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Referat

Det är angeläget att minska biltrafiken med avseende på både trivsel och miljö. Genom att cykla i största
möjliga utsträckning vid alla kortare förflyttningar, kan varje enskild individ bidra till att miska biltrafiken.
Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av drift- och underhållsstandarden på cykelvägar
vintertid, för valetav färdmedel. Det var också av intresse att klargöra vilken uppfattning allmänheten
har angående dagens vinterväghållningsstandard på cykelvägarna. Därför genomfördes en enkätstudie i
Linköping och Luleå.
Fyra större företag valdes ut. I mars-april 1998, fick 200 slumpmässigt utvalda, bland de anställda vid
varje företag, en enkät att besvara.
Den allmänna uppfattningen om vinterväghållningen på cykelvägar var att den bör förbättras. Det framkom även att väglaget på cykelvägarna har betydelse för färdmedelsvalet för resan till arbetet. Hela 38%
angav att de skulle cykla oftare på vintern om vinterväghållningen på cykelvägarna förbättrades.
I bedömningen av de faktorer som har betydelse för färdmedelsvalet, var restiden det som allmänt ansågs
vara viktigast. För dem som cyklar relativt ofta vintertid var emellertid motion och kostnad av större
betydelse. För dem som cyklar på sommaren men inte på vintern var däremot temperatur, nederbörd och
väglag de faktorer som ansågs ha störst betydelse för färdmedelsvalet.
Det framkom att för färdmedelsvalet, var snöröjningen viktigare än halkbekämpningen.
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Abstract

Reduction of motor traffic is a matter of urgency both as regards well-being and the environment. Each
individual person can help reduce the amount of motor traffic by cycling as often as possible when
travelling short distances.
The purpose of this study was to investigate how important the road maintenance and operational
standards of cycleways are in choice of mode during winter. It was also important to bring the spotlight
to bear on what people in general think about the winter maintenance standards of cycleways today. A
survey was consequently carried out in Linköping and Luleå.
Four major companies were selected. Between March and April 1988, 200 randomly selected employees
at each of the companies were presented with a questionnaire to fill in.
General opinion regarding the winter maintenance of cycleways was that it needed improving. It also
emerged that the road conditions of cycleways have an important role to play in choice of mode for
travel to work. As many as 38% of the repondents stated that they would cycle to work more often in
winter if the winter maintenance of cycleways was improved.
In the assessment of factors that are important in the chocie of mode, travel time was generally regarded
as being the most important. However, exercise and cost were considered as being more important by
those who cycle relatively often during the winter, whilst temperature, precipitation and road conditions
were allocated the greatest importance by those who cycle in summer but notin winter.
It also emerged that snow clearance was more important than de-icing.
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Förord

Denna enkätstudie genomfördes 1998 och ingår som en del i doktorandprojektet
Samband mellan drift- och underhållsstandard och effekter för cykeltrafikanter .
Projektet är finansierat av Trafikantavdelningen på Vägverket genom Centrum för
forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur, CDU. Doktoranden
är inskriven på institutionen för infrastruktur och samhällsplanering, avdelningen
Vägteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Det mesta av
arbetet bedrivs dock på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, i
Linköping.
En styr- och referensgrupp är knuten till projektet. I denna ingår: Hans
Cedermark, CDU, Per Wramborg, Vägverket, Rolf Magnusson, KTH, Gudrun

Öberg, Mats Wiklund och Sonja Forward, VTI, Sven Ekman, Uppsala kommun,
Kenneth Elehed, Linköpings kommun, David Eldrot, Gävle Gatukontor och Björn
Malmström, Cykelfrämj andet.
Ett stort tack till Benny Krönfelt och Lennart Brolin, på SaabAB i Linköping,
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distributionen av enkäterna. Tack också till Anna Fast på Ericsson Mobile
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Cykling vintertid - väglagets betydelse för val av färdmedel
av Anna Bergström
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
En reducerad biltrafik till följd av en mer omfattande cykling, skulle sannolikt få
positiva samhällsekonomiska effekter genom bland annat Ökad trivsel och bättre
miljö. Det innebär dessutom en resurshushållning med avseende på material och
energi och medför även positiva hälsoeffekter för den enskilde individen. Hälften
av alla bilresor som görs är kortare än fem kilometer. En stor del av dessa korta
bilresor skulle kunna överföras till cykel. Ur miljösynpunkt är det särskilt viktigt
att minska de korta bilresorna eftersom de, på grund av kallstarter speciellt vintertid, står för en relativt stor andel av luftutsläppen från biltrafiken.
Valet av färdmedel styrs av attityder, socioekonomiska och demografiska faktorer samt av en mängd olika yttre faktorer som t.ex. avstånd, väder och väglag.
Syftet med denna studie är att utreda hur stor betydelse drift- och underhållsstandarden på cykelvägar vintertid, har för färdmedelsvalet. Cykelflödena halveras
från sommar till vinter och orsakerna till detta är intefullständigt klarlagda.
I början av 1998 genomfördes en enkätstudie vid fyra större företag i två orter,
Linköping och Luleå. Vid varje företag gjordes ett slumpmässigt urval på ca 200
personer bland de anställda. Dessa personer fick besvara en enkät med frågor om
färdmedelsval till arbetet och vinterväghållning av cykelvägar. Totalt erhölls 499
svar, men på grund av ett snedfördelat urval vid ett av försöksföretagen har motsvarande 66 svar uteslutits ur resultatsammanställningen.
Drygt 70% har tillgång till cykel för resan till arbetet, men på grund av långa
resavstånd har inte alla möjlighet att cykla till arbetet. Avståndet är därmed en av
de faktorer som har störst betydelse för valet av färdmedel. Helt naturligt, minskar
andelen gång- och cykelresor med avståndet medan andelen bilresor ökar. Det är
dock en förvånansvärt stor andel bilresor bland arbetsresoma kortare än 3 km,

drygt 25% under sommarperioden, april till oktober, och ca 40% under vinterperioden, november till mars. Några av dessa resor går inte att ersätta med cykel eftersom de bland annat görs av personer som behöver bilen i arbetet, har tung last att
transportera eller har fysiska hinder att cykla. Sannolikt kan emellertid många av
bilresorna anses vara onödiga och skulle lika gärna kunna göras med cykel.
Andra faktorer som allmänt anses ha betydelse för färdmedelsvalet är: restid,
kostnad, temperatur, nederbörd, väglag, ljus/mörker, motion, olycksrisk, parkeringstillgång, behov att uträtta ärenden och miljöhänsyn. Respondenterna ombads
att ange vilken betydelse dessa faktorer har för deras val av färdmedel till arbetet.
Entydigt med avståndets betydelse, är restiden den faktor som i genomsnitt har
rankats högst. Övriga faktorer som också anses viktiga, är nederbörd, kostnad,

temperatur, väglag och behov att uträtta ärenden. l bedömningen ses en klar
meningsskiljaktighet mellan de personer som klassas som vintercyklister jämfört
med dem som normalt inte cyklar vintertid. Vintercyklisterna värderar framförallt
motionen betydligt högre än vad andra gör. Faktorer som också är viktigare för
vintercyklistema än för övriga, är kostnad och miljöhänsyn. Restid och yttre förhållanden som temperatur, nederbörd och ljus/mörker har däremot inte så stor
betydelse för Vintercyklisterna.
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Det finns en tendens till en högre andel bilresor och en lägre andel cykelresor i
Luleå jämfört med Linköping. Detta gäller speciellt på vintern då andelen bilresor
i Luleå ligger på drygt 70% och andelen cykelresor är nere på mellan 10 och 20%.
Samtidigt är emellertid andelen vintercyklister ungefär den samma som i
Linköping. Detta återspeglar det bistrare Vinterklimatet i Luleå, vilket sannolikt
innebär att vintercyklisterna i Luleå oftare byter färdmedel. Observera att det är en
skillnad i definition av vintercyklister och andel cykelresor vintertid!
Totalt sett, minskar andelen cykelresor med 47% från sommar- till vinterperioden, från 36% till endast 19%. Den största överflyttningen av resor sker från cykel
till personbil, men även andelen bussresor och gångresor ökarunder vinterperioden. De som sällan eller aldrig cyklar på vintern men ofta på sommaren, enbart
sommarcyklister , tycker att temperatur och nederbörd är de faktorer som har
störst betydelse för färdmedelsvalet. Detta förklarar en del av skillnaden i cykelfrekvens mellan årstiderna och talar emot en möjlig ökning av vintercyklismen,
eftersom vädret är svårt att påverka. Emellertid är även väglaget betydelsefullt för
dessa personer.
Den allmänna uppfattningen om vinterväghållningen på cykelvägarna är att
den borde förbättras. Hela 57% anser det medan 30% är osäkra och endast 9% är
nöjda. Det är naturligt nog i huvudsak de som aldrig cyklar, som är osäkra eller
inte tycker att vinterväghållningen på cykelvägarna borde förbättras. Luleårespondenterna, framförallt de anställda vid Scania, är generellt sett mer nöjda med driftoch underhållsstandarden på cykelvägarna i kommunen, jämfört med dem i
Linköping. Om detta beror på att de är mindre kräsna eller om det rent av är en
bättre standard på cykelvägarna i Luleå vintertid är emellertid oklart.
Den potentiella ökning av cykeltrafiken som en förbättrad vinterväghållning
skulle kunna innebära, är svår att uppskatta. Av de tillfrågade tror 38% att de
skulle cykla oftare, 12% mycket oftare och 26% något oftare, om vinterväghållningen på cykelvägarna förbättrades. Även om en del av aldrig-cyklisterna återfinns i dessa 38%, är det inte troligt att de verkligen skulle cykla oftare. Alla
potentiella vintercyklister finns sannolikt i gruppen enbart sommarcyklister . Av
dessa tror ungefär 67% att en förbättrad vinterväghållning skulle kunna få dem att
cykla oftare, 15% mycket oftare och 52% något oftare. Det betyder att andelen
vintercyklister skulle kunna ökas från 23% till mellan 26 och 36%, vilket motsvarar en ökning på mellan 13 och 58%. Vad detta i sin tur skulle motsvara i
andelen resor är svårt att beräkna, men en uppskattning på ungefär 20% kan vara
rimlig.
Under sommarperioden verkar det som om det kritiska avståndet, det längsta
avstånd som de flesta kan tänka sig att cykla, är 5 km, medan det förkortas till
3 km under vinterperioden. Det är därmed inte realistiskt att förvänta sig en överflyttning från bil till cykel, tack vare en förbättrad vinterväghållning, för resor
längre än 3 km. Utebliven snöröjning är det som har störst betydelse för om en
potentiell vintercyklist låter cykeln stå. Är huvudsyftet med en förbättrad driftoch underhållsstandard att man vill få en ökad andel vintercyklister, är det därför
plogningen som är viktigast att satsa på. Att det är halkbekämpat är också
betydelsefullt för många cyklister, men då främst med avseende på olycksrisken.
Reklamkampanjer eller liknande är också ett sätt att öka andelen cykelresor på
vintern. Lyckas man emellertid få fler att prova cykla på vintern, krävs en förhöjd
standard av vinterväghållningen på cykelvägarna, för att de ska fortsätta cykla.
Dessutom är det viktigt med en god standard för att förhindra att antalet cykelolyckor ökar i takt med det ökande cyklandet. En allmän uppfattning är att vinter10
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väghållningen på bilvägarna är bättre än den på cykelvägarna. Att risken för en
cyklist att skada sig allvarligt på grund av dåligt väglag är betydligt större än för
en bilist, betyder att en viss omfördelning av resurser är beaktansvärd. Även bättre
utrustade cyklar behövs för att göra vintereyklingen säker och behaglig.
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Winter cycling -the importance of road standard for choice of mode
by Anna Bergström
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
SE-581 95 LINKÖPING
Sweden

Summary
A reduction in traffic resulting from more extensive cycling would probably have
a positive social and economic impact since it would lead to a greater degree of
well being and benefit the environment. It would also entail a more economical
use of resources such as materials and energy and would affect the health of
individuals positively. Half of all the car trips made are shorter than five
kilometres. From an environmental perspective it is especially important to reduce
the number of short car trips since they are responsible for a relatively large
amount of the emissions caused by traffic. This is particularly true in winter due
to all the cold starts.
Choice of transport mode is affected by attitudes, socio-economic and
demographic factors and by a variety of external factors such as distance, weather,
and road conditions. The purpose of this study is to investigate how important the
road maintenance and operational standards of cycleways are in choice of mode.
Bicycle flows are halved from summer to winter and the reasons for this have not
been fully investi gated.
In the beginning of 1998 a questionnaire survey was conducted at four major
companies in the towns of Linköping and Luleå. At each company 200 employees
were randomly chosen to answer a questionnaire concerning their choice of mode
for travel to work and the winter maintenance of cycleways. There were a total of
499 replies but due to an uneven distribution in selection at one of the test
companies 66 replies have been excluded from the final results.
Slightly more than 70% have access to a bicycle when travelling to work but it
is not possible for all of them to cycle to work because the distance is too great.
Distance therefore is one of the most important factors as regards choice of mode.
Naturally, the proportion of trips made by bicycle or on foot decreases with
distance, and the proportion of trips made by car correspondingly increases. A
surprisingly large proportion of the car trips to work are shorter than 3 kilometres,
just over 25% in the summer period from April to October, and approximately
40% during the winter period from November to March. Some of these trips
cannot be made by bicycle instead since they involve people who require their car
for work related travel or for transport of goods or who have some physical
impediment which makes cycling impossible. However, many of the car trips can
probably be regarded as being unnecessary since they could just as well have been
made by bicycle.
Other factors which are generally considered to play an important role in
choice of mode are: travel time, cost, temperature, precipitation, road conditions,
darkness, exercise, accident risk, access to parking facilities, need to perform

errands and environmental concern. Respondents were requested to say how
important these factors were for their choice of mode for travel to work. Given the
unequivocal importance of distance, travel time is the factor that on average was
ranked highest. Other factors that are also regarded as playing an important role

12
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are: precipitation, cost, temperature, road conditions and the need to carry out
errands. In the study aclear difference of opinion becomes apparent between
those who are classed as winter cyclists and those who do not normally cycle
during winter. Above all, winter cyclists value exercise to a much greater degree
than others. Factors that are also of greater importance for winter cyclists are cost
and environmental concern. However, travel time and external conditions such as

temperature, precipitation and darkness are not so important for winter cyclists.
There tends to be a higher proportion of car trips and a lower proportion of
bicycle trips in Luleå compared with Linköping. This is particularly the case in
winter, when the proportion of car trips is slightly more than 70% and the
proportion of bicycle trips drops to between 10 and 20%. However, the proportion
of winter cyclists is approximately the same as in Linköping. This reflects the
harsher winter climate of Luleå, which means that the winter cyclists in Luleå

change their mode of transport more frequently. Please note that there is a
difference in definition between winter cyclists and the proportion of bicycle trips
made in winter!
In total, the proportion of bicycle trips falls by 47% from summer to winter,
from 36% to only 19%. The greatest change of transport mode is from bicycle to
car, but the proportion of trips made by bus and on foot also increases during
winter. Those who seldom or never cycle in winter, but who often cycle in
summer (only summer cyclists), think that temperature and precipitation are the
most important factors in choice of mode. This partially explains the difference in
the frequency of bicycle trips between the seasons and, since it is difficult to
change the weather, speaks against a rise in bicycle trips during winter. However,
road conditions are also an important factor for this group.
General opinion regarding the winter maintenance of cycle ways is that it needs
improving. As many as 57% are of this opinion, whilst 30% are unsure and only
9% are satisfied. Of course it is mainly those that never cycle who are uncertain or
who do not think that the winter maintenance of cycle ways should be improved.
Respondents in Luleå, particularly employees at Scania, are generally Speaking
more satisfied with the road maintenance and operational standards of cycle ways
in their municipality, than respondents in Linköping. Whether this is due to the
fact that they are less critical or because the winter maintenance standard of cycle
ways in Luleå really is higher, is however unclear.
It is difficult to estimate the potential increase in bicycle traffic that improved
winter maintenance might entail. If winter maintenance was improved, 38% of
respondents believe they would cycle more often, 12% believe they would cycle
much more often and 26% believe they would cycle slightly more often. Even if a
proportion of the non-cyclists is to be found among the 38%, it is not likely that
they really would cycle more often. All potential winter cyclists are probably to be
found in the "only summer cyclists" group. Approximately 67% of these believe
that improved winter maintenance would persuade them to cycle more often, 15%
believe they would cycle much more often and 52% believe they would cycle
slightly more often. This means that the proportion of winter cyclists could
increase from 23% to between 26% and 36%, which is the equivalent of an
increase of between 13% and 58%. It is difficult to estimate what the equivalent
of this would be in proportion of trips but an estimate of approximately 20% may
be reasonable.
During the summer period the critical distance, that is the greatest distance the
majority can consider cycling, is 5 km and it shortens to 3 km during winter.
VTI meddelande 861
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It is therefore not realistic to expect improved levels of winter maintenance to
persuade people to change from using the car to using the bicycle for trips in
excess of 3 km. Failure to clear roads and ways of snow is the most important
cause of potential cyclists leaving their bicycles at home. If the main purpose of
improving standards within road maintenance and operations is to encourage an
increase in the proportion of winter cyclists, then the vital area in which to invest
resources is snow ploughing. Skid control is also important for many cyclists,
though mainly as concerns the accident risk.
Advertising campaigns, or the like, are also a way of increasing the proportion
of bicycle trips during winter. If attempts to persuade more people to cycle during
winter prove successful, then standards of winter maintenance for cycle ways
must be enhanced to keep them cycling.
As the number of cyclists increases, high standards have a vital part to play in
preventing a rise in the number of bicycle accidents. A general perception is that
winter maintenance is better for motor traffic roads than for cycle ways. The fact
that cyclists run a far greater risk than motorists of seriously injuring themselves,
because of poor road conditions, means a certain redistribution of resources is
worth considering. Better-equipped bicycles are also needed to make winter
cycling safe and pleasurable.

