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Abstract 

This paper can be seen as a help in the process to compile a safe and bicycle friendly 

infrastructure for cyclists in the city of Stockholm. The major aim is to investigate if there is 

some kind of link between bicycle accidents and the natural/built environment in the place 

where the accident takes place, and also find out where the cyclist run a major risk to get 

involved in a bicycle accident on the bicycle path within the study area, that is 

“Hägerstensområdet” in the southwest of Stockholm. The first step was to collect data from 

different authorities and administrations. The main source about accidents comes from 

STRADA, a Swedish information system about accidents and injuries connected to the road 

transport system. An inventory of the bike paths in the study area was also made. With the 

collected data, analysis was made in ArcMap. The result of the analysis showed two different 

recurrent threads in combination with each other: The topography and the road design. Bike 

paths with mixed traffic and the other road network with mixed traffic, located in sloping and 

heavy sloping areas are recurrent links between accident and place. The cyclist runs a major 

risk to get involved in an accident on bike paths with mixed traffic permitted for both cyclists 

and pedestrians, located in sloping and heavy sloping areas. The result also showed that road 

passages for both cyclists and pedestrians and areas where a risk of conflict between cyclist 

and pedestrians can be a major risk for cyclists. The method and result of the analyses can also 

be used for future studies within the subject. It is applicable on any area or region as long as 

similar data are available. 
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Sammanfattning 

Antalet resor med cykel som transportmedel ökar i Stockholm, och stadens mål för framtiden 

är att öka cykelvänlighet och cykelsäkerhet och konkurrera med andra erkända cykelstäder 

runt om i världen. Ett ökat cyklade kan ses som ett måste om Sverige ska nå upp de av 

regeringen uppsatta transportpolitiska mål och miljömål. Cyklandet är ett hållbart 

transportmedel ur många synsätt. Exempelvis förbrukar cykeln knappt någon energi, den 

minskar trängseln på vägar vilket resulterar i ett minskat koldioxidutsläpp och den ger motion 

åt människor vilket ger en bättre folkhälsa. Dock är cyklisten en oskyddad trafikant, är olyckan 

framme kan konsekvenserna lätt bli allvarliga. Därför ställer cyklisten högre krav på attraktiva 

och säkra trafikmiljöer. Något som behövs förbättras i Stockholm om staden ska nå upp till 

uppsatta mål. 

Studien kan ses som en del av processen att sammanställa ett säkert och cykelvänligt cykelnät i 

Stockholm. Dess syfte är att identifiera fysiska risker i miljön, och genom dem hitta ett 

eventuellt samband mellan cykelolyckor och platsen där de sker. Utöver det vill jag även ta 

reda på vart cyklisten löper stor risk att råka ut för en cykelolycka på cykelnätet inom studiens 

undersökningsområde, som är Hägerstensområdet i sydvästra Stockholm. 

För att uppnå studiens syfte startade arbetet med en omfattade datainsamling från diverse 

myndigheter och förvaltningar. De data som legat till grund för studiens analyser om 

cykelolyckor kommer från STRADA, ett informationssystem om skador och olyckor inom 

vägtransportsystemet i Sverige. Datainsamlingen fortsatte med en inventering av cykelnätet 

inom undersökningsområdet. Vid avslutad datainsamling följde analyser i ArcMap för att hitta 

ett samband mellan olycka och plats. I ArcMap gjordes även analyserna för riskkartan, som 

slutligen finjusterades och visualiserades i kartdesignprogrammet OCAD. Resultatet av 

analyserna har sedan ställts i relation till de litteraturstudier som studien omfattar. Litteratur 

som består av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, examensarbeten och 

doktorsavhandlingar. 

Frågan angående samband mellan olycka och plats visade sig vara komplex att svara på. Dels 

för att individens individuella beteende säkerligen spelar stor roll för vissa olyckor. Men även 

för att mörkertalet kring cykelolyckor är stort. Metodtestet fungerade dock, och resultatet av 

analyserna visade två tydliga röda trådar som i kombination av varandra är återkommande 

samband vid cykelolyckor: Topografin och vägutformningen. På de delar av cykelnätet och det 

övriga vägnätet beläget i områden med sluttande eller brant sluttande underlag där 

blandtrafik förekommer, är återkommande samband mellan olycka och plats. Analyserna som 

resulterade i en riskkarta visar att cyklisten löper stor riska att råka ut för en olycka på gång- 

och cykelvägar i sluttande respektive brant sluttande områden, vid gång- och cykelöverfarter 

samt i områden där risken för konflikter med fotgängare är stor, i studien kallad: Konfliktpunkt, 

fotgängare. 

Studiens metoder lämpar sig väl för framtida undersökningar och studier kring ämnet. 

Metoden, resultatet och slutsatserna kan ses som en mall, vilken med enkelhet kan appliceras 

på andra områden eller regioner, så länge liknande data finns att tillgå. 



 

 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning ....................................................................................................................... 2 

1.2 Avgränsningar ...................................................................................................................................... 2 

1.3 Centrala begrepp ................................................................................................................................. 3 

1.4 Undersökningsområde ........................................................................................................................ 4 

1.5 Metod och metodkritik ....................................................................................................................... 6 

1.5.1 Litteraturstudier ........................................................................................................................... 6 

1.5.2 Empirisk metodik .......................................................................................................................... 7 

1.5.3 Datainsamling ............................................................................................................................... 8 

1.5.4 Inventering för kartläggning av potentiella riskfaktorer ............................................................ 10 

1.5.5 Arbetsflöde & analyser i ArcMap ............................................................................................... 12 

2. Teoretisk bakgrund .................................................................................................................................. 16 

2.1 Upplevelsen av tid, rum och en attraktiv miljö ............................................................................. 16 

2.2 Allmänt om cykling och cykelolyckor ............................................................................................ 17 

2.3 Olika kategorier av cykelolyckor .................................................................................................... 18 

2.4 Fysiska risker i miljön ..................................................................................................................... 18 

3. Resultat .................................................................................................................................................... 20 

3.1 Cykelolyckor och inventeringsresultat .......................................................................................... 20 

3.2 Samband mellan olycka och plats (Analysdel 1) ........................................................................... 22 

3.3 Samband mellan olycka och plats (Analysdel 2) ........................................................................... 24 

3.4 Riskkarta (Analysdel 3) .................................................................................................................. 25 

4. Diskussion ................................................................................................................................................ 27 

5. Slutsatser ................................................................................................................................................. 30 

Referenser ................................................................................................................................................... 31 

Bilagor .......................................................................................................................................................... 34 

 

 



Cykelolyckor, orsaksfaktorer och samband 
 

1 
 

1. Inledning 

Introduktion 

I inledningen till Stockholms stads cykelplan från 2012 framgår att Stockholm ska utöka 

ambitionerna när det kommer till cykling och målet för framtiden är att staden ska konkurera 

med erkända cykelstäder som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och 

cykelsäkerhet. Satsningarna på cykel och gång lyfts även fram i Stockholms översiktsplan, 

Promenadstaden. Där framgår det att en central punkt i planeringen ska vara att skapa en 

stadsmiljö och struktur som främjar både gång och cykel på ett tryggt sätt. Målet är att 15 % 

av alla resor i högtrafik, dvs. under rusningstiderna ska ske med cykel år 2030 (Stockholms 

stad, 2012). Inom remissen till den Regionala cykelplanen från 2013 går det att läsa om en 

gemensam målbild som tagits fram i ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholms läns 

landsting och länets kommuner.  Målet är att 20 % av alla resor i högtrafik ska ske med cykel 

2030. Idag uppgår den siffran till 5 % i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013). 

Antalet resor med cykel i Stockholm ökar, något som går i linje med de transportpolitiska 

målen1 och miljömålen2 som regeringen satt upp (Wärnhjelm, 2013). Men för att uppnå målet 

med att näst intill fyrdubbla antalet cykelresor i staden och regionen fram till 2030 och 

konkurrera med världsledande cykelstäder ställs det höga krav på cykelinfrastrukturen och 

dess säkerhet. Idag brottas Stockholm som cykelstad med flera olika problem som både 

påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklisterna. Några exempel är ett överlag 

svårorienterat cykelnät med en avsaknad av tydlig struktur samt att stora delar av cykelnätet 

delvis underhålls dåligt. Ett ökat antal cyklister skapar också köbildning och trängsel på 

cykelnätet vilket i sin tur äventyrar framkomligheten och säkerheten för cyklisten (Gustafsson, 

2009). 

Cyklister räknas som fordonstrafikanter, det skiljer dem från fotgängarna. Den som cyklar 

måste följa vägtrafikförordningen som alla andra trafikanter i motordrivna fordon (Svensson, 

2008). En skillnad mellan cyklisten och trafikanten i motorburna fordon är dock att denne är 

mer utsatt i trafiken. Cyklisten är en oskyddad trafikant och är olyckan framme är risken för 

skador större än för bilister eller förare i tyngre fordon (Wärnhjelm, 2013). På grund av sin 

avsaknad av skyddande skal löper cyklisten nästan 4,5 

                                                           
1 Inom det övergripande transportpolitiska målet finns det funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade 

områden. Funktionsmålet går ut på att skapa en tillgänglighet för resor och transporter av god kvalitet som är till 

för alla samhällets medborgare. Hänsynsmålet handlar mer om säkerhet, miljö och hälsa med utgångspunkt för ett 

hållbart transportsystem. Hänsynsmålet ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, samt en förbättrad 

folkhälsa (Regeringen, nr 2, 2013). 

 
2 Inom de övergripande miljömålen finns det generationsmål. De handlar om att vi till nästa generation ska kunna 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser. Sammantaget finns det 16 miljökvalitetsmål inom miljömålen, och fem av dessa är knutna 

till trafiken: God bebyggd miljö, naturlig försurning, ingen övergödning, begränsad klimatpåverkan och frisk luft 

(Regeringen, nr 1, 2013, elektroniska källor). 
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gånger så stor risk att dödas i trafiken om man jämför med bilister. På grund av dessa faktorer 

har cyklisten större krav på attraktiva, tilltalande och säkra trafikmiljöer i jämförelse med 

andra trafikslag (Svensson, 2008). Inom en väl fungerande infrastruktur för cykel ska cyklisten 

kunna känna sig trygg i sitt val av transportmedel, och ska andelen cyklister i Stockholm 

fortsätta att öka är det av yttersta vikt. 

