägar/cykelbanor, delade gång- och cykelvägar samt cykelfält, både inom och utanför 
tätorter. Även blandtrafik inom tätort ingår inklusive bostadsområden som har kommunal eller statlig 
väg. Kommunerna kan klassa vägar i bostadsområden som enskild väg och dessa behöver vara med i 
pilotstudien, om det är möjligt. Vi behöver undersöka detta närmare, då det bland annat kan bli 
problem med tillstånd att utföra mätningar. Vi föreslår att trottoarer inte ska ingå trots att det kan 
cyklas en del där, även om det bara är tillåtet för barn upp till åtta år om cykelbana saknas 
(Trafikförordningen 3 kap. 12 a §). Om kategorierna torg och park ska ingå beror på utformningen av 
dessa och om cykling är tillåten (om det finns en cykelväg markerad igenom dessa två områden blir 
den klassad som cykelväg). Utanför tätort föreslår vi att man mäter på vägar där det är skyltat 70 km/h 
och lägre, men inte på enskilda vägar (t.ex. skogsbilvägar). Allt detta är sammanställt i Tabell 7 nedan. 
Om en gata eller väg har en cykelväg bredvid kommer endast cykelvägen att ingå längs den sträckan, 
även om det också kan förekomma cykling på gatan/vägen. Mätplatsen för blandtrafiklänkar i tätort 
kommer av genomförbarhets- och tekniska skäl att, i möjligaste mån, placeras på anslutande 
cykelvägar/-banor.  
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Tabell 7. Sammanställning av de olika kategorierna som föreslås ingå respektive inte ingå i det 
cykelbara vägnätet. 

Kategori Ingår Ingår inte 
Separat cykelväg/cykelbana x  

Gång- och cykelväg x  

Trottoar  x 

Cykelfält x  

Torg  (x) 

Park  (x) 

Gata (blandtrafik) x  

Vägar i bostadsområden x  

Landsväg utanför tätort, skyltad hastighet max 70 km/h x  

Landsväg utanför tätort, skyltad hastighet min 80 km/h  x 

Skogsbilväg/enskild väg utanför tätort  x 

Enskild väg inom tätort x  

Något som framkom på workshopen var att det bör finnas olika nivåer för skattningen av 
cykeltrafikarbetet, t.ex. hela kommunen, bara i huvudtätorten eller bara högtrafikerade cykelstråk. Det 
fanns ett önskemål om en lägstanivå som de flesta kommuner skulle kunna genomföra. Det är något vi 
bör studera vidare i piloten och definiera de olika nivåerna för att möjliggöra jämförbarhet mellan 
kommunerna.   

5.1.2. Kompletterande studier  
Något som också framkom på workshopen var att man i dagsläget inte vet så mycket om barns 
cyklande till och från skolor eller fritidsaktiviteter. De flesta kommuner har placerat sina 
cykelflödespunkter där det mestadels passerar arbetspendlare. Något som skulle kunna utvecklas i 
pilotstudien är en metod som bättre än flödesmätningar beskriver barns skolresor, som exempelvis att 
räkna cyklar på skolgårdar kväll och förmiddag vilket sedan kan användas som underlag i skattningen 
av cykeltrafikarbetet.  

Desamma gäller för landsvägscykling, där vi behöver kartlägga vanliga rutter (genom t.ex. ”heatmaps” 
där cykelflöden redovisas på kartor och ju högre flöde desto bredare streck på kartan, som finns 
tillgängliga via appar) och vilken typ av infrastruktur som cyklisterna väljer (skyltad hastighet, 
vägbredd, ÅDT och liknande). 

Dessa två förslag på kompletterande studier skulle möjligen kunna ingå i pilotstudien. 

5.2. Begränsa i tiden 
Vi anser att minst en helårsmätt punkt ska ingå i upplägget för den föreslagna metoden. Fler 
helårsmätta punkter är en fördel, då det alltid finns risk för bortfall. En förutsättning för en kommun 
att kunna delta i pilotstudien blir därför att den behöver ha minst en välfungerande, helårsmätt punkt 
som åtminstone genererar mätdata på dygnsnivå. Denna punkt behövs för att räkna upp de tillfälliga 
mätningarna till helårsnivå (dvs. vi använder denna punkt till att indexera). Vid manuell räkning 
behövs dessutom indexkurvor för dygnets timmar, helst på kvartsnivå, för de tillfällen man genomför 
den manuella räkningen.  