14
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1 Bakgrund
Införandet av ett långsiktigt hållbart transportsystem främjas av en reducerad biltrafik och en Ökad användning av cykel. Det skulle sannolikt få positiva samhällsekonomiska effekter genom bland annat Ökad trivsel och bättre miljö. En omfattande cykling innebär dessutom en resurshushållning med avseende på material
och energi. Det medför även positiva hälsoeffekter för den enskilde individen.
För resorna till och från arbetet är cykeln ett alldeles utomordentligt alternativ.
En cykeltur är en bra start på dagen samt ett utmärkt sätt att varva ner efter en lång
arbetsdag. Det är ett bra sätt att undvika de bilköer som bildas i rusningstrafiken
samtidigt som den dagliga motionen fås. Många bor inom fem kilometers avstånd
från arbetsplatsen, vilket är ett lagom cykelavstånd. Hälften av alla bilresor som
görs är kortare än just fem kilometer. Ur miljösynpunkt är det viktigt att minska
dessa korta bilresor eftersom de, på grund av kallstarter speciellt vintertid, står för
en relativt stor andel av luftutsläppen från biltrafiken.
Vilken betydelse drift- och underhållsstandarden på cykelvägar har för cyklister, är idag dåligt känt. I ett samarbetsprojekt mellan VTI och LTH, framkommer
att cykelflödet vintertid minskar till 40% av sommarflödet enbart på grund av att
det blivit vinter (Öberg et al, 1996). Beror den minskningen endast på ändrade
väderförhållanden eller kan en bättre vinterväghållning leda till att fler fortsätter
cykla på vintern? Har väglaget främst betydelse för säkerheten eller medför ett
dåligt väglag att framkomligheten försämras så mycket att det påverkar färdmedelsvalet, till nackdel för cykeln? Vilken betydelse har mörkret och vilka krav
måste man därmed ställa på belysning? Gör kraven på bättre utrustning vad gäller
däck, belysning och kläder att många låter cykeln stå på grund av kostnadsskäl?
Är miljöhänsyn en faktor som beaktas vid valet av färdmedel? Många kommuner
prioriterar GC-vägar ur vinterväghållningssynpunkt. Trots detta går det inte att
åstadkomma samma väglag som på sommaren. Den snöröjning och halkbekämpning som erhålls idag kanske redan är så bra att den knappast kan bli mycket
bättre utan ett kraftigt tillskott av ekonomiska resurser? Några av dessa frågeställningar behandlas i denna studie.
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2 Syñe
Inför ett beslut om Ökade, eller minskade, resurser till drift och underhåll av

cykelvägar, är det viktigt att ha en uppfattning om vilka konsekvenser det kan få,
både för cykelfrekvensen och för olycksrisken. Syftet med denna studie är att
utreda den betydelse vinterväghållningen av cykelvägar har för cykelfrekvensen.
Hur många tänkbara cyklister blir avskräckta av enmindre bra snöröjd eller otillräckli gt halkbekämpad cykelväg och därför låter cykeln stå hela vintern?
Valet av färdmedel är beroende av en mängd olika faktorer. Dessa är socioekonomiska och demografiska faktorer såväl som attityder, vanor och yttre faktorer, exempelvis väder och väglag. Syftet med den här studien är, i huvudsak, att
titta närmare på de yttre faktorerna, framförallt med fokus kring valet att cykla
eller inte cykla. Kanske har vinterväghållningen en marginell betydelse för färdmedelsvalet, i jämförelse med andra yttre faktorer, som t.ex. väder och restid. För
att få en uppfattning om hur stor potential till ökat cyklande som följer med väglaget, är det därför angeläget att jämföra de olika faktorernas betydelse. En sådan
jämförelse är något som denna studie efterstävar att åstadkomma. Förutom det
faktiska valet av färdmedel, är attityderna kring vintercykling av intresse. Även
den allmänna åsikten vad gäller vinterväghållning av cykelvägar, ska klargöras.

3 Metod och avgränsningar
I början av 1998 genomfördes en enkätstudie vidfyra större företag i två orter,
Linköping och Luleå. Vid varje företag gjordes ett slumpmässigt urval på ca 200
personer bland de anställda. Dessa personer fick besvara en enkät med frågor om
färdmedelsval till arbetet och vinterväghållning av cykelvägar.
Målpopulationen i den här undersökningen är egentligen alla resor men urvalsramen omfattar endast arbetsresor. Fritidsresor, inköpsresor eller skolresor ingår
alltså inte. Arbetsresorna väntas vara mer stabila över tiden eftersom de utförs,

nästan undantagslöst, oavsett vilka förhållanden som råder. Färdmedlet kan dock
växla. När det gäller resor för andra ärende, t.ex. fritidsresor, finns det ofta möjlighet att flytta resan i tiden, ställa in den eller byta resmål, när yttre förhållanden
är svåra. Genom att inkludera enbart arbetsresorna ges dessutom en möjlighet att i
en uppföljande undersökning analysera åtgärdseffekter. Vinterväghållningsstandarden på ett cykelvägnät som försörjer en viss arbetsplats kan förbättras och den
effekt det har på cykelfrekvensen kan studeras. Genom att begränsa studiens
omfattning till att bara gälla arbetsresor förenklas även arbetet med utskick och
bearbetning av enkäten.
Eftersom undersökningen endast genomförts i Luleå respektive Linköping, är
det möjligt att resultaten inte är tillämpbara på andra orter. Det kan heller inte
sägas att resultaten är relevanta för andra länder än Sverige.
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4 Definitioner
Cykelväg

I denna rapport används termen cykelväg som en
allmän beteckning för alla anläggningar som används
av cyklister, såväl cykelfält, cykelbanor och friliggande
cykelvägar, om inte annat särskilt anges. Friliggande
cykelvägar är vägar endast avsedda för cykel- och
gångtrafik. De är fritt liggande eller har minst 3 meters
skyddszon mot körbana för biltrafik. Cykelbanor är
endast avsedda för cykeltrafik. De går alltid utmed körbanan och är fysiskt avskild från denna med kantsten
eller smal skyddsremsa (mindre än 3 meter). Cykelfält
är en del av körbanan som reserverats för cykel- och
mopedtrafik. Den är avgränsad genom vägmarkering.

Färdmedel

Sätt att färdas. Innefattar gång, cykel, bil, buss, moped,
motorcykel, tåg etc. Färdmedel har i enkäten indelats i
grupperna gång, cykel, bil (förare), bil (passagerare),
buss och övriga.

Köldmängd

Tidsintegralen av vinterns negativa lufttemperatur dvs.
mängden negativa dygngrader (dygn-OC). Den utgör en
förenklad beskrivning av vinterns temperatur.

Sommarcyklist

En person som cyklar till arbetet minst två gånger i
veckan, under perioden april till och med oktober.

Vintercyklist

En person som cyklar till arbetet minst två gånger i
veckan, under perioden november till och med mars.
Observera att nästan alla vintercyklister också är sommarcyklister.

Enbart sommarcyklist

En person som cyklar till arbetet minst två gånger i
veckan, under perioden april till och med oktober, men

färre än två under perioden november till mars.
Aldrig-cyklist

En person som aldrig cyklar till arbetet, varken på
sommaren eller på vintern.

Sällan-cyklist

En person som cyklar till arbetet färre än två gånger i
veckan, sommar som vinter och som inte går under

kategorin aldrig-cyklist.
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5 Tidigare studier
Det finns få tidigare studier vad gäller drift- och underhållsstandardens betydelse
för cyklister. De flesta undersökningar med resultat relevanta i det här sammanhanget är resvaneundersökningar eller olycksstudier.

5.1 Resvanor
Flertalet resvaneundersökningar som gjorts i Sverige under 90-talet, tyder på att
drygt hälften av alla resor sker med bil (Riks-RVU refererat i Wretling, 1996).
Antalet resor med kollektiva färdmedel svarar för ungefär en fjärdedel, medan
cykel- och gångresor står för ca 10% vardera. Arbets- och skolresorna utgör 26%
av alla typer av resor och för dessa gäller ungefär samma färdmedelsfördelning.
Många undersökningar har gjorts för att klarlägga individens uppfattning om
för- och nackdelar med bilkörning respektive att cykla. Resultaten från några av
dessa undersökningar har sammanfattats i en studie av Forward (1998). Där framkommer att fördelarna med bilen är att det är bekvämt och tidsbesparande. Bilen
ger en frihetskänsla och en känsla av att känna sig skyddad. Bilkömingens nackdelar är framförallt parkeringsproblem, köer och negativ miljöpåverkan. Bilkörning innebär även relativt höga kostnader för den enskilde. Fördelen med att cykla
är att det är bekvämt, billigt, snabbt, roligt, hälsosamt och även miljövänligt.
Nackdelen med att cykla anses vara att det är obekvämt och ansträngande, att det
är svårt att transportera mycket last samt att cykeln lätt kan bli stulen. Dessutom
är cyklister relativt oskyddade i trafiken. (Forward, 1998).

5.1.1 Ändrade cykelvanor
I Norge genomfördes en femte landsomfattande cykelundersökning 1992 (Borger
& Frøysadal, 1993). Det visade sig då att drygt 40% av den norska befolkningen
cyklar minst en gång i veckan. Detta är den högsta andelen sedan den norska
cykelundersökningen påbörjades 1964. Den främsta orsaken till att cykla tycks
vara motionen, 27% av de tillfrågade svarade att de cyklar mer än förr på grund av
hälsomässiga orsaker. Cykeltillgång är den viktigaste orsaken för 17%, medan
11% anger reseavstånd till arbetet. En mindre andel, 7%, utpekar miljöhänsyn/miljömedvetenhet som den huvudsakliga anledningen till att de cyklar mer. Ekonomiska motiv ser däremot inte ut att vara någon viktig orsak till ändrade cykelvanor. Emellertid har relativt milda och snöfattiga vintrar i det centrala östlandsområdet bidragit till att säsongen för cykling har ökat väsentligt. Resvanedata från
1991/92 och 1984/85 bekräftar att en högre andel av cykelresorna sker vintertid,
idag jämfört med för 7-8 år sedan. (Borger & Frøysadal, 1993).

5.2 Faktorer som påverkar färdmedelsvalet
Ett flertal studier har visat att det är många olika faktorer som påverkar valet av
färdmedel. Det är socio-ekonomiska och demografiska faktorer såväl som attityder och yttre faktorer, exempelvis väder och väglag, som har betydelse. För den
här undersökningen är det i första hand de yttre faktorerna som är av intresse.
5.2.1 Avstånd
Avståndet har naturligtvis betydelse för om det anses möjligt att cykla till och från
arbetet och det påverkar också färdmedelsvalet vid enskilda tillfällen. I en enkätundersökning genomförd av VTI (Wretling, 1996) visade det sig att ju längre
18
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cyklisterna har till arbetet eller skolan, vid desto fler tillfällen väljer de ett annat
färdmedel än cykeln. För de cyklister som bor längre än 3 km från arbetet, sker ca
25 % av tänkta cykelresor med ett annat färdmedel, jämfört med ca 15% för dem
som bor närmare arbetet än 3 km. Till cyklister räknas i denna studie dem som
angivit cykeln som deras huvudsakliga färdmedel för resan till arbetet eller skolan. (Wretling, 1996).

5.2.2 Årstid
Årstiden har också stor betydelse för nyttjandet av olika färdmedel. I ett samarbetsprojekt mellan VTI och Lunds Tekniska Högskola (Öberg et al, 1996),
framkom att cykelflödet vintertid minskar till ca 40% av sommarflödet. Enligt en
enkätundersökning utförd i Helsingborg, Malmö och Umeå (Warsén, 1983), gjordes i genomsnitt 35% av arbets-/skolresorna med cykel under sommaren, medan
andelen minskade till 15% under vintern. Detta stämmer ganska bra med den
landsomfattande enkätundersökning som genomfördes av VTI under vintern
95/96 (Wretling, 1996). Enligt denna gjordes 53% av arbetsresorna som bilförare,
3% som bilpassagerare, 22% med kollektiva färdmedel, 12% med cykel och 10%
till fots.
5.2.3 Väder och väglag
Enligt ovanstående undersökning (Wretling, 1996), är cyklisterna den grupp som
oftast ändrar färdmedel under vinterperioden. Det är framförallt låga temperaturer,
nederbörd och sämre väglag som gör att cyklandet minskar. Av alla tänkta cykelresor under vintern, sker 25% med ett annat färdmedel. I 66% av fallen är halt

väglag orsaken till bytet, och i 52% temperaturen. Flera olika orsaker kunde anges
samtidigt. (Wretling, 1996).
En norsk undersökning (Gieever, øvstedal & Lindland, 1998) visar något

annorlunda resultat. Där intervjuades 90 personer, alla vuxna cyklister. Av dessa
cyklar 68% dagligen och hela 96% åtminstone en till två gånger i veckan, under
sommarhalvåret. En tredjedel av deintervjuade cyklar även på vintern. Dessa blev
tillfrågade om faktorer som påverkar deras cyklandet (se tabell 5.1). Det visade
sig att utebliven plogning är det som har störst inverkan på cyklisternas val att låta
cykeln stå. Att det är halt påverkar också en del cyklister, men likväl svarar hälften av de tillfrågade att de inte låter cykeln stå då. Man menar också att det verkar
som om många har gjort vintercykling till en livsstil. Nederbörden, kylan och
mörkret ser nämligen inte ut att ha så stor betydelse för vintercyklisterna. Dessa
faktorer, samt delvis halt väglag är det möjligt att skydda sig ifrån genom att klä
sig bättre, använda cykelbelysning, dubbdäck och hjälm. När det däremot gäller
plogning finns det inget annat att göra än att vänta till plogbilen passerat. (Giaever,
øvstedal & Lindland, 1998).
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Tabell 5.1.
Faktorer som påverkar cyklisternas cykelanvändning vintertid,
enligt den norska undersökningen (Gicever, øvstedal & Lindland, 1998).
Låter cykeln stå om...
...det inte är plogat
...det inte är sandat/det är halt

...vädret är för dåligt
...det är för kallt
...det är mörkt ute

Ja (%)
53,3
26,7

Av och till (%)
13,3
23,3

Nej (%)
33,3
50,0

Totalt (%)
100
100

10,0
3,3

23,3
20,0

66,7
76,7

100
100

3,3

6,7

90,0

100

Cykelflödet är lägst i temperaturintervallet 0 till -5 0C (Öberg et al, 1996). Här
är dock inverkan av nederbörden stor eftersom det är i detta intervall som det faller mest nederbörd under vintern. Cykelflödena minskar med ca 40% vid lätt
nederbörd och med ca 60% vid måttlig och kraftig nederbörd, jämfört med uppe-

hållsväder. (Öberg et al, 1996).

Vad gäller väglagets betydelse i övrigt, så visar mätningar från Göteborg
(Öberg et al, 1996) att vintertid, vid blandväglag, är det drygt 60% och vid
is/snöväglag knappt 50% som cyklar, jämfört med vid barmark vintertid. Med
blandväglag avses ett väglag med is/snö på mellan 25% och 75% av ytan, medan
is/snöväglag har is/snö på mer än 75% av ytan. För att klassas som barmark måste
mer än 75% av ytan ha barmark och mindre än 25% ha is/snöväglag.
5.2.4 Utrustning
Få studier har inriktat sig på sambandet mellan utrustning och cyklande. En norsk
undersökningen (Borger & Frøysadal, 1993) visar dock att typen av cykel är relaterat till cykelanvändandet. Bland dem som har terrängcyklar, cyklar 41% dagligen, jämfört med 22% bland dem som har annan cykeltyp. Av de vintercyklister
som intervjuades i en annan norsk undersökning (Gieever, øvstedal & Lindland,

1998), använder totalt 33% dubbdäck på vintern, 53% använder hjälm, 83% har
reflex på cykeln och 80% har cykellysen.

5.3 Alternativa färdmedel för cyklister
I den norska undersökningen (Giaever, øvstedal & Lindland, 1998), är det en stor

andel cyklister som väljer att åka kollektivt eller att gå, 81,5%, om de låter cykeln
stå en dag. Om detta beror på miljöhänsyn eller på att de inte har någon tillgång
till bil framkommer inte av intervjuerna. Detta skiljer sig från den svenska studien
(Wretling, 1996), där bilen valdes som alternativ till cykeln i 45% av fallen. I 29%
av fallen valdes istället kollektiva färdmedel och i 26% valde man att gå. Det bör
påpekas att resultaten från dessa undersökningar inte är direkt jämförbara eftersom urvalspopulationerna är så olika. I den norska studien intervjuades enbart
cyklister medan alla trafikantkategorier ingick i den svenska studien.
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5.4 Vinterväghållningen på cykelvägar
Några få undersökningar har gjorts vad gäller vägytans betydelse för cyklister.
Flertalet av dessa gäller emellertid endast barmarksförhållanden och innefattar
inte vinterväghållningen på cykelvägar. Svenska Kommunförbundet har dock,
sedan 1987, vid ett antal tillfällen, samordnat en gemensam kundenkät i ett 40-tal
svenska kommuner. Undersökningen kallad Kritik på teknik (Svenska kommunförbundet, 1998b) har som syfte att få en uppfattning om medborgarnas åsikter om kommunens tekniska service vad gäller gator, parker, vatten & avlopp samt
sophämtning. Två olika typer av formulär har delats ut, ett enklare och ett mer
detaljerat. De kommuner som ingått i undersökningen har själva fått välja vilken
typ av formulär de vill ha. I det mer detaljerade formuläret för 1994, som valdes
av 13 kommuner, ombads allmänheten bland annat att bedöma vinterväghållningen på cykelvägama i sin kommun. I genomsnitt var det knappt 25% som
tyckte att snöröjning och halkbekämpning av cykelvägama var ganska bra eller
mycket bra . I Linköping var motsvarande siffra endast 15%, medan däremot de
flesta var nöjda med vinterväghållningen av gatorna in mot centrum, 70%, och
gatorna där man bor, 53%. Liknande resultat erhölls i den kundenkät som Svenska
Kommunförbundet skickade ut 1998.
5.4.1 Väglagets betydelse för olycksfrekvensen
Vinterväghållningen har betydelse för cyklistemas framkomlighet men också för
olycksrisken. Ett flertal studier har genomförts med inriktning mot fotgängares
och cyklisters singelolyckor. I en sammanställning av sjukhusrapporterade
olyckor i Östergötland under ett år (Nilsson, 1986), visade det sig att en procent
av befolkningen skadas vid förflyttning i trafikmiljö och måste söka vård. Av
dessa olyckor var 23% singelolyckor med cykel och 8% var kollisionsolyckor där
ena parten var cyklist. Av de olyckor då cyklister skadades, skedde 21% under
perioden november till mars varav 60% var halkolyckor.
I Umeå fick en motsvarande analys ( Fordonsolyckor med personskador i
Umeå 1993 , refererat i Öberg et al, 1996) lite annorlunda resultat. Av de 353

cyklister som behandlades på Universitetssjukhuset, hade hela 39% av olyckorna
inträffat under vintermånadema. Av dessa angav 40% det hala väglaget som orsak
till olyckan och 2% att de fallit till följd av rullgrus på cykelbanan.
I en liknande dansk studie (Binderup Larsen, L et al, 1991, refererat i Öberg et

al, 1996) har 1 509 cyklister, som skadats i singelolyckor och behandlats på
Odense sjukhus under perioden 1 september 1988 till 31 augusti 1990, studerats.
De utgör ca 70% av samtliga skadade cyklister som behandlats på sjukhuset.
Ungefär 30% av de skadade anser att vägytans kvalitet bidragit till olyckan, varav
en tredjedel menar att löst grus på vägbanan varit orsaken.
En omfattande studie av Väglagets betydelse för fotgängares och cyklisters
singelolyckor genomfördes i ett samarbetsprojekt mellan VTI och Lunds Tekniska
Högskola (Öberg et al, 1996), med start vintern 1993/94. Den visade att antalet

cyklister skadade i singelolyckor är minst lika stort som skadade i kollisionsolyckor. Singelolyckoma är också minst lika allvarliga mätt i andel inlagda på
sjukhus, det vill säga svårt skadade, och nästan lika allvarliga om man räknar
genomsnittlig vårdkostnad.
Enligt Öberg et al (1996), har väghållaren ett betydande ansvar för en stor del
av de inträffade Singelolyckoma. Av de drabbade cyklisterna anser 42% att vägytans tillstånd i hög grad spelat roll för olyckan. Enligt dem själva är is och snö-
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halka den helt dominerande enskilda orsaken. Vinterväghållningen ger också
betydande sekundära problem i form av kvarlämnat grus. Under de perioder på
året då vinterväglag Överhuvudtaget inte förekommer, kan var 15:de cykelolycka
relateras till halka på sådant grus. (Öberg et al, 1996).
Utifrån de olycksrisker som fotgängare och cyklister utsätts för i och med en
dålig standard på vägytan, anser Öberg et al (1996) att väghållaren bör tillgodose
en vinterväghållningen med hög och jämn standard. Sand och grus bör sopas upp
snarast efter vinterns slut, framförallt i backar på cykelytor. Det är också viktigt
att standarden på cykelvägarna är minst lika hög som på bilvägama. I annat fall
riskerar man att få ut cyklistema i gatan. I två mindre tätorter, Finspång och Åtvidaberg, där gång- och cykelflöden studerades ( VTI verksamhetsberättelse
1990/91 , refererat i Öberg et al, 1996), visade det sig att när det var 5 cm snö på
cykelbanan valde varannan cyklist att cykla på vägen i stället, eftersom den var
plogad. Att cykelvägarnas standard är lägre än körbanomas är också olyckligt ur
den synpunkten att de flesta cyklar har dålig fjädring och därför kräver bra väggrepp (enligt Binderup Larsen, L et al, 1991, refererat i Öberg et al, 1996).
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6 Enkätundersökningen
I den här enkätstudien, som genomfördes under senvintern 1998, fick anställda
vid fyra större företag, i två svenska orter svara på en enkät med frågor om bland
annat färdmedelsval. Respondentema ombads att ange vilken betydelse faktorer
som restid, kostnad, temperatur, nederbörd, väglag, motion och olycksrisk har, för
deras val av färdmedel beträffande resan till arbetet. De fick även ange vilka typer
av färdmedel de har tillgång till samt hur långt de har mellan bostaden och arbetet.
Frågor om drift- och underhållsstandarden på cykelvägar i allmänhet, ställdes
också. Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga 1.
De orter som studerats är Linköping och Luleå. I respektive ort utsågs två stora
arbetsplatser som försöksföretag och för att i senare studier kunna jämföra effekter
av olika åtgärder, valdes arbetsplatser i skilda delar av orten. I Linköping valdes
därför Saab AB och Ericsson Mobile Communications AB och i Luleå SSAB
Tunnplåt AB och Scania Chassikomponenter.