Till cykeln kan en lång rad positiva aspekter kopplas, och de blir speciellt tydliga när de ställs i 

en jämförelse med bilen. Cykeln kan användas i flera olika sammanhang, som ett effektivt 

transportmedel till arbetet/skola eller fritidsaktiviteter men även för nöjes skull ur en 

rekreationssynpunkt. Finns det en god infrastruktur för cykeln är det enkelt och billigt att ta 

sig fram på den. Vidare kräver den mycket mindre utrymme än bilar, det är energisnål, skapar 

inget buller eller vibrationer och släpper i jämförelse med motorburen trafik ut minimala 

mängder emissioner. En ökad cykling bidrar också till minskad trängsel på vägarna och ett 

minskat koldioxidutsläpp. Ökad cykling är lika med en ökad fysisk ansträngning, vilket ger 

motion till människor och resulterar i en bättre folkhälsa (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2013). Om en enda procent av bilåkandet i landet istället skulle överföras till cykeln skulle 

bensinförbrukningen minska med 55 miljoner liter per år, vilket i sin tur kan omräknas till 

minskade kvävedioxidutsläpp på närmare 22300 ton (Faskunger, 2007). Med dessa aspekter i 

åtanke känner jag ett stort engagemang för att genomföra den här studien. Förhoppningsvis 

kan mina slutsatser bidra till att skapa en tydligare bild av vilka riskfaktorer som finns för 

cyklister, och på så sätt hjälpa till att förbättra miljön för cyklister och göra Stockholm till en 

säkrare och trivsammare cykelstad. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Studien ska ses som ett hjälpmedel och ett steg i processen med att sammanställa ett säkert, 

tryggt och hållbart cykelnät, något som i sin tur är ett steg i rätt riktning mot att uppnå 

miljömålen, transportpolitiska mål och Stockholms status som en världsledande cykelstad.  

Syftet med studien är att studera och identifiera fysiska risker i miljön och genom dem 

undersöka om det finns något samband mellan cykelolyckor och platsen där olyckan sker. 

Vidare vill jag även belysa var och varför cyklisten löper stor risk att råka ut för en cykelolycka 

på det befintliga cykelnätet inom studiens undersökningsområde. För att uppnå syftet med 

studien behöver jag svara på följande frågeställningar: 

1. Finns det ett samband mellan cykelolyckor och platsen där olyckan sker? Om så är 

fallet, vad i består sambandet av? 

2. Var löper cyklister stor risk att råka ut för en cykelolycka på det befintliga cykelnätet i 

studiens undersökningsområde? 

1.2 Avgränsningar  
Studiens ämnesmässiga avgränsning gäller fysiska faktorer i rummet som kan påverka risken 

för cykelolyckor, det är genom dem jag vill undersöka eventuella korrelationer mellan 

cykelolyckor och platser där olyckor sker. Cyklisters, fotgängares och bilisters individuella 

handlande och beteende behandlas inte i min studie. Eftersom att det är den fysiska miljön 

och potentiella risker inom den som jag undersöker spelar heller inte kön eller ålder hos 
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cyklisten någon roll för analyserna, i studien är det platsen och faktorer knutna till denna som 

står i centrum. 

Studien ämnar heller inte utreda några trafiksäkerhetshöjande åtgärder, men ett par exempel 

kommer tas upp i den teoretiska bakgrunden och diskussionen. 

Studiens rumsliga avgränsning gäller Hägerstensområdet. Att undersöka hela Stockholm skulle 

vara intressant, men på grund av studiens omfattning och tidsmässigt begränsade ram har jag 

fått välja ut ett mindre område. Valet av geografisk avgränsning grundade jag främst på att 

cykelnätet är väl utvecklat i området. Bland annat löper det två regionala cykelstråk genom 

undersökningsområdet, som dagligen flitigt används av cykelpendlare. ”Hägerstensområdet” 

omfattar områdena: Liljeholmen, Gröndal, Ekensberg, Aspudden, Midsommarkransen, 

Telefonplan, Hägerstensåsen, Hägersten, de nordligaste delarna av Västberga närmast 

Södertäljevägen, Axelsberg och Örnsberg. Studien kan dock sättas in i ett större, regionalt, 

nationellt och globalt perspektiv då bakgrundslitteratur använts som är knutet till platser 

utanför Hägerstensområdet, Stockholm och Sverige. 

De data jag har tillgång till över cykelolyckor i Hägerstensområdet löper över tidsspannet 

2003-2012, vilket motiverat min tidsmässiga avgränsning från 2003. Inventeringen av 

cykelnätet kommer utföras under december 2013. Min tidsmässiga avgränsning gällande ett 

eventuellt samband mellan cykelolycka och plats gäller från år 2003 och framåt, tills väg- och 

cykelnätet eventuellt byggs om eller på något sätt förändras.  

1.3 Centrala begrepp 
Blandtrafik: Cykeltrafik hänvisas till körbana utan särskilt utrymme reserveras. 

Cykelbana: En väg eller del av väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass 2. 

Cykelfält: Ett markerat fält i gatan avsett för cykeltrafik och trafik med moped klass 2. 

Gång- och cykelbana (GC- bana): Ett stråk avsett för cyklister och fotgängare. Den kan vara 

uppdelad i skilda banor, eller kombinerad. 

Övrig gång- och cykelväg (Övrig GC- väg/bana): På kartorna i studien visualiseras den här 

kategorin med en rosa ton. Inom undersökningsområdet är de av varierad utformning. Från 

smala grusstråk till asfalterade, breda stråk.  

Regionalt cykelstråk: En korridor eller sträckning mellan utpekade regionala målpunkter med 

hög arbetspendling på cykel. 

Cykelöverfart: En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped 

klass 2 för att korsa en körbana som anges med vägmarkering eller vägmärke. 

Gatupassage utan överfart: En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller 

förare av moped klass 2 för att kosa en körbana men som inte anges med vägmarkering eller 

vägmärke. 

Gång- och cykelöverfart (GC- överfart): En del av en väg som är avsedd att användas av 

cyklande, fotgängare och förare av moped klass 2 för att korsa en körbana som anges med 

vägmarkering eller vägmärke 

Hållbart resande: Ett resande som utgår från- och gör det möjligt att uppfylla miljömålen och 

de transportpolitiska målen. 
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Figur 1: Studiens undersökningsområde med kringliggande områden i lokaliseringskartan, 

(Cottman, P, 2013). 

1.4 Undersökningsområde 
Studiens undersökningsområde som visas i figur 1 omfattar Hägersten-Liljeholmens 

Stadsdelsförvaltning, exklusive delar av Västberga, Årstadal, Fruängen och Mälarhöjden. Inom 

hela stadsdelsförvaltningen bodde det 2011 ca 77000 personer (Stockholms stad, 2013).  
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Topografin i området är varierande och den högsta punkten är belägen ca 70 m ö.h. De högst 

belägna områdena är Hägerstensåsen och Nybohov (Lantmäteriet, 2011b). Områdets 

varierande topografi utmärker sig på flera håll även på cykelnätet. Från de högt belägna 

platserna löper det cykelstråk som utgörs av långa och ibland branta sluttningar. Ett exempel 

är på det regionala cykelstråket norr ifrån längst med Södertäljevägen mot Liljeholmen och 

Södermalm. Här kan cyklister nedför nå höga hastigheter, medan cyklande i motsatt riktning 

kräver en större ansträngning uppför. I figur 2 visualiseras topografin i området. Genom att 

jämföra figur 2 med figur 3 och 4 framgår det vilka delar av cykelnätet som löper igenom de 

största områden med de största topografiska skillnaderna.  

 

Figur 2: Den varierande topografin inom studiens undersökningsområde. Höjdskillnaderna syns 

tydligt mellan de högst belägna ljusa tonerna, och de lågt belägna mörka tonerna, (Cottman, 

P, 2013)  

Mälaren breder ut sig utanför områdets stränder och Årstaviken skiljer undersökningsområdet 

från Södermalm. Vägen E4:an/E20 korsar Gröndal och löper längst med området och delar 

Midsommarkransen från Västberga, Hägersten/Telefonplan från Solberga och Västertorp från 

Fruängen. 

Genom området går två regionala cykelstråk som visas i figur 3. Södertäljestråket som löper 

längst med E4:an/E20 och sammanbinder Södermalm med studieområdet och cykelnätet 

söderut mot Södertälje. Samt Essingestråket som länkas ihop med Södertäljestråket vid 

Liljeholmen och fortsätter åt nordväst mot Stora Essingen och Alvik (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, et al 2013). Det övriga cykelnätet som visas i figur 4 nedan, består av 

cykelbanor, cykelfält, gång- och cykelbanor och övriga gång- och cykelvägar. På flera sträckor 

är det inte samma typ av cykelstråk som är heldragen längst en längre sträcka. Exempelvis 

längst Hägerstensvägen i höjd med Nyboda övergår en gång- och cykelbana till cykelfält för att 

närmare Aspudden återigen övergå till gång- och cykelbana. 
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Figur 3: Det två regionala cykelstråken inom studiens undersökningsområde. Södertäljestråket 

löper längst med Södertäljevägen och Essingestråket genom Liljeholmen och Gröndal, 

(Cottman, P, 2013) 

 

1.5 Metod och metodkritik 

1.5.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier i form av vetenskapliga artiklar har använts för att skapa mig en uppfattning 

om rummets betydelse och hur olika individer uppfattar rummet och dess miljö. Det kan 

Figur 4. Cykelnätets 

utbredning inom 

undersökningsområdet, 

(Cottman, P, 2013). 
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sedan appliceras på val av transportmedel och färdväg, vilket i det här fallet är cykeln och 

något av de olika cykelstråken. Vidare har jag använt litteratur av olika slag för att skapa mig 

en god kunskap och överblick kring cykling och cykelolyckor. Artiklarna som använts i den 

teoretiska bakgrunden består av studier som genomförts både i Sverige och i andra delar av 

världen. Det ger mig en såväl lokal som global kunskap kring ämnet, och på så sätt kan jag 

sätta in min studie i ett större sammanhang. Den tidigare forskningen och dess ämnesteorier 

har sedan ställts i relation till det empiriska material jag samlat in, och som sedan ligger till 

grund för de analyser jag genomfört. Förutom vetenskapliga artiklar utgör även böcker, 

forskningsrapporter, doktorsavhandlingar och statliga/regionala/kommunala rapporter och 

ett examensarbete en del av min bakgrund. Rapporterna från VTI (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) baseras i stort på data från STRADA och djupintervjuer med 

skadade cyklister.  

Stockholms stads cykelplan har främst använts för att ta reda på vad Stockholm vill uppnå som 

cykelstad. Detsamma gäller den Regionala cykelplanen när det kommer till länet. Inom de 

båda cykelplanerna finns det även information som förtydligar vilka krav som ställs på det 

lokala respektive regionala cykelnätet. 