Genom att den helårsmätta punkten kan användas för information om hur cyklandet varierar över året, 
är det inte lika viktigt att de tidsperioder som ska ingå vid de tillfälliga mätningarna väljs 
slumpmässigt. Dock bör de tillfälliga mätningarna ske vid olika tidpunkter för att få en viss spridning i 
tiden. Exakt hur upplägget ska vara är något som behöver undersökas vidare i pilotstudien. 
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Tidsperioden för genomförande av mätningar i pilotstudien föreslås begränsas till 
barmarksförhållanden, förslagsvis april till oktober. Detta främst på grund av mättekniska skäl (många 
av de tillfälliga mätteknikerna har problem att mäta vid vinterförhållanden). För den tillämpade 
metoden kan dock vinterperioden komma att ingå, men detta behöver utvärderas separat. 

5.3. Antal länkar och fördelningen av dessa 
Antalet länkar som ska mätas i den föreslagna metoden behöver undersökas vidare i den föreslagna 
pilotstudien. Vi föreslår därför att en pilotkommun mäter cykeltrafiken i minst 100 länkar, efter en 
samlad bedömning gjord dels utifrån Trafikanalys förslag, dels utifrån resultat av Niska m.fl. (2012). 
Det stora antalet länkar som det ska mätas på gör att vi samtidigt får möjlighet att analysera vad som 
händer med skattningen och dess osäkerhet om några länkar skulle plockas bort. Detta för att avgöra 
om man kan mäta i färre länkar och om urvalet kan begränsas på något sätt. Vidare föreslår vi att man 
mäter minst 20 länkar åt gången och att det därmed kommer att bli total fem mättillfällen under den 
föreslagna perioden. Vid varje tillfälle bör mätning ske minst sju dygn i följd. I Tabell 8 finns en 
sammanställning på hur upplägget kan se ut. För att se hur väl indexkurvan (den/de helårsmätta 
punkten/erna) presterar, behöver några mätningar ske på samma länk vid varje tillfälle. Detta gör att 
antalet mätningar per tillfälle kan komma att bli fler än vad som redovisas i Tabell 8 nedan, men i 
nuläget går det inte att bedöma hur många extra mätningar det blir.  

Tabell 8. Ett förslag på antal länkar och vecka när mätning ska ske i pilotstudie. 

  Minst antal 
länkar 

Föreslagen period, 
veckonummer  

Tillfälle 1 20 15* 

Tillfälle 2 20 22 

Tillfälle 3 20 30 

Tillfälle 4 20 35 

Tillfälle 5 20 42 
*Första påskveckan år 2020. 

Som tidigare visats i avsnitt 3.7 är stratumindelning efter flödesstorlek ett bra sätt att få ner 
osäkerheten i skattningen. Observera att indelningen i stratum görs efter en generell flödesnivå (t.ex. 
medelflöde under året) och inte flödet under den specifika mätperioden. Att dela in alla länkar i olika 
flödesklasser/stratum är något som anses vara tidskrävande och här kommer projektgruppen att arbeta 
tillsammans med kommunerna. Antalet länkar som ska slumpas ut inom varje stratum bestäms utifrån 
indelningen inom varje kommun och något som är viktigt vid slumpningen är att de inte kommer för 
nära varandra pga. rumslig egenkorrelation. Det går också att dela in stratum på andra sätt än 
flödesklasser om kommunen exempelvis vill kunna redovisa separata resultat för olika delar av 
cykelnätet (s.k. redovisningsgrupper). En redovisningsgrupp kan vara ett specifikt område som t.ex. 
kring centrum eller skolor, men också en viss typ av länkar. Dock kan detta förfarande kräva att det 
mäts på fler länkar totalt beroende på vilken precision som önskas i de olika redovisningsgrupperna. 
Att notera är att detta ses som ett mervärde för kommunen och behöver inte vara jämförbart med andra 
kommuner.  