6.1 Försöksorterna
6.1.1 Linköping
Linköping har ett väl utbyggt cykelnät på vilket det inte planeras några större förändringar de närmaste åren, något som sågs som en förutsättning för att senare
kunna genomföra kompletterande studier. VTI ligger i Linköping och närheten
ger möjlighet till goda kontakter med kommunen och företagen, vilket underlättar
genomförandet av undersökningen.

Orten
Linköpings stad ligger längs Europaväg 4, vid Stångåns mynning i Roxen
(se figur 6.1). Staden är biskopssäte, residensstad och jämte Norrköping, Östergötlands kulturella och industriella centrum. I början av seklet bodde här ungefär
14 000 människor och nu bor det ca 93 000 i tätorten. I kommunen har man hela
132 000 invånare och Linköping är därmed landets femte största kommun, efter
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Medelåldern i kommunen är 38 år och
medianåldern 36 år. Det är en jämn fördelningen mellan könen.
I Linköping finns mer än 6000 företag och 65 000 människor har sysselsättning. En mycket stor andel arbetar inom vård, undervisningsväsende, lantbruksoch verkstadsindustri. Linköpings historia som modem industristad började när
Saab, 1937, förlade sin flygplanstillverkning hit. Den högteknologiska inriktningen gav så småningom en teknisk högskola och senare Linköpings Universitet.
Ett stort antal företag har knoppats av från universitetet/högskolan. Många av
dem samverkar och utvecklas inom Mjärdevi Science Park, där flera större och
mindre data- och elektronikföretag med framgång har etablerat sig. Regionsjukhuset blev universitetssjukhus och Hälsouniversitetet tillkom med avancerad
undervisning och forskning, vilket också lett till en industriell utveckling.
Linköpings kommun täcker en yta på 1 430,6 kvadratmeter. Landskapet består,
liksom övriga Östgötaslätten, av åker och annan jordbruksmark. Området tillhör
det mellansvenska låglandet och har således inga högre höjder, utan terrängen är
mestadels platt.
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Figur 6.]

133.5

Linköpings kommun.

Gatunäth

Linköpings ursprungliga gatunät har tydlig senmedeltida prägel med smala gator
och det fyrkantiga Stora torget. Efter en storbrand år 1700 planerades några raka
renässansgator, som genomfördes enbart delvis. Dagens centrala gatunät är därför
en blandning mellan raka och krokiga gator. Den totala gatulängden i kommunen
är 473 km. Den totala längden GC-vägar är ungefär 340 km, vilket ger en medellängd på 2,7 meter per invånare (Svenska Kommunförbundet, l998a). Jämfört

med andra kommuner i landet är detta en relativt hög andel. Det ska dock nämnas
att i den totala längden ingår några längre cykelvägar som går utmed landsvägarna
i kommunen, utanför centralorten. Dessa hjälper till att öka den totala längden
väsentligt. I tätorten är cykeltrafiken i huvudsak separerad och cyklisterna hänvisas till cykelbanor eller friliggande cykelvägar. De flesta trafiksignalema reagerar automatiskt på cyklister, vilket också underlättar framkomligheten på cykel.
Eftersom Linköping är en universitetsstad finns här ett stort antal cyklister. På
vissa länkar passerar drygt 5 000 cyklister per dygn.
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Klimatet

Enligt statistik från 1961 till 1990 (SMHI, 1998) har Linköping en årsmedeltemperatur på 6,1°C och en genomsnittlig nederbördsmängd på 516 mm per år. Årsmedelvärdet för maximalt snödjup är mellan 30 och 40 centimeter och snödjupet
är normalt störst i februari. Första dagen med snötäcke inträffar, i genomsnitt, den
25 november och den sista den 10 april. Enligt VÄG 94 ligger Linköping inom
klimatzon 2 (se figur 6.2), med en medelköldmängd på mellan 400 och 500 negativa dygnsgrader. Den huvudsakliga vindriktningen i regionen är rakt västlig, men
även östlig och sydvästlig vind förekommer i ganska stor utsträckning (Sveriges
Nationalatlas, 1995).

__ :

Figur 6.2
Sveriges indelning i olika klimatZOner utifrån genomsnittlig medelköldmängd, enligt VAG 94.

Vinterväghållningen

Linköpings kommun svarar för vinterväghållningen på kommunens gator och
vägar. Som utförare av snöröjningen har kommunen antagit fyra entreprenörer
som var och en har entreprenadansvar för sina tätorter. I Linköpings tätort har
det kommunalägda bolaget Gator och Grönt ansvaret.
På gatorna i centrala staden får snötäcket bli ca 3 cm innan snöröjningsarbetet
börjar och röjningen ska vara färdig inom 6 timmar (Kenneth Elehed). Även för
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det gång- och cykelvägnät som röjs gäller att snöröjningen påbörjas vid ca 3 cm
snödjup. På huvudvägnätet utanför centrala staden får snötäcket bli 6-8 cm innan
röjningsarbetet påbörjas och det ska vara färdigt inom 8 timmar. Halkbekämpning
utförs i stort sett samtidigt som pågående snöröjning. Även för övriga gator gäller
att snötäcket får bli 6-8 cm innan snöröjningsarbetet påbörjas. Här gäller vid
besvärliga situationer att arbetet ska vara klart inom 24 timmar, men vanligtvis
går det snabbare. Överallt där röjning sker gäller att starttidpunkten för snöröjningsarbetet påverkas av väderprognos, pågående snöfall eller uppehåll, tidpunkt
på dygnet etc. Efterarbeten i form av b0rttagningen av hindrande snövallar och
dylikt, är ibland klara först efter2-3 dygn.
På vintern utgör oftast halkan ett större framkomlighets- och säkerhetsproblem
än snön. Under en normalvinter behöver cykelvägarna i Linköping snöröjas ca
18 gånger, medan det krävs omkring 25 halkbekämpningstillfällen. En så kallad
moddning , där snömodd skrapas bort, görs ungefär 7 gånger per år. (Jan Hornwall).

Under 1997 kostade vinterväghållningen i kommunen ca 20,6 miljoner kronor
(Svenska kommunförbundet, 1998a). Ingen separat kostnad för cykelvägnätet
redovisades här, men enligt uppgift är kostnaden för vinterväghållningen på
cykelvägarna i Linköping ungefär 4 till 5 kr per kvadratmeter och år, vilket motsvarar drygt 4 miljoner kronor (Kenneth Elehed).
Den utrustning som används för vinterväghållning av cykelvägarna i kommunen, varierar från traktorer utrustade med plogar och påhängsvagn för halkbekämpning, till specialkonstruerade fordon som exempelvis en Multicar med
Vikplog och sandspridarutrustning monterad på fordonet.

6.1.2 Luleå
Luleå valdes som försöksort främst på grund av att det är en stad som, trots en
lång och kall vinter, har en hel del cyklister. Cykelnätet är väl utbyggt och kommer inte att ändras nämnvärt de närmaste åren. På grund av de strängare vinterklimat som råder här jämfört med i Linköping, kan skillnader i attityder till vintercykling, beroende av klimatet, studeras.

Orten

Luleå stad är centralort i Luleå kommun i södra Norrbotten och ligger vid Bottniska viken i anslutning till Europaväg 4 (se figur 6.3). Luleå grundades 1621
omkring den medeltida kyrkan i Gammelstad och flyttades 1649 till sitt nuvarande
läge. Det är en stifts- och residensstad och här finns Luleå Tekniska Universitet
och en stor utskeppningshamn för järnmalm och stålprodukter. På orten finns även
bland annat Norrbottens museum och Norrbottensteatern. Sedan mitten av 1980talet har invånarantalet ökat med ca 2 400 personer. Idag bor mer än 71000 människor i kommunen. Huvuddelen av befolkningen bor längs Luleälven, med koncentration kring älvmynningen. Tätorten Luleå har drygt 44 000 invånare.
Näringslivet i Luleå domineras av SSAB Luleåverken, som bland annat tillverkar handelsstål. De största arbetsgivarna förutom SSAB är Luleå kommun,
Landstinget, Luleå Tekniska Universitet och Konsum Norrbotten. Totalt finns
ungefär 33 000 arbetstillfällen i kommunen.
Luleå ligger på en kustslätt som fortsätter ut i en skärgård med flacka moränoch sandöar. Inlandet genomskärs av flera dalgångar i nordväst-sydostlig riktning.
Luleå kommun upptar en yta på 1 807 kvadratkilometer.
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Luleå kommun.

Gatunäth

Då Luleå flyttades till sitt nuvarande läge uppfördes en trång rutkvartersstad. Efter
en stadsbrand 1887 återuppbyggdes staden snabbt enligt en ny rymlig och mycket
regelbunden stadsplan, som gav Ökad bredd åt den trådplanterade Storgatan. Delar
av Storgatan är numera gågata. Det planerade Stålverk 80 ledde till omfattande
rivningar i centrum och förändrade stadsbilden. Den totala gatulängden år 366 km
medan GC-vågama i kommunen har en total längd på 108 km. Det innebär
omkring 1,5 meter GC-våg per invånare (Svenska Kommunförbundet, l998a).

Klimatet

Enligt statistik från 1961 till 1990 (SMHI, 1998) har Luleå en årsmedeltemperatur
på 1,5°C och en genomsnittlig nederbördsmängd på 506 mm per år. Årsmedelvärdet för maximalt snödjup år 70 till 80 centimeter. Första dagen med snötåoke
inträffar, i genomsnitt, den 1 november och den sista den 5 maj. Enligt VÄG 94
ligger Luleå inom klimatzon 6 (se figur 6.3), med en medelköldmångd på ca 1 500
negativa dygnsgrader. Vindriktningen år i huvudsak sydlig, men även nordlig och
nordvästlig vind förekommer ofta (Sveriges Nationalatlas).
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Vinterväghållningen

Kommunen har ansvaret för drift och underhåll av cykelvägama, men arbetet görs
bara till viss del i egen regi. Resterande utförs av anlitade entreprenörer.
Startkriteriet för snöplogning av GC-vägama i Luleå år 4-10 cm snödjup och
det ska vara åtgärdat inom 6 timmar (Anders Björk). Samma startkriterium gäller
för körbanorna, men åtgärdstiden varierar på mellan 4 och 8 timmar beroende på
standardklass. Inte bara snödjupet bestämmer när en åtgärd ska genomföras. Även
konsistensen på snön och när den fallit, vid vilken temperatur, i samband med
blåst etc., har betydelse. Normalt påbörjas snöröjningen kl. 02.00. Om det snöar
vid den tidpunkten, skjuts snöröjningen fram en tid. Med hjälp av väderprognoser
från meteorologer styrs beredskapen för snöröjningen.
Varje plogsväng kostar ungefär 400 000 kr i Luleå (Anders Björk). Med en
plogsväng menas här röjning av hela vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar,
efter ett snöfall. Den totala kostnaden för vinterväghållningen i kommunen var
1997 ca 21 miljoner varav kostnaden för GC-vägar var ca 3,7 miljoner kronor
(Svenska Kommunförbundet, 1998a).
Luleå har allvarliga problem med tj älskador och spårbildning. För isolering av
vägkroppen används ofta hyttsten från SSAB. För att hålla nere kostnaderna
byggdes tidigare underdimensionerade cykelvägar, vilket visat sigsenare i form
av skadade beläggningar. Det är avsatt 600 000 kr per år för att åtgärda skador på
cykelvägnätet. Detta går främst åt till punktinsatser för förstärkning och för att
säkerställa vattenavrinningen (Anders Björk).

6.2 Försöksföretagen
6.2.1 Saab AB, i Linköping
Saabkoncemen innefattar en mängd olika företag med olika verksamheter. Det
företag som ingått i denna undersökning är Saab AB med verksamheten utveckling, tillverkning och marknadsföring av militära flygplan. Saab AB har 5 500
anställda i Linköping.
Arbetsplatsen är belägen ungefär k
2 m öster om centrum. På grund av säkerhetsskäl är området inhägnat med två grindar bevakade av säkerhetsvakter. För att
ta sig in på området måste dessa grindar passeras. Möjligheten att ta sig till
arbetsplatsen med cykel är god. Separata cykelvägar, som oftast är i gott skick,
ansluter till de båda ingångarna. Andelen cyklister på Saab är också hög. Enligt
cykelräkningar genomförda den 10 februari 1998, cyklar drygt 1 200 personer till
företaget varje dag (Lars Vejde). De som vill åka kollektivt till Saab får förlita sig
till de lokala bussbolagen. Det finns hållplatser i direkt anslutning till företaget,
men beroende av var man bor kan det ändå vara tidskrävande och krångligt att ta
sig dit med buss. På Saab har många flextid och börjar mellan 06.00 och 09.00
och slutar mellan 15.00 och 18.00. De flesta kommer till arbetet mellan 07.00 och
08.30 och åker hem mellan 16.00 och 17.00.
6.2.2 Ericsson Mobile Communications AB, i Linköping
Ericssons verksamhet är uppdelad i flera olika företag, varav Ericsson Radio
Systems AB och Ericsson Mobile Communications AB är två av de större i
Linköping. I den här studien har anställda vid Ericsson Mobile Communications
AB ingått. Den huvudsakliga verksamheten vid företaget är tillverkning och distribution av mobiltelefoner och terminaler. Omkring 1600 personer har anställning
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vid företaget. Arbetsplatsen ligger inom Mjärdevi Science Park ca 4 km väster om
centrala Linköping.
Det går bra att cykla till Ericsson, då separata cykelvägar leder dit från de flesta
riktningar. Trafiklösningen närmast arbetsplatsen är dock inte den bästa för tillfället, med underliga anslutningar mellan cykelväg och infart till företaget. Cykelfrekvensen är trots goda förutsättningar relativt låg i hela Mjärdeviområdet, så
också till Ericsson. Mjärdevi är ett område som vuxit enormt de senaste åren och
är därför ständigt under ombyggnad. Om ett par år är säkert trafiksituationen för
cyklister inom området förbättrad. Kollektivtrafiken till företaget fungerar ganska
bra. Såväl lokalbussar som länsbussar stannar i nära anslutning till huvudentrén
både på morgonen och under eftermiddagen. Vi udda tider som på helger och sena
kvällar är tillgängligheten emellertid något sämre. De anställda vid Mobile
Communication arbetar dagtid och de flesta börjar arbetet mellan 7.00 och 9.00
och slutar mellan 16.00 och 18.00.

6.2.3 SSAB Tunnplåt AB, i Luleå
SSAB Tunnplåt AB är den klart största arbetsplatsen i Luleå med 1 700 anställda.
Vid SSAB framställer man stålämnen, råstål och koks. SSAB ligger i ett stort
industriområde, beläget ungefär 3 km sydöst om centrum. Hela området är inhägnat och huvudentrén bevakas av säkerhetsvakter. Förutom SSAB finns, inom

området, ett flertal andra industriföretag. Det är alltså inte bara SSAB-anställda
som passerar genom entrén. Möjligheten att med cykel ta sig till arbetsplatsen
varierar beroende på var man bor. Närmast industriområdet finns bra cykelbanor
men många måste färdas långa sträckor i blandtrafik för att kunna cykla till området.
Majoriteten av de anställda arbetar skift, enligt ett 5-skiftsystem med arbetstiderna 06.00 till 14.00, 14.00 till 22.00 och 22.00 till 06.00. Under helgerna gäller
dock lZ-timmarspass från 06.00 till 18.00 eller 18.00 till 06.00. En del av de
anställda har tillgång till skiftbussar som går från närliggande orter eller vissa
bostadsområden, ut till SSAB. Kollektivtrafiken till företaget är i övrigt dålig och
många är hänvisade till cykel eller framförallt bil, för resan till arbetet.
6.2.4 Scania Chassikomponenter, i Luleå
Scania Chassikomponenters verksamhet innefattar tillverkning av komponenter
till lastbilsramar samt bakaxelbryggor. Företaget har ungefär 650 anställda.
Arbetsplatsen ligger nära universitetsområdet ca 4 km norr om centrala Luleå. Det
finns separata cykelbanor till området och möjligheten att cykla dit är god. Närheten till Universitetet medför att kollektivtrafiken till företaget fungerar bra,
naturligtvis beroende på var man bor. Lokalbussar och även vissa länsbussar,
stannar i nära anslutning till företaget. Majoriteten av deanställda arbetar i skift
med arbetstiderna 06.00 till 14.00, 14.00 till 22.00 och 22.00 till 06.00. De dagtidsarbetande börjar vanligtvis vid 7-tiden och slutar vid fem på eftermiddagen.
I samband med införandet av ett miljöledningssystem på Scania genomfördes
en enkätundersökning bland de anställda. Undersökningen syftade bland annat till
att kartlägga de anställdas resor inklusive färdmedelsval till och från arbetet.
Drygt hälften av de anställda, 335 personer, ingick i studien och man fick tillbaks
289 giltiga svar. Det visade sig att de anställda på Scania, i genomsnitt har 10 km
till arbetet. Dessutom angav 44 personer att de cyklar till arbetet även vintertid.
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6.3 Utformning av formulär och urvalsmetod
Som underlag för utformningen av enkäten gjordes en mängd teoretiska studier av
tidigare genomförda enkätundersökningar. Innan enkäten skickades ut testades
den av bland annat anställda vid VTI. Några justeringar gjordes och enkäten fick
utseende enligt bilaga 1a. Efter utskicken till företagen i Linköping gjordes ytterligare några justeringar. Fråga 4, 7, 11 och 12 är därmed lite annorlunda formulerade i de enkäter som skickades till företagen i Luleå. Ändringarna finns presenterade i bilaga 1b.
Vid varje företag delades 200 enkäter ut, slumpmässigt till några anställda.
Urvalsförfarandet var inte det samma på de olika företagen. Hur urvalet gjordes
beskrivs närmare under respektive företagsrubrik nedan. Enkäterna distribuerades
till Linköpingsföretagen i början på mars1998 och till Luleåföretagen i början på
april. Insamlandet av enkäter pågick hela våren, eftersom en påminnelse krävdes i
vissa fall, och de flesta svaren hade kommit in innan slutet på april månad. Det
sista enkätsvaret kom dock så sent som under första veckan i juni.
De insamlade enkäterna lästes in med en skanner. Stora delar fick dock även
matas in för hand på grund av vissa inläsningsproblem. All data sammanställdes
och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS 8.0.
6.3.1 Saab AB, i Linköping
På Saab ansvarade säkerhetsavdelningen för distribution och insamling av enkäterna. De gjorde själva ett slumpmässigt urval bland de anställda. På detta sätt
behövde företaget inte lämna ut någon information om de anställda och själva
förfarandet förenklades betydligt.
6.3.2 Ericsson Mobile Communications AB, i Linköping
Vid Ericsson delades enkäterna ut vid huvudentrén, till förbipasserande. Företaget
ansåg sig inte ha möjlighet att distribuera enkäterna till några av sina anställda och
ville heller inte lämna ut personuppgifter så att ett slumpmässigt urval kunde
göras. På grund av att arbetsplatsen har ett flertal entréer och tillstånd endast gavs
för huvudentrén, distribuerades mindre än 130 enkäter här. Ett E-postmeddelande
hade i förväg skickats ut till de anställda för att informera om undersökningen. De
som var intresserade av att delta, inbjöds då att komma och hämta en enkät.
Resultatet av detta blev ett snedfördelat urval med en överrepresentation av cyklister. De som cyklar till arbetet tycktes mer benägna att delge sina åsikter om
cykelvägarna i Linköping medan bilisterna inte var lika intresserade av att svara
på enkäten. Bara hälften av de utdelade enkäterna blev besvarade och då i huvudsak av cyklister.