Det har varit förvånansvärt svårt att hitta forskning som enbart handlar om fysiska faktorer i 

miljön som orsakar cykelolyckor. Som bland annat framgår i (Petersson & Schelp 1996) och 

(Douglas, et al, 1986) förklaras orsaken bakom cykelolyckor genom en samverkan mellan flera 

orsaksfaktorer. Det hade varit önskvärt att ha ett mindre antal studier att utgå ifrån som 

exempelvis enbart inriktade sig på topografin eller trafikflödets inverkan på cyklistens 

säkerhet och teorier kring detta. Istället har jag fått plocka det mest relevanta från flera olika 

studier, det är även därför ett antal forskningsrapporter ingår i min bakgrund. Dessa är 

kvalitetsgranskade och godkända för publicering, vilket jag anser gör dem pålitliga. Ett 

examensarbete från KTH har också använts i min bakgrund (Wärnhjelm, 2013). Studiens 

vetenskapliga tyngd kan diskuteras, men efter att ha granskat källorna till information och 

påståenden i studien antar jag den som trovärdig och relevant för min egen studie. 

1.5.2 Empirisk metodik 

Val av inventeringsmetod 

Ett steg i min datainsamling är en inventering av olycksplatserna knutna till cykelnätet inom 

studiens undersökningsområde. Eftersom ett kriterium inom vetenskapen syftar till att nå 

kunskap som är giltig för alla, en gemensam sanning, är det av yttersta vikt att alltid sträva 

efter att vara objektiv (Hansson, 2007). Det gäller även i min inventering. Jag kommer inte 

komma ifrån att inventeringen blir subjektiv, eftersom det är jag själv som kommer klassa 

faktorer som potentiella risker eller inte. För att minimera subjektiviteten har jag grundat mitt 

val av inventeringsmetod efter riktlinjer från Eric Dahlén som arbetar som trafikkonsult på 

Trivecor Traffic. Efter överläggande med Dahlén togs beslutet att det bästa vore att under 

inventeringen följa Stockholms stads cykelplan och dess kriterier. I cykelplanen framgår en rad 

olika kriterier som cykelnätets standard bör leva upp till. Exempelvis vilka bredder olika typer 

av stråk ska ha, belysning, skymd sikt, beläggningsstandard, vegetationsbeskärning och olika 

hinder på cykelnätet. 
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Eftersom studiens syfte är att studera och identifiera fysiska risker i miljön och genom dem 

försöka ta reda på om det finns något samband mellan olyckan och olycksplatsen skulle 

kvalitativa intervjuer med cyklister kunnat vara relevant för min studie. I och med studiens 

tidsmässigt begränsade ram har jag istället valt att studera de intervjuer som genomfört med 

cyklister i min bakgrundslitteratur. I (Niska, et al, 2013) har djupintervjuer genomfört med 

skadade cyklister, och i (Gustafsson, 2013) har ett antal pendlingscyklister rekryterats för att 

undersöka framkomligheten, problem och risker på några utvalda pendelstråk i Stockholm. 

Två av dessa sträckor går även igenom den här studiens undersökningsområde. 

1.5.3 Datainsamling 

STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquistion) 

STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela 

vägtransportsystemet i Sverige. Data i STARDA bygger på uppgifter från två olika källor, polis 

och sjukvård. Från polisens sida är registreringen i STRADA rikstäckande sedan årsskiftet 2003. 

Större delen av alla akutsjukhus i Sverige registrerar också uppgifter om olycksfall i trafiken till 

informationssystemet (Transportstyrelsen, 2012, elektronisk källor). 

Efter kontakt med en regional samordnare för STRADA på Transportstyrelsen fick jag tillgång 

till ett uttag ur informationssystemet (Malmström, 2013). Uttaget täcker alla inrapporterade 

cykelolyckor inom mitt undersökningsområde mellan åren 2003-2012. Data inom STRADA 

innehåller information som visar om den bygger på en polis- eller sjukhusrapport, vilken typ av 

olika det var och hur allvarliga konsekvenserna blev. Varje olycka har ett unikt olycksID, vilken 

år/månad och klockslag som olyckan inträffade, olycksadress, platstyp, om det var någon 

hastighetsbegränsning på vägen, vägtyp, vägomständigheter, väglag, väderleksförhållanden, 

ljusförhållanden och x/y koordinater som gör det möjligt att föra in data i ett GIS. 

Brister finns dock inom STRADA. Det framgår inte för varje olycka om det var någon 

hastighetsbegränsning, vad det var för vägtyp eller hur vägomständigheterna såg ut. Även 

väglaget, väderleks- och ljusförhållanden saknas i vissa fall. Ibland är det tomt i dessa fält eller 

så står det ”Okänt”. Olycksorsakerna beskrivs inte alltid på ett konsekvent sätt inom STRADA, 

vilket kan leda till osäkra resultat vid en analys av olyckorna (Niska, et al, 2013). 

Sjukhusen i Stockholm började rapportera in trafikrelaterade olyckor till STRADA år 2010 

(Wärnhjelm, 2013). Där av är den större delen av studiens olycksdata från mellan åren 2010-

2012. Jag har även data från mellan åren 2003-2009, men i än mindre utsträckning.  

Vidare så är mörkertalet kring cykelolyckor stort. Det är långt ifrån alla olyckor som 

rapporteras in till polis eller sjukvård, framförallt de mer lindriga som inte orsakat några 

allvarliga konsekvenser i form av personskador eller ekonomiska skador. För att få en mer 

sanningssägande bild använder sig Trafikverket av en uppräkningsfaktor när det kommer till 

cykelolyckor. Vid kollision med motorfordon används uppräkningsfaktorn 1.7, och vid 

singelolyckor uppräkningsfaktorn 10 (Wärnhjelm, 2013). Uppräkningsfaktorn är dock inte 

relevant för min analys, eftersom jag måste veta den specifika olyckplatsen. Dock bör läsaren 

ha den i åtanke när den teoretiska bakgrunden läses. 
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Felkällor inom STRADA 

I uttaget från STRADA framgår bland annat olycksplatsen och platstypen för varje olycka, samt 

olycksplatsens koordinater. Dock stämmer de inte alltid och uppenbarligen är olycksplatsernas 

koordinater sällan de exakta där olyckan faktiskt inträffat. Bilaga 1 visar ett sådant exempel. I 

STRADA uttaget står det att olyckan inträffade på en gång- och cykelbana ovanför 

Hägerstenshamnens skola. Men i ArcMap ligger punkten för olyckan 42 meter från närmaste 

gång- och cykelbana. 

Cykelnätet 

Ett komplett cykelnät över Stockholm i vektorformat fick jag efter kontakt med en 

projektledare på Trafikkontoret, Stockholms Stad (Bergkwist, 2013). Cykelnätet är dock inte 

reviderat på ett par år, men i en jämförelse med cykelnätet i GSD-Fastighetskartan från 

Lantmäteriet är det mer komplett och detaljerat. 

Cykelnätet är klassificerat i fyra olika 

klasser. Den ena benämns: Övrig gång- och 

cykelväg. Definitionen är inte den bästa, då 

utformningen inom samma klass skiljer sig 

en del på olika platser. Exempelvis är delar 

av nätet runt sjön Trekanten klassat som 

Övrig GC- väg, detsamma gäller delar av det 

regionala cykelstråket. Dessa skiljer sig åt 

mycket i utformningen. Det förstnämnda är 

en relativt smal grusväg, medan det 

regionala stråket förhållandevis består av 

en bred, asfalterad gång- och cykelväg. En 

mer specifik klassificering vore här 

önskvärt. Figurerna 5 och 6 visar två 

exempel. 

De regionala cykelstråken har hämtats separat från Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö 

och regionplanerings hemsida (Stockholms läns landsting, 2013, elektronisk källor). Inom 

remissen för den Regionala cykelplanen finns det en bilaga med kart- och GIS material. Data är 

framtaget genom en inventering av de regionala cykelstråken som genomfört inför 

sammanställningen av den Regionala cykelplanen. Data innehåller shape-filer med de 

regionala cykelstråken, framkomlighetsproblem och siktproblem.  

 

Belysningsdata 

Belysningsdata för mitt undersökningsområde fick jag efter att ha tagit kontakt med 

Trafikkontoret, Stadsmiljö Innerstaden, Stockholms Stad (Seaton, 2013). Shape-filen innehåller 

belysningsobjekt i gatumiljö, parkmiljö och i tunnlar.  

Höjddata 

Höjddata har hämtats från SLU:s hemsida via Kartrummet, Stockholms Universitet och 

Lantmäteriet. Höjddata är i rasterformat, grid 2+ (Lantmäteriet, 2011). 

Figur 5. Exempel på klassad GC-väg i närheten 

av Hägerstenshamnens skola (Foto: Cottman, 

P, 2013). 
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Figur 6. Södertäljestråket, en del av det regionala 

cykelstråket som löper längst med E4/E20 och klassas som 

Övrig GC- väg. Bilden är tagen mellan Midsommarkransen 

och Telefonplan (Foto: Cottman, P, 2013). 

 

Trafikflöden 

En helt färsk sammanställning av beräknade trafikflöden i shape-format fick jag efter kontakt 

med Stockholms stad (Johansson, 2013). Flödeskarorna är framtagna för att generera indata 

till en ny bullerkarta. Modellerna fungerar bäst på huvudgator. 

1.5.4 Inventering för kartläggning av potentiella riskfaktorer 

En inventering av varje olycksplats knutna till cykelnätet genomfördes under vecka 50, 2013. 

Inventeringen utfördes på cykel för att på bästa sätt skapa mig en bild av potentiella risker för 

cyklister, och på så sätt kunna uppnå syftet och svara på den andra delen av frågeställningen: 

Var löper cyklister stor risk att råka ut för en cykelolycka på det befintliga cykelnätet i studiens 

undersökningsområde?  

Platserna inventerades två gånger, en gång i var färdriktning. I min klassificering av potentiella 

risker utgick jag från de riktlinjer jag fått från (Dahlén, 2013, muntlig källa). För inventeringen 

av det regionala cykelnätet utgick jag även till en viss del från: Utformningsprincip för 

regionala cykelstråk 

(Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2013). 

Vid inventeringen användes en 

GPS 60, navigator av märket 

Garmin. GPS-noggrannhet, 

Position: <15 meter, normalt 

95 % av tiden. dGps-

noggrannhet, Position: 3-5 

meter, normalt 95 % av tiden 

(Garmin, 2004). Med hjälp av 

GPS-navigatorn hämtade jag in 

koordinater för respektive 

olycksplats, förde in dessa i ett 

projected coordinate system i 

ArcMap, som sedan resulterat 

i visualiseringen av 

inventeringen som visas i 

bilaga 4. 

I vissa fall kan cykelolyckorna 

berott på exempelvis tekniska fel på cykeln, eller att cyklisten kört emot en hög trottoarkant 

och kört omkull. Sådana beskrivningar framgår tyvärr inte i mitt uttag från STRADA, och därför 

är olyckorna och faktorerna knutna till dessa ibland svåra att analysera. Trottoarkanter 

förekommer överallt inom mitt undersökningsområde, men jag kan inte klassa alla som en 

potentiell riskfaktor. Detsamma gäller för olyckor som orsakats av halka i form av blöta löv 

eller is/snö. I vissa fall kan halkan vara den enda ensamma orsaken till att en olycka skett. 

Något jag inte kunde notera vid min egen inventering, eftersom det då inte förekom någon is, 

snö eller större mängd blöta löv på cykelnätet. 
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Inventeringen utfördes i december och under den rådande årstiden är vegetationen 

förhållandevis gles. Det resulterade i att det var svårt för mig att exempelvis upptäcka 

riskfaktorer i form av skymd sikt på grund av vegetation eller tätt buskage. 

Genom inventeringen av varje olycksplats (67 stycken) skapades dock en bättre bild av varje 

plats genom att notera den fysiska miljön och olika trafikflöden. De noterade faktorerna har 

sedan vägts in i analysen och gett en klarare bild av olycksplatsen kopplade till cykelnätet än 

de från STRADA uttaget.  

Datastruktur 

VEKTOR Källa Beskrivning 

alla_olyckor.shp 
 

Uttag från STRADA, 
Malmström (2013) 

Alla cykelolyckor 

Inventering.shp 
 

Data som bygger på 
egen inventering 

Potentiella 
riskfaktorer vid 
varje olycksplats 
inom cykelnätet 

Belysning.shp Stockholm stad, 
Trafikkontoret, 
Seaton, P (2013) 

Belysning längst 
med vägnätet 

Cykelbana.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J 
(2013a) 

Cykelbanor inom 
studieområdet 

Cykelfält.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J 
(2013b) 

Cykelfält inom 
studieområdet 

Cykelöverfart.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J (2013c) 

Cykelöverfarter 
inom 
studieområdet 

Gatupassage_utan_överfart.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J 
(2013d) 

Gatupassager utan 
överfart inom 
studieområdet 

 

GC_bana.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J 
(2013e) 

Gång- och 
cykelbanor inom 
studieområdet 

Övrig_GC_väg.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J (2013f) 

Övriga gång- och 
cykelbanor inom 
studiens 
undersökningsomr
åde 

GC_överfart.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J 
(2013g) 

Gång- och 
cykelöverfarter 
inom studiens 
undersökningsomr
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åde 

Nät_för_laddning Stockholms stad, 
Trafikkontoret, 
Bergkwist, J (2913) 

Hela cykelnätet, 
utan 
klassificeringar 

Vägnätet.shp GSD-
Fastighetskartan, 
vektorformat. 
Lantmäteriet 
(2011a) 

Vägnätet inom 
studiens 
undersökningsomr
åde 

Flöden.shp Stockholms stad, 
Trafikkontoret. 
Johansson, T (2013) 

Trafikflöden inom 
studiens 
undersökningsomr
åde 

 

Raster Källa Beskrivning 

Hojd.tif Höjddata, i 
rasterformat, grid 
2+. Lantmäteriet 
(2011b) 

Höjddata 

 

1.5.5 Arbetsflöde & analyser i ArcMap 

Analyserna har genomförts i ArcMap™ version 10.1, mjukvara från Esri. I texten har jag valt att 

inte översätta namn på verktyg och inställningar i ArcMap, dessa skrivs på engelska i kursiv 

stil. Hjälp och vägledning, val av metoder, verktyg och inställningar i ArcMap har hämtats från 

ESRIS webbhjälp, (ArcGIS Resources, 2014). Filnamn nämns sällan i metoddelen, istället 

hänvisar jag till det flödesschema som ligger under bilaga 5.  

Samtliga cykelolyckor  

Till visualiseringen av samtliga olyckor inom undersökningsområdet har jag fört in data i Excel 

format från STRADA till ArcMap. Genom att välja Add Data fick jag in uttaget som ett eget 

Layer. Eftersom uttaget har två kolumner som anger x- och y koordinaten för olyckan i 

SWEREF 99 kunde jag exportera uttaget och dess innehåll till vektorpunkter. För att särskilja 

de olika olyckstyperna valde jag ”Olyckstyp” under Value Field i Layer Properties. Här kunde 

jag skapa en enskild symbol för varje olyckstyp. Resultatet ses i bilaga 2. 

Samtliga cykelolyckor kopplade till cykelnätet 

Till bilaga 4 använde jag samma metod som till bilaga 3. Den enda skillnaden var att jag innan 

gick in i STRADA uttaget och i Excel dokumentet raderade de olyckor som inte ägt rum på 

cykelnätet.  

Samband mellan olycka och plats (Analysdel 1) 

För att utreda ett eventuellt samband mellan cykelolyckor och platsen där de sker har jag 

använt mig av en metod som jag inte hittat någon tidigare information om, eller att den 

använts inom samma ämne. Metoden kan därför ses som ett metodtest. 

Jag började jag med att konventera alla shape-filer till raster-filer. Cykelnätet och vägnätet 

med verktyget Polyline to raster. I samma verktyg konverterades även trafikflödesdata, de 
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parametrar jag valt att visa ur trafikflöden är hastighetsbegränsningarna på vägnätet. Här 

valde jag bort hastighetsbegränsningarna 70 och 90 km/h, eftersom det inte bör förekomma 

något cyklande på delarna av vägnätet där sådana hastigheter är tillåtna. Övriga trafikflöden 

kändes alltför osäkra för min analys, eftersom de fungerar bäst på huvudgator såsom 

motorvägar och större leder, men inte lokalgator och cykelnätet. Inventeringspunkterna och 

belysningspunkterna konverterades genom Point to raster. 

Mer exakta trafikflöden som även täcker de mest trafikerade delarna av cykelnätet hade varit 

önskvärt för min analys eftersom jag tror att de kan ha en stor påverkan på cykelolyckor. 

Genom att köra höjdmodellen i Slope under Spatial Analyst fick jag fram en visualisering av 

sluttningarna och dess grader i undersökningsområdet. Sluttningarnas riktningar är även de 

relevanta för min analys, och genom Aspect fastslog jag i vilka väderstreck de sluttar emot. 

För att ta reda på vart i området som absolut flest olyckor skett gjorde jag en bufferzon runt 

varje olyckspunkt med verktyget Buffer under Proximity. Under rubriken: Felkällor inom 

STRADA framkommer det att olyckspunkterna sällan stämmer överens exakt med den verkliga 

olycksplatsen. Det har jag löst genom att skapa en bufferzon på 50 m² runt varje olyckspunkt. 

Genom att skapa polygoner med bufferzoner fick jag även fram vart flest av dessa överlappar 

med varandra, det vill säga vart flest olyckor skett inom en radie på 50 m². Resultatet visas i 

figur 8. 

Buffer-analysen visar dock inte med någon exakthet vart de flesta av cykelolyckorna skett. För 

att göra det behövde jag analysera polygonernas överlappningar. Genom att hämta hem 

verktyget: Count Overlapping Polygons från (ArcGis Resources, 2012) och köra bufferzonerna i 

det fick jag fram en tydlig visualisering som visar exakt vart och hur många som polygoner 

överlappar med varandra. Resultatet ses i figur 9.  

Områdena med flest olyckshändelser är de mest intressanta för min analys. Genom att välja ut 

områdena med 8 överlappningar genom Select by Attributes för att sedan exportera dessa till 

ett eget lager separerades de från de övriga polygonerna. Det är det lagret jag utgått ifrån i 

min vidare analys för att försöka hitta ett samband mellan olycka och plats. Lagret kallar jag: 

Flest_olyckor. 

Efter separationen från de övriga polygonerna täcker området flest_olyckor upp relativt små 

ytor. Därför valde jag att göra en ny bufferzon runt flest_olyckor. Exempelvis är det intressant 

att känna till en sluttning som planar ut i ett flackt underlag inom i flest_olyckor, cyklister kan 

där få upp en hög fart. Det skulle vara svårt att förklara om inte sluttningen utanför 

flest_olyckor togs med i analysen. I figur 10 och 11 visualiseras flest_olyckor med och utan 

bufferzon för en tydligare förståelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Verktyget Zonal Statistics beräknar värden på ett raster inom givna zoner. Som nämnt tidigare 

skapade jag en ny bufferzoner på 50 meter kring flest_olyckor. Med hjälp av verktyget tog jag 

reda på vilka olika värden som fanns inom varje bufferzon. När det kommer till sluttningarna 

och dess riktningar ligger de tidigare analyserna av hela undersökningsområdet till grund för 

bufferanalyserna. De värden som analyserades med Zonal Statistics inom varje bufferzon var: 
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 Hastighetsbegränsningar på vägnätet 

 Sluttningens riktningar, maxvärde 

 Cykelnätets sluttning, maxvärde 

 Vägnätets slutting, maxvärde 

 Olika typer av överfarter 

 Inventeringspunkter 

Sluttningen omklassificerades genom Reclassify. 0°-2,5° klassades som plant underlag. 2,6°-

20.3° som sluttning och 20.4°-74.0° som brant slutting. Ingenstans i undersökningsområdet är 

sluttningen brantare än 74°. Resultatet ses i figur 12. 

Anledningen att jag beräknat vissa värden som maxvärden och inte som medelvärden eller 

medianvärden beror på att jag gjort bedömningen att maxvärden lämpar sig bäst för min 

analys. Exempelvis beräknade jag maxvärdet på cykelnätets sluttning. Här är det relevant att 

ta reda på de brantaste sluttningarna, eftersom cyklisten där kan komma upp i höga 

hastigheter nerförs. Hade jag istället räknat på medelvärdet kunde analysen blivit missvisande. 

Då skulle det framgått som att området är relativt plant, och att cyklistens hastighet där inte 

skulle påverkas av nerförsbackar. Medianvärdet hade dock kunnat vara ett bra alternativ att 

räkna på, då hade även resultatet kunna se annorlunda ut. Men än en gång hänvisar jag till att 

min analysmetod är en metodprövning.  

För att ta reda på vilken klassad typ av cykelnätet samt vägtyp för det övriga vägnätet som 

löper igenom flest_olyckor valde jag en metod som inte kräver något verktyg i ArcMap. 

Genom att göra bufferzonerna för flest_olyckor transparant och lägga cykelnätet samt 

vägnätet under det kunde jag med enkelhet se vilka vägtyper som löpte igenom 

olycksområdena. Samma metod användes även för att se vilka typer av överfarter och 

inventeringspunkters som hamnade inom bufferzonerna för flest_olyckor.  

För att ta reda på om en eventuell avsaknad av gatubelysning kan ha påverkat olycksrisken 

inom flest_olyckor använde jag Zonal Statistics. Genom metoden tog jag reda på hur väl belyst 

varje område är. Eftersom ljuset från varje gatulykta har en spridning i dess område valde jag 

först att göra en bufferzon på 10 meter runt varje belysningspunkt med verktyget Buffer. 