De cykelflödesmätningar som kommunen redan planerar att göra kan utnyttjas i pilotundersökningen 
genom att de länkar där mätpunkterna ligger placeras i ett eget stratum (t.ex. de helårsmätta 
punkterna). I det stratumet fås då en totalundersökning eftersom mätningar görs av alla ingående 
länkar. Urvalet av punkter till pilotstudien görs sedan i det resterande cykelnätet. Detta urval görs 
slumpmässigt på det sätt som diskuterats tidigare och det kommer inte att finnas möjlighet för 
kommunerna att styra vilka länkar som ska mätas. Dock kan kommunen till viss del påverka antalet 
stratum och stratumindelningen vilket indirekt påverkar hur länkarna fördelar sig på olika delar av 
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cykelnätet. T.ex. kan kommunen välja att länkarna i innerstaden ska ligga i ett eget stratum, om man 
vill ta fram separata resultat för denna del av staden.  

En förutsättning för att kunna göra det slumpmässiga urvalet av mätpunkter, är att det cykelbara 
vägnätet är uppdaterat och finns inlagt i en egen GIS-databas eller i NVDB samt att allt är korrekt 
kategoriserat.  

5.4. Villkor för kommuner som vill vara med i pilotstudien 
För att få ett bra underlag till den föreslagna metoden föreslår vi att tre kommuner deltar i pilotstudien. 
Idealiskt ska det vara olika förutsättningar i de tre kommunerna som deltar för att kunna studera hur 
detta kan påverka den föreslagna metoden och se om man kan anpassa den. Det som vi tror kan 
påverka skattningsförfarandet är invånarantalet i kommunen, hur kommunen är uppbyggd (t.ex. 
avstånd mellan huvudtätort och andra större tätorter) och om det finns geografiska skillnader mellan 
exempelvis norra och södra Sverige. Styrgruppen har förtur att få delta i pilotstudien och i den ingår 
Östersund, Uppsala, Stockholm, Linköping och Helsingborg.  

Följande krav ställs på kommunerna som ska delta: 

• Kommunen behöver ha minst en helårsmätt punkt och som kontrolleras på ett systematiskt sätt 
att räkningen fungerar. 

• Kommunen behöver ta fram underlag gällande det cykelbara vägnätet i kommunen. Detta 
underlag ska innehålla alla länklängder samt information om varje enskild länk vad gäller 
vägtyp: gång- och cykelväg, cykelfält, gata (blandtrafik), bostadsområden, utanför tätort, 
skyltad hastighet (max 70 km/h). Eventuell annan information som underlättar för stratifiering, 
som exempelvis ÅDT för motorfordon. 

• Kommunen behöver dela in varje länk i olika flödesgrupper eller liknande. Mest arbetsinsats 
bedöms vara när man ska fördela de länkar med högst flöden. Ju bättre indelning av dessa, 
desto lägre osäkerhet/varians i skattningen. 

• Länkarna som blev valda behöver granskas av kommunen för att avgöra om det är praktiskt 
möjligt att mäta utifrån den teknik som ska användas. Om det inte går att mäta på den valda 
länken behöver man i så fall även bedöma om man kan mäta i någon av de anslutande 
länkarna. Kommunen behöver bedöma ca 100 länkar. 

• Delta i styrgruppsmöten (tre tillfällen).  

• Projektet kommer upphandla och bekosta alla ca 100 cykelmätningar. Kommunen behöver 
därför kontrollera om detta kan strida mot kommunens gällande avtal om mätningar eller 
liknande. Detta behöver undersökas innan en kommun kan få klartecken att delta i piloten. 

En förutsättning för fortsatt användning av den tillämpade metoden verkar vara någon form av 
delfinansiering, vilket var något som framkom på workshopen. I pilotstudien kommer det därför att 
ingå en undersökning av möjligheten till en finansieringsmodell med statliga medel för mätkostnaden.  

Enligt den planerade tidplanen för pilotstudien beräknas uppstart i januari 2020 och sluttid i juni 2021. 

De kommuner som deltar i pilotstudien kommer att få mätningar genomförda i ca 100 punkter, vilket 
innebär en ökad kunskap om cyklandet. Dessutom kommer kommunen att få hjälp med definitionen 
av det cykelbara vägnätet och begränsningar av detta samt hjälp med grupperingen (stratifieringen). 
När stratifieringen väl är genomförd behöver kommunen i framtiden troligen enbart göra mindre 
justeringar. Utöver detta kommer projektgruppen att räkna fram cykeltrafikarbetet inklusive dess 
osäkerhet åt kommunen. Projektgruppen kommer även att analysera data mer ingående och kommunen 
kommer få tips och råd över hur man kan gå vidare (med troligen färre punkter).  
 