6.3.3 SSAB Tunnplåt AB, i Luleå
På SSAB är det svårt att nå ut till de anställda internt. Företaget är stort och de
anställda arbetar i flera olika lokaler och har inga personliga postfack. Ett slumpmässigt urval på 200 personer gjordes därför utifrån en adresslista över de
anställda. Enkätema skickades, med svarskuvert, direkt hem till de utvalda. En

dryg månad senare, skickades en påminnelse till dem som inte svarat på enkäten
efter första utskicket.
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6.3.4 Scania Chassikomponenter, i Luleå
Även vid Scania i Luleå distribuerades enkätema av företaget. De gjorde ett
slumpmässigt, stratifierat urval, så att anställda inom Olika avdelningar, med olika

arbetsuppgifter, tilldelades en enkät. Insamlingen sköttes också den av företaget.

6.4 Problem med genomförandet
Trots att enkäten testades innan den skickades ut, visade det sig att en del av frågorna var formulerade på ett sådant sätt att de gick att missförstå. Detta innebar
svårigheter vid analysen av svaren. De ändringar som gjordes på frågorna 4, 7, 11
och 12 (se bilaga 1a och lb) resulterade i att dessa frågor inte är direkt jämförbara
mellan de båda försöksorterna. Det hade varit bättre om frågorna formulerats om,
innan enkätema delades ut vid företagen i Linköping. Analysen hade också
underlättats om enkäten utformats för att passa den inläsningsprocedur som skannern använder. Nu uppstod problem vid inmatningen, som till stora delar fick
göras manuellt. Inläsningen blev därför både kostsam och tidskrävande.
Utdelningen av enkäter, som gjordes vid Ericsson i Linköping, var inte någon
lyckosam metod, eftersom urvalet blev snedfördelat och resultaten missvisande.
Även om intressanta synpunkter från cyklistema erhölls, har inte resultaten kunnat
jämföras med de övriga företagen. Det har heller inte varit möjligt att rättvist
analysera de faktorer som påverkar färdmedelsvalet, för de anställda vid Ericsson.
Utskick direkt hem till respondenterna, vilket gjordes vid SSAB i Luleå, var en
relativt kostsam och arbetskrävande metod. Dessutom finns en möjlighet att några
personer i urvalet inte längre arbetar på företaget eller att en del adresser var felaktiga. Den enklaste och billigaste metoden var när företagen själva, Saab i
Linköping och Scania i Luleå, gjorde urvalet och distribuerade enkätema. Detta
kräver dock ett gott samarbete. Dessutom bör någon påföretaget ha kännedom om
hur urvalet ska göras för att vara statistiskt riktigt.
Enkäterna till företagen i Linköping delades ut i mars medan dem till Luleå
skickades ut i april. På så sätt kunde erfarenheter från hela den föregående vintern
fås. Det kan emellertid ha varit svårt för respondenterna att sätta sig in i riktiga
vinterförhållanden eftersom vintern började lida mot sitt slut vid dessa tidpunkter.
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7 Resultat
Totalt 499 personer har svarat på enkäten, 127 från Scania och 143 från SSAB i
Luleå samt 163 från Saab och 66 från Ericsson i Linköping (se tabell 7.1). Om
man bortser från Ericsson, där inget regelrätt urval gjordes, fås en total svarsfrekvens på 72%. Bland de svarande är en klar majoritet män, hela 83%. Detta beror
naturligtvis på valet av arbetsplatser. På grund av den låga andelen kvinnor har
ingen jämförelse mellan könen gjorts i analysen av resultaten.
Tabell 7.1
De i enkätundersökningen ingående orterna och företagen med
respektive antal utskick och svar samt motsvarande svarsfrekvens.
Ort
Linköping

Företag
Saab AB

Antal utskick Antal svar Svarsfrekvens
200
163
8 1 ,5%

Luleå

Ericsson
Scania

130
200

66
127

SSAB

200

143

50,8%
63 ,5%

/

71,5%

Eftersom urvalet vid Ericsson visade sig vara så snedfördelat, har svaren härifrån exkluderats från alla resultaten i sammanställningen nedan. I bilaga 2, där
delresultaten för varje företag presenteras separat, finns dock även en sammanställning över svaren från de anställda vid Ericsson (se bilaga 2:2). I detta avsnitt
presenteras alltså bara resultaten för de 433 personer från Saab, SSAB och Scania
som svarat på enkäten.

7.1 Färdmedelsval
Valet av färdmedel är beroende av en mängd olika faktorer. Ett av målen med
enkäten är att utröna vilka faktorer som, på kort sikt, påverkar färdmedelsvalet för
resan till arbetet. Det är också angeläget att jämföra de olika faktorernas betydelse. Flera av frågorna i enkäten är därför inriktade på just färdmedelsval och hur
det påverkas av exempelvis avstånd, väder och väglag.
7.1.1 Valmöjlighet - tillgång till olika färdmedel
Naturligtvis styrs valet av själva tillgången på olika typer av färdmedel. I enkäten
ombeds därför respondenterna att ange vilka färdmedel de har tillgång till, för
resan till arbetet. De alternativ som ges är: bil, moped, buss, cykel och annat
färdmedel . Svaren redovisas i tabell 7.2. Att summan är större än 100% beror på
att varje person kan ange fler än ett alternativ.
Tabell 7.2
Tillgången på olika typer av färdmedel. Varje person har möjlighet
att ange fler än ett alternativ, vilket medför att summan blir större än 100%.
Färdmedel Antal svar Andel av desvarande
Bil
394
91%

Moped
Cykel
Buss
Annat
Totalt

32

14

3%

306
183
38
935

71%
42%
9%
216%
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Hela 91% av de svarande har möjlighet att utnyttja bil, för resan till arbetet,
medan drygt 70% anger att de har tillgång till cykel. Det är 42% som kan ta bussen och knappt 3% som har tillgång till moped. Ungefär 9% har möjlighet att
använda andra färdmedel . I Linköping anges ofta pendeltåg som ett alternativ.
Motorcykel och löpning är andra färdmedel som nämns.
Denna fråga tolkas något olika av desvarande. En del uppger att de har tillgång
till ett visst färdmedel, för resan till arbetet, även om de egentligen inte tycker att

det är ett rimligt alternativ. Andra anser däremot inte att de har tillgång till ett
visst fardmedel, om det inte är möjligt att använda för resan till arbetet. Som
exempel kan nämnas att flera av dem som angivit att de inte har tillgång till cykel,
äger en cykel, men har för långt till arbetet för att den ska vara ett rimligt fardmedelsaltemativ. Detta åskådliggörs med ett citat från en respondent som inte har
tillgång till cykel för resan till arbetet: Jag bor 40 km från arbetet och kan aldrig
använda cykeln till jobbet. Jag går skift och har då heller ingen möjlighet att ta
bussen då det inte går bussar på dessa tider.
Körkortsinnehavet är högt bland de svarande, liksom tillgången till bil. Hela
95% har körkort och det visade sig också att drygt hälften, 62%, kör mer än 1 000
mil med bil, varje år.
7.1.2 Avstånd mellan bostaden och arbetet

Avståndet till arbetet har, helt naturligt, en stor betydelse för valet av fardmedel. I
enkäten indelas avståndet mellan bostaden och arbetet i grupperna: högst 3 km ,
3-5

6-10 km , 11-20 km

och mer än 20 km . Respondentema är totalt

sett relativt jämnt fördelade i de olika avståndsgruppema, med en liten övervikt på
gruppen mer än 20 km (se figur 7.1).

högst3kn1
merän20kn1

167%

241%

3-5km

11-20km

213%

162%

6-10km
2L6%

Figur 7.]

Fördelningen av avståndfrån bostaden till arbetet.

Andelen gång- och cykelresor minskar, medan andelen bilresor ökar med
avståndet till arbetet (se ñgur 7.2 och 7.3). Det är dock en förvånansvärt stor andel
bilresor bland resorna kortare än 3 km, drygt 25% under sommarperioden, april
till oktober, och ca 40% under vinterperioden, november till mars.
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Figur 7.2
Avståndets betydelse för fördelningen* av färdmedel för resan till
arbetet, under sommatperioden, april till oktober.
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Figur 7.3
Avståndets betydelse för fördelningen* av färdmedel för resan till
arbetet, under vinterperz'oden, november till mars.

* För alla individer i en avståndsgrupp har det viktade antalet resor med respektive fardmedel
summerats. Viktat antal resor anger hur en person fördelar en veckas arbetsresor på olika
fárdmedel. Exempel: för en person som angett att han/hon cyklar 0-1 ggr/v och åker bil 4-5 ggr/v,

får cykel det viktade värdet 0,5 och bil det viktade värdet 4,5. Varje person gör alltså totalt 5
arbetsresor i veckan. I varje avståndsgrupp har, till sist, summan av alla arbetsresor fördelats
procentuellt på respektive fardmedel.
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På avståndet mer än 20 km förekommer inga cykelresor alls på vintern och
bara någon enstaka på sommaren. Under vinterperioden, upphör dessutom praktiskt taget alla cykelresor längre än 10 km. Avståndet har följaktligen större betydelse för fardmedelsvalet under vinterperioden, jämfört med sommarperioden.
Under sommarperioden är det nästan ingen skillnad i andelen cykelresor mellan
avståndsgrupperna högst 3 km respektive 3-5 km , vilket det däremot är under
vinterperioden.

7.1.3 Årstidsvariationer
Det finns alltså en tydlig skillnad mellan årstiderna, vad gäller valet av färdmedel.
Andelen bilresor ökar från 53% under sommarperioden, april till oktober, till 68%
under vinterperioden, november till mars. Det innebär en Ökning med cirka 27%.
Samtidigt minskar andelen cykelresor märkbart, från 36% under sommarperioden
till endast 19% under vinterperioden, vilket innebär en minskning med 47 %. Den
största överflyttningen av resor mellan årstiderna, sker således från cykel till personbil, men även andelen bussresor och gångresor ökar under vinterperioden (se
figur 7.4).
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I Bll, forare
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0
Sommar

Vinter

Figur 7.4
En uppdelning av totala antalet resor på olika färdmedel, under
sommar- respektive vinterperioden.
En majoritet av de cykelresor som ändå görs under vinterperioden, utförs av de
personer som ingår i gruppen sommarcyklister . Till sommarcyklister räknas de
som normalt cyklar mer än två gånger i veckan, under perioden april till och med
oktober. De utgör nästan 42% av desvarande. Andelen vintercyklister , dvs. de
som normalt cyklar mer än två gånger i veckan, under perioden november till och
med mars, utgör omkring 23% av de svarande. Det är alltså ungefär 45% färre
som klassas som cyklister vintertid, jämfört med sommartid. Det stämmer ganska
bra överens med skillnaden mellan årstiderna, i andelen cykelresor av totala anta-

let resor.
En stor del av sommarcyklisterna, ungefär 45 %, väljer att färdas med bil
istället för cykel, under vinterperioden, medan några få väljer att gå eller åka buss
istället (se figur 7.5). Övriga respondenter, som i huvudsak består av bilförare, kör
bil under såväl sommar- som vinterperioden. Vid en motsvarande jämförelse av
hur vintercyklisterna färdas sommartid, fås att drygt 80% av resorna är cykelresor.
Med andra ord kan man säga att de personer som cyklar på vintern nästan alltid
cyklar till arbetet, även sommartid.
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Figur 7.5
Val av färdmedel för sommarcyklisterna i jämförelse med Övriga
respondenter, under vinterperioden. Antalet resor för de båda grupperna har
summerats och fördelningen i procent presenteras.

7.1.4 Rangordning av faktorer
Faktorer som allmänt anses ha betydelse för val av färdmedel är: restid, kostnad,
temperatur, nederbörd, väglag, ljus/mörker, motion, Olycksrisk, parkeringstillgång
(för bil), behov att uträtta ärenden och miljöhänsyn. Respondentema ombads att
ange vilken betydelse dessa faktorer har för deras val av färdmedel, för resan till
arbetet. Varje faktor betygsätts på en skala från 1 till 7, där 1 står för ingen betydelse och 7 står för stor betydelse . Medelbetyget för varje faktor anges i tabell
7.3 nedan.

Tabell 7.3
Olika faktorers betydelse för valet av färdmedel. Respondentema
har värderat varje faktor på en skala 1 till 7, där I anger ingen betydelse och 7
anger stor betydelse Medelvärden, standardavvikelse och andel 1:or och 7.' or
anges i tabellen. Faktorerna rangordnas med avseende på den genomsnittliga
betydelsen, dvs. medelvärdet.
Medelvärde

Std.avvikelse

Restid
Nederbörd
Kostnad

Faktor

4,90
4,00
3,98

2,29
2,35
2,22

Andel 1 :or Andel 7 :or

15%
26%
22%

44 %
25%
22%

Temperatur

3 ,91

2,3 8

29%

24%

Väglag

3,88

2,34

28%

24%

Motion
Miljöhänsyn
Olycksrisk
Parkeringstillgång
Ljus/mörker

3,40
3,25
2,98
2,77
2,47

2,30
2,05
2,12
2,30
1,98

38%
31%
38%
55%
54%

16%
12%
12%
14%
9%

Ärenden

36

3,80

2,13

22%

17%
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Restiden visar sig vara den faktor som i genomsnitt har klart störst betydelse.
Det är också entydigt med avståndets betydelse för fördelningen mellan olika
färdmedel, där bilen vinner vid långa avstånd. Andra faktorer som också rankas
högt är nederbörd, kostnad, temperatur, väglag och behov att uträtta ärenden. Ljus
eller mörker, har minst betydelse för valet av färdmedel.
I enkäten gavs möjlighet att ange andra faktorer som man anser har betydelse
för färdmedelsvalet för resan till arbetet (se tabell 7.4). I tabellen presenteras de
vanligaste svaren samt hur ofta de förekommer. De frekventaste svaren har med
begränsningen i valmöjlighet att göra. Man anser sig helt enkelt inte ha några
alternativ beroende på långa avstånd, oregelbundna arbetstider, dåliga kollektiva
förbindelser etc. Andra vanliga svar kan relateras till behovet av bilen i arbetet, för
att skjutsa barn etc. Förutom de väderfaktorer som redan finns uppräknade i tabell
7.3, anges att vindförhållandena påverkar färdmedelsvalet. Flexibiliteten är också
en viktig faktor. Några erkänner att det är enbart på grund av slöhet och bekvämlighet som de tar bilen till arbetet. Det förekom även enstaka kommentarer till
cykelns fördel. Det är avkopplande att cykla , skönt att komma ut i friska luften och ett bra sätt att vakna till och komma igång på morgonen .
Tabell 7.4
Övriga faktorer, utöver dem som anges i tabell 7. 3, som anses ha
betydelse för färdmedelsvalet. Endast de svar som förekommer oftare än i enstaka
fall presenteras här. *Många olika förklaringar har givits till varför man inte
anser sig ha någon valmöjlighet vad gäller fårdmedel till arbetet. Dessa är summerade i inga alternativ och därefter uppdelade i undergrupper.
Övriga faktorer
Inget alternativ*
Dålig/ingen kollektivtrafik
Avståndet
Oregelbundna arbetstider
Tillgång till bil (delas av andra ifamiljen)
Har ingen cykel/trasig cykel

Övrigt

Behov av bilen i arbetet
Skjutsa barn till dagis/skola
Samåkning
Frakta bagage
Medicinska skäl
Slöhet/bekvämlighet
Flexibilitet
Vindförhållanden

Scania SSAB
6
14
2
5
l
6
2
2
l
1

1
1
l
l
l

1

2

Saab
19
5
5
l
3
l

4

4
4
2
l
3
l
3
l

Totalt
39
12
12
5
4
2

4

4
5
3
2
4
5
4
3

Vintercyklisternas värdering
I bedömningen av vilka faktorer som anses ha betydelse för färdmedelsvalet, ses
en klar meningsskiljaktighet mellan de personer som klassas som vintercyklister
jämfört med dem som normalt inte cyklar vintertid. Vintercyklisterna värderar
framförallt motionen betydligt högre än vad de andra gör. Faktorer som också är
viktigare för vintercyklistema än för övriga, är kostnad och miljöhänsyn. Restid
och yttre förhållanden som temperatur, nederbörd och ljus/mörker har däremot
inte så stor betydelse för vintercyklistema (se figur 7.6).
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Figur 7.6
Olika faktorers betydelse för färdmedelsval vintertid. Betydelsen
anges som ett medelvärde på en skala 1 till 7 enligt bedömning av respondenterna. Vintercyklisternas åsikt jämfört med övriga respondenters åsikt. Till vintercyklister räknas dem som angett att de normalt cyklar mer än två gånger i veckan,
under perioden november till mars.
Det är även en
klar skillnad mellan vintercyklisternas och sommareyklistemas
värderingar. De sommareyklister som inte cyklar på vintern, här kallas de enbart
sommarcyklister , värderar betydelsen av temperatur, nederbörd och väglag
betydligt högre än vad vintercyklistema gör (se tabell 7.5). Motion är dock viktigt
för både grupperna, medan det däremot hamnar längst ner på aldrig-cyklisternas
lista. Aldng-cyklistema är de som aldrig cyklar, varken vinter eller sommaren.
Tabell 7.5
Olika faktorers betydelse för valet av färdmedel. Bedömning enligt
vintercyklister, jämfört med bedömning enligt de sommarcyklister som inte cyklar
på vintern, enbart sommarcyklister , och aldrig-cyklister. Medelvärden och
rangordning anges i tabellen.
Vintercyklister

Enbart sommarcyklister

(100 st.)

(88 st.)

Rangordning Medel

Rangordning

Motion

Temperatur

Kostnad

Aldrig-cyklister

4,85

4,59

Nederbörd

(215 st.)

