Rapporter från CyCity
Denna översikt redovisar ett urval av rapporter inom forsknings- och utvecklingsprogrammet CyCity.

1. Att bana väg för cykelbana: Slutsatser och frågeställningar för bra
cykelplaneringsprocesser.
Folder som redovisar viktiga frågeställningar för framgångsrik cykelplanering. Materialet är
strukturerat utifrån fem steg inom en planeringsprocess, 1. Initiera arbetet, 2. Ta fram underlag, 3.
Organisera arbetet, 4. Formulera åtgärder och 5.Genomförande. Läs rapporten om du arbetar med
trafikplanering.
26 sidor

Författare: J. Berg (redaktör), P. Envall, Michael Koucky, A. Niska.

http://www.cycity.se/docs/CyCity_Att_bana_vag_for_cykelbana_slutlig.pdf

2. BikeRoute: Mobilapp och verktyg för cykelplanering
BikeRoute ger viktig information om hur en ort eller region kan nå sina mål om att t.ex. öka
cykeltrafiken. Datorverktyget producerar bl.a. kartor och nyckeltal som ger möjlighet för beslutfattare
att identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken. Analysen bygger på
verkliga data om cykeltrafik. Städer som ansluter sig till BikeRoute får tillgång till en unik
benchmarking-databas med uppgifter från andra städer. Läs mer på hemsidan för BikeRoutes mobilapp
om du vill veta hur cyklister själva kan medverka i att undersöka cykelinfrastrukturen i din stad.
http://www.bikeroute.se/se/index.php
Utvecklingsansvarig: P. Envall. Partners: M. Koucky, A. Niska.

3. Svensk cykelplanerings genomforandeproblem och utmaningar
andelen cykelresor av alla resor. Läs rapporten om du är intresserad av förändringar i
planeringssystemet och planeringskulturen som kan leda till ökad cykling.
7 sidor

Författare: P. Envall

http://www.cycity.se/docs/CyCity_PM_om_genomforandeproblem_cykelradet.pdf

4. Trafikslag på undantag
Doktorsavhandling i vetenskapshistoria vid KTH. Avhandlingen ger en ökad förståelse av
trafikplaneringens ideologiska karaktär och av hur den fortsätter forma våra praktiker under lång tid
framöver. Läs boken för att förstå varför Stockholms cykelinfrastruktur ser ut som den gör.
408 sidor

Författare: M. Emanuel

http://www.cycity.se/publikationer-temaA.php#DP1
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5. Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen
Studien bygger på fallstudier i fyra kommuner: Linköping, Malmö, Västerås och Örebro. Syftet är att
öka kunskapen om varför inte mål om ökad andel cykling uppnås. Data som analyseras utgörs av
kommunala policy- och planeringsdokument samt intervjuer.
42 sidor

Författare: K. Robertson, Å. Arentun

http://www.cycity.se/docs/DP2_CyCity_slutrapport.pdf

6. Cykelplanering över kommungränser: betydelsen av samverkan
Denna studie beskriver erfarenheter från ett samverkansprojekt i syfte att diskutera cykelfrågor som
sträcker sig över kommungränser. I projektet har fem kommuner och fyra regionala parter i
Stockholms län deltagit. Läs rapporten om du vill veta mer om behovet av en regional part som
stödjer mellankommunala cykelplaneringsprocesser.
47 sidor

Redaktör: L. Johnsson

http://www.cycity.se/docs/DP3_Slutrapport_rev.pdf

7. Metoder och dataverktyg för cykelplanering – internationella erfarenheter
Denna rapport belyser dataverktyg inom cykelplanering som används idag samt önskemål på bättre
analysverktyg från en internationell grupp av cykelplanerare. Läs rapporten om du vill veta mer om
bakgrunden till planeringsverktyget BikeRoute.
93 sidor

Författare: M. Koucky, K.Löwing, S. Gorjifar, M. Forsberg, A. Niska, P. Envall.

http://www.cycity.se/docs/CyCity_DP4_rapport_slutlig.pdf

8. Litteraturstudie om cykelparkering
Studien är den kanske största svenska sammanställningen av forskning och handböcker om
cykelparkering. Utländska studier visar att investeringar i förbättrade cykelparkeringar kan öka antalet
cykelresor med i storleksordningen 8-13 %, beroende på åtgärders omfattning. Läs rapporten om du
vill veta vilka kvalitetskrav som behöver ställas på cykelparkering.
27 sidor

Författare: P. Envall.

http://www.cycity.se/docs/2011-03-22%20Litteraturstudie%20om%20cykelparkering_Slutlig.pdf
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9. CyCitys fältstudier av cykelstaden
Att cykeln tar relativt liten plats jämfört med andra och kompletterande transportmedel är en av dess
fördelar. Trots det så redovisas knappast alls denna aspekt i många relevanta beslutsunderlag för
trafik- och stadsplanering. Läs rapporten om du vill veta hur många cykeltrafikanter som kan färdas
genom en trafiksignal på samma tid som tio bilar, eller om du vill veta under vilka omständigheter
fotgängare och cykeltrafikanter färdas mot rött ljus.
15 sidor