38  VTI notat 16-2019 

6. Behov av vidare forskning som inte ingår i pilotstudien 
I detta avsnitt tas de behov upp som inte kommer att ingå i pilotstudien. 

När sammanställningen av befintliga mättekniker gjordes visade det sig att det saknades nyare 
oberoende utvärderingar av detektionsförmågan för dessa. Många av leverantörerna gör egna 
utvärderingar i begränsad omfattning och det saknas dokumentation på detta. I den förberedande 
studien framkom det att Linköpings kommun gjort en utvärdering vid en upphandling av 
mätutrustning men resultatet av denna är sekretessbelagd. Uppsala kommun levererade underlag från 
tester som genomförts, men dessa kan ses som begränsade då en utrustning jämförts med en annan 
utan att kontrollräknats manuellt/genom filmning (pga. resursbrist). Utöver detta framkom önskemål 
både från intervjuer och på workshopen att SKL borde upphandla ett ramavtal som kommunerna kan 
avropa från. Utifrån detta noteras ett behov av att dels utvärdera mätteknikerna, dels att SKL borde 
undersöka möjligheten att upphandla ett ramavtal för cykelflödesmätningar. Det behöver också 
genomföras tester av hur väl mätteknikerna fungerar under vinterförhållanden. 

De nya mätteknikerna som tas upp i denna rapport bedöms i nuläget ha bristande representativitet. Vi 
behöver gå vidare med att testa de nya mätmetoderna för att skatta cykeltrafikarbetet i ett annat 
utvecklingsprojekt. Man skulle behöva undersöka om dessa skulle kunna bli ett komplement till att 
dela in länkarna i rätt stratum. 

Ett annat forskningsbehov som vi ser är hur (tränings/motions) cyklister längs landsväg väljer vissa 
vägar. Några frågor som skulle behöva besvaras är: Beror det på storleksordning av ÅDT för 
motorfordon? Vägbredd? Skyltad hastighet? Vad bedöms som en säker väg?  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till kommuner 
Helårsmätta punkter  

Hur många helårsmätta punkter har kommunen?  

Krav på upphandling?  

Vilken teknik används (märke på utrustningen)? Samma teknik på alla punkter?  

Hur servas dessa/kontrolleras att de fungerar? ”Tömning av data?” Kvaliteten på data/bortfall?  

Placering av den/dessa? Gatunamn, koordinater, GC-bana, körbana?   

Vilken typ att cykeltrafik avses fångas (t.ex. arbetspendling, vid skola och i så fall typ av skola: 
förskola, låg-, mellan- eller högstadium, gymnasium); ange för var och en av punkterna.  

  

Tillfälliga mätningar  

Hur många tillfälliga mätningar görs per år?  

Krav på upphandling?   

Vilken tidsperiod?   

Vilken teknik används (märke på utrustningen)? Samma teknik på alla punkter?  

Om kommuner själva gör mätningarna: Hur servas dessa/kontrolleras att de fungerar? ”Tömning av 
data?” Kvaliteten på data/bortfall?  

Placering av den/dessa? Gatunamn, koordinater, GC-bana, körbana?  

Vilken typ att cykeltrafik avses fångas (t.ex. arbetspendling, vid skola och i så fall typ av skola: 
förskola, låg-, mellan- eller högstadium, gymnasium).  

Syftet med tillfälliga mätningar?  

  

GIS och NVDB  

GIS: Finns ett cykelnät definierat? Ingår blandtrafik? Finns ett vägnät inkl. bostadsområden?   

Finns allt i NVDB?  
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Bilaga 2: Workshop – diskussionsunderlag 
 

Förmiddag: Nuläge cykeltrafikarbete 

Vad är främsta syftet med att mäta cykel-TA i din organisation? (måluppföljning, öka cyklandet, 
miljömål, följa utveckling) 

Vilka resor är av betydelse för att skatta cykel-TA? (t.ex. arbets- och skolresor) 

Vad vet ni idag om cykeltrafikarbetet kopplat till ärendet i din kommun/region?  