Medel
5 ,47

5,27

Rangordning Medel
Restid

Ärenden

5 ,59

3 ,93

Miljöhänsyn

4,23

Väglag

5,18

Kostnad

3,91

Restid

4,15

Motion

4,63

Nederbörd

3,53

Väglag

Ärenden

3 ,90

3 ,66

Restid

Kostnad

4,05

3 ,63

Temperatur

Väglag

3 ,29

3,20

Nederbörd

3,34

Ärenden

3,54

Parkering

3,02

Temperatur
Olycksrisk
Parkering

3 ,22
2,69
2,3 1

Miljöhänsyn
Olycksrisk
Ljus/mörker

3 ,45
3,13
3 ,03

Olycksri sk
Miljöhänsyn
Ljus/mörker

2,99
2,73
2,39

Ljus/mörker
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7.2 Drift- och iunderhållsstandard vintertid
För att utreda drift- och underhållsstandardens betydelse vintertid, för val av
färdmedel till arbetet ställs en del frågor om det i enkäten.
7.2.1 Allmän uppfattning om befintlig standard
På frågan om vinterväghållningen på cykelvägama borde förbättras, har en klar
majoritet, 57%, svarat ja. Endast 9% har svarat nej medan 30% är osäkra (se figur

7.7). Det är naturligt nog i huvudsak de som aldrig cyklar, som är osäkra eller inte
tycker att vinterväghållningen på cykelvägama borde förbättras. De flesta inom
gruppen vintercyklister önskar en bättre vinterväghållning, men det är ändå några
av dem, som svarat nej på frågan. Förklaringen till detta är helt enkelt att de anser

att cykelvägarna redan är välplogade. Citat från en nöjd Luleåcyklist: Vid den

tidpunkt då jag cyklar till arbetet är det välplogat .

'
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Vet ej

Figur 7. 7
Respona'enternas åsikter om huruvida Vinterväghållningen på
cykelvägarna borde förbättras, uppdelatpå olika kategorier av cyklister.
Trots att de flesta tycker att vinterväghållningen på cykelvägarna borde förbättras, är det ändå relativt få som anser att man bör prioritera eykelvägarna framför
bilvägarna (se figur 7.8). Kommentarer till frågan tyder på att respondenterna inte
gärna vill prioritera det ena framför det andra. En lika bra standard på båda
typerna av vägar, är vad som önskas.
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Figur 7.8
Respona'enternas åsikter om huruvida cykelvägarna bör prioriteras
före bilvägarna, när det gäller vinterväghållning, uppdelat på olika kategorier av
cyklister.

7.2.2 Vinterväghållningens betydelse för cyklisterna
Av alla de tillfrågade tror 38% att en förbättrad vinterväghållning skulle kunna få
dem att cykla oftare, 12% mycket oftare och 26% något oftare (se figur 7.9). Det
är främst vintercyklister och enbart sommarcyklister som säger att de då skulle
cykla mer. Av enbart sommarcyklistema tror ungefär 67% att de skulle cykla
oftare på vintern om vinterväghållningen förbättrades, 15% mycket oftare och
52% något oftare. Även några av dem som vanligtvis åker bil både sommar och
vinter påstår att de kan tänka sig att börja cykla vid en bättre standard. Av dem
som svarat att en förbättrad standard inte skulle kunna få dem att cykla oftare, är
majoriteten aldrig-cyklister. Men, även för många flitiga vintercyklister innebär
en förbättrad vinterväghållning ingen ökad cykelfrekvens. Här en förklarande
kommentar från en ihärdig Linköpingscyklist: Då jag redan cyklar i princip varje
dag går det inte att cykla så mycket oftare .
Halkbekämpning och plogning av cykelvägarna anses vara viktigare för färdmedelsvalet, än sopning och lagning av sprickor och ojämnheter. Jämför man
vintercyklistemas åsikter med dem som inte brukar cykla vintertid, är det faktiskt
så att vintercyklisterna inte värderar de olika väglagsfaktorernas betydelse för
färdmedelsvalet lika högt, som de andra gör (se figur 7.10).
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Figur 7.9
Redovisning av svaret påfrågan: Tror du att enförbättrad vinterväghållning av cykelvägarna, kan få dig att cykla oftare? uppdelat på olika
kategorier av cyklister.
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Figur 7.10
Olika väglagsfaktorers betydelseför valet avfärdmedel. Betydelsen
anges som ett medelvärde på en skala 1 till 7, enligt bedömning av respondenterna. 1 anger ingen betydelse och 7 anger stor betydelse Vintercyklisternas
värderingjämfört med Övriga respondenters värdering.
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I enkäten gavs även möjlighet att ange andra förhållanden på cykelvägen som
man anser har betydelse för fardmedelsvalet för resan till arbetet. De vanligaste
svaret, vilket anges av 8 personer, är tillgången till en bra cykelväg. Att slippa
biltrafiken nämns av 4 personer. Övriga svar är i huvudsak relaterade till vädret.
7.2.3 Utrustning vid vintercykling
För att undersöka om det finns en skillnad i den utrustning som används av vintercyklistema och den som används av andra, ställdes bland annat frågan om vilken

typ av cykel den svarande har tillgång till. Om flera cyklar innehas skulle den som
oftast används vintertid anges. I frågan delades cykeltypema in i kategorierna
Traditionell cykel med breda däck, Mountainbike eller liknande med breda
däck och Racercykel med bockstyre och smala däck . Det som klassas som en
traditionell cykel är också den cykeltyp som används oftast. Racercykeln och
Mountainbiken förekommer inte alls i samma omfattning, men ungefär lika ofta
(se ñgur 7.11). Bland vintercyklisterna är Mountainbiken mer vanligt förekommande och det är endast ungefär 15% av vintercyklisterna som använder Racercykeln.
Vad gäller övrig vinteranpassning, är det knappt 4% som anger att de utrustar
cykeln med dubbdäck. En majoritet av dessa är bosatta i Luleå, vilket kanske inte
är så överraskande med tanke på att det kallare klimatet medför ett större behov.
250
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_ Övriga
Traditionell Mountainbike

Racer
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Cykeltyp

Figur 7.11
Fördelning mellan de olika typer av cyklar respondenterna har
tillgång till, Vintercyklisterjämfört med Övriga.

7.3 Skillnader mellan företagen
Resultaten för Saab i Linköping och de båda Luleåföretagen, Scania och SSAB, är
tämligen samstämmiga. De totala resultaten ger alltså även en bra beskrivning av
förhållandena vid respektive företag. De skillnader man ändå kan
se, gäller först
och främst förutsättningarna vid de olika företagen. Som exempel kan nämnas att
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de är väldigt få, endast 21%, av de anställda vid Scania som har tillgång till buss
för resan till arbetet. Motsvarande siffra för de Övriga företagen ligger kring 50%.
Fördelningen av avstånden till arbetet är också något som skiljer sig en aning
mellan de olika företagen (se figur B2.1, B2.5 och B2.7, i bilaga 2).
Resultaten från Ericsson skiljer sig påtagligt från övriga företag, med avseende
på bland annat bilanvändning och avstånd till arbetet. De svarande från Ericsson
bor förhållandevis nära arbetsplatsen och tillgången till bil, liksom årlig körsträcka, är låg. De cyklar i betydligt större utsträckning än övriga respondenter
och är också mycket mer kritiska till drift- och underhållsstandarden på cykelvägarna. Så många som 73% är sommarcyklister och 58% är vintercyklister, jämfört med ungefär 55% respektive 35%, på de övriga företagen. Dessutom använder en så stor andel som 14% av respondenterna från Ericsson dubbdäck på sina
cyklar vintertid, jämfört med 2 till 6% på de andra företagen. Hela 74% tycker att
standarden borde förbättras och 56% har angett att de skulle cykla oftare om standarden var bättre (se vidare bilaga 2.2).
Att en större andel av de svarande vid Ericsson är cyklister, jämfört med övriga
företag, avspeglar sig också i svaren på frågan om vilka faktorer som har störst
betydelse för färdmedelsvalet. Motion rankas som den näst vikigaste faktorn och
även miljöhänsyn har en betydligt högre rang hos de svarande vid Ericsson, jämfört med övriga respondenter (se tabell 7.6).

Tabell 7.6
Olika faktorers betydelse för valet av fördmedel, enligt bedömning
från de svarande vid försöksföretagen. Faktorerna rangordnas med avseende på
den genomsnittliga betydelsen, dvs. medelvärdet och rangordningen jämförs
mellan de i undersökningen ingående företagen.

Restid

Saab

Linköping

Ärenden

Ericsson
Restid

Motion

Kostnad
Väglag
Nederbörd

Kostnad
Miljöhänsyn
Väglag

Miljöhänsyn
Olycksrisk
Parkeringstillgån g
Ljus/mörker

Temperatur
Olycksrisk
Parkeringstillgång
Ljus/mörker

Temperatur
Motion

Nederbörd
Ärenden

Restid

SSAB

Luleå

Temperatur

Scania
Restid

Nederbörd

Nederbörd
Väglag
Kostnad

Temperatur
Kostnad
Väglag

Miljöhänsyn
Olycksrisk
Parkerin gstillgång
Ljus/mörker

Miljöhänsyn
Olycksrisk
Parkerin gstillgång
Ljus/mörker

Ärenden
Motion

Ärenden
Motion

Även mellan de övriga företagen skiljer sig rangordningen av faktorerna något
åt. Temperatur och nederbörd är viktiga faktorer för de anställda vid SSAB och
Scania, medan behov att uträtta ärenden och kostnad är viktigare för de anställda
vid Saab. När det gäller rangordningen av väglagsfaktoremas betydelse för färdmedelsvalet, är den mera samstämmig. Alla tycker att en oplogad cykelväg är det
största hindret, följt av halka, grus och annat skräp på cykelvägen och sprickor
och ojämnheter. Värderingen av dessa faktorer är också av samma storlek, förutom att de anställda vid SSAB värderat dem något högre än vad övriga respondenter gjort (se figur 7.12).
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Betydelse (medelvärde)

Väglagsfaktorer
_Oplogat

-IHalka
-Grus och annat skräp
.Sprickor, ojämnheter
Ericsson

Saab

SSAB

Scania

FÖRETAG

Figur 7.12
Olika väglagsfaktorers betydelseför valet avfärdmedel. Betydelsen
anges som ett medelvärde på en skala 1 till 7, enligt bedömning av respondenterna. 1 anger ingen betydelse och 7 anger stor betydelse Värderingen vid
de olikaföretagen jämförs.
Trots att den här enkätstudien visar på en så stor andel cyklister vid Ericsson är
det i realiteten en betydligt större andel av deanställda vid Saab som cyklar till
arbetet. Räkningar utanför respektive företag, genomförda av VTI och Linköpings
kommun den 10 februari 1998, tyder på drygt 1 200 cyklister till Saab varje dag
och knappt 200 till Ericsson. Saab har visserligen 3 gånger så många anställda
som Ericsson, men det förklarar inte hela skillnaden. Att enkätstudien ger

intrycket att andelen cyklister skulle vara fler till Ericsson, beror på ett felaktigt
urval, vilket tidigare nämnts i metodbeskrivningen i avsnitt 6.3.2.

7.4 Regionala skillnader
Eftersom resultaten frånEricsson inte är jämförbara med de övriga resultaten, är
det svårt att urskilja några regionala olikheter. Det finns dock en tendens till en
högre andel bilresor och en lägre andel cykelresor i Luleå jämfört med Linköping.
Detta gäller speciellt på vintern då andelen bilresor i Luleå ligger på drygt 70%
och andelen cykelresor är nere på mellan 10 och 20%, se tabell 7.7.
Tabell 7. 7
Fördelning av totala antalet arbetsresor på olika färdmedel, för de
i undersökningen ingåendeföretagen.
Färdmedel, årstid

Saab

Bil vinter
Bil, sommar
Cykel, vinter
Cykel, sommar

Övrigt, vinter
Övrigt, sommar
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Ericsson

SSAB

55%

30%

77%

73%

44%
27%
43%

23%
49%
62%

58%
1 1%
32%

59%
18%
34%

18%
13%

21%
16%

12%
10%

Scania

9%
7%
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I tabell 7.6 kan ses att temperatur och nederbörd har större betydelse för färdmedelsvalet, för Luleåboma än för Linköpingsboma. Detta återspeglar det bistrare
Vinterklimatet i Luleå, Vilket sannolikt innebär att Vintercyklistema i Luleå oftare
byter färdmedel till bilen när det är för kallt eller snöar mycket. Detta förklarar
den höga andelen bilresor i Luleå, samtidigt som andelen Vintercyklister är ungefär den samma som i Linköping. Observera att det är en skillnad i definition av
Vintercyklister och andel cykelresor Vintertid!
Luleårespondentema, framförallt de anställda Vid Scania, är generellt sett mer

nöjda med drift- och underhållsstandarden på cykelvägama i kommunen, jämfört
med dem i Linköping. Om detta beror på att de är mindre kräsna eller om det rent
aV är en bättre standard på cykelvägarna i Luleå Vintertid är emellertid oklart.
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8 Diskussion
Alternativa färdmedel för cyklister

Resultaten i den här enkätundersökningen tyder på att de flesta cyklister väljer att
ta bilen när de inte cyklar. Detta överensstämmer med den undersökning som
genomfördes av VTI under vintrarna 1993/94 och 1994/95 (Wretling, 1996), men
skiljer sig från den norska undersökningen (Gizever, øvstedal & Lindland, 1998),

som visar att majoriteten av cyklisterna väljer att åka kollektivt eller att gå om de
låter cykeln stå en dag. Det framkommer inte, i det andra fallet, om cyklisterna
väljer kollektiva alternativ på grund av miljöhänsyn eller på grund av att de inte
har tillgång till bil. Att resultaten skiljer sig åt kan, till viss del, bero på skillnader
i de undersökta populationerna. Måhända passar kollektivtrafiken förhållandevis
dåligt för de anställda på försöksföretagen i denna undersökning. Det är dock
intressant att så stor andel faktiskt har bilen som huvudsakligt alternativ till
cykeln. Det pekar på att det finns en potential för överflyttning av en del av de
korta resorna, från bil till cykel.
Potentiella vintercyklister vid en förbättrad vinterväghållning
Antalet vintercyklister skiljer sig väsentligt från antalet sommarcyklister. I den här
enkätundersökningen klassas 42% av de svarande som sommarcyklister medan
endast 23% klassas som vintercyklister, vilket innebär en minskning med 45%.
Även om en del av aldrig-cyklisterna angivit att en bättre vinterväghållning av
cykelvägama skulle få dem att cykla oftare vintertid, är det inte troligt. En förbättrad vinterväghållning borde inte kunna påverka de personer som aldrig cyklar
sommartid, eftersom standarden vintertid knappast kan bli bättre än standarden
sommartid.
Det är alltså mest troligt att de potentiella vintercyklisterna återfinns i gruppen
enbart sommarcyklister . Av dessa tror ungefär 67% att en förbättrad vinterväghållning skulle kunna få dem att cykla oftare, 15% mycket oftare och 52% något
oftare (se figur 7.9). Det betyder att andelen vintercyklister skulle kunna ökas från
23% till mellan 26 och 36%, vilket motsvarar en ökning på mellan 13 och 58%.
Vad detta i sin tur skulle motsvara i andelen resor är svårt att beräkna, men en

uppskattning på ungefär 20% kan vara rimlig. Det bygger på resonemanget att en
vintercyklist gör minst 2 och i genomsnitt 4 resor med cykel, av totalt 5 arbetsresor i veckan. Det betyder att om andelen vintercyklister ökar med 13%, ger det
åtminstone en ökning i andelen resor med 5%. En ökning i andelen vintercyklister
med 58% motsvarar som mest en ökning i andelen resor med 46%. En förbättrad
vinterväghållning kan alltså leda till att andelen cykelresor, av totala antalet
arbetsresor på vintern, kan ökas med mellan 5 och 46%. Sanningen ligger troligtvis någonstans mitt emellan, kring ca 20%. Detta kan jämföras med att det totalt
sett sker en minskning i andelen cykelresor till arbetet med nästan 50%, från
sommar till vinter. Att inte en större ökning i cykeltrafiken är trolig kan hänföras
till det faktum att andra faktorer än väglaget medverkar till att några avstår från att
cykla vintertid.
De som sällan eller aldrig cyklar på vintern men ofta på sommaren, enbart
sommarcyklister , tycker att temperatur och nederbörd är de faktorer som har
störst betydelse för färdmedelsvalet (se tabell 7.5). Detta talar emot en möjlig
ökning av vintercyklismen, eftersom vädret är svårt att påverka. Emellertid är
även väglaget betydelsefullt för dessa personer.
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Ytterligare en begränsning för de potentiella vintercyklistema, är avståndet.
Under sommarperioden verkar det som om det kritiska avståndet, det längsta
avstånd som de flesta kan tänka sig att cykla, är 5 km, medan det förkortas till

3 km under vinterperioden. Det är därmed inte realistiskt att förvänta sig en överflyttning från bil till cykel, tack vare en förbättrad vinterväghållning, för resor
längre än 3 km.
Det är, trots allt, en stor andel av resorna under 3 km som sker med bil. Några
av dessa resor går inte att ersätta med cykel eftersom de bland annat görs av personer som behöver bilen i arbetet, har tung last att transportera eller har fysiska
hinder att cykla, till exempel funktionshindrade. Sannolikt är emellertid en stor
andel av bilresorna onödiga och skulle lika gärna kunna göras med cykel. Det
antyder framförallt den stora ökningen av bilresor från sommar till vinter, från 25
till 40%, av totala antalet resor kortare än 3 km. Behovet av bil i arbetet eller

antalet ärenden, kan väl ändå inte vara så mycket större på vintern jämfört med på
sommaren? En del av ökningen kan kanske förklaras av att småbarnsföräldrar är
mindre benägna att skjutsa sina barn på cykel under vintern, men det motsvarar
inte hela skillnaden.
Regionala skillnader
I Luleå är andelen vintercyklister ungefär lika stor som i Linköping. Däremot är
andelen cykelresor, under vinterperioden i Luleå, betydligt lägre än andelen cykelresor i Linköping. Detta tyder på att Luleåcyklistema oftare ändrar sitt val av
färdmedel, troligtvis beroende på att snöfall och sträng kyla är vanligare i Luleå.
Att temperatur och nederbörd har stor betydelse för färdmedelsvalet för
luleåboma, bekräftas av deras värdering av olika faktorer (se tabell 7.6). Detta kan

betyda att det inte enbart genom förbättrad vinterväghållning, går att öka vintercyklismen i Luleå i samma utsträckning som i Linköping.
Sannolikt finns det större möjligheter att öka vintercyklandet ju längre söderut i
landet man kommer. Emellertid avgör så många andra faktorer än bara klimat och
vinterväghållning om en ort anses vara cykelvänli g eller inte.
Det är viktigt att understryka att resultaten i den här undersökningen gäller för
Luleå respektive Linköping och därmed kan vara svåra att översätta generellt.
Rangordningen av olika faktorers betydelse för färdmedelsvalet kanske hade sett
helt annorlunda ut i en annan ort eller vid ett annat företag. Exempelvis är nog
parkeringstillgång betydligt viktigare för färdmedelsvalet i Stockholm och
Göteborg än vad som framkommit i den här undersökningen.
Attityder till vintercykling
Rent allmänt gäller att vintercyklistema bryr sig mindre om väglag, dåligt väder,
kyla och mörker jämfört med övriga. Detta visar såväl denna undersökning (se
tabell 7.5 och figur 7.10), som tidigare studier (Gieever, øvstedal & Lindland,

1998, mfl.). Skillnaderna i attityder kan antingen bero på att vintercyklistema är
en viss typ av människor, eller på att de som inte cyklar vintertid förstorar upp
problemen med vintercyklingen. Det kanske är så att vem som än börjar cykla på
vintern, oavsett personlighet, ser fördelarna istället för nackdelarna med cyklandet. Det skulle vara intressant att se hur åsikterna förändras hos en person som
byter sitt huvudsakliga färdmedel, från exempelvis bil till cykel. Attityderna styr
färdmedelsvalet men det är också tänkbart att sättet att färdas kan påverka åsikter
och attityder.
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Som tidigare nämnts, är det kanske svårt att få en aldrig-cyklist att börja cykla
vintertid, enbart genom en förbättrad vinterväghållning. Men, om det genom
kampanjer eller liknande går att övertyga några att pröva cykla till arbetet, är det
viktigt att standarden på cykelvägen är god, så att inte vederbörande direkt
avskräcks från att fortsätta cykla.
En tendens till ett generellt ökat cykelanvändande har kunnat skönjas de
senaste åren (Riks-RVU och Borger & Frøysadal, 1993). Det kan finnas många
bakomliggande orsaker till detta, som exempelvis ökad miljömedvetenhet och
terrängcykelns popularitet. En trolig förklaring är också ett ökat hälsomedvetande,
viket innebär att cykeln är ett bra alternativ till bilen, för resan till arbetet, något

som allt fler börjat inse. Cyklisternas höga värdering av motionens betydelse för
färdmedelsvalet (se tabell 7.5 och figur 7.6) är något som tyder på det. Även den
norska cykelundersökningen (Borger & Frøysadal, 1993) visar att det verkligen
förhåller sig så. Kampanjer som trycker på cyklandets positiva hälsoeffekter borde
därför kunna ge en ytterligare ökning i cyklandet.