Samband mellan olycka och plats (Analysdel 2) 

De val av riskfaktorer som presenteras i analysdel 2 framgår senare i resultatdelen. GC- vägar 

och Övrig GC- väg som ligger på sluttningar och branta sluttningar är relevanta för analysen. 

Därför tog jag bort de delar av cykelnätet som är belägna på plant underlag med hjälp av 

Reclassify. Med samma verktyg och metod tog jag bort de områden av vägnätet som är 

beläget på plant underlag och i sluttningar. Med Mosaic to New Raster slog jag sedan samman 

GC- väg och Övrig GC- väg belägna i en sluttning eller brant sluttning till en sammanhängande 

klass. I Raster Calculator valde jag ut att enbart ha med inventeringspunkten: ”Konfliktpunkt, 

fotgängare” separerad från de andra inventeringspunkterna. Två gatupassager är också med i 

analysen: GC- överfart och Gatupassage utan överfart. 

Nästa steg blev att göra om de nu relevanta delarna av cykelnätet, vägnätet, 

inventeringspunkter och överfarter till vektorformat från rasterformat genom Raster to 

Polyline och Raster to Point. Ett nödvändigt förberedande steg för användandet av nästa 
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verktyg. Delar av vägnätet togs även bort för att få en så korrekt analys som möjligt. 

Motorvägar och andra större motorleder där det inte ska förekomma någon cykeltrafik 

raderades. Annars hade cykelolyckornas bufferzoner riskerat att hamna i vägdelar där endast 

motortrafik är tillåten, och analysen hade då blivit missvisande och felaktig. 

Tidigare i analysdel 1 skapade jag bufferzoner runt varje olycksplats. För att ta reda på vilka av 

de ovan nämnda riskfaktorer som finns eller inte finns inom varje bufferzon användes 

Intersect. På så sätt fick jag fram hur många olyckor som kan kopplas till respektive riskfaktor, 

och hur många olyckor som inte kan kopplas till någon riskfaktor. 

Riskkarta (Analysdel 3) 

För att ta reda på var cyklister löper stor risk att råka ut för en cykelolycka på det befintliga 

cykelnätet i studiens undersökningsområde har jag utgått från analysdel 1 och 2:s resultat. 

Efter att ha identifierat potentiella riskfaktorer har jag sedan applicerat dessa på cykelnätet 

inom undersökningsområdet. I den här analysen är det övriga vägnätet för motortrafik inte 

medräknad, eftersom det är cykelnätet som är i fokus. Dock är diverse gatupassager med, som 

i sin tur kan kopplas till det övriga vägnätet. Resultatet har jag valt att visa genom en riskkarta. 

De delar av cykelnätet som ligger i branta sluttningar behövde jag klassa med en högre risk än 

de delar som ligger på plant underlag. Med Raster Calculator beräknade jag fram de områdena 

inom varje klassad typ av cykelnätet med hjälp av den omklassificerade sluttningsfilen från 

analysdel 1. Nu fick jag fram ett 0 och 1 värde för varje klass. För att ge de olika delarna av 

cykelnätet olika riskfaktorer användes Reclassify. De delar av nätet som fick höga värden 

klassas som riskområden, medan delarna av nätet med låga värden klassas som lägre risk. De 

olika gatupassagerna och inventeringspunkterna omklassificerades också i Reclassify för att få 

olika riskvärden.  

Riskklassningen grundar sig på analysdel 2. Exempelvis har de klasser av cykelnätet där det 

förekommit flera cykelolyckor fått höga värden och de klasser som visat sig ligga lågt i 

olycksstatistiken låga värden. Samma metod har använts för inventeringspunkterna och de 

olika överfarterna. Efter riskklassningen slogs alla rasterfiler ihop till ett raster med Mosaic to 

New Raster. För att göra visualiseringen lättöverskådlig har jag valt att använda mig av tre 

olika riskklasser: Liten, Intermediär och Hög. De omklassificerades genom Reclassify till 

värdena 1, 2 och 3 som representerar tidigare nämnda benämningar. Slutligen gjorde jag om 

de tre rasterfilerna till vektorformat genom Raster to Polyline. Ett nödvändigt steg för den 

slutliga visualiseringen av riskkartan. Den är bearbetad i kartdesignprogrammet OCAD för ett 

tydligare och snyggare resultat. Vid konverteringar mellan raster och vektor i ArcMap blir 

resultatet ibland otydligt. Exempelvis kan linjer delas eller få oregelbundna former. Ett 

exempel ses i figur 14. Exemplet visar dock det korrekta resultatet som analysen kommit fram 

till i ArcMap. Kartan som bearbetats i OCAD är en aning generaliserad, för att få till tydligare 

linjer och kopplingar. Resultatet ses i figur 15. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Disposition av bakgrund 

Bakgrunden inleds med en kort del som belyser teorier om hur olika individers uppfattning av 

tid, rum och dess miljö. Dessa teorier är intressanta att ha i åtanke inför de kommande 

delarna av den teoretiska bakgrunden. Dessa ämnar ge en nationell och global överblick kring 

cykling och cykelolyckor, teorier kring hur en attraktiv och säker cykelmiljö utformas och den 

fysiska miljön och riskfaktorer inom denna.  

Som senare framgår i den teoretiska bakgrunden ses ofta orsaker bakom cykelolyckor som ett 

orsakssamband bestående av flera olika faktorer. För att försöka ge en klarare bild av vilka 

fysiska faktorer i miljön som kan vara en bidragande faktor till varför cykelolyckor sker 

presenterar jag kortare stycken med enskilda potentiella riskfaktorer, samt vissa av dessa i 

kombination med varandra. 

2.1 Upplevelsen av tid, rum och en attraktiv miljö 

Hur människor upplever en plats finns det inget universellt svar på. Om en plats uppfattas som 

attraktiv eller inte är också svårt att fastslå, eftersom uppfattningen varierar för varje individ. 

Alla sätter vi olika värde på saker och ting, en individs önskemål kan stå i raka motsatsen till 

någon annans. För att de styrande i samhället ska kunna öka attraktiviteten på en plats, till 

exempel i en stad krävs det någon slags form av bestämd definition, med givna kriterier av vad 

en attraktiv plats faktiskt är. En politiker som styrs av sin miljömedvetenhet skulle antagligen 

lägga stor vikt i att utforma en plats genom grönska, parker, god luftkvalité genom minskad 

bilism och planering av gång- och cykelstråk. Medan en annan politiker med andra visioner 

skulle satsa på helt andra ting (Andersson, 2008). Med andra ord är en plats identitet till viss 

del en social konstruktion. Den subjektiva uppfattningen av en attraktiv plats kan påverkas av 

en människas ursprung, attityd. utbildning, intressen, minnen, erfarenheter och ställning i 

samhället (Arefi, 1999). 

I dagens samhälle finns det vanligtvis ett brett utbud av transport- och kommunikationsmedel 

att tillgå, vilket gör det förhållandevis enkelt för människor att förflytta sig inom rummet. 

Ibland är det inte det absoluta avståndet i meter eller kilometer som blir det mest 

betydelsefulla när en individ ska förflytta sig till en plats från en annan. I och med tillgången till 

olika transportmedel skapas det ett kognitivt avstånd, det vill säga hur olika individer själva 

uppfattar avståndet till olika platser. Uppfattningen baseras på ens egna erfarenheter, 

berättelser, bilder, skrifter eller i en kombination av flera av aspekterna. Ett avstånd i rummet 

i färdtid eller distans är enkelt att räkna på. Det kognitiva avståndet är svårare att räkna på 

eftersom det är individuellt. För att förflyttningen inom rummet och det kognitiva avståndet 

skall kännas som positivt spelar faktorer som resans kostnad, ansträngning och färdmedlets 

behaglighet in (Tobler, 2004). Författaren till artikeln sammanfattar det väl i det här citatet:  

”There are distances in units of time, or travel cost, or intervening 
opportunities, city block distance […] social distances, timevarying 
network distances, topological distances, genetic distances, 
ordinal distances and so on”  

(Tobler, 2004, s 306). 
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2.2 Allmänt om cykling och cykelolyckor 

Något som flera författare lyfter fram i sina studier är att den fysiskt byggda miljön påverkar 

cyklisters säkerhet på olika sätt. Trafikseparering ses i en studie från Vancouver som den 

främsta faktorn till att inbringa säkerhet för cyklister.  Att kunna cykla fritt från motorburen 

trafik under hela resan, komma bort från det värsta bullret och en jämn topografi är de högst 

rankade faktorerna bland cyklister i en undersökning kring säkerhet och trygghet inom studien 

(Winters, et al, 2010). Ett separat cykelnät är inget nytt i många europeiska länder. 

Tillvägagångssättet med separerat cykelnät ses som hörnstenarna inom den tyska, 

nederländska och danska cykelpolitiken för att göra cyklandet så säkert och attraktivt som 

möjligt. När total separering inte förekommer är en bra metod enligt (Pucher, et al, 2010) att 

färglägga cykelfältet med en stark färg. Färgen drar åt sig mer uppmärksamhet alla typer av 

trafikanter och separeringen blir på så sätt tydligare än om fältet enbart skulle vara streckat 

med ytterlinjer.  

Forester (2001) lyfter fram en annan teori i sin studie. Den handlar om att det är långt mycket 

mer säkert för cyklister att cykla i blandtrafik istället för på separerade cykelfält. Forester 

menar att cyklister ska tvingas att cykla på bilvägen, och på så sätt lära sig att hantera sin cykel 

i likhet med hur bilisten hanterar sin bil (Forester, 2001). Den publicerade artikeln mötte dock 

stark kritik. Pucher (2001) skrev ett kritiskt svar och menade att Foresters teoretiska argument 

baserats på enstaka cykeltur i Palo Alto, Kalifornien. Vidare hänvisar Pucher till statistiken som 

enligt honom talar sitt tydliga språk. 1.6 av 100 miljoner genomförda cykelresor leder till en 

dödlig olycka i Nederländerna, 2.4 i Tyskland och 26.3 i USA. En granskning av olika statistiska 

undersökningar genomförda i USA visar även ett signifikant samband mellan separerat 

cykelnät och ett ökat cyklande (Pucher, et al, 2010). Liknande exempel kan hämtas från 

Köpenhamn. Där har det visat sig att varje gång det byggs en ny del cykelnät resulterar det i 20 

% fler cyklister och 10 % färre bilar på den aktuella sträckan (Københavns Kommune, et al, 

2011). När cykelfälten anlades på Hornsgatan i Stockholm i slutet av 1990-talet blev det också 

stora rabalder och häftiga diskussioner i media och bland politiker. Cykelfälten uppmålades 

som rent livsfarliga för cyklisten. Bland annat gick socialdemokraten Annika Billström inför 

valet ut med att efter en eventuell valseger 2002 skulle hon direkt måla över cykelfälten på 

Hornsgatan. Valet vanns men cykelfälten bestod (Beckman & Linusson, 2009). 