Hur avgränsa? Vilka cykelresor/cykeltrafikarbete missar man då? 

• Utifrån ärende?  

• Utifrån begränsa huvudtätort?  

• Ta med tätorter utöver huvudtätort, hur stora ska dessa vara (antal invånare) 

• Hur mycket cyklas det i tätorter/utanför tätort? Hur mycket cyklas det på landsväg? T.ex. 
mellan två större tätorter (alt. mellan kommungränser)? 

 

Eftermiddag: Var ska man mäta cykeltrafiken? 

Det cykelbara vägnätet. Vilket nät vill ni mäta? Hur vill ni definiera det? Olika nät: cykelvägar, GC-
vägar, blandtrafik, landsväg? 

Ska man mäta i bostadsområden? Hur definiera bostadsområde? T.ex. villagator, ”höghusområden”. 

Stratumindelning – vad vet ni om flödesnivåerna i er kommun? Högt-mellan-lågt.  

Har din organisation ett väl definierat cykelvägnät? NVDB-underlag? Finns t.ex. även blandtrafik-
länkar med? 
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Bilaga 3: Trafikanalys förslag 
Trafikanalys förslag (Trafikanalys, 2018) presenteras här i sin helhet. 

Förslag  

Det huvudsakliga, och egentligen det enda möjliga, måttet för uppföljning av cykeltrafiken med hjälp 
av flödesmätningar är trafikarbetet på ett väl avgränsat och definierat cykelvägnät. Det är alltså det 
enda som står till buds mellan RVU-mätningarna, som i allmänhet inte av ekonomiska och praktiska 
skäl kan göras varje år på lokal eller regional nivå, och inte heller för hela år. Indikatorer av det slag 
som presenteras i kommunerna idag uppfyller inte de krav man måste ställa på jämförbarhet och 
samanvändbarhet med RVU.  

Nuvarande praxis, att redovisa antal cykelpassager i det eller det snittet, summerat eller inte, är 
missvisande och säger i bästa fall bara något om situationen på den specifika platsen och vid den 
specifika tidpunkten.7 

Det ska betonas att nedanstående förslag är just ett förslag, och att det behöver göras praktiska tester 
lokalt för att fastslå den slutgiltiga metoden för varje kommun. Det kan finnas förenklingar att göra, 
med mer kunskap om den lokala situationen. Det är en uppgift för vidare forskning och utveckling, 
under överinseende från kvalificerad statistisk expertis. Det viktiga är att hålla fast vid att detta är en 
statistisk undersökning, som kräver vederbörlig behandling av de problem som finns med 
undertäckning av cykelvägnätet och stora variationer i flödena. 

Först ska vi göra några definitioner:  

Population – alla vägar, cykelbanor, parkvägar etc. där det förekommer cykling inom kommunens 
gränser.  

Urvalsram – ett register över alla cyklingsbara vägar (så långt det går), helst uppdelade i lämpliga 
mätavsnitt (se Objekt nedan) och klassificerade enligt storlek på flöden (Strata, se nedan). Dessutom 
ingår alla dagar på året i urvalsramen. Ett urval består alltså både av ett val av länkar/mätavsnitt och av 
mätdagar.  

Objekt – avgränsade mätavsnitt på vägarna, längs med vilket cykeltrafiken är densamma (homogen); 
lämpligen mellan två avfarter, eller större start- och målpunkter längs med länken.  

Stratum (pluralis: strata) – grupp av Objekt med liknande flöden. Antalet strata bestäms av 
förkunskapen om cykelflödena i vägnätet.  

Objektsvariabel – medelflödet av cyklar per tidsenhet.  

Mått – transportarbetet med cykel per årsmedeldygn (ÅDT), vilket beräknas som medelflödet gånger 
längden på vägnätet i Urvalsramen (eller på vägnätet i varje stratum, summerat över alla strata).  

Totalundersökning – att undersöka alla länkar (i ett stratum) under hela undersökningsperioden.  

Referensmätpunkt – med detta menas här en fast helårsmätpunkt, varifrån vi hämtar information om 
säsongsvariationer, väder och andra tillfälliga förändringar i cyklingsnivån, som påverkar flödena i 
näraliggande delar av nätverket. 

