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Abstract
Stockholm municipality, together with four other European cities, participates in an EU project named
Eccentric. The purpose of Eccentric is to reduce car use and support the transition to other types of
transportation in order to increase accessibility, mobility and reduce the climate impact from
transports. This part of the Eccentric project focuses on how cyclists experience temporary roadworks
in the city.
In conjunction with temporary roadworks, where different types of vehicles are forced to interact on a
limited space, is a risk off reduction off cyclists due to the lack of safe and secure bicycle paths. This
study examines what is perceived as important by cyclists in order to continue cycling during traffic
changes and how they experience a temporary traffic change.
The goal by Stockholm municipality is that the proportion of cyclists should not decrease by more than
5% in temporary road work area. During the time of the temporary road work that was used as a test
bed, the amount of cyclist decreased by 5,19%. This change happened despite that the qualitative
part of the study showed that the method of the temporary road work within this research was seen as
good. The cyclists considered the layout for the temporary road work to be good and a majority felt it
was safe in relation to other types of traffic. In order to be able to design these types of temporary road
work areas, it is necessary that the cyclist are prioritized in the urban space and are taken into account
from the start in the process of developing the plan for the design of the temporary road work.

Sammanfattning
Stockholm stad deltar tillsammans med fyra andra europeiska städer i EU-projektet Eccentric. Syftet
med Eccentric är att minska bilanvändningen och stödja en övergång till andra transportslag för att
öka framkomlighet, rörlighet och minska klimatpåverkan från transporter. Denna delen av EU-projektet
Eccentric fokuserar på omledning för cyklister vid tillfälliga vägarbeten.
I samband med tillfälliga vägarbeten där många trafikslag ska samsas på en begränsad yta riskerar
andelen cyklister att minska på grund av att säkra och trygga cykelbanor för cyklisterna uteblir.
Studien undersöker vad som är viktigt för cyklister för att de ska fortsätta cykla vid trafikomläggningar
och hur de upplever en tillfällig trafikomläggning. Målet med studien är att ta fram en policy som
innebär att andelen cyklister inte minskar mer än 5% vid tillfälliga vägarbeten. I studien visade
resultatet på 5,19% minskning av andelen cyklister under tiden för avstängning.
Däremot visade den kvalitativa undersökningen att den studerade metoden för avstängning var bra.
Cyklisterna ansåg att metoden för avstängningen var bra och majoriteten upplevde att det var säkert i
förhållande till övrig trafik. För att kunna utforma dessa typer av avstängningar krävs det att cyklisten
prioriteras i stadsrummet och att hänsyn tas till cyklisten i alla led från tidig planering av byggnation, i
framtagandet av trafikanordningsplaner, vid utsättning av trafikanordningar, under byggnation och
fram till återställande efter byggnation.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Stockholm stad deltar tillsammans med fyra andra europeiska städer i EU-projektet Eccentric. Syftet
med Eccentric är att minska bilanvändningen och stödja en övergång till andra transportslag för att
öka framkomlighet, rörlighet och minska klimatpåverkan från transporter.
För Stockholms Stad innebär det att ett antal demonstrationer ska genomföras och Trafikkontoret
ansvarar för projekt som till exempel distribution av gods med ellastbil, ny teknisk lösning för
gatuparkering, mobilitetstjänster för boende att frakta bort avfall, snabba upp stombusslinjer samt
omledning för cykel vid tillfälliga vägarbeten. Denna rapport handlar om delen av projektet som gäller
omledning av cykelvägar under byggtid.
I samband med tillfälliga vägarbeten är risken stor att andelen cyklister minskar på grund av utebliven
säker och trygg omledning av cyklister. Då det under byggtiden i de flesta fall är extra önskvärt att
minska bilflödet, och både många och stora vägarbeten är planerade i Stockholm framöver, är målet
att ändra på trenden med minskad cykelandel under byggtiden. Staden, enligt framkomlighetstrategin,
prioriterar cykel och eftersträvar att skapa en attraktivare, säkrare och hållbarare miljö för cyklister.
Målet med projektet är att ta fram en policy som leder till att andelen cyklister inte ska minska med mer
än 5 % på grund av ett tillfälligt vägarbete. För att nå målet verkar staden för att uppmuntra
framtagandet av ny, innovativ trafikanordningsmateriel som är riktad till oskyddade trafikanter.
Syftet med projektet är att undersöka hur alternativa trafikanordningsmaterial och metoder för
avstängning och omledning av cyklister vid vägarbeten påverkar cyklister. Uppdraget är att undersöka
effekter på antalet cyklister samt hur de upplever metoden för avstängning.

1.2 Avgränsningar
Projektet är avgränsat till att utvärdera cyklisters upplevelser vid ett studieobjekt. Undersökningen
avgränsas till en geografisk plats där markarbete ska utföras, som kräver trafikanordningsplan.
Insamling av data sker vid två tillfällen, en förmätning innan markarbetet påbörjats på platsen samt när
markarbetet pågår och trafikanordningsmaterial ställts ut.
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2. Metod
Först identifierades plats för markarbeten som omfattade ett större cykelstråk, som krävde omledning.
Med den angivna platsen som fallstudie har kvantitativ och kvalitativ mätning utförts. En förmätning,
innan arbetets start, och en mätning under pågående markarbete har genomförts. Detta har möjliggjort
både kvantitativa före- och efter analyser samt kvalitativa analyser av cyklisternas upplevelse av
metoden för omledning. De kvantitativa mätningarna gjordes med hjälp av cykelräkningssensorer
(Metor). De kvalitativa mätningarna gjordes med hjälp av en enkätstudie på plats, där cyklister fick
stanna till och säga sin mening. Vid den första kvalitativa mätningen gjordes också en kvantitativ
kontroll av cykelflödena för att kvalitetssäkra cykelmätningsutrustningen.
Den första mätningens syfte var att undersöka vad cyklister prioriterar för att de ska fortsätta cykla när