Utvärderingarna visade sedan att cyklandet hade fördubblats på sträckorna med cykelfält, och 

olyckorna hade minskat. Allra mest på Hornsgatan, med 75 % (Beckman, 2009). 

Som ovan nämndes kan den bebyggda miljön spela en stor roll för cyklistens säkerhet. Men 

flera andra studier lyfter även fram riskfaktorer inom den naturliga miljön samt att orsaken till 

cykelolyckor kan ses som ett händelseförlopp orsakat bestående av flera olika faktorer. 

Petersson & Schelp (1996) har undersökt skadeföljderna efter cykelolyckor i Västmanland 

under ett år. De menar att olyckshändelserna ofta orsakas av faktorer i den naturliga miljön, 

men i en kombination av individuellt beteende såsom ouppmärksamhet eller bytande mot 

trafikregler. Det framgår även i (Douglas, et al, 1986) där 492 stadscyklister fått svara på en 

enkät angående cykling, skade- och olycksmönster. När olyckor väl inträffat menade upp emot 

2/3 av respondenterna att det var deras eget handlande som orsakat olyckan. Resten av de 

svarande att faktorer knutna till den naturliga miljön legat bakom olycksorsaken.   
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2.3 Olika kategorier av cykelolyckor 

I Sverige har cykelolyckor med dödlig utgång kraftigt minskat under de senaste 40 åren. Under 

70-talet avled ca 140 cyklister varje år i trafiken, idag är den siffran nere på 25 personer 

(Wärnhjelm, 2013).  

Olyckorna kan delas upp i olika kategorier. Singelolyckor, kollision med motorfordon och 

kollision med annan cyklist eller fotgängare. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen och 

av alla cyklister som uppsöker sjukvård efter en olycka har 8 av 10 varit med om en 

singelolycka (Niska, et al, 2013). Kollision med motorfordon är den näst vanligaste 

olyckstypen. Men det är här konsekvenserna av olyckan oftast blir som allvarligast för 

cyklisten. På tredje plats kommer kollision med annan cyklist eller fotgängare (Niska & Thulin, 

2009). I en studie som fokuserat på olyckor där mer än en cyklist är inblandad under 1999-

2008 i Tyskland framgår det att 92 % av alla inrapporterade cykelolyckor mellan cyklister skett 

i urbana miljöer, och resterande 8 % i rurala miljöer (Brand, et al, 2013).  Kollisioner med 

annan cyklist och motorfordon sker båda oftast i korsningar och vid överfarter. Singelolyckor 

inträffar oftare på vägsträckor med blandtrafik än när trafiken är separerad (Niska & Thulin, 

2009). 

2.4 Fysiska risker i miljön 

Topografin 

Den faktor i den naturliga miljön som har den största påverkan på cykelolyckor är enligt 

(Kibrurz, et al, 1986) topografin, när cyklisten cyklar nerförs. Sluttande backar kan i 

kombination av andra faktorer bli en direkt risk för cyklisten. I studien var det flera andra 

faktorer kopplade till topografin som associerades med olyckor. Exempelvis snäva kurvor med 

halt eller löst vägunderlag i direkt koppling till en sluttande färdväg. Precis samma faktorer tar 

även Petersson & Schelp (1997) upp. En nerförsbacke där cyklisten får upp hög fart följt av en 

snäv kurva med dålig sikt blir en direkt risk. Majoriteten av alla kollisioner mellan cyklister 

inträffade på platser innehållande dessa faktorer i deras studie.  

I (Niska, et al 2013) analyseras cyklisters singelolyckor och där även intervjuer genomförts 

med svårt skadade cyklister. I flera av olycksbeskrivningarna har några faktorer i trafikmiljön 

återkommit upprepade gånger. En delorsak som relateras till miljön och vägutformningen är 

nedförsbackar. Av 180 intervjuade personer svarade 115 av dessa att olyckan de varit med om 

inträffat i en nerförsbacke. 

En doktorsavhandling från KTH tar upp ett fall där topografin utgör en direkt risk inom mitt 

undersökningsområde. En cyklist som kommer på det regionala cykelstråket söderifrån 

passerar Nyboda i en lång nerförsbacke där denne kan nå en hög fart. I slutet av backen 

kommer det en tvär sväng som leder ner i tunnel under Södertäljevägen och korsar samtidigt 

en annan gång- och cykelbana. Topografin, hastigheten, sikten, korsande av annat cykelstråk 

och en tvär sväng gör sig här till en riskfylld kombination (Gustafsson, 2009). 

Anledningen att topografin i form av sluttningar nerförs blir en risk är att cyklisten där ofta når 

högre hastigheter än på en plan sträckning. Den höga hastigheten ger cyklisten en kortare 

reaktionstid och längre bromssträcka, vilket ger föraren mindre tid att agera och ta sig ur den 

farliga situationen. Det finns även en ökad risk att konsekvenserna av olyckan blir allvarligare 
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när den sker i hög fart (Jonsson, et al, 2011). I en singelolycka eller kollisionsolycka är det 

hastigheten som blir avgörande i hur stort krockvåld cyklisten utsätts för, därmed också 

skadorna som uppstår vid olyckan (Wärnhjelm, 2013). 

Trafikflöden 

Flera av de intervjuade cyklisterna i (Niska, et al, 2013) beskriver problem med andra cyklister 

som det mest problematiska samspelet när det kommer till andra trafikanter. Problematiken 

verkar ligga i att det finns flera olika typer av cyklister. Vissa vill cykla snabbt, andra långsamt. 

Vissa följer trafikreglerna, andra inte. Riskerna uppkommer när dessa hamnar på samma 

sträckor och ibland smala cykelstråk. Vidare berättade informanterna om problem kring 

samspelet med bilister och att de ofta visar oaktsamhet och liten hänsyn för de cyklande.  

Antalet kollisioner mellan motorfordon och cyklister/fotgängare styrs enligt (Jacobsen, 2003) 

av mängden cyklister eller fotgängare. Data i studien har hämtats från ett flertal amerikanska 

och europeiska städer och resultatet blev för författaren oväntat. Kollisionerna sjönk med ett 

ökat antal personer som cyklar eller går i de undersökta studieområdena. Författaren menar 

att det är osannolikt att cyklister och fotgängare blir mer försiktiga desto fler de är till antalet, 

och att det därför måste bero på bilisternas beteende och uppmärksamhet förändras med en 

ökad närvaro av cyklister/fotgängare. Ett ökat antal cyklister och fotgängare ökar alltså dess 

egen säkerhet gentemot motorburen trafik enligt Jacobsen.  

Döda vinkeln 

Döda vinklar definieras av områden tätt intill fordonet som inte föraren har någon uppsikt 

över. Lastbilar och andra större fordon har i regel påtagligare problem med döda vinklar 

jämfört med personbilar på grund av dess storlek. För cyklister blir problemet extra stort då 

det motorburna fordonet ska göra en högersväng, och då måste korsa fältet där cyklisten 

befinner sig. Exempelvis är en vanligt förekomande olyckssituation när fordonet väntar på 

grön signal och en cyklist befinner sig bredvid det. Föraren riskerar att inte uppfatta cyklisten, 

och cyklisten i sig är inte alltid medveten om att den står befinner sig i en död vinkel. När 

fordonet sedan får grönt och ska svänga höger är risken för en kollision överhängande stor 

(Wärnhjelm, 2013). 

Vägunderlag 

Beläggningen på vägbanan är viktig för cyklisten då denne ska hålla balansen samtidigt som 

cykelns hjul har relativt liten kontaktyta mot vägunderlaget. Löst grus som kommer från 

vinterunderhåll och håligheter i vägbanan är vanliga orsaker till singelolyckor (Wärnhjelm, 

2013). En studie som publicerats 1996 utreder vägunderlagets påverkan på cykelolyckor i 

Umeå. Under tre år har data om cykelolyckor samlats in från olika sjukhus i staden. 

Sammanlagt 994 cyklister behandlades under perioden och 748 av dessa hade råkat ut en för 

en singelolycka. Vägunderlaget har i flera fall spelat en avgörande roll för uppkomsten av 

olyckorna. Vid närmare hälften av fallen är det den fysiska ytan som gjort att cyklisten kört 

omkull. Något som enligt författarna återkommer i flera andra studier som de tagit del av. De 

vanligaste förekommande faktorerna på vägen som relaterats till olyckor är snö, is, löst grus, 

våta löv, ojämnt vägunderlag och gropar/sprickor. Eftersom Umeå har ett strängt vinterklimat 

under årets vintermånader är olyckorna ofta säsongsbaserade när det kommer till is och snö. 
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Detsamma gäller våta löv som vanligtvis förekommer på vägbanan under hösten (Nyberg, et 

al, 1996).  

Bland flera studier tar (Kiburz, et al, 1986) och (Thulin & Niska, 2009) upp förekomsten av 

järnvägs- och spårvagnspår när vägunderlaget och risker diskuteras. Vid passage av räls på 

cykel riskerar cyklisten att fastna med cykelhjulet i spåret och på så sätt tappa kontrollen över 

cykeln.  

Avsaknad av belysning 

Effekten av en avsaknad gatubelysning undersöks i en norsk studie från 2009. Studien bygger 

på en holländsk databas som omfattar 763000 personer som skadats i trafikolyckor mellan 

åren 1987-2006. Risken för trafikolyckor bedöms öka under mörker utan någon 

trafikbelysning. Cyklister, mopedister och fotgängare är de grupper som risken ökar för mest, 

jämfört med bilister och motorcyklister. Risken för olyckor på grund av avsaknad 

gatubelysning blir extra stor i kombination av andra faktorer. Några exempel från studien är 

väder- och vägförhållanden. Halka och ojämnt vägunderlag blir extra riskabelt vid mörker 

(Wanvik, 2009). Även (Reynolds, et al, 2009) pekar på en avsaknad av belysning i kombination 

av andra faktorer som bidragande orsaker till en sämre säkerhet för cyklister. Vid ett ojämnt 

vägunderlag eller snäv kurva med dålig sikt blir mörkret extra riskabelt. Något som både 

(Reynolds, et al, 2009) och (Wanvik, 2009) tar upp är att riskerna blir extra stora längst vägar i 

rurala områden när det inte förekommer någon gatubelysning. Vid före- och efterstudier har 

olycksstatistiken längst rurala vägar sjunkit med nästan hälften, då belysning anlagts. Vilken 

typ av väg som cyklisten väljer att cykla på under mörker är också en avgörande faktor. Vägar 

utan belysning med blandtrafik ses som de mest riskabla, medan separerade cykeltrafik ses 

som säkrare under mörka förhållanden (Reynolds, et al, 2009). Enligt Faskunger (2007) skulle 

antalet olyckor för separerad cykeltrafik som skett under mörker kunna minskas med mellan 

15-30 % om belysning anlades. Med samma åtgärd skulle motsvarande reducering kunna ske 

när det kommer till kollisionsolyckor i korsningar med blandtrafik mellan cyklister och 

motorfordon, men då med närmare 40 %.  