 

 

 

 
7 Om det finns mätningar av biltrafiken från samma platser och tidpunkter går det förvisso att jämföra fördelningen just där och då, men den 
är fortfarande inte generaliserbar till andra platser eller andra tidpunkter. 
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Förberedelser  

1. I förslaget ingår att definiera ett cykelvägnät, och att klassificera alla länkar utifrån flöden 
i mellan tre och tio kategorier (grovt, om det inte finns någon förhandsinformation om 
flödena). Detta förfarande kallas stratifiering (se ovan). Länkarna kan utöver det även 
klassificeras i områden av olika karaktär – bostadsområden, industriområden, service och 
handel, stora arbetsplatser etc. till en två- eller flerdimensionell stratifiering.  

Detta kan vara ett relativt stort arbete att göra första gången, men sedan behöver det bara 
uppdateras vid förändringar. En stor del av den kommunala cykelinfrastrukturen finns nu 
inlagd i Nationella vägdatabasen NVDB, som är fritt tillgänglig för åtkomst utifrån den så 
kallade Lastkajen.8 Sannolikt har dock de flesta kommuner som är aktuella för 
cykeltrafikmätningar mer detaljerade register på sina cyklingsbara vägar och cykelbanor 
lokalt.  

I Bilaga 3 beskrivs olika kategorier av cykelvägnätet i Sverige och ett grovt samband med 
tätorternas storlek.  

2. Cykelvägnätet ska innehålla alla länkar som det är rimligt att cykla på, alltså även i 
blandtrafik, utanför centrum, och även i andra tätorter än den centrala tätorten. Även 
park- och skogsvägar där det cyklas ska om möjligt räknas med.9 Det viktiga att fastställa 
här är att det är nätverket som definieras i det här steget som det uträknade transportarbetet 
redovisas för – den cykling som eventuellt sker på andra länkar räknas inte med i 
transportarbetet. Nätverket kan alltså vara mer eller mindre heltäckande, beroende på vilken 
kunskap som finns om var det cyklas, och även beroende på var det går att mäta.10  

3. Stratifiering kan även göras genom att använda kurvorna för ”tätortens storlek och avstånd 
från centrum” i Effektsambanden. Trafikverket har också ett verktyg för trafikalstring som 
inkluderar cykel, vid planering av nya eller befintliga områden11.  

4. Antalet länkar som ska väljas ut för mätning inom varje kategori (stratum) väljs utifrån 
ekonomiska och praktiska resurser, men kan vara korttidsmätningar om säg en vecka i taget 
som flyttas runt under året. Fördelningen av mätpunkterna i varje stratum väljs ut enligt 
någon av metoderna som nämndes ovan: proportionell, med varierande 
inklusionssannolikheter, eller optimal. De mobila enheterna kombineras lämpligen med minst 
en fast utrustning för helårsmätning på en vältrafikerad länk, som används för uppräkning av 
övriga stationers mätningar till helårsvärden. Det är alltså inte i första hand de absoluta 
värdena från den fasta stationen som ska användas, utan andelen trafik av hela årets trafik 
under en viss mätperiod.12 Själva länken som stationen mäter trafiken på kan förstås alltid 
definieras som ett eget stratum, oavsett hur länken valts ut, varvid mätvärdena också kan 
användas i beräkningen av trafikarbetet.  

 
8 https://nvdb2012.trafikverket.se/  
9 Även om det är svårt att i praktiken mäta flöden på vissa typer av cykelvägar bör deras längd finnas med för beräkningen av trafikarbetet. 
Skattningen av medelflödet på hela nätverket blir ändå korrekt om tillräckligt många länkar i samma flödeskategori (stratum), där det går att 
mäta och även faktiskt ibland mäts, ingår i urvalet.   
10 Om det inte finns någon möjlighet att mäta i delar av cykelvägnätet, eller om man inte kan säga att flödena är desamma där som i någon 
annan del där det går att mäta, finns det ingen anledning att inkludera dessa delar i vare sig urvalsramen eller i beräkningen av trafikarbetet.   
11 https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/ Dessa samband kan däremot användas för en grov stratifiering innan undersökningen.   
12 Detta eftersom de fasta mätstationernas placering nästan aldrig är slumpmässigt vald. Om placeringen är slumpmässigt vald, med hela det 
relevanta cykelvägnätet som urvalsram, går det bra att inkludera mätvärdena därifrån.   