Drift- och underhållsstandard vintertid

Majoriteten av de svarande tycker att vinterväghållningen på cykelvägarna borde
förbättras. Detta stämmer överens med kundenkäten Kritik på teknik (Svenska
Kommunförbundet, 1995) där i genomsnitt 55% av de svarande tycker att vinterväghållningen på cykelvägarna sköts dåligt. Däremot är de flesta nöjda med vinterväghållningen på bilvägarna, vilket tyder på att en viss omfördelning av resurser är beaktansvärd. En Linköpingscyklist stöder det resonemanget genom följande kommentar: Det är frustrerande att man inte sköter plogningen av cykelvägar på samma sätt som bilvägarna. Man märker att det är många som skulle
cykla året runt om bara cykelvägarna underhålls bättre. Vill man satsa på en bättre
miljö så är det en bra början att prioritera underhållet på våra cykelvägar.
En utebliven plogning är något som denna, liksom den norska undersökningen
(Giaever, øvstedal & Lindland, 1998) visar, har störst inverkan på vintercyklingen.
Är huvudsyftet med en förbättrad drift- och underhållsstandard att man vill få en
ökad andel vintercyklister, är det därför plogningen som är viktigast att satsa på.
Att förbättra halkbekämpningen påverkar inte cyklandet i så stor utsträckning,
men kan däremot minska andelen cykelolyckor (Öberg et al, 1996). En förbättrad
vinterväghållning i allmänhet har en stor betydelse för olycksrisken. Risken för en
cyklist att skada sig allvarligt på grund av dåligt väglag, är betydligt större än för
en bilist, något som också talar för en prioritering av cykelvägarna med avseende
på vinterväghållningen (Öberg et al, 1996).

Utrustning vid vintercykling

Många av de flitigaste vintercyklisterna använder en bättre anpassad utrustning än
övriga cyklister (Gieever, øvstedal & Lindland, 1998). Men, generellt sett kan det
ändå ske en förbättring! Dubbdäck, väl fungerande belysning och bromsar samt
cykelhjälm, är tillbehör som borde vara lika självklara vid vintercykling som varm
klädsel. Nöjet, såväl som säkerheten vid vintercykling, ökar sannolikt med rätt
utrustning. Eventuellt kan kampanjer med sänkta priser på dubbdäck, vara ett bra
sätt att främja vintercyklingen och samtidigt minska olyckorna! Likväl som vissa
kommuner delar ut broddar till fotgängama kan de kanske subventionera dubbdäck till cyklisterna. Det finns dock inga studier som bevisar att dubbdäck på
cykeln verkligen minskar antalet olyckor, men ett bättre grepp borde minska risken för omkullkörningar. Emellertid finns en risk att en cyklist med dubbdäck får
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en överskattad känsla av säkerhet och därmed minskar uppmärksamheten och
samtidigt höjer hastigheten.
Förutom rätt tillbehör är det viktigt att vid vintercykling ha en cykel som är
stabil och lätthanterlig. Racercykeln är relativt ovanlig bland vintercyklisterna i
den här undersökningen (se figur 7.11), vilket kan förklaras av att den har smalare
däck och är mer instabil än andra cyklar. Att racercykeln inte är så vanligt förekommande kan naturligtvis också bero på att den inte längre säljs i samma
utsträckning, eftersom den blivit omodern. Många av de yngre cyklisterna följer
trenden och äger således en mountainbike. De yngre cyklisterna är förmodligen
också mer benägna att cykla på vintern.

Ovrigt

Avslutningsvis bör nämnas att andra undersökningar har visat att de som väljer att
ta bilen till arbetet har en dålig uppfattning om hur lång tid det tar att färdas med
bil respektive cykel till arbetet. Tidsåtgången för det färdsätt man väljer dvs. bilen
uppfattas som något kortare än den egentliga tidsåtgången, medan tidsåtgången
för ett alternativt färdmedel, i detta fall cykeln, ofta överskattas (Forward, 1998).

Dessa slutsatser kunde dock inte dras i denna undersökning. Uppfattningen om
tidsåtgången verkade stämma ganska bra överens med sträckan mellan bostaden
och arbetet. Anmärkningsvärd är emellertid den långa tiden med kollektivt färdmedel som anges, vilket däremot är förenligt med den låga andel som ser bussen
som ett tänkbart alternativ för resan till arbetet.
För att se om de svarandes attityder till färdmedelsval stämde överens med
deras agerande, ställdes fråga 14 om hur de rest till arbetet de senaste två dagarna.
Denna fråga blev dock mycket svår att analysera och inga slutsatser har därför
kunnat dras.
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9 Slutsatser
En förbättrad vinterväghållning av cykelvägarna kan ge fler vintercyklister. Det är
främst de som cyklar under sommarhalvåret, som kommer att cykla oftare på
vintern om standarden på cykelvägarna förbättras. Andelen cykelresor minskar
med ungefär 50% från sommar till vinter. Detta har många orsaker som bland
annat kyla och nederbörd, men även försämrat väglag. Det är svårt att göra en
uppskattning av den potentiella Ökningen av cykeltrafiken, som en förbättrad vinterväghållning skulle kunna innebära. Det är emellertid troligt att andelen cykelresor vintertid skulle öka med mellan 5 och 46%, enbart genom förbättrad standard på cykelvägarna.
Den betydelse som kylan och nederbörden ändå har, framförallt för sommarcyklistema, innebär att i orter såsom Luleå, där vinterklimatet är strängt, kan en
förbättrad vinterväghållning av cykelvägarna inte öka vintercyklismen i samma
utsträckning som i orter med ett mildare klimat.
Utebliven snöröjning är det som har störst betydelse för om en potentiell vintercyklist låter cykeln stå. Att det är halkbekämpat är också viktigt för många
cyklister, men då främst med avseende på olycksrisken. Det verkar därmed som
om en satsning på plogning, eller andra metoder för snöröjning, ger en större
andel vintercyklister.
Med hjälp av reklamkampanjer och liknande, kan man öka andelen cykelresor
på vintern, framförallt om det rör sig om resor kortare än 3 km. De som blir
inbitna vintercyklister har en tendens att bry sig allt mindre om yttre faktorer som
väder, kyla och mörker. Lyckas man få fler att prova cykla på vintern, krävs en
förhöjd standard av vinterväghållningen på cykelvägarna, för att de ska fortsätta
cykla.
Det har blivit mer och mer populärt att cykla de senaste åren, främst till följd
av ett allmänt tilltagande hälsomedvetande. Troligtvis kommer den effekten att,
tillsammans med andra cykelfrämjande åtgärder, medföra att cyklandet kommer
att öka ytterligare. Då är det mycket viktigt att det finns bra metoder för att åstadkomma en god standard på cykelvägarna, såväl sommar- som vintertid. I annat
fall är det troligt att antalet cykelolyckor ökar, speciellt singelolyckorna. Även
bättre utrustade cyklar behövs för att göra vintercyklingen säker och behaglig.
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Enkätens utformning i utskick till Linköpingsföretagen
Väg- a_cb transport-

'fOfS/fnlngsmstlwtet

Cykelvägars vinterväghållning

Denna enkät ingår i ett projekt som har syftet att undersöka hur man med hjälp av bättre
anpassad vinterväghållning av cykelvägar, gör det möjligt för fler att cykla. Speciellt skulle
det öka förutsättningarna för de som idag kör bil korta sträckor att kunna bidra till bättre
miljö, genom att cykla istället.
Dina svar kommer att behandlas konñdentiellt. Några slumpmässigt utvalda anställda,
vid sex olika företag i tre olika kommuner i landet ingår i undersökningen. Resultaten
sammanställs i en vetenskaplig rapport som beräknas vara färdig till hösten.
Alla har olika förutsättningar när det gäller val av färdmedel för resa till arbetet. Vår
rapport ska spegla alla dessa förutsättningar. Det är därför viktigt att just Du svarar, även
om du sällan eller aldrig cyklar eller kör bil.
Har du några frågor angående enkäten kan du kontakta Anna Bergström (tel. 013 - 20 40
48) eller Mats Wiklund (tel. 013 - 20 43 54) på Statens väg- och transportforskningsinstitut i
Linköping. Det går även bra att skicka fax på nr: 013 - 12 06 22.
1. Är du man eller kvinna ?

El Man

|:] Kvinna

2. Ungefär hur långt är det mellan din bostad och ditt arbete 7

[I högst 3 km

[3 35 km

|:| 6-10 km

3. Har du körkort för personbil ?

E] Ja

4. Ungefär hur många mil kör du under ett år ?

:I

11-20 km

|:| mer än 20 km

:I Vet ej

|:| Nej

|:] 0 mil

D 1400 mil
EI 101-500 mil

|:| 501-1000 mil
I: mer än 1000 mil

5. Vilket/vilka av följ ande färdmedel har du tillgång till, för resan till arbetet ?
D Bil

|:] Moped

|:| Cykel

|:| Buss

|:| Annat, nämligen: ........................ ..

6. Om du har tillgång till cykel, av vilken typ är den? Markera med ett kryss den kategori som bäst
beskriver din cykel. (Om du har flera cyklar, ange svaret för den du oftast använder på vintern!)
D Traditionell cykel, med breda däck
|:| Mountainbike eller liknande, med breda däck

D Racercykel med bockstyre och smala däck
D Vet ej
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7. Har du dubbdäck på dencykel du använder vintertid ?

|:| Ja

|:| Nej

8. Ungefär hur lång tid tar det vanligtvis att köra bil mellan din bostad och ditt arbete 7
:I högst 5 min

D 5-10 min

[1 11-20 min

EI 21-30 min

|:| mer än 30 min

:I Vet ej

9. Ungefär hur lång tid tar det att åka kollektivt (buss, tåg etc) mellan din bostad och ditt arbete ?

[3 högst 10 min

El 10-20 min

|_'_] 21-30 min

[1 31-40 min

|:| mer än 40 min

E] Vet ej

10. Ungefär hur lång tid tar det att cykla mellan din bostad och ditt arbete ?

El högst 10 min

EI 10-20 min

[1 21-30 min

:I 3140 min

[I mer än 40 min

EI Vet ej

11. Hur ofta tar du dig till arbetet med respektive färdmedel, under tiden november-mars ?
(Markera med kryss, ett alternativ per rad! Räna ej eventuella resor under lunchtid!)
Aldrig
Bil (förare)
Bil (passagerare)
Buss

Cykel
Gång

D
:i

EJ
EI

Annat, nämligen ............................ .. :I

0-1
ggr/vecka

4-5
ggr/vecka

D

2-3
ggr/vecka
D
I:
:i

:i

[3
I:
D

E]

D

D

I:

|:|
EI

EI
EI

El
EJ

Alltid

EI
EI

12. Hur ofta tar du dig till arbetet med respektive färdmedel, under tiden april-oktober?
(Markera med kryss, ett alternativ per rad! Räna ej eventuella resor under lunchtid!)
Aldrig
Bil (förare)

0-1
ggr/vecka

2-3
ggr/vecka
D

4-5
ggr/vecka

Alltid
[3

Bil (passagerare)

:1

D

I:

:I

|___|

Buss

:1

:i

D

D

D

Annat, nämligen ............................ .. D

:I

B

E]

:I

Cykel
Gång

EJ
EI

El
El

EI
D

13. Hur ofta brukar du uträtta ärenden under resan, till och från arbetet ?

EI
III

|:|
|:|
l:|
|:|
El
|:]

I:|
El

Aldrig
Någon enstaka gång
1-2 ggr/vecka
3-4 ggr/vecka
5 (eller fler) ggr/vecka
Vet ej
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14. Markera i nedanstående tabell, när Och hur du färdats till arbetet de senaste två dagarna, samt

hur de huvudsakliga förhållandena var vid respektive tillfälle (sätt kryss i lämpliga rutor)!

stark

is/snöv
is/sn
san

Varmare
°C
0 till -5 0C
-6 till -10 0C
-11
0C
Kallare än
OC

15. Hur dags börjar du vanligtvis arbetet ?

16. Hur dags slutar du vanligtvis arbetet ?

Ungefär kl ........................................................ ..

(Vid två- eller treskiftsarbete anges två respektive tre tider!)

Ungefär kl ........................................................ ..

(Vid två- eller treskiftsarbete anges två respektive tre tider!)

VAR GOD VÄND!
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7
I: Stor

DDDDDDDDDDD 0*

Olycksrisk
Parkeringstillgång (för bil)
Behov att uträtta ärenden
Miljöhänsyn

DDDEIEIEIDEIEIEID M

Motion

DDDDDDEIDDEIEI *e

Utomhustemperatur
Nederbörd
Väglag
Ljus/mörker

DDDDDDDDDDD N

1
Ingen |:|
Ingen |:|
Ingen El
Ingen |:|
Ingen :I
Ingen |:|
Ingen EI
Ingen |:I
Ingen |:|
Ingen [3
Ingen |:|

Restid
Kostnad

EIEIEIEJEIDDDEIEIEIW

17. Vilken betydelse har följande faktorer för ditt val av färdmedel, för resan till arbetet ?

:I
|:|
El
EI
|:|
:I
:I
EJ
El
|:|

Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor

Annat som har betydelse, nämligen: ................................................................................ ..

18. Som cyklist, hur mycket påverkar följ ande förhållanden på cykelvägen, ditt val av färdmedel ?
(Fyll i de alternativ som bäst motsvarar din åsikt, även om du inte brukar cykla!)
Inte alls |:|

Oplogat (snödjup >4 cm)
Grus och annat löst material
Sprickor och ojämnheter

Inte alls |:|
Inte alls EJ

Inte alls I:

4
D
El
EI
EI

EIEIDDW

2
El
El
EI
D

1
Halka

5
[Zl
El
EI
|:|

6
C!
|:|
|:|
El

7
D Mycket
El Mycket
EI Mycket
D Mycket

Andra förhållanden som påverkar valet, nämligen: ................................................................ ..

19. Tycker du att vinterväghållningen av cykelvägarna borde förbättras ?
|:| Vet ej

Ella

20. Tror du att en förbättrad vinterväghållning av cykelvägarna, kan få dig att cykla oftare ?
|:| Ja, mycket oftare

E] Nej, inte alls

|:| Nej, troligtvis inte

:I Ja, något oftare

|:| Vet ej

21. Tycker duatt man, vintertid, ska prioritera drift och underhåll av cykelvägar före bilvägar ?
l
Ia, absolut :I

2

3

4

5

6

7

E]

E

:I

D

D

El

|:| Vet ej

Nej, inte alls

Övriga kommentarer och synpunkter:
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Ändringar i enkäten inför utskicket till Luleåföretagen
Endast de frågor som justerats presenteras här. Övriga frågor är identiska med den enkät som
skickades till Linköpingsföretagen och finns presenterad i bilaga la.
4. Ungefär hur många mil kör du med bil, totalt under ett år ?

B 0 mil

|:| 1-100 mil
|:| 101-500 mil
El 501-1000 mil
:I mer än 1000 mil

7. Har du dubbdäck på den cykel du använder vintertid ?

I: Cyklar ej vintertid

|:I Ja

|:I Nej

11. Utav 5 resor till arbetet, hur många gör Du med respektive färdmedel, under tiden november-

mars ? (Markera med kryss, ett alternativ per rad!)

Bil (förare)
Bil (passagerare)

Buss
Cykel
Gång

Färre än
1 resa
:I
I:

|:|
EI
EI

Annat, nämligen ............................ .. :I

1-2
resor
D
:I

3-4
resor
I:
I:

5
resor
:I
:I

I:

:I

:I

:I
EI
EI

:I
EI
El

|:|
EI
EI

12. Utav 5 resor till arbetet, hur många gör Du med respektive färdmedel, under tiden april-oktober ?
(Markera med kryss, ett alternativ per rad!)
Färre än
1 resa

1-2
resor

3-4
resor

5
resor

Bil (förare)

D

E]

D

:I

Bil (passagerare)
Buss

1:]
D

D
:I

D
:I

E]
:I

Annat, nämligen ............................ .. E

:I

:I

:I

Cykel
Gång
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El
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Resultat för respektive försöksföretag

Här presenteras resultaten separat för alla de företag som ingått i undersökningen.
Eftersom Ericsson inte finns med i den totala sammanställningen i rapporten,
presenteras det mer utförligt i jämförelse med de Övriga företagen.
82:1 Saab AB, i Linköping
På Saab i Linköping svarade 163 personer på enkäten. Med ett utskick på 200
enkäter, motsvarar det en svarsfrekvens på 81,5%. Av dessa är nästan 82% män.

Hela 92% av de svarande på Saab har tillgång till bil, för resan till arbetet och
75% har tillgång till cykel. Det är 59% som har tillgång till buss och ungefär 12%
som har möjlighet att använda andra färdmedel , där pendeltåg är det alternativ
som oftast nämns. Några anger motorcykel eller löpning och gång som alternativa
färdmedel. Det är ingen som har tillgång till moped, för resan till arbetet.
Körkortsinnehavet
liksom tillgången till bil, högt blandde svarande. Hela
97% har körkort och drygt hälften, 61%, kör mer än 1000 mil med bil, varje år.

Avståndets och årstidens betydelse för färdmedelsvalet

Avståndet mellan bostaden och arbetet är i enkäten indelat i grupperna: högst 3
km ,

3-5 km ,

6-10 km ,

11-20 km

och

mer än 20 km . De anställda vid

Saab är totalt sett relativt jämnt fördelade i de olika avståndsgruppema, med en

liten övervikt på gruppen 3-5 km (se figur B2.1).

..

mer an 20 km

20,4%

högst 3 km
1 ,7°

6 /°

11 - 20 km

17,3%

3 - 5 km
29,6%

6 - 10 km

16,0%

Figur B2.I
Fördelningen av avståndfrån bostaden till arbetet, för de anställda
vid Saab i Linköping.
I de kortaste avståndsgruppema är andelen cykelresor hög, men den minskar
successivt med avståndet. Under sommarperioden, april till oktober, förekommer

någon enstaka cykelresa längre än 20 km och 15% av alla resor mellan 11 och 20
km är cykelresor. Under vinterperioden, november till mars, förekommer dock
inga resor längre än 10 km. Trots att majoriteten av alla resor kortare än 5 km,
under sommarperioden, består av cykelresor, förekommer en hel del korta
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bilresor. Drygt 15% av alla resor kortare än 3 km och cirka 30% av resorna mellan
3 och 5 km, sker med bil. Motsvarande värden för vinterperioden, är 25 respektive
50%.
Ärstiden har alltså en stor betydelse för färdmedelsvalet. Den totala andelen
bilresor ökar med nästan 23% från sommar- till vinterperiod. Samtidigt minskar
andelen cykelresor med 36%, från sommar till vinter. Den största överflyttningen

av resor, mellan årstidema, sker från cykel till personbil, men även andelen

bussresor ökar under vinterperioden (se figur B22).

1 00%
80% §3

E

D Annat

60% _

I Buss

8

9

g

I Bil, passagerare

lemmmm

40% -

I Cykel

<

I Gång
20% 0% e
Sommar

Figur 32.2

Vinter

Fördelningen mellan olika färdmedel under sommar- respektive

vintertid, för de anställda vid Saab.

Andelen sommarcyklister , dvs. de som angett att de normalt cyklar mer än 2
gånger i veckan under perioden april till oktober, utgör nästan 55% av de svarande
vid Saab. Samtidigt är det 36% som angett att de normalt cyklar mer än 2 gånger i
veckan under perioden november till mars, dvs. är Vintercyklister . Nästan 50%
av sommarcyklistemas resor till arbetet, sker med cykel även vintertid. Knappt
40% av resorna sker med bil, medan några få är buss- eller gångresor.

Rangordning av faktorer

Restiden är den faktor som har störst genomsnittlig betydelse för färdmedelsvalet,
för de anställda vid Saab. Andra faktorer som också anses viktiga är behov att
uträtta ärenden, väglag och nederbörd. Minst viktigt för färdmedelsvalet är ljus
eller mörker, parkeringstillgång och olycksrisk (se tabell B2.1).
För Vintercyklister vid Saab
förutom kostnad och restid, motionen den
faktor som har störst betydelse för färdmedelsvalet. Även för sommarcyklistema
har motionen en mycket stor betydelse. Emellertid värderar sommarcyklistema
nederbörd och temperatur högre än vad vintercyklistema gör. Väglag och
miljöhänsyn är lika viktiga för båda grupperna. Speciellt miljöhänsyn är något
som tycks viktigt för cyklisterna men inte för övriga svarande.
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Tabell B2.I Olika faktorers betydelse för valet av färdmedel. Respondenterna
från Saab har värderat varje faktor på en skala 1 till 7, där I anger ingen
betydelse och 7 anger stor betydelse Medelvärden och standardavvikelse
anges i tabellen. Faktorerna rangordnas med avseende på den genomsnittliga
betydelsen, dvs. medelvärdet.
Faktor
Restid

Medelvärde
5,00

Standardavvikelse
2,25

Kostnad

4,14

2,04

Väglag

3,83

2,29

Nederbörd

3 ,76

2,27

Ärenden

4,19

2,15

Temperatur

3 ,47

2,23

Motion

3 ,44

2,28

Olycksrisk

2,86

2,01

Miljöhänsyn
Parkeringstillgång
Ljus/mörker

3 ,26
2,71
2,32

2,07
2,18
1,81

Drift- och underhållsstandarden

På frågan om vinterväghållningen på cykelvägarna borde förbättras, har en klar
majoritet, 63%, svarat ja. Endast 5% har svarat nej medan 30% är osäkra. Det är i
huvudsak dem som normalt inte cyklar till arbetet som är osäkra till huruvida
vinterväghållningen bör förbättras. Av de tillfrågade på Saab, tror 40% att en
förbättrad vinterväghållning skulle kunna få dem att cykla oftare, 14% mycket
oftare och 26% något oftare.
Halkbekämpning och plogning av cykelvägama anses vara mycket viktigare
för färdmedelsvalet, än sopning och lagning av sprickor och ojämnheter. På en
skala 1 till 7, där 1 står för ingen betydelse och 7 står för stor betydelse , har
halka och oplogat fått medelvärdet 5,5 av de Saabanställda. Grus och annat löst
material på vägbanan samt sprickor och ojämnheter har fått medelbetygen 3,7
respektive 3,6. Över lag kan man säga att de som inte cyklar, i genomsnitt har
värderat alla väglagsfaktorer högre än vad cyklisterna har.

Övriga kommentarer från de anställda

Tycker att bra cykelvägar är ett bra alternativ för att minska biltrafik inom
företaget och förbättra miljön utanför. Kan tyvärr ej själv cykla till och från
arbetet p. g.a avståndet men utnyttjar gärna cykeln på arbetet och för ärenden på
lunch.
I princip cyklar jag alltid till jobbet, om inte jag ska uträtta ärenden,
väglag/nederbörd är motbjudande, cykeln är trasig (åtgärd dröjer ibland) .
Bygg cykelväg mellan Tokarp och Skäggetorp. Det är endast en fråga om när en
cyklist kommer att köras på vid färd på dennahemska 70-Väg med biltrafik i 90.
Att cykla i mörker är en slags rysk roulett, man kan bara hoppas att bilistema ser
en.

7!
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Trimma in stoppljusen så att dom slår om även för ensamma cyklister. Sena
kvällar och tidiga morgnar är det många rödljus som inte slår om alls, och
eftersom cykelbanor ofta kommer ut på gatan ca 2 meter innan ljusen så funkar
det inte alls. Eller så får man vänta tills en bil ska åt samma håll och då slår det
om.

99

Angående denna sida som gäller VAL av färdmedel. För tillfället har jag enbart
tillgång till cykel, men jag svarar som jag resonerade när jag hade både bil och
cykel. Det är nästan bara fördelar med att cykla, det går fortare inom stan och är
miljövänligt osv. MEN vinterväghållningen är mycket dålig på mindre vägar och
cykelbanor! Det plogas mycket dåligt och kanske inte alls, så det blir spårigt och
isigt. Jag har cyklat hela vintern, tar det försiktigt men har cyklat omkull ett flertal
gånger p g a ishalka. Jag tror fler skulle cykla om det blev bättre. Jag skulle välja
bort bil oftare om det var bättre. Pengarna det skulle kosta borde tjänas in på
bättre miljö och färre benbrott!! Inte lika viktigt ploga vägar, bilar tar sig fram
ganska bra även om det är snömodd.
Den cykelväg jag använder Hackefors-Saab sköts föredömligt m.a.p snöröjning.
Dock är man för generös med det grova gruset vid sandning. Gruset gör att
rullningsmotståndet ökar.
Cykelvägen mellan Ätvidabergsvägen och huvudporten är mycket sämre plogad
än övrig cykelväg.
Det är frustrerande att man inte sköter plogningen av cykelvägar på samma sätt
som bilvägarna. Man märker att det är många som skulle cykla året runt om bara
cykelvägarna underhålls bättre. Vill man satsa på en bättre miljö så är det en bra
början att prioritera underhållet på våra cykelvägar.
Kommentar till fråga 21: bilvägar och cykelvägar bör hållas i samma skick.
Kommentar till fråga 21: Drift och underhåll skall vara likvärdigt för både
cykelvägar och bilvägar.
Då jag som aktiv mountainbike-åkare bara tycker att det är kul med snö och
halka blir mina svar lite vildare. Men om man ser till en normal cyklist så bör
cykelvägarna skötas bättre, men inte på bekostnad av övriga vägars skötsel.
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B2:2 Ericsson Mobile Communications AB, i Linköping
Vid Ericsson i Linköping svarade endast 66 personer på enkäten, vilket ger en
svarsfrekvens på ungefär 50%. Drygt 62% av desvarande är män. Eftersom
företaget inte ansåg sig ha möjlighet att distribuera enkäterna till några av sina
anställda och heller inte ville lämna ut personuppgifter så att ett slumpmässigt
urval kunde göras, delades enkäterna ut vid huvudentrén, till förbipasserande. På
grund av att arbetsplatsen har ett flertal entréer och tillstånd endast gavs för
huvudentrén, distribuerades mindre än 130 enkäter på detta sätt. Det är därför
viktigt att poängtera att resultaten som presenteras här bygger på ett snedfördelat
urval med en överrepresentation av cyklister.
Endast 74% av de svarande på Ericsson har tillgång till bil, för resan till
arbetet, medan hela 92% har tillgång till cykel. Så stor andel som 76% har
möjlighet att ta bussen och ungefär 21% anger att de har tillgång till andra
färdmedel . Oftast nämns gång och löpning som ett alternativ, men de finns även
dem som har tillgång till pendeltåg eller motorcykel, för resan till arbetet.
Körkortsinnehavet bland de svarande vid Ericsson, är betydligt högre än
tillgången till bil. Hela 95% har körkort, men endast 36% kör bil mer än 1000 mil
om året.

Avståndets och årstidens betydelse för färdmedelsvalet
Avståndet mellan bostaden och arbetet är i enkäten indelat i grupperna: högst 3
3-5

6-10 km ,

11-20 km

och

mer än 20

De flesta av de

anställda vid Ericsson bor nära arbetet och återfinns i grupperna, högst 3 km
och 3-5 km
arbetet.

(se ñgur B2.3). Sammanlagt har nästan '60% mindre än 5 km till

merän20kn1

10,6°/
°
11-20km

högst 3 km
258%

1&6%

6-10km
1&2%
3-5km
3L8%

Figur B2.3 Fördelningen av avståndfrån bostaden till arbetet, för de anställda
vid Ericsson i Linköping.
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Bland alla resor kortare än 5 km, är nästan 80% cykelresor, under perioden
april till oktober. Motsvarande siffra för vinterperioden, november till mars, är

ungefär 70%. Andelen cykelresor minskar emellertid successivt med avståndet.
Under sommarperioden är 70% av alla resor mellan 6 och 10 km cykelresor. På
avstånd mellan 11 och 20 km är endast 30% cykelresor. Inga cykelresor
förekommer på avstånd längre än 20 km, varken på sommaren eller på vintern.
Under vinterperioden har andelen cykelresor på avstånden 6 till 10 km samt 11 till
20 km minskat till 45 respektive 15%. Andelen korta bilresor, under 5 km, är 15%
under sommarperioden och drygt 20% under vinterperioden.
Årstiden har alltså betydelse för fardmedelsvalet, speciellt på långa avstånd.
Den totala andelen bilresor ökar med nästan 32% från sommar- till vinterperiod
och bussresoma ökar med 48%. Samtidigt minskar andelen cykelresor med 20%,
från sommar till vinter. Den största överflyttningen av resor, mellan årstidema,
sker alltså från cykel till personbil eller buss (se figur B24).

100% w

^

_2:0,

80% EI Annat

60% _

I Buss

§

:2

+2

I Bil, passagerare

II Bil, förare

40% _

ICykel

<

II Gång
20% -

0%
Sommar

Vinter

Figur B2.4 Fördelningen mellan olika färdmedel under sommar- respektive
vintertid, för de anställda vid Ericsson.
Andelen sommarcyklister , dvs. de som angett att de normalt cyklar mer än 2
gånger i veckan under perioden april till oktober, utgör nästan 73% av de svarande
vid Ericsson. Samtidigt är det hela 58% som angett att de normalt cyklar mer än 2
gånger i veckan under perioden november till mars, d.v.s är vintercyklister .
Nästan 70% av sommarcyklisternas resor till arbetet, sker med cykel även

vintertid. Knappt 20% av resorna sker med bil och nästan 10% sker med buss.

Rangordning av faktorer

Restiden är den faktor som har störst genomsnittlig betydelse för färdmedelsvalet,
för de anställda vid Ericsson. Tätt efter kommer motion och sedan kostnad, men
även miljöhänsyn och väglag är viktigt. Minst viktigt för färdmedelsvalet är ljus
eller mörker, parkeringstillgång och olycksrisk (se tabell B2.2).
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Tabell B2.2 Olika faktorers betydelse för valet av färdmedel. Respondenterna
från Ericsson har värderat varje faktor på en skala 1 till 7, där I anger ingen
betydelse och 7 anger stor betydelse . Medelvärden och standardavvikelse
anges i tabellen. Faktorerna rangordnas med avseende på den genomsnittliga
betydelsen, dvs. medelvärdet.
Faktor
Restid
Motion
Kostnad
Miljöhänsyn

Medelvärde Standardavvikelse
5 ,08
1,84
4,87
2,01
4,43
2,00
4,1 1
1,90

Väglag

4,02

2,11

Nederbörd
Ärenden
Temperatur
Olycksrisk

3,90
3 ,83
3 ,60
2,72

2,1 1
2,20
2,16
1,48

Parkerin gstillgång
Ljus/mörker

2,53
2,00

1,91
1 ,46

Att just motion och miljöhänsyn värderas så högt av respondenterna vid
Ericsson beror troligtvis på att de företräds av så många cyklister. Eftersom
urvalet är så litet och inte särskilt representativt för alla de anställda, fås inte en
rättvis analys av vilka faktorer som mest påverkar färdmedelsvalet. Det är inte
heller meningsfullt att göra jämförelser mellan vad sommarcyklisterna och övriga
respondenter tycker.

Drift- och underhållsstandarden

På frågan om vinterväghållningen på cykelvägarna borde förbättras, har en klar
majoritet, 74%, svarat ja. Endast 3% har svarat nej medan 18% är osäkra. Det är i
huvudsak dem som normalt inte cyklar till arbetet som är osäkra till huruvida
vinterväghållningen bör förbättras. Av de tillfrågade på Ericsson, tror 56% att en
förbättrad vinterväghållning skulle kunna få dem att cykla oftare, 14% mycket
oftare och 42% något oftare.
Halkbekämpning och framförallt plogning av cykelvägarna anses vara mycket
viktigare för färdmedelsvalet, än sopning och lagning av sprickor och oj ämnheter.
På en skala 1 till 7, där 1 står för ingen betydelse för färdmedelsvalet,, och 7 står
för stor betydelse för färdmedelsvalet, , har oplogat fått medelvärdet 5,3 och
halka 4,6 av deEricssonanställda. Grus och annat löst material på vägbanan samt
sprickor och oj ämnheter har båda fått medelbetydelsen 3,1.

Övriga kommentarer från de anställda

Har en dröm: nämligen att ha sådant avstånd att jag kunde cykla till och ifrån
arbetet. Som det är idag använder jag cykeln ca 2 * 10 minuter per dag, sedan är
det tåg och buss som gäller.
Jag skulle cykla mer om man slipper cykla utmed hela Lambohovsleden i
bilarnas avgaser och en lååååång omväg. Dra cykelbanan över gärdet mot
universitetet. (Att åka buss från Vidingsjö till Mj ärdevi är näst intill omöjligt. Tar
för lång tid och bussturen är för opraktisk.
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(Om cykelvägen är bra eller dålig m a p sträckning, hinder etc påverkar val av
färdmedel). Ett exempel på en idiotisk dragning av en cykelväg är vid rondellen i
korsningen Lambohovsleden-Landbogatan. På en tidigare rak väg har man lyckats
skapa 3 st nästan 90-graders kurvor!
Eftersom vi saknar cykelväg från Jägarvallen så måste man cykla på bilvägen.
Och den vägen plogas troligtvis sist i hela Östergötland. Som tur är går bussen
fortfarande till området, så man kan cykla i de hjulspår som bussen lämnar.
När det regnar (kraftigt) är det ingen höjdare att cykla på lösa grusvägar -blir
tungt att cykla samt cykel och kläder blir skitiga. Undviker att cykla utmed större
vägar. Värdelöst att förlägga cykelstråk utmed starkt trafikerade leder -för mycket
avgaser. Jag har två huvudaltemativ att välja mellan då jag cyklar till jobbet. En
som är heltasfalterad men som går utmed en starkt trafikerad led större delen,
samt en väg genom skog- och universitetsområde med ca 30-40% grusväg
(beroende på vägval). Jag väljer nästan uteslutande det senare alternativet.
Vissa cykelvägar leder till smala bilvägar som gör att bil och cykel kör samma
trånga väg. Det blir farligt under vintern när det snöar och hälften av vägen är
fylld med snö.
Cyklar i princip jämt! Tyvärr finns farliga vägar, farliga korsningar och mystiska
(konstiga) dragningar av cykelbanor. I allmänhet kan man säga att bilister är totalt
hänsynslösa mot fotgängare och cyklister. Det är viktigt att sopa bort sand och
grus från cykelbanor så fort som möjligt. Använd inte grus som orsakar massor av
punkteringar varje månad.
Vid halkbekämpning vintertid med grus på cykelvägarna bör bara halva
cykelvägen sandas så valfrihet finns vilket underlag som man ska cykla på. Samt
att gruset avlägsnas mycket tidigare på våren. Använd gärna naturgrus istället för
kross.
Det som ofta avhåller mig från att ta cykeln vid snö eller halka är att man aldrig
kan lita på att cykelvägarna är sandade och plogade.
Jag cyklar i alla väglag, men blir ofta sur när cykelbanan inte är plogad. Skulle
önska att cykelbanan även plogades av vid mildväder. Fryser det på över natten så
är det frysta cykelspår man ska halka runt i. Cykelbanan förbi golfbanan hit ut till
Ericsson har ni visst glömt bort ibland. Borttagningen av glas på cykelbanan är
också dålig. Kunde vara bättre! Annonsera i tidningen vart man kan ringa eller emaila.
Min cykelväg är: Rydskogen-Malslättsvägen (längs golfbanan). Rydskogen,
förutom P-platsen och tunneln (båda är under all kritik) är alltid väl plogade. Men
Malmsättsvägen där det dessutom är en hård mötande trafik av studenter är dåligt
underhållen. Har ringt och påpekat detta för ansvariga. En liten förändring skedde
men bara fram till slutet av golfbanan. Alltså resterande bit fram till Mjärdevi
förbisågs.
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Min cykelväg Tallboda-Mjärdevi är bra april-oktober men dåligt underhåll vid
snö och is.
Cykelvägama har varit bra plogade de två senaste åren. Att ansluta till
cykelvägen är besvärligt efter nysnö, eftersom gatorna inte är röjda.
Cykelvägen

från

(Malmslättsvägen)

centrum

till Ericsson

som går

är miserabelt skött under vintern

längs

västra utfarten

(plogning) och våren

(upptagning av grus). Har cykelbanan mot förmodan plogats på morgonen så kör
plogbilen på gatan för fort så att all snö slängs upp på cykelbanan.
Största problemet vid cykling på cykelbana är modd efter 3-4 cm snö, som fryser
till under natten = frusna cykelspår (2-3 cm djupa).
Det största problemet är att plogningen ofta sker för sent eller inte alls efter det
att det snöat. Om det sedan (vilket det ofta gör) blir plusgrader och sedan fryser
på, blir resultatet isiga och spåriga cykelbanor. Jag förstår om många undviker att
cykla under sådana förhållanden.
Mycket bra snöröjning på morgonen för cykelbanor. Men ingen snöröjning på
kvällstid. Med det väder vi har, ger det problem. Snöslask på dagen, cykelspår etc
som fryser på natten. Detta medför mycket besvärligt cykelväglag med stor
olycksrisk. Detta har hänt ett flertal gånger under denna vinter.
Extremt dålig vinterväghållning av cykelvägama. Jag funderade flera gånger att
gå med cykeln mitt på bilvägarna, i protest. Att ringa och klaga hjälper ju inte. Det
absolut värsta är att ni inte röjer när det är töväder. Om det fryser på nästa dag är
det livsfarligt att ge sig ut på cykelvägama.
Jag körde omkull häromveckan trots dubbdäck och försiktig körning, pga dålig
vinterväghållning. Det var klaris under nysnö i en kurva.
Vinterväghållningen i Linköping USEL. Undrar om någon räknat på vad alla
vintervägsolyckor kostar, både i pengar för de som halkar, och för miljön när folk
tar bilen istället. Urtrist att oftast på vintern cykla med hjärtat i halsgropen .
Trots det tar jag oftast cykel pga vana (fd student) och pga att det tar mig kortare
tid att cykla till jobbet än att åka bil!
Jag tycker man ska förbättra cykel- och gångvägar, men inte på
bilväghållningens bekostnad. En dag med uselt underhåll/halkbekämpade gång/cykelvägar gav drygt 70 fallolyckor vid akuten. Kostnaden för en del av dessa
borde ha använts för bättregång/cykelvägar.
Man bör underhålla cykelbanorna vid snö. Cyklisterna använder bilvägama
istället vilket är rent livsfarligt.
Om man ej underhåller cykelvägar kommer cyklarna ut på vägbanan med mycket
förhöjd olycksrisk.

VTI meddelande 861

Bilaga 2
Sid 10 (19)
Som cyklist är man mycket beroende av välplogade vägar men som bilförare kan
man med rätt däckutrustning klara sig med oplogade vägar i långt större
utsträckning. Vissa cykelvägar underhålls mycket bra vintertid.
Trots allt är det viktigare för bussar och bilar att komma fram. Alla bor ju inte
nära jobbet som jag gör. Aven om cykelvägama är rena cyklar man inte om
avståndet är långt.
Kommentar till fråga 20: Då jag redan cyklar i princip varje dag går det inte att
cykla så mycket oftare. Äger ingen bil, varför den möjligheten saknas för mig.
Skulle nog cykla till jobbet lika mycket ändå, förståss.
Cyklar redan idag i stort sätt varje
cyklister och fotgängare som de är
cykelbana, vid dåligt väglag.
cykelförhållanden och bättre attityd

dag. Om ej bilistema vore så hänsynslösa mot
skulle jag ej tveka att använda bilvägen som
Arbeta därför gärna för både bättre
hos alla trafikanter (speciellt bilförare).

Se till att skicka samtliga busschaufförer på trafik- och hänsynskurs samt
charmkurs (se på kunden och le en gång per dag).
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32:3 SSAB Tunnplåt AB, i Luleå
Vid SSAB i Luleå svarade 143 personer på enkäten. Med ett utskick på 200
enkäter, motsvarar det en svarsfrekvens på 71,5%. Av dessa är nästan 87% män.
Bland de svarande på SSAB har 89% tillgång till bil och 70% tillgång till
cykel, för resan till arbetet. Det är 42% som har möjlighet att ta bussen och 5%
som har tillgång till moped. Ungefär 6% anger att de kan använda andra
färdmedel och då är det främst gång och motorcykel som nämns, men även spark
är ett alternativ.
Körkortsinnehavet är något högre än tillgången till bil. Nästan 91% har körkort
och drygt hälften, 60%, kör bil mer än 1000 mil varje år.

Avståndets och årstidens betydelse för färdmedelsvalet
Avståndet mellan bostaden och arbetet är i enkäten indelat i grupperna: högst 3
3-5
6-10
11-20 km och mer än 20
De anställda vid
SSAB har i genomsnitt ganska långt till arbetet och de flesta återfinns i
avståndsgrupperna 6-10 km och mer än 20 km (se figur B2.5).

högst 3 km
7,0%
merän20 km

287%

11 - 20 km
16,8%

3_5km

16,8%

6 - 10 km
30,8%

Figur 32.5 Fördelningen av avståndfån bostaden till arbetet, för de anställda
vid SSAB i Luleå.
I de kortaste avståndsgrupperna förekommer en ganska hög andel cykelresor,
uppemot 60%, åtminstone under sommarperioden. Det sker dock en successiv
minskning med avståndet. Under sommarperioden, april till oktober, förekommer
någon enstaka cykelresa längre än 20 km och drygt 20% av alla resor mellan 11
och 20 km är cykelresor. Under vinterperioden, november till mars, förekommer
nästan inga resor längre än 10 km. Trots att majoriteten av alla resor kortare än 5
km, under sommarperioden består av cykelresor, sker många korta bilresor. Drygt
30% av alla resor kortare än 5 km, sker med bil. För vinterperioden gäller att 50%
av alla arbetsresor kortare än 3 km, sker med bil. Dessutom är hela 70% av
arbetsresoma till SSAB, på mellan 3 och 5 km, bilresor.
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Årstiden har alltså också en stor betydelse för färdmedelsvalet. Den totala
andelen bilresor ökar med nästan 32% från sommar- till vinterperiod. Samtidigt
minskar andelen cykelresor med 52%, från sommar till vinter. Den största
överflyttningen av resor, mellan årstidema, sker från cykel till personbil, men
även andelen bussresor ökar under vinterperioden (se figur B2.6).
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Figur B2.6 Fördelningen mellan olika färdmedel under sommar- respektive
vintertid, för de anställda vid SSAB.
Andelen sommarcyklister , dvs. de som angett att de normalt cyklar mer än 2
gånger i veckan under perioden april till oktober, utgör 55% av de svarande vid
SSAB. Samtidigt är det 37% som angett att de normalt cyklar mer än 2 gånger i
veckan under perioden november till mars, dvs. är vintercyklister . Endast lite

mer än 10% av sommarcyklistemas resor till arbetet, sker med cykel även
vintertid. Hela 75% av resorna sker med bil, medan några få är buss- eller
gångresor.

Rangordning av faktorer

Restiden är den faktor som har störst genomsnittlig betydelse för färdmedelsvalet,
för de anställda vid SSAB. Andra faktorer som också anses viktiga är temperatur,
nederbörd, väglag och kostnad. Minst viktigt för färdmedelsvalet är ljus eller
mörker, parkeringstillgång och olycksrisk (se tabell B23).
För vintercyklistema vid SSAB är det temperaturen, nederbörden och väglaget
som har störst betydelse för färdmedelsvalet, till skillnad från övriga svarande.

Samma gäller även för sommarcyklistema.
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Tabell B2.3 Olika faktorers betydelse för valet av färdmedel. Respondenterna
från SSAB har värderat varje faktor på en skala 1 till 7, där 1 anger ingen
betydelse och 7 anger stor betydelse . Medelvärden och standardavvikelse
anges i tabellen. Faktorerna rangordnas med avseende på den genomsnittliga
betydelsen, dvs. medelvärdet.
Faktor
Restid
Temperatur
Nederbörd

Medelvärde
5,13
4,55
4,48

Standardavvikelse
2,17
2,37
2,35

Väglag

4,22

2,35

Kostnad

4,04

2,29

Motion
Miljöhänsyn

3,36
3 ,21

2,34
1,97

Ärenden
Olycksrisk
Parkeringstillgån g
Ljus/mörker

3 ,65

3 ,20
2,92
2,52

2,07

2,18
2,40
2,01

Drift- och underhållsstandarden

På frågan om vinterväghållningen på cykelvägama borde förbättras, har en klar
majoritet, 59%, svarat ja. Endast 6% har svarat nej medan 33% är osäkra. Det är i
huvudsak dem som normalt inte cyklar till arbetet som är osäkra till huruvida
vinterväghållningen bör förbättras. Av de tillfrågade på SSAB, tror 40% att en
förbättrad vinterväghållning skulle kunna få dem att cykla oftare, 11% mycket
oftare och 29% något oftare.
Halkbekämpning och framförallt plogning av cykelvägarna anses vara
viktigare för färdmedelsvalet, än sopning och lagning av sprickor och oj ämnheter.
På en skala 1 till 7, där 1 står för ingen betydelse för färdmedelsvalet och 7 står
för stor betydelse för färdmedelsvalet , har oplogat fått medelvärdet 6,3 och
halka 5,9 av de anställda vid SSAB. Grus och annat löst material på vägbanan
samt sprickor och oj ämnheter har fått medelbetydelsen 4,3 respektive 4,2.
Övriga kommentarer från de anställda
Tar bilen p g a det långa avståndet (35 km) till jobbet. Kör bil för att jag kan
påverka min arbetstid (flex). Buss går ej på min tid. Motion kan fås på fritid.
På grund att jag bor på en annan ort måste jag använda bil till jobbet. Jag har 13
mil tur & retur ingen kollektivtrafik går för skiftarbetare.
Jag bor 40 km från arbetet och kan aldrig använda cykeln till jobbet. Jag går skift
och har då heller ingen möjlighet att ta bussen då det inte går bussar på dessa
tider.
Eftersom jag har 6 mil resväg till jobbet så finns inget annat val än bil för min
del, inga bussförbindelser som passar min arbetstid.
Finns inget kollektivt färdsätt eftersom jag arbetar skift. För min del finns bara
tre alternativ promenad, cykel eller bil.
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Om bussförbindelserna fungerade bättre skulle det vara bästa alternativet. Som
det nu är blir min restid ca 3,5 tim (med byten och väntetider), kostnaden ungefär
som med bil, och du kommer från dörr till dörr och tidsvinsten blir ca 2,8
timmar.

Som du märker kör jag mest bil till jobbet, utom på sommaren då cykeln
kommer fram ibland. Här i norr är det få som cyklar på vintern, främst beroende
på kylan samt den bekvämlighetsfaktor som en uppvärmd bil innebär.
Bil är bra på vintern. Cykel är bra på sommaren, för träning.
Cyklar sedan 18 augusti 1996 och har funnit att ekonomi och hälsa mår bra. Har
tillgång till bil vid dåligt väder.
En stor påverkan till folks cyklande är givetvis bra: Cykelvägar, plogning,
sandning, spruckna asfaltvägar.
Om Nollvisionen ska uppnås går det inte att lura ut folk att cykla i smällkalla
vintern. Det slutar på ett eller annat sätt med att någon dräper sig.
Största olycksfallsrisk vid cykelvägar är viadukter (utformningen). Kurvor
kors är ej så bra, så nära viadukt. Många olyckstillbud vid dessa.

och

Bort med höga trottoarer längs cykelväg.
Bygg mera cykelvägar.
Väglaget är speciellt farligt höst och vår då det bildas isfläckar av smältvatten
efter varje dag. Vilket gör att sandningen inte hjälper. Speciellt isiga ställen:
gångtunnlar samt feldoserade gång- & cykelbanor.
Se till att det finns plogade cykelvägar så att man slipper cykla på bilvägarna och
vara livrädd att halka.
Cykelvägarna är inte plogade kl 05.00. Jag tror att en Ökad cykling vintertid i
Norrbotten skulle Öka cykelolyckoma som ikullkörning. Cykelbanorna är för det
mesta inte sandade och plogade nämnvärt bra, för dom som vill ta cykeln till
jobbet. Det handlar om en cykelstäcka från mitt hem på 8 km. För min del tror jag
att det är lugnast att åka bil till arbetet.
Plogning av cykelvägarna borde ske tidigare på morgonen, så att man kan cykla
till jobbet när man börjar t ex 6.00, då skulle folk använda cykeln lite oftare?
Även den kalla årsperioden. Samma gäller t ex sandning!
Cykelbanorna är knappt användbara för framförandet av spark.
Jag tycker att Luleå kommun sköter cykelvägarna bra vintertid.
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På vintern tycker jag att dom ska ploga bättre och sanda gatan. På sommarn
tycker jag att dom ska sopa på cykelbanoma för glas och sånt där som kan göra
hål i cykeldäcken.
Gatubelysningen är mycket dålig, för långa avstånd mellan stolpama??
Bättre belysning av cykelvägar, utjämning av oj ämnheter.
Cykelvägarnas sprickor och oj ämnheter borde åtgärdas.
Jag tycker att underhållet på samtliga vägar & cykelvägar i mitt län borde
förbättras pg a bristande underhåll! !
Luleås vägar borde ses om bättre. Många ställen spricker etc. Bättre med att
grusa, sanda under vintern.
Det är önskvärt om det går att hålla cykelvägama snöfria, så att man slipper alla
cyklister som cyklar på vägbanan istället, man blir livrädd ibland för att köra över
dom när man passerar.
Kommentar till fråga 21: Eftersom många måste använda bilen.
Kommentar till fråga 21: I innerstan samt närliggande områden bättre drift och
underhåll av cykelvägar(där folk använder cykel mer).
Att vi som cyklister och fotgängare bättre följer de trafiklagar som gäller.
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82:4 Scania Chassikomponenter, i Luleå
På Scania i Luleå svarade 127 personer på enkäten. Med ett utskick på 200
enkäter, motsvarar det en svarsfrekvens på 63,5 %. Av dessa är hela 92% män.
Hela 92% av de svarande på Scania har tillgång till bil, för resan till arbetet och
65% har tillgång till cykel. Det är bara 21% som anger att de har möjlighet att ta
bussen och 6% har tillgång till moped. Knappt 8% anger att de har tillgång till
andra färdmedel, där löpning och gång är oftast förekommande. Även motorcykel
nämns av några som ett alternativ, för resan till arbetet.
Körkortsinnehavet
liksom tillgången till bil, högt bland de svarande. Hela

97% har körkort och drygt hälften, 66%, kör mer än 1000 mil med bil, varje år.
Avståndets och årstidens betydelse för färdmedelsvalet

Avståndet mellan bostaden och arbetet är i enkäten indelat i grupperna: högst 3
km ,

3-5 km ,

6-10 km ,

11-20 km

och

mer än 20 km . De anställda vid

Scania är totalt sett relativt jämnt fördelade i de olika avståndsgruppema, men
med en dominans i grupperna högst 3 km och mer än 20 km (se figur B27).

mer än 20km
23,6%

hogst 3 km

27,6%

Figur BZ. 7 Fördelningen av avstånd från bostaden till arbetet, för de anställda
vid Scania i Luleå.
I de kortaste avståndsgruppema är andelen cykelresor hög, uppemot 60%, men
den minskar successivt med avståndet. Under sommarperioden, april till oktober,
förekommer någon enstaka cykelresa längre än 20 km och drygt 15% av alla resor
mellan 11 och 20 km är cykelresor. Under vinterperioden, november till mars,
förekommer dock inga resor längre än 20 km och bara någon enstaka längre än 10
km. Trots att majoriteten av alla resor kortare än 5 km, under sommarperioden,
består av cykelresor, förekommer en hel del korta bilresor. Drygt 30% av alla
resor kortare än 3 km och cirka 25% av resorna mellan 3 och 5 km, sker med bil.
Motsvarande värden för vinterperioden, är 45 respektive 50%.
Årstiden har alltså en stor betydelse för färdmedelsvalet. Den totala andelen
bilresor ökar med nästan 21% från sommar- till vinterperiod. Samtidigt minskar
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andelen cykelresor med 44%, från sommar till vinter. Den största överflyttningen

av resor, mellan årstidema, sker från cykel till personbil, men även andelen

bussresor ökar under Vinterperioden (se figur B2.8).
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Fördelningen mellan olika färdmedel under sommar- respektive

vintertid, för de anställda vid Scania.

Andelen sommarcyklister , dvs. de som angett att de normalt cyklar mer än 2
gånger i veckan under perioden april till oktober, utgör nästan 55% av de svarande
vid Saab. Samtidigt är det 34% som angett att de normalt cyklar mer än 2 gånger i
veckan under perioden november till mars, dvs. är vintercyklister . Nästan 20%
av sommarcyklistemas resor till arbetet, sker med cykel även vintertid. Drygt 70%
av resorna sker med bil, medan några få är buss- eller gångresor.

Rangordning av faktorer

Restiden är den faktor som har störst genomsnittlig betydelse för färdmedelsvalet,
för de anställda vid Scania. Andra faktorer som också anses viktiga är nederbörd,
temperatur och väglag. Minst viktigt för fardmedelsvalet är ljus eller mörker,
parkeringstillgång och olycksrisk (se tabell 82.4). För de anställda vid Scania
finns ingen märkbar skillnad i hur vintercyklister, sommarcyklister och övriga har
värderat de olika faktorerna.
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Tabell 32.4 Olika faktorers betydelse för valet av färdmedel. Respondenterna
från Scania har värderat varje faktor på en skala 1 till 7, där 1 anger ingen
betydelse och 7 anger stor betydelse Medelvärden och standardavvikelse
anges i tabellen. Faktorerna rangordnas med avseende på den genomsnittliga
betydelsen, dvs. medelvärdet.
Faktor
Restid
Nederbörd
Temperatur
Kostnad

Väglag

Medelvärde Standardavvikelse
4,49
2,43
3 ,77
2,39
3 ,74
2,45
3 ,70
2,36

3,56

2,35

Ärenden

3 ,44

2, 13

Motion

3 ,41

2,29

Olycksrisk

2,88

2,20

Miljöhänsyn

3,29

2,1 1

Parkeringstillgång

2,69

2,36

Ljus/mörker

2,61

2,15

Drift- och underhållsstandarden

På frågan om vinterväghållningen på cykelvägama borde förbättras, har 49%
svarat ja och 16% har svarat nej, medan 30% är osäkra. Av de tillfrågade på
Scania, tror 35% att en förbättrad vinterväghållning skulle kunna få dem att cykla
oftare, 12% mycket oftare och 23% något oftare.
Halkbekämpning och framförallt plogning av cykelvägama anses vara
viktigare för färdmedelsvalet, än sopning och lagning av sprickor och oj ämnheter.
På en skala 1 till 7, där 1 står för ingen betydelse för färdmedelsvalet och 7 står
för stor betydelse för färdmedelsvalet , har oplogat fått medelvärdet 5,6 och
halka 5,3 av de anställda vid Scania. Grus och annat löst material på vägbanan
samt sprickor och oj ämnheter har fått medelbetydelsen 3,2 respektive 3,1.

Övriga kommentarer från de anställda
Jag kan ej åka kollektivt till arbetet p g a Skiftarbete.
Jag cyklar helst på sommaren p g a att jag har så pass lång resväg. Cykelvägens
sträckning passar mej också dåligt, så jag cyklar mest på bilvägarna till jobbet.
För mig är cykel inte något alternativ till gång.
Jag har varvat cykel och löpning till och från jobbet dom senaste tjugo åren. När
familjen med barn och hem tagit all fritid har jag ändå fått min regelbundna
motion utan att det tagit någon extra tid. En förutsättning för detta är cykelväg
hela sträckan. Upplyst och plogad vintertid, vilket jag haft förmånen att tillgå.
Underhåll av vägar, plogning etc är väldigt viktigt, det är där olyckorna kan
inträffa. Underhåll av cykelvägar är också viktigt, det är väldigt problematiskt att
cykla på en cykelväg som har flera cm snö. Så.... fram för större underhåll av
vägar överhuvudtaget.
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Problem: Vid långvarigt snöfall måste man röja en gång under pågående snöfall
(>50 mm). Där cykelväg går på villavägar och genom industriområden
är det ofta mycket besvärligt att ta sig fram (sen snöröjning).
Förslag: Under pågående snöfall, kör cykelvägar och anslutningsvägar bara 1
plogbredd (ca 1,5 m). Gör sedan ordinarie röjning när snöfallet upphör.
Vintertid har man varit väldigt snabba att ploga cykelvägarna i kommunen, men
man slarvar och lämnar kvar några centimeter snö. Detta gör att det blir tungt att
cykla. Man vet inte hur man ska klä sig för att inte bli svettig.
Jag brukar gå på cykelvägarna på vintern. De är välplogade enligt min mening.
Vid den tidpunkt då jag cyklar till arbetet är det välplogat.
Kommentar till fråga 20:

Kan inte cykla oftare eftersom jag cyklar varje dag.

Billigare busspriser ger fler resenärer.
Sluta svamla med idiotiska och helt oviktiga frågor. Gör nåt vettigt för
skattebetalarnas pengar. Viktigast är väl att om man har ett jobb, ska man kunna ta
sig dit utan att det ska kosta så pass mycket att i slutändan har du mindre betalt än
att vara arbetslös.

VTI meddelande 861