Övriga riskfaktorer 

Skymd sikt ses i flera studier som en orsaksfaktor till cykelolyckor, främst kollisionsolyckor. 

Buskage eller annan vegetation kan direkt bli en riskfaktor, och Petersson & Schelp (1996) 

pekar ut dem som en icke ovanlig bidragande orsak. Enligt författarna blir skymd sikt extra 

riskabelt i kombination med andra faktorer, som exempelvis en sluttande vägbana och snäva 

kurvor. I och med att cyklisten får upp en högre fart i sluttande backar blir reaktionstiden 

kortare, är den efterkommande kurvan då snäv eller sikten täkt av vegetation blir risken för 

olyckor högre. 

3. Resultat 

3.1 Cykelolyckor och inventeringsresultat 

Bilaga 2 visar sammanställningen för uttaget från STRADA över alla cykelolyckor som ägt rum 

mellan 2003-201. Bilaga 3 visar samtliga olyckor som skett på cykelnätet inom samma 

tidsperiod. Det totala antalet olyckor är 231 stycken. 29 % av dessa har ägt rum i koppling till 

eller på cykelnätet, resterande 71 % på övrigt vägnät. I båda kartorna är singelolyckor den 
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dominerande olyckstypen och står för 58 % på hela vägnätet, respektive 41 % i koppling till 

cykelnätet. 

Bilaga 4 visar inventeringsresultatet. Vid 

konfliktpunkterna noterades höga flöden 

av respektive konflikttyp. Exempelvis var 

det gott om både cyklister och fotgängare 

på Liljeholmsbron över till Södermalm där 

det regionala cykelstråket löper. 

Konfliktpunkter med bilar utgörs i 

samtliga fall av överfarter. Konfliktpunkt 

bilar, döda vinkeln ligger i korsningar, där 

högersvängande fordon riskerar att 

hamna i konflikt med cyklister, ett 

exempel visas i figur 7. Vissa av 

olycksplatserna har inte tilldelats någon 

potentiell riskfaktor. I dessa fall har vid 

inventeringstillfället inget anmärkningsvärt noterats. 

3.2 Samband mellan olycka och plats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. En konfliktpunkt bilar, döda vinkeln. Högersvängande fordon 

riskerar att hamna i konflikt med cyklister som kommer åkande i samma 

riktning på GC- vägen till vänster i bild. Exemplet är hämtat från 

Hägerstensvägen. Foto: Cottman, P, 2013. 

 

Figur 8. Resultatet av Buffer-analysen av varje olycksplats. I 

bakgrunden syns sluttningsmodellen, de röda områdena med 

brantast sluttningar, (Cottman, P, 2014). 
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3.2 Samband mellan olycka och plats (Analysdel 1) 

Som mest överlappar 8 polygoner med varandra i tre olika områden. Det övre området på 

kartan, har jag valt att kalla: Område 1. Det ligger i anslutning till och på Södertäljestråket. De 

södra områdena: 2 och 3, ligger i Midsommarkransen. Områdena ses i kartan under figur 10.  

Nedan redovisas analyserna med Zonal Statistics inom bufferzonerna som ses i figur 11: 

 Hastighetsbegränsningar på vägnätet: Område 1: 30 och 50 km/h. Område 2 och 3: 

30km/h. 

 Sluttningens riktningar, maxvärde: Mest förekomst av nordliga sluttningar inom alla 

områdena. 

 Cykelnätets sluttning, maxvärde: Område 1, sluttning. Inom alla_olyckor, område 1 är 

det relativt plant. Men inom bufferzonen ligger delar av cykelnätet i branta 

sluttningar. I område 2 och 3, sluttning. 

 Vägnätets slutting, maxvärde: Inom område 1, 2 och 3 ligger vägnätet som maxvärde i 

branta sluttningar. 

 GC- överfart och Gatupassage utan överfart. 

Genom område 1 löper det GC- väg och en övrig GC-väg. Där återfinns även en gatupassage 

utan överfart, och en GC- överfart.  Genom område 2 och 3 finns det en GC- väg och en övrig 

GC- väg, samt en GC- överfart.  

Genom område 1, 2 och 3 löper det Bilvägar/Gator för motorburen trafik.  

Figur 9. De två områden där flest olyckor skett. I de båda röda områdena har 

sammanlagt 8 polygoner överlappat med varandra, dvs. där 8 olyckor skett, 

(Cottman, P, 2014). 
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Inom område 1 ligger det tre stycken inventeringspunkter: En punkt för ”Spår”, då Tvärbanans 

färdväg löper igenom området, samt två stycken ”Konflikt med fotgängare” punkter. Inom 

område 2 och 3 återfinns inga inventeringspunkter.  

Analysen av belysningen visade att det i varken i område 1, 2 eller 3 råder någon avsaknad av 

gatubelysning. Område 1 och 3 är mest belyst. 

 

gg 

 

 

Figur 10. Område 1, 2 och 3 som legat till grund för att hitta ett samband mellan olycka och 

plats. Inom varje område har det skett sammanlagt 8 cykelolyckor, (Cottman, P, 2013). 

 

Figur 11. Bufferzonerna på 50 m² runt flest_olyckor 

(område 1, 2 och 3), (Cottman, P, 2014). 



Petter Cottman 

24 
 

 

3.3 Samband mellan olycka och plats (Analysdel 2) 

De potentiella riskfaktorer som legat som slutlig grund för analysen angående samband mellan 

cykelolycka och plats är: 

 Cykelnät bestående av GC- väg och Övrig GC- väg som ligger i en sluttning eller brant 

sluttning. De två faktorerna har slagits ihop till en klass 

 Gatupassagerna GC- överfart och Gatupassage utan överfart. 

 Vägnät bestående av Bilväg/Gata som ligger i en brant sluttning. 

 Konfliktpunkt, fotgängare  

Som framgår i figur 13 är det sammanlagt 161 av 231 olyckor som har en eller flera 

olycksfaktorer inom sin bufferzon på 50 m². 70 stycken olyckor kan inte kopplas till någon av 

riskfaktorerna. I figur 14 redovisas hur många procent av de 161 olyckorna som kan kopplas 

till de olika riskfaktorerna. Både cykelnätets och vägnätets lutning är de mest dominerande 

faktorer. 87.5 % av de 161 olyckorna har skett i ett område med GC- väg liggandes i en 

sluttning eller brant sluttning. Gällande överfarter har 37 % av olyckorna skett vid eller i 

närheten av en GC- överfart. 10.5 % av olyckorna har skett vid eller i närheten av 

konfliktpunkter med fotgängare. 

Figur 12. Omklassificeringen av 

sluttningarna inom 

undersökningsområdet, 

(Cottman, P, 2014). 
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3.4 Riskkarta (Analysdel 3) 

De potentiella riskfaktorerna har blivit klassade efter punkterna som hittas i analysdel 2 på 

föregående sida. Ju högre värde, desto större är riskfaktorn. 

 GC- vägar och Övrig GC- vägar: Sluttningar/Branta sluttningar=100. Plant underlag=20 

 Cykelbanor: Sluttningar/Branta sluttningar=20. Plant underlag=1 

 Cykelfält: Sluttningar/Branta sluttningar=20. Plant underlag=1 

 Cykelöverfarter: 1 

 Gatupassager utan överfart: 60 

 GC- överfarter: 80 

 Inventeringspunkter: Alla faktorer=20, förutom: Konfliktpunkt, fotgängare=80, 

spår=60 

Klassintervallerna har slagits samman enligt: 1=Liten, 10-60= Intermediär, 80-100=Stor. I 

flödesschemat, under bilaga 5 redovisas den mer detaljerade klassificeringen. 

161 
olyckor 

70 olyckor 

Bufferzon med en 
eller flera 
riskfaktorer inom 
sig 

Bufferzon utan 
några riskfakorer 
inom sig 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Gång- och 
cykelöverfart 

Gatupassage 
utan överfart 

Konfliktpunkt, 
fotgängare 

GC- väg. 
Sluttning & 

Brant s.. 

Vägnätet. Brant 
sluttning 

Figur 13. Resultatet av analysdel 2. Antalet bufferzoner 

med och utan riskfaktorer inom sig. 

Figur 14. Resultatet av analysdel 2. Riskfaktorer inom de 161 bufferzonerna. 
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De delar av cykelnätet i mörkröd ton i figur 15 är de områden där cyklisten löper störst risk att 

råka ut för en cykelolycka. De sträckorna utgörs främst av olika typer av GC- vägar som ligger i 

ett brant eller sluttande underlag. Delarna av nätet i rosa toner har tilldelats en intermediär 

riskfaktor. Exempelvis kan det där finnas cykelfält eller cykelbanor i sluttande eller brant 

underlag, cykelöverfarter eller tvära kurvor med skymd sikt. I de delar av nätet som fått gula 

nyanser löper cyklisten en förhållandevis låg risk att råka ut för en olycka. Exempelvis kan de 

områdena bestå av cykelbanor eller cykelfält på plant underlag.  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 15. Ett exempel från riskkartan innan 

bearbetning i OCAD. Korrekt data från analysdel 3, 

men visualiseringsbristerna syns på vissa ställen, 

(Cottman, P, 2014). 
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4. Diskussion 

Cykelolyckor och inventeringsresultat 

Sammanställningen av samtliga cykelolyckor från STRADA mellan åren 2003-2012 visar med 

tydlighet vilken som är den vanligaste olyckstypen och vart de flesta av olyckorna ägt rum. 

Singelolyckan är den dominerande olyckstypen, något som går i linje med (Niska, et al, 2013). 

Enligt den studien utgjorde singelolyckor 80 % av alla cykelolyckor som blivit inrapporterade 

till sjukhus. En riktigt lika kraftig dominans av singelolyckor går inte att se i min studie. Den 

statistiska dominansen angående var på vägnätet cykelolyckorna skett talar dock sitt tydliga 

språk i den här studien i och med att 164 olyckor skett på det övriga vägnätet, jämfört med 70 

på cykelnätet. I en jämförelse med (Niska & Thulin, 2009) verkar mönstret stämma eftersom 

författarna till studien kommit fram till att singelolyckor vanligtvis sker på det övriga vägnätet 

med blandtrafik. Statistiken får även (Foresters, 2001) argument att framstå som allt mer 

tveksamma, och (Winters, et al, 2010) och (Pucher, et al, 2010) som mer sanningssägande. 

Om det hade legat någon sanning i att det är säkrare för cyklisten att cykla i blandtrafik borde 

de data från STRADA inom min studie sett betydligt annorlunda ut. 

Inventeringen och dess resultat hjälpte mig att få en bättre bild av flera av olycksplatserna. 

Men som nämns under rubriken 1.5.4 var det inte alltid lätt att identifiera potentiella risker 

vid varje olycksplats. Exempelvis genom avsaknaden av vegetation för årstiden, eller att jag 

helt enkelt inte kunde uppfatta någon potentiell risk vid platsen. Inventeringsmetoden och 

Figur 15. De olika nyanserna visar vart cyklisten löper låg, intermediär och 

hög risk att råka ut för en olycka på cykelnätet, (Cottman, P, 2014). 
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resultatet kan även diskuteras ur andra synvinklar. Trots att jag identifierat en potentiell risk, 

är det långt ifrån säkert att det är den risken som är den bakomliggande orsaken till att 

olyckan skett. Trots det bedömer jag inventeringsresultatet som givande för min studie. 

Exempelvis identifierades flera döda vinklar, snäva kurvor och konfliktpunkter med andra 

cyklister, fotgängare och bilister. Flera av konfliktpunkterna låg vid gatupassager och 

korsningar, platser som (Niska & Thulin, 2009) och (Wärnhjelm, 2013) benämner som riskabla 

ur en olyckssynpunkt. Jag skapade mig också en bättre bild av underlaget på cykelnätet. Något 

som (Nyberg, et al, 1996) benämner i sin studie. Enligt dem kan exempelvis löst grus, sprickor i 

marken eller is och snö ha stor inverkan på cykelolyckor. Faktorer jag inte skulle kunna notera 

utan en inventering. 

Resultatdiskussion av analysdel 1 och 2 

Resultatet av analysen visar att den byggda miljön spelar roll när det kommer till olyckor som 

skett på cykelnätet. Näst intill 90 % av de 161 olyckorna som hade en eller flera potentiella 

riskfaktorer inom sin bufferzon hamnade på eller i närheten av någon typ av GC- väg. Som 

tidigare nämnt kan dessa skilja sig mycket i sin utformning. Men det som de har gemensamt är 

att de är avsedd för både cyklister, mopedister och fotgängare, alltså flera trafikslag. Winters, 

et al, (2010) argument för total trafikseparering känns här relevant. Men även en separering 

som gäller cyklister från fotgängare, som på cykelfält och cykelbanor. Problemet på GC- 

vägarna behöver ju dock inte bara grunda sig i att både cyklister och fotgängare utnyttjar 

samma väg. Det största problemet enligt intervjuade cyklister i (Niska, et al, 2013) verkar vara 

samspelet mellan cyklister och inte cyklister-fotgängare. Ett problem som inte skulle lösas 

med införandet av fler cykelbanor eller cykelfält. Att människor beter sig olika i trafiken, 

cyklister, fotgängare som bilister beror individens individuella beteende. Ett beteende som 

bland annat (Douglas, et al, 1986) diskuterar. Författarnas slutsats angående det individuella 

beteendet har jag hela tiden fått ha i åtanke under mina analyser. Trots eventuella 

orsakssamband gällande den byggda och naturliga miljön kan jag aldrig bortse från att 

individers eget handlande kan ha spelat stor till att en viss cykelolycka skett.  

En till potentiell förklaring till att majoriteten av cykelolyckorna skett på eller i närheten av GC- 

vägar kan vara att det är den vanligast förekommande klassen på cykelnätet inom 

undersökningsområdet. Där av hamnar den ofta inom bufferzonerna. 

GC- överfarter återfanns i mer än 35 % av alla bufferzoner. Det gör den typen av överfart till 

den mest vanligt förekommande inom olycksplatsernas bufferzoner. En röd tråd anas 

eftersom paralleller kan dras till olycksstatistiken kring GC- vägar. Både vägtypen och 

överfartstypen som används av både cyklister och fotgängare återfinns inom flest bufferzoner. 

När det kommer till den naturliga miljön i kombination av den byggda syns en tydlig röd tråd i 

analysresultatet gällande cykelolyckor, på cykelnätet och det övriga vägnätet. Näst intill 90 % 

av de 161 bufferzonerna hamnade på eller i närheten av cykelnätet med ett lutande eller 

brant lutande underlag. Strax över 50 % av bufferzonerna hamnade inom det övriga vägnätet 

med ett brant lutande underlag. På så sätt verkar topografin spela en stor roll som 

bakomliggande orsaksfaktor till cykelolyckor. 

Analysernas resultat går i linje både med (Niska, et al 2013) och (Kibrurz, et al, 1986) 

påståenden gällande topografin i kombination av andra riskfaktorer. Inom område 1 återfanns 
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två stycken konfliktpunkter med fotgängare, och dessa ligger mitt i mellan två områden med 

sluttande- och brant sluttande delar av cykelnätet. Att inte mindre än 8 olyckor skett inom det 

området beror till största sannolikhet inte på slumpen.  

En annan anledning till att majoriteten av cykelolyckorna i analysen skett på sluttande- och 

brant sluttande delar av cykel- och övriga vägnätet kan ha att göra med konsekvenserna av 

olyckan som framgår i (Jonsson, et al, 2011) och (Wärnhjelm, 2013). Mörkertalet i STRADA är 

som bekant stort. Vid allvarliga konsekvenser av en cykelolycka finns det en större anledning 

att uppsöka sjukvård eller tillkalla polis i jämförelse med en lindrig cykelolycka. Det kan vara 

en anledning till att cykelolyckor i de här miljöerna är överrepresenterade i STRADA och min 

analys. Argumentet minskar inte topografin som en potentiell riskfaktor, och analysen blir för 

den delen inte mindre korrekt. Men kanske hade analysens resultat blivit annorlunda med fler 

anmälda lindriga cykelolyckor. 

Förekomsten av spår på vägunderlaget lyfts av (Kiburz, et al, 1986) och (Thulin & Niska, 2009) 

fram som en potentiell riskfaktor för cyklister. Enligt min analys verkar påståendet stämma, 

eftersom det löper ett spårvagnsspår genom område 1. Analysens resultat visar dock inte 

”Spår” i figur 13 där eventuella riskfaktorer och samband redovisas. Förekomsten av spår 

hittas bara på en plats inom undersökningsområdet, vilket säkerligen kan ligga som grund till 

att inte fler olyckor skett i koppling till vägunderlaget där det förekommer spår. 

Analysen visar inte något samband mellan cykelolyckor och rådande belysning inom 

undersökningsområdet. Flera studier lyfter fram riskerna med en avsaknad av belysning. Men 

det blir för mig svårt att möta (Wanvik, 2009), (Reynolds, et al, 2009) och (Faskunger, 2007) 

argument kring detta då jag inte kommit fram till något sådant samband. Det ska dock 

poängteras att förekomsten av gatubelysningen inom mitt undersökningsområde är väl 

utbrett, och enbart på ett fåtal sträckor av cykelnätet och vägnätet saknas det helt 

gatubelysning. 

Gällande hastighetsbegränsningar som kan kopplas till trafikflödet hittade jag heller inga 

direkta samband. Eftersom både hastighetsbegränsningen 30 km/h och 50 km/h återfanns 

inom område 1, 2 och 3 blev det svårt att avläsa något tydligt resultat. De två 

hastighetsbegränsningarna är de som gäller på hela det övriga vägnätet inom 

undersökningsområdet.  70- och 90 km/h kunde jag bortse ifrån i min analys eftersom det på 

de vägarna inte ska eller bör förekomma någon cykeltrafik. 

Resultatdiskussion av analysdel 3 

Som tidigare nämnt bygger riskkartan på de resultat och samband som nåtts i analys 1 och 2. 

Hur väl riskkartan stämmer överens med verkligheten styrs av hur väl de samband jag kommit 

fram till i tidigare analyser stämmer. I en jämförelse mellan riskkartan i figur 15 bilaga 3 kan 

samband urskiljas. Samtidigt som det skett en del olyckor på vissa delar av cykelnätet som 

klassas som intermediära, exempelvis längst med Hägerstensvägen. Anledningen att den 

sträckan i analysen inte blivit klassad som ”Hög” beror på att olyckorna där varit relativt 

utspridda. De har alltså inte överlappat varandra inom analysdel 1. På så sätt har faktorerna 

inom dess bufferzoner inte fått en lika hög riskfaktor som de i område 1, 2 och 3. Intermediära 

sträckor ska dock inte ses som riskfria. Åter igen hade det varit intressant att ha mer data kring 
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cykelolyckor att tillgå. Med ett mindre mörkertal hade riskkartans sanningsfaktor i högre grad 

varit enklare att diskutera. 

Trots ett troligt mörkertal i olycksstatistiken visade sig metodtestet fungera, genom att ett 

resultat är nått. Det ger goda förutsättningar för fortsatta studier och tillämpningar gällande 

cykelolyckor, och för planering kring ombyggnation och nybyggnation av cykelnätet. De 

värden och resultat som analyserna kom fram kan med enkelhet appliceras på andra, större 

områden eller regioner så länge data finns att tillgå. Det gör att metoden och resultatet kan 

fungera ses som en mall för framtida undersökningar.  

5. Slutsatser 
Frågan angående samband mellan cykelolyckor och platsen där de sker är komplex att svara 

på. Dels för att individens individuella beteende kan spela en stor roll vid varje olyckssituation. 

Men även för att mörkertalet är stort när det kommer till cykelolyckor. Det datauttaget jag har 

haft att tillgå till mina analyser är relativt begränsat. Trots det har metodtest fungerat och jag 

har kunnat urskilja två tydliga röda trådar gällande samband mellan olycka och plats genom 

mina analyser: 

 Topografin 

 Vägutformningen 

Dessa två samband i kombination av varandra ger svaret på den första delen av 

frågeställningen:  

1. Delar av cykelnätet och det övriga vägnätet beläget i områden med sluttande och 

brant sluttande underlag där blandtrafik3 förekommer. 

Genom att hänvisa till svaret på den första delen av frågeställingen och riskkartan i figur 15 

framgår det var cyklisten löper stor risk att råka ut för en cykelolycka på cykelnätet inom 

undersökningsområdet, vilket även är svaret på den andradelen av frågeställningen: 

2. Cyklisten löper stor risk att råka ut för en olycka på cykelnätet vid områden 

innehållande GC- vägar i sluttande respektive brant sluttande underlag, vid GC- 

överfarter och vid ”konfliktpunkter, fotgängare”. 

Studiens metod, resultat och slutsatser fungerar som en mall för fortsatta tillämpningar och 

studier kring ämnet. Metoden är enkel att applicera på vilket område som helst, och så länge 

liknande data finns att tillgå finns det inga begränsningar på hur stora områden som kan 

undersökas med metoden. Exempelvis kan även riskkartor av den här typen vara värdefulla för 

prioritering av underhåll och skötsel av cykelnätet . 

  

                                                           
3
 Med blandtrafik på cykelnätet menar jag sträckor där cykel- och mopedtrafik samt fotgängare 

förekommer. 
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