 

https://nvdb2012.trafikverket.se/
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/
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5. Mätpunkterna väljs med slumpmässigt urval, men med bivillkoret att det inte får vara för tätt 
mellan mätpunkterna. För detta finns det många olika metoder, enklast är att använda rutiner i 
GIS13, se Bilaga 6 (anm. i Trafikanalys rapport). Anledningen till att mätpunkterna måste 
spridas är att det finns beroenden i rummet av trafiken – rumslig egenkorrelation. 
Mätpunkterna för vart och ett av de olika strata ska väljas oberoende av varandra.  

Genomförande  

6. Om inte mätning kan ske under hela året i varje slumpmässigt vald punkt måste mätvärdena 
på något sätt räknas upp till helårsmedelvärden (eller annan representativ period, till 
exempel ”vintersäsongen”). Det medelflöde som behövs för att beräkna transportarbetet måste 
alltså representera hela det aktuella cykelnätverket under hela den avsedda tidsperioden, 
normalt helåret.  

Flera olika helårsmedelvärden är tänkbara, men vi föreslår i första hand årsmedeldygnstrafik 
(ÅDT) vilket är det mått som Trafikverket använder. Det slutliga måttet som vi söker är 
transportarbetet per årsmedeldygn, dvs. medelflödet i hela nätverket under hela året, 
multiplicerat med nätverkets längd och dividerat med antalet dagar per helår (365, eller 366 
vid skottår).14 

Alternativ för urval i tiden  

7. Det finns flera tänkbara alternativ för urvalet av mättidpunkter och längd på mätningarna. 
Utgångspunkten här måste vara kommunens egna förutsättningar och ambitioner, t.ex.:  

a. Kommunen mäter redan manuellt vid en viss tidpunkt på året.  

b. Kommunen har maskinella fasta mätpunkter för helårsmätningar. 

c. Kommunen har mobila utrustning och personal för cykelflödesmätningar.  

Om kommunen redan mäter manuellt och vill fortsätta med det, är det kanske enklaste 
alternativet att fortsätta med det, men att sprida ut mätpunkterna i hela cykelvägnätet samt att 
räkna upp resultaten till ÅDT med hjälp av fasta mätpunkter eller kända säsongsvariationer 
enligt Bilaga 5 (anm. i Trafikanalys rapport).  

Om kommunen har fasta helårsmätpunkter kan de användas som referensmätningar för all 
tidsrelaterad variation, men inte för medelflödesberäkning annat än på den länk där de står. De 
behöver alltså kompletteras med mobila mätningar eller manuella räkningar i resten av 
vägnätet i kommunen.  

Om kommunen redan har tillgång till mobil utrustning och personal för cykelflödesmätning 
kan den kanske användas mer intensivt och systematiskt, alternativt kan tjänsten att flytta runt 
mätutrustningen på många olika platser handlas upp i offentlig upphandling eller 
ramavtalsupphandling via SKL Kommentus enligt vårt förslag i kapitel 4.4 nedan (anm. i 
Trafikanalys rapport). När utrustningen ska flyttas regelbundet i den omfattning som föreslås 
här tillkommer en kostnad för det. 

Avvägningen mellan mobil mätutrustning och fasta helårsmätpunkter måste även ske utifrån 
antalet strata i cykelvägnätet, vilket i sin tur beror på förkunskaperna om flödena i olika delar. 

Eftersom variationen i flöden är större mellan olika mätplatser än mellan säsonger är det 
viktigare med yttäckning än med fasta mätningar på få platser. Fast utrustning för 

 
13 Geografiska informationssystem   
14 Vi utgår i beräkningarna från att transportarbetet sammanfaller med trafikarbetet för cykeltrafiken, dvs. att antalet transporter med mer än 
en person är försumbart.   
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helårsmätning är å andra sidan kostnadseffektiv på de platser där de står, dvs. de genererar 
mycket data just där. Förutsättningen att kunna använda helårsmätdata är emellertid att 
platserna är slumpmässigt valda, och är tillräckligt många för att undvika alltför stora 
systematiska fel (bias). 

Vi antar därför i första hand att veckovisa mätningar med mobil utrustning är en bra 
kompromiss mellan mätperiodens längd och behovet av många mätpunkter, samt att de 
kompletteras med ett mindre antal fasta mätpunkter, som i huvudsak genererar 
hjälpinformation om dygns-, vecko-, månads- och årstidsvariationer. 