Författare: T. Nordström, P. Envall

http://www.cycity.se/docs/2012-01-19%20CyCity_Faltstudier_slutversion.pdf

10. Användning av GPS-mottagare för cykelstudier
CyCity vill öka kunskaperna om cyklisters värderingar och ruttval. Denna studie analyserar fyra olika
GPS-mottagares användbarhet för att studera cyklisters färdväg och framkomlighet mm. Den mest
lovande GPS-utrustningen användes sedan för vidare utveckling av BikeRoute.
18 sidor

Författare: P. Envall, K. Jansson.

http://www.cycity.se/docs/2012-03-23_CyCity_anvandning_av_gps-mottagare.pdf

11. Var cyklar Stockholmspendlaren?
En genomgång av 54 Stockholmspendlares cykelvägar visade att en liten del av färdvägen sker på
cykelbanor och cykelfält reserverade för cyklister medan hälften av färdvägen var GC-vägar där
cyklister och fotgängare blandas. Omkring 40 % av färdvägen var i blandtrafik med bilar.
29 sidor

Författare: E. Stigell

http://www.cycity.se/docs/CyCity_DP6A_Slutrapport.pdf

12. Hållbart resande – möjligheter och hinder
Denna rapport presenterar en attitydundersökning där 1 133 personer deltog. Syftet med studien var att
å
å
”
”
cyklisten att börja cykla. Resultaten visar att personer befinner sig på olika steg i förändringsprocessen
och att påverkansinsatser bör anpassas till vilket steg i processen gruppen befinner sig på. Läs
rapporten om du vill veta mer om rätt marknadsföringsargument för ökad cykling.
48 sidor

Författare: S. Forward

http://www.cycity.se/docs/CyCity_hallbart_resande_mojligheter_hinder.pdf
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13. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet?
Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som gör att en stad är mer cykelvänlig än andra. En
kvalitetsbeskrivning är då en god hjälp. Denna rapport argumenterar för nyttan av en kvalitetsbeskrivning av cykelnätet och hur en sådan kvalitetsredovisning kan genomföras. Läs rapporten om du
vill ligga i framkant på bra trafikplanering för cykeltrafik.
9 sidor

Författare: P. Envall, M. Koucky

http://www.cycity.se/docs/2013-08-22_BR_cykelkvalitet_slutlig.pdf

14. Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter
Studien undersöker möjligheterna att med hjälp av de accelerometrar som finns i smarta telefoner mäta
ojämnheter på en cykelväg. En slutsats från projektet är att det finns goda möjligheter att komplettera
cykelplaneringsverktyget BikeRoute, som tagits fram inom CyCity, med insamling av data som
beskriver jämnhet på cykelvägar. Läs rapporten om du vill veta mer om möjligheten att använda ny
teknik för att mäta cykelvägars ytstandard.
52 sidor

Författare: A. Niska, L. Sjögren

http://www.cycity.se/docs/DP10_CyCity_slutrapport.pdf

15. Vad är en bra cykelreseplanerare?
För cykeltrafikanten är det kanske extra viktigt att få god information om hur snabbt och lätt (eller
svårt) det är att nå en viss plats. Detta särskilt när man vill cykla säkert med barn. Läs rapporten om
du vill veta vilka tre viktiga krav på ruttinformation som cykeltrafikanter har och vilken viktig
ruttinformation som dagens svenska reseplanerare för cykel ofta saknar. Studien baseras på en enkät
gjord i Malmö och torde vara en av de första svenska undersökningarna inom sitt område.
34 sidor

Författare: L. Engelson, P. Envall

http://www.cycity.se/docs/DP11_Cykelreseplanerare_slutrapport.pdf

16. Elcyklar och cykelinfrastrukturen
Denna studie har tagits fram eftersom varken svenska eller holländska planeringshandböcker redovisar
information om hur kraftigt ökande nya typer av fordon som elcyklar kan och bör påverka
trafikplaneringen. Studien drar bl.a. slutsatsen att elcyklar gör året-runt-cykling blir mer attraktiv
vilket ökar kraven på cykelvägars vinterunderhåll. Läs rapporten om du vill veta mer om hur elcyklar
kräver en förändring i hur väghållare och myndigheter bör planera för cykel.
25 sidor

Författare: M. Koucky, H. Ljungblad

http://www.cycity.se/docs/CyCity_DP12_Rapport_final.pdf
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17. Lastcyklar och cykelinfrastrukturen
En av fyra tvåbarnsfamiljer i Köpenhamn äger en lastcykel. I den danska huvudstaden löser lastcykeln
många av livspusslets resor. Allt fler lastcyklar syns numera också i den svenska storstadstrafiken,
även elassisterade sådana. En lastcykel kan väga upp mot 50 kg. Cykelrum utan trösklar eller trappsteg
är ett måste, och en bred dörr behövs. Läs rapporten om du vill veta mer om vad som är viktigt och
vad väghållare kan göra för att ge barnfamiljer och andra lastcykelanvändare ökad komfort och
mobilitet.
18 sidor

Författare: S. Gorjifar

http://www.cycity.se/docs/2013-12-16_CyCity_Lastcyklar_och_cykelinfrastrukturen.pdf

18. Vägen till cykelstaden
Slutfolder med populärvetenskapligt beskrivna resultat från CyCity. Ger exempel på planering för
ökad cykeltrafik. Redovisar erfarenheter från cykelstäder som Köpenhamn, Amsterdam och Lund. Läs
rapporten om du vill veta varför människor cyklar.
16 sidor

Författare: P. Envall
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