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1 Inledning 

Göteborgs stad har som mål att cyklandet ska öka. Mellan vissa år inträffar inte den 

önskade ökningen och Göteborgs stad vill därför få en förklaring till varför detta inte 

sker. Detta görs genom att använda olika väderfaktorer. Cyklandet varierar i omfattning 

under året och är beroende av vädret. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 

vädervariationer vid jämförelser mellan åren. Ett sätt att skatta förändringen är att på ett 

flertal platser utspridda över staden räkna hur många cyklister som passerar och jämföra 

data mellan olika år. Sådan räkning av cyklister har pågått under många år i Göteborgs 

stad. Staden förfogar över 24 mätplatser som mäter cykelflödet året om. Mätplatserna 

har placerats ut efter följande kriterier: 

 Cykelbana, dvs. ej blandtrafik 

 Geografisk spridning med första hand spridningen in mot centrum 

 Mätplatsen är en s.k. midjepunkt (ofta broar) 

 Alternativa vägar för att cykla anses inte vara attraktiva, dvs. cyklisten väljer 

cykelbanan framför vägen  

Syftet med denna studie är att undersöka om eventuella skillnader i cykelflödet mellan 

åren kan bero på olika väderfaktorer. I denna studie används endast vardagsdygn. 
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2 Genomförande 

Detta avsnitt beskriver valet av mätplatser och hur beräkningarna gick till. 

Bortfallskompletteringen beskrivs också. 

2.1 Val av mätperioder och mätplatser 

Stadens årliga uppföljningar av hur cyklandet har förändrats har tidigare endast omfattat 

sommarhalvåret, vilket till stor del berott på att skillnader i väderlek mellan åren inte 

har beaktats. Eftersom det i den här studien fanns möjligheter att beakta väderfaktorer 

gjordes ett försök att även utnyttja data för vinterhalvåret. Det visade sig dock att 

bortfallet var för stort för att jämförelser mellan åren skulle bli meningsfulla beroende 

på att mätutrustningen inte fungerar när det är snö och is på cykelbanorna. Följande 

analyser omfattar därför endast sommarhalvåret, april till och med september. 

Vi har fått tillgång till data från de 24 mätplatser i Göteborg som mäter cykelflödet året 

om. Data omfattar minst ett av åren 2008–2014. Från beställaren erhölls även 

mätplatsernas nummerbeteckningar och benämningar samt kommentarer om 

mätplatsernas duglighet. Tre av de 24 mätplatserna, nämligen ”Skeppsbron”, 

”GötaÄlvbron” och ”Älvsborgsbron”, har två separata mätpunkter, en i varje 

riktning/sida.  

Ett byte av mätutrustning har pågått på mätplatserna, från typen Sensorline till Eco-

counter. Bytet skedde huvudsakligen under 2013 och har för vissa mätstationer 

inneburit störningar. Vidare kan detekteringsförmågan ha förändrats i och med bytet. 

Det har inte varit möjligt att inom ramen för uppdraget skatta vilken effekt detta har haft 

på registreringarna.  

Val av vilka data som ska ingå i analysen har gjorts i flera steg. Först sorterades de 

mätplatser bort där kommunen hade noterat stora problem med mätningarna, se 

rödmarkerade mätplatser i Tabell 1 nedan. Därefter avgränsades studien till att endast 

omfatta vardagsdygn under sommarhalvåret, definierat som perioden april–september. I 

ett tredje steg kontrollerades om någon mättimme saknade registreringar. Här bedömdes 

även lämpligheten att bortfallskomplettera sådana timmar. De olika stegen beskrivs 

närmare i nästa avsnitt. 

Tabell 1 Mätplatser som avlägsnas innan analysen görs och orsaken till detta. 

Gammalt 
nummer 

Nytt 
nummer Namn Kommentarer 

6006 3929 Vasagatan Mycket tveksam om den mäter rätt 

6012 3930 Örgrytevägen Ej godkända mätningar 

6005 
 

3935 Skeppsbron, nedre 

Denna ska vara sammanslagen t.o.m. år 2012, 
dvs. nedre+övre, men när vi genomförde kontroll 
verkar bara den ena vara med. Endast data för 
2013 (3935 och 3936) samt 2014 (6005) är 
relevanta. 3936 Skeppsbron, övre 

6011 6933 Hjalmar Branting Troligen dåliga data 
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2.1.1 Bortfall och bortfallskomplettering 

Av de 24 mätplatser där cykelflödet mäts under hela året hade Göteborgs stad 

identifierat problem med ett fåtal (se Tabell 1). Dessa mätplatser ingår därför inte vid 

skattningen av cykelflödets förändring. För resterande mätplatser användes 

vardagsdygnen och en skattning av dygnsflödet skulle göras. Ett antagande har gjorts att 

det framför allt är under perioden 05:00–21:00 som cyklandet utförs. Om det för något 

dygn saknades registreringar för minst en hel mättimme under denna period räknades 

dygnet som ett bortfallsdygn, annars inte. Detta gäller för alla år som är med i analysen, 

även för de senare åren där man kan skilja på bortfall och nollflöde. Eventuellt bortfall 

under sen kväll och natt beaktas alltså inte, och inte heller bortfall kortare än hel 

mättimme. Anledningarna till att vi valde detta sätt att hantera bortfall under dygnet är 

flera:  

 Bortfall under del av mättimme markeras inte i datafilen utan leder bara till att 

antal registreringar blir för lågt. Sådant bortfall är därför mycket svårt att 

identifiera och en bortfallskomplettering blir därmed ytterst osäker.  

 Om det saknas registreringar under mättimmar som infaller sen kväll eller natt 

(dvs. mellan kl. 21:00-05:00) kan det bero på att det faktiskt inte har passerat 

någon cyklist den aktuella timmen.  

 Om inga registreringar gjorts under en eller flera mättimmar sen kväll eller natt, 

trots att cyklister har passerat, bedöms det faktiska flödet vara så litet att 

bortfallet endast påverkar dygnsflödet ytterst marginellt.  

Om antalet bortfallsdygn var fler än fem ett visst år sorterades mätplatsen bort det året, i 

annat fall gjordes bortfallskomplettering enligt följande:  

De timvärden som saknades ersattes med de värden som hade registrerats under samma 

tid och samma veckodag föregående vecka. Även timmen närmast före och närmast 

efter bortfallet togs bort och ersattes med värdet från veckan innan. Detta gjordes 

eftersom det inte gick att avgöra om det fanns partiellt bortfall under dessa närliggande 

timmar. I några fall kunde inte ersättning göras med dagen från veckan före eftersom 

det var en röd dag. Då hämtades bortfallskompletteringen istället från motsvarande dygn 

två veckor innan.  

I Tabell 2 nedan finns en sammanställning över antalet dygn som har identifierats som 

bortfallsdygn. Data avser vardagar, perioden april till september bestående av ca 125 

vardagsdygn och är uppdelade per år och mätplats. Om det inte förekommit något 

bortfall markeras det med grönt, om bortfallet är litet (max fem dygn med 

bortfallskomplettering) markeras det med gult, om det är för stort bortfall markeras det 

med rött. Tomma celler innebär att mätplatsen inte varit i drift den aktuella perioden det 

året. Skeppsbron, Götaälvsbron och Älvsborgsbron har två mätplatser och i detta PM 

räknas varje plats som en enskild mätplats, dock slås dessa ihop när Göteborgs Stad 

redovisar sitt resultat.  
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Tabell 2 Sammanställning av antal bortfallsdygn per plats och år, vardagsmedeldygn 
under kvartal 2 och 3. Bortfallsdygn = avsaknad av flöde för minst en timme kl 05-21. 
Grönt=inga bortfallsdygn, gult=max fem bortfallsdygn, går att bortfallskomplettera, 
rött=för omfattande bortfall, går ej att kompettera 

Nytt nummer (gammalt) Namn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1926 Gullbergstrandgatan 58 0 0 0 2 3 0 

1927 Artellerigatan 4 17 3 0 1 22   

1929 Redbergsvägen 42 0 0 0 2 3 5 

3931 Wawringskyplats   13 1 0 2 2 1 

3932 Pustervik   18 0 0 7 27 0 

3933 Södra vägen   31 0 0 11 1 4 

3934 Ullevigatan 73 1 0 0 49 3 0 

3935 Skeppsbron, nedre           4   

3936 Skeppsbron, övre           4   

3937 Delsjövägen         22 0 108 

3939 Skeppsbron, färjeläget           32 7 

5926 Kungsten   1 0 0 60 1 16 

5927 Dag Hammarskjöldsleden     9 0 2 122   

5928 Säröleden     14 62 2 0 0 

6005 3935+3936 
      

1 

6934 Marieholmsbron 2 1 0 0 2 20 16 

6935 GötaÄlvbron NV         4 0 0 

6936 GötaÄlvbron NO         2 20 0 

6937 Karlavagnsgatan         2 126   

6939 Älvsborgsbron; sv         3 4 0 

6940 Älvsborgsbron, sö         2 5 0 

6045 Lundby Hamngata             0 

6046 Slussbron             83 

Antal mätplatser totalt   5 9 11 11 17 20 18 

Antal godkända mätplatser   2 5 9 10 12 12 13 

Utifrån ovanstående tabell kunde mätplatserna väljas ut för att beräkna årsvisa 

skillnader i cykelflöde. Förändringen mellan två på varandra följande år beräknas 

utifrån de mätplatser som saknade bortfall eller kunde bortfallskompletteras båda dessa 

år. Tabell 3 visar vilka mätplatser som ingått vid respektive beräkning av den årsvisa 

förändringen. Eftersom det endast var två godkända mätplatser för år 2008 gjordes 

bedömningen att underlaget var för litet för att beräkna förändringen 2008–2009. 
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Tabell 3 Godkända mätplatser som används för medelvärdesberäkning  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-1014 

Inga 
godkända 
mätplatser 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 mätplatser 9 mätplatser 6 mätplatser 7 mätplatser 10 mätplatser 

1926 1926 1926 1926 1926 

1929 1927 1927 1929 1929 

3934 1929 1929 3931 3931 

5926 3931 3931 5928 3933 

6934 3932 6002 6935 3934 

  3933 6934 6939 5928 

  3934   6940 
6005 
(3935+3936) 

  5926     6935 

  6934     6939 

        6940 

 

I uppdraget ingick att studera om vädret har påverkat flödet mellan åren. Den analys 

som har gjorts baseras på väderdata från SMHI:s station Göteborg A71420 placerad i 

närheten av centrala Göteborg, se Figur 1 nedan. Därifrån erhölls data på timnivå 

avseende nederbörd, vind och temperatur för de aktuella åren.  

 

Figur 1 Placering av SMHI:s väderstation i Göteborg. 

SMHI-data innehöll en del bortfall, mest omfattande för alla tre variabler var bortfallet 

under 2013 och 2014. Varför det var stort bortfall för dessa år vet vi inte. För 2013 hade 

variabeln nederbörd ett bortfall på 222 timmar, vilket innebär ca 7 procents bortfall 

spritt över 12 dygn, se Tabell 4 och Tabell 5. För 2014 var omfattningen av bortfallet 

för nederbördsvariabeln på totalt 578 timmar, vilket innebär ett bortfall på ca 19 

procent. Bortfallet för 2014 var spritt över totalt 29 dygn; 13 dygn i april, sju i maj, sju i 

juni och två i juli.  

Variabeln nederbörd har fått värdet noll för timmar med bortfall, se även avsnitt 3. Detta 

kan medföra att åren med mycket bortfall, dvs. 2013 och 2014, kan det ha regnat under 

dessa dygn och det medför en trolig underskattning av cykelflödet. Om värden för vind 

saknas antas dessa understiga 8 m/s, se mer i avsnitt 2.2. Temperatur används inte i 
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vädermodellerna och för år 2014 inte heller vindhastighet, men dessa finns presenterade 

som ett bakgrundsmaterial. 

Tabell 4 Antal timmar med bortfall i information från SMHI om temperatur, nederbörd 
respektive vindhastighet. 

  Temperatur Nederbörd Vindhastighet 

2008 2 4 3 

2009 3 7 3 

2010 0 16 0 

2011 2 78 3 

2012 0 19 3 

2013 181 222 219 

2014 441 578 1618 

Tabell 5 Antal dygn med minst en timmes bortfall i nederbördsdata från SMHI. 

  
Dagar med minst en timmes 
bortfall (nederbörd) 

2008 3 

2009 3 

2010 1 

2011 7 

2012 4 

2013 12 

2014 29 

 

Under sommarhalvårets vardagsdygn var medeltemperaturen per timme lägst år 2012 

och högst år 2009. Det regnade i genomsnitt mest under 2009 och 2012 och minst under 

2013 (här har ingen hänsyn tagits till avsaknaden av timmar för 2013 eller 2014). Det 

var relativt likartad vindhastighet i genomsnitt under åren. I Tabell 6 nedan finns detta 

sammanställt. 

 Tabell 6 Sammanställning av min-, medel- och maxtemperatur, medel och max för 
nederbörd och vindhastighet. På timnivå. 

  Temperatur (°C) Nederbörd (mm) Vindhastighet (m/s) 

År Min Medel Max Medel Max Medel Max 

2008 -0.1 14.6 30.5 0.09 6.9 2.6 12.2 

2009 0.4 14.9 30.8 0.13 18.4 2.9 10.4 

2010 -1.2 14.0 29.3 0.12 10.3 2.6 9.4 

2011 -0.6 14.8 26.6 0.12 11.0 2.7 10.4 

2012 -3.8 13.9 27.4 0.13 14.6 2.9 9.2 

2013 -4.7 14.2 26.0 0.07 9.5 2.6 9.1 

2014 -0.5 16.1 31.7 0.08 8.8 2.5 8.3 
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2.2 Metoder för beräkning av årlig skillnad 

I det förra PM:et kom vi fram till att urval 1 och 2 var att föredra. Urval 3 till 5 har 

således inte räknats fram för skillnad mellan åren 2013-2014. Vad gäller skattning av 

förändring har endast framtagande av formel 1.1 används för skillnaden mellan 2013 

och 2014. 

2.2.1 Fem urval av dygn baserade på väderförhållanden 

Vädret påverkar mångas val av färdsätt. Det mest troliga är att en del cyklister väljer att 

använda ett annat färdsätt när det regnar eller blåser mycket. Den årliga skillnaden kan 

alltså påverkas av att sommarhalvåret varit ovanligt regnigt eller blåsigt, speciellt om 

nästa eller föregående år haft ovanligt bra cykelväder.  Fem olika urval av vardagsdygn 

perioden april–september har testats, för att undersöka vilket som är bäst att använda när 

man försöker skatta förändringar i cykelflödet: 

 

1. Alla vardagsdygn under perioden april till september  

2. Endast dygn utan nederbörd kl. 00-24 

3. Endast dygn utan nederbörd kl. 06-09 

4. Endast dygn med nederbörd <=0,1 mm per timme 

5. Endast dygn utan nederbörd kl. 00-24 och med vind <8m/s per timme 

2.2.2 Jämförelse av fyra sätt att skatta förändring i cykelflöde 

Fyra olika sätt (a-d, se Tabell 7) att skatta förändring i cykelflöde har testats.  

Medelvärden beräknade per hel period respektive per månad 

I Tabell 3 beskrevs vilka mätplatser som ligger till grund för beräkning av respektive 

årlig förändring. Förändringen mellan åren beräknas på data från de platser som 

godkänts för båda åren. Ett sätt att beräkna förändringen är att ta skillnaden mellan det 

summerade flödet (i=1..n, där n= antal godkända platser) för dessa platser år x+1 och 

det summerade flödet (i=1..n) för år x, och sedan dividera denna skillnad med det 

summerade flödet för år x. Förändringen kan förenklat skrivas enligt formel 1.1 nedan. 

𝑝𝑥+1,𝑥 =
𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥+1)1+⋯+𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥+1) 𝑛

𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥)1+⋯+𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥)𝑛
− 1 (1.1) 

 

Förändringen p är positiv om cykelflödet har ökat från år x till år x+1. 

Cykelflödet har säsongsvariationer, exempelvis brukar flödet under sommarhalvåret 

vara som högst i maj och september och som lägst i april. Denna säsongsvariation kan 

naturligtvis påverkas av vädereffekter och för att minimera säsongseffekterna tas 

medelvärden fram per månad. I Tabell 7, punkt a finns resultaten av denna framtaget. 

Om man bortser från säsongseffekter, dvs. man tar ett medelvärde för hela säsongen (se 

punkt b i tabellen) blir det dock ingen större skillnad. I praktiken spelar det alltså ingen 

större roll om man medelvärdesbildar över månader eller på perioden.  

Förändring per mätpunkt, med och utan hänsyn till säsongsvariation  

Något som också kan påverka utfallet är på vilket sätt man medelvärdesbildar. Om man 

skapar kvoter mellan flödet år x+1 och flödet år x per mätpunkt, och tar medelvärdet av 

dessa kvoter enligt följande formel: 
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𝑝𝑥+1,𝑥 = (
𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥+1)1

𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥)1
+ ⋯ +

𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥+1)𝑛

𝑓𝑙ö𝑑𝑒(𝑥)𝑛
− 𝑛) /𝑛  (1.2), 

är varje enskild punkt lika mycket värd, dvs. en punkt med lågt flöde har samma vikt 

som den med högt flöde. Punkt c och d i Tabell 7 visar förändringen beräknad enligt 

denna formel, med och utan hänsyn till säsongsvariation.  

Resultat av jämförelsen 

Jämförelse mellan de fyra olika beräkningssätten visar att de ger ungefär samma 

resultat. Vi har dock valt att använda oss av beräkningsmodell enligt formel 1.1 då den 

anses vara pålitligast. Data för 2014 är endast framtagen för a. 

Tabell 7 Förändring av cykelflöden beräknade på fyra olika sätt, alla vardagsdygn. 

 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

a. hänsyn till säsongsvariation, formel 1.1 -9 % -1 % 3 % 20 % 2 % 

b. hela periodens medelvärde -8 % -2 % 3 % 19 %  

c. kvot per punkt, med säsongsvar., formel 1.2 -8 % -2 % 2 % 20 %  

d. kvot per punkt för periodens medelvärde -9 % -1 % 3 % 19 %  

 

2.3 Bakgrund till förfaringssätten samt resultatunderlag 

Nedan följer ett resonemang kring varför vi valt de olika förfaringssätten. 

Urval 1  Alla vardagsdygn under perioden april till september ingår: 

Detta är det urval som visar vardagsflödet oavsett väder. Det är det faktiska 

utfallet som vi utgår ifrån. 

Urval 2  Endast dygn helt utan nederbörd: 

Här testar vi antagandet att om det regnar under någon timme på dygnet  

påverkas cykelflödet. Urvalet baseras på antagandet att eftersom det varit 

uppehåll hela dygnet borde de som cyklar när det är bra väder göra det under 

dessa dagar. 

Urval 3  Endast dygn utan nederbörd kl 06-09: 

Här testar vi antagandet att cyklister väljer att cykla om det är uppehåll på 

morgonen, oavsett vad prognosen säger om resten av dagen. Ingen hänsyn tas 

till om det t.ex. regnar på eftermiddagen utan vi antar att man ändå cyklar. 

Urvalet baseras på antagandet att de flesta startar sin cykeltur på morgonen och 

ska cykla tillbaka hem på eftermiddagen.  

Urval 4  Endast dygn med nederbörd <=0,1 mm per timme: 

Här testar vi antagandet att cyklister inte påverkas om det endast regnar lite 

utan flödet är detsamma, oavsett uppehåll eller endast lite regn. Gränsen för lite 

har vi här satt till maximalt 0,1 mm per timme. 

Urval 5  Endast dygn utan nederbörd 00-24 och med vind <8m/s per timme: 

Här testar vi antagandet att cykelflödet är både regn- och vindberoende. Detta 

urval är en ytterligare begränsning av urval 2. Vi lägger på villkoret att det får 

blåsa mindre än 8 m/s i medelhastighet per timme under dygnet (gränsen 

mellan måttlig och frisk vind). Göteborg har dagar då det blåser mycket och det 

kan vara både besvärligt och ibland till och med farligt att cykla. 
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I Tabell 8 till Tabell 11 redovisas medelflöde per dygn och år, baserat på de dygn och 

platser som valts ut för den aktuella årsjämförelsen. Förändringar i cykelflödena 

beskrivs och diskuteras närmare i avsnitt 3.  

Medelflödet har beräknats för vart och ett av de fem urvalen. Totala antal vardagsdygn 

under sommarhalvåret skiljer sig åt mellan åren beroende på när rörliga helgdagar 

inträffar. I kolumnen ”Andel dagar” återfinns hur stor andel av sommarhalvårets 

vardagar som respektive beräkning baseras på. Andelen är av naturliga skäl högst för 

urval 1, alla vardagsdygn, följt av urval 3, som är dygn utan nederbörd mellan kl. 06-09. 

De övriga urvalen hade betydligt lägre andel. Vid jämförelse mellan åren framkommer 

att andelen dagar med bra cykelväder ökade från 2009 till 2010. Mellan 2010 och 2011 

minskade den. Från 2011 till 2012 och 2013 var förändringarna relativt små och gick 

dessutom åt olika håll för olika urval. Mellan 2013 och 2014 minskade antalet dagar 

med uppehållsväder. 

Sett till medelflöde per dygn verkar utfallet bli ungefär detsamma för urval 2 och urval 

5. Möjligen kan det vara så att det inte förekom så många blåsiga dygn när det var 

uppehåll. Även urval 4 hade ett likartat utfall, medan urval 1 och 3 skilde sig mer åt från 

de övriga.    

Tabell 8 Antal vardagar, andel vardagar, medelflöde per dygn för de mätplatser som 
ingår i jämförelsen för år 2009-2010. 

   År 2009 År 2010 

 Antal vardagsdygn för perioden: 126   127   

Urval Villkor 
Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

1 Alla vardagsdygn 100 % 1921 100 % 1741 

2 Dygn utan nederbörd kl 00-24 51 % 2188 61 % 1900 

3 Dygn utan nederbörd kl 06-09 79 % 2059 89 % 1803 

4 Dygn med nederbörd  
<=0,1 mm per timme 53 % 2184 61 % 1900 

5 Dygn utan nederbörd & med 
vind <8 m/s per timme 51 % 2188 60 % 1905 

 

Tabell 9 Antal vardagar, andel vardagar, medelflöde per dygn för de mätplatser som 
ingår i jämförelsen för år 2010-2011. 

   År 2010 År 2011 

 Antal vardagsdygn för perioden: 127   126   

Urval Villkor 
Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

1 Alla vardagsdygn 100 % 1749 100 % 1727 

2 Dygn utan nederbörd kl 00-24 61 % 1903 47 % 1923 

3 Dygn utan nederbörd kl 06-09 89 % 1809 75 % 1856 

4 Dygn med nederbörd  
<=0,1 mm per timme 61 % 1903 52 % 1920 

5 Dygn utan nederbörd & med 
vind <8 m/s per timme 60 % 1907 46 % 1934 
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Tabell 10 Antal vardagar, andel vardagar, medelflöde per dygn för de mätplatser som 
ingår i jämförelsen för år 2011-2012. 

   År 2011 År 2012 

 Antal vardagsdygn för perioden: 126   124   

Urval Villkor 
Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

1 Vardagsdygn 100 % 1387 100 % 1424 

2 Dygn utan nederbörd kl 00-24 47 % 1548 48 % 1617 

3 Dygn utan nederbörd kl 06-09 75 % 1494 84 % 1485 

4 Dygn med nederbörd  
<=0,1 mm per timme 52 % 1545 52 % 1595 

5 Dygn utan nederbörd & med vind 
<8 m/s per timme 46 % 1558 48 % 1626 

 

Tabell 11 Antal vardagar, andel vardagar, medelflöde per dygn för de mätplatser som 
ingår i jämförelsen för år 2012-2013. 

   År 2012 År 2013 

 Antal vardagsdygn för perioden: 124   126   

Urval Villkor 
Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

1 Vardagsdygn 100 % 1073 100 % 1290 

2 Dygn utan nederbörd kl 00-24 48 % 1225 56 % 1382 

3 Dygn utan nederbörd kl 06-09 84 % 1121 82 % 1324 

4 Dygn med nederbörd  
<=0,1 mm per timme 52 % 1209 60 % 1365 

5 Dygn utan nederbörd & med 
vind <8 m/s per timme 48 % 1234 55 % 1385 

 

Tabell 12 Antal vardagar, andel vardagar, medelflöde per dygn för de mätplatser som 
ingår i jämförelsen för år 2013-2014. 

   År 2013 År 2014 

 Antal vardagsdygn för perioden: 126   125   

Urval Villkor 
Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

Andel 
dagar 

Medelflöde/ 
dygn 

1 Vardagsdygn 100 % 2781 100 % 2849 

2 Dygn utan nederbörd kl 00-24 56 % 2973 47 % 317 
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3 Resultat och slutsatser 

Förändring mellan åren i cykelflöde vardagsdygn under april till och med september har 

beräknats. Hänsyn till väderförhållanden har tagits på två olika sätt genom urval av 

vilka dagars cykelflöden som ska ingå i beräkningarna, dels alla vardagsdygn och dels 

vardagsdygn utan nederbörd.  

Figur 2 nedan visar den procentuella skillnaden i cykelflödet mellan åren för de två 

olika urval som beskrivs i avsnitt 2 (resultaten för de övriga tre urvalen finns i det 

tidigare PM:et och för åren 2009-2013). Urvalen är följande, sett från vänster till höger i 

de fyra stapelgrupperna: 

1. ”Vardagsdygn”, inkluderar alla vardagsdygn under sommarhalvåret. 

2. ”Dygn utan nederbörd kl 00-24”, inkluderar endast vardagsdygn med uppehåll.  

 

 

Figur 2 Skillnader i cykelflöde mellan åren, uppdelat på de olika antagandena. 
Avrundade värden.  

Figuren visar att mellan 2009 och 2010 minskade det genomsnittliga antalet 

cykelregistreringar med 9 procent, när ingen hänsyn tagits till väderfaktorer. Om man 

studerar förändringarna vid jämförbara väderförhållanden har däremot flödet minskat 

markant. Minskningen på 1 procent mellan åren 2010 och 2011 verkar istället vara en 

ökning på någon procent, om man endast jämför dagar med liknande väderlek. Mellan 

2011 och 2012 ökade antalet cykelregistreringar med 3 procent. När det gäller dagar 

med jämförbart väder verkar denna ökning ligga på liknade nivå.  

Den största ökningen, med hela 20 procent, av cyklandet skedde mellan 2012 och 2013, 

dock verkar ökningen till viss del bero kunna förklaras av skillnader i väder. Om man 

endast jämför dagar med uppehåll var ökningen lägre, 13 procent. Det finns ett par 

kända faktorer som kan ha påverkat utfallet under 2013. Den ena faktorn är att 

utrustningen byttes ut. Om den nya utrustningen till exempel är känsligare än den gamla 

kan antalet registreringar tänkas öka. Den andra faktorn är att det fanns ett jämförelsevis 
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stort bortfall i nederbördsdata som ersattes med nederbördsfria timmar. Om vi antar att 

cykelflödet är lägre vid regn än vid uppehåll och vidare att det har regnat vid några av 

de tillfällen när vi haft bortfall i nederbördsdata torde detta förfarande leda till att vi har 

underskattat flödet för urval 2. Samma resonemang gäller för år 2014 där det var ett 

omfattande bortfall för nederbördsvariabeln, troligen är de 5 procenten något högre.  

Cyklandet ökade mellan 2013-2014 med 2 procent oavsett väderlek.  

Det finns naturligtvis många andra yttre faktorer som kan påverka cykelflödet mellan 

två år, t.ex. att det tillkommer andra, nya cykelvägar eller att arbetsplatser eller andra 

målpunkter försvinner eller tillkommer. Syftet i denna studie var dock endast att 

undersöka om skillnader i väder påverkar förändringen i cykelflödet. 