Om kvartalen, skollov och semesterveckor ska användas som strata ska de infogas i ett 
mätschema som inkluderar alla kombinationer av strata i rummet och i tiden. 

8. Registrera nederbörd, temperatur, vindstyrka, dimma, solsken för att senare kunna 
jämföra med andra år och tidsperioder. Alternativt kan väderdata hämtas från SMHI för 
närliggande väderstationer.15 Vädret på morgonen och dagarna före är signifikant för 
cykelbenägenheten, och mer relevant än dygnsgenomsnitt den aktuella dagen.  

Variationer som beror på vädret måste bedömas utifrån användningsområde:  

• om målet är att jämföra utvecklingen med RVU, där ingen väderkompensation sker, 
ska det naturligtvis inte heller göras någon kompensation i flödesmätningar  

• om syftet däremot är att jämföra cykeltrafiken mellan olika år kan det dock vara en 
god idé att jämföra med väderleksparametrar på en aggregerad nivå, t.ex. 
medeltemperatur och antal nederbördsdygn per månad eller år. Det behövs då en 
modell för hur vädret påverkar flödena.  

Observera att den andra punktsatsen gäller såväl RVU som flödesmätningar.  

Efterbearbetning  

9. De regelbundna variationerna över dygn, veckor och år kompenseras för genom befintliga 
indexkurvor (fördelningar av trafik över året). I första hand används lokala fasta 
helårsmätningar, i andra hand fördelningar i liknande städer, Trafikverkets Effektsamband 
eller annan tillgänglig information – se Bilaga 4 (anm. i Trafikanalys rapport). Observera att 
dygnsvariationen skiljer sig inom tätorten och i ännu högre grad över kommunen. Flera olika 
dygnsprofiler kan behöva användas för länkar i olika delar av nätverket.16 Pendlingsstråk har 
t.ex. en annan dygnsprofil än länkar vid skolor eller inköps- och servicecentra, och länkar för 
fritidsbruk. De har också olika profil över veckodagarna. Möjligen kan samma kategorier 
användas som används för uppdelningen av flödena ovan. Denna del kräver god lokal 
kännedom.  

10. Skatta trafikarbetet och den slutliga mätprecisionen enligt Bilaga 8 (anm. i Trafikanalys 
rapport).  

11. Om en uppskattning på transportarbetet för vintercyklingen önskas bör den i första hand utgå 
från månaderna november–mars (se årstidsfördelning från RVU 2011–2016 i Bilaga 5, och 
skattningsförfarandet i Bilaga 8, anm. i Trafikanalys rapport).  

12. Dokumentera mätningarna noggrant, och spara alla mätdata med plats och tidpunkt i en 
databas för senare uppdateringar av indexkurvor för normala förhållanden (ska helst samlas i 

 
15 Väderdata för alla Sveriges orter tillhandahålls av SMHI, https://www.smhi.se/klimatdata  
16 Exempelvis delar Trafikverket, i beräkningen av vägtrafikarbetet och vägtrafikens förändring, upp det statliga vägnätet i 33 olika 
indexkurvor, som alla länkar kategoriseras efter (Trafikverket 2013, 2017b). 

https://www.smhi.se/klimatdata
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en nationell databas, t.ex. förvaltad av VTI:s nationella cykelcentrum). För att vidareutveckla 
kvaliteten och upplösningen på indexkurvorna bör det ske en systematisk insamling, av data 
som det sedan bedrivs forskning på. Dessa kan även användas av Trafikverket för 
effektberäkningar.  

Framgången för ovanstående metod beror till största delen på förmågan att definiera hela det relevanta 
cykelnätverket, samt att dela in det i olika flödesintervall (strata) och homogena mätperioder.  

Eftersom vi inte med säkerhet kan veta hur mycket flöde det går på alla länkar förrän de är uppmätta, 
går det inte heller att ange exakta gränser mellan strata. Vi måste till att börja med lita till den 
förkunskap som med all säkerhet finns på lokal nivå. Om det efter mätningarna upptäcks att det gjorts 
felaktiga bedömningar måste det göras en omprövning av vilka länkar som hör till vilka strata. 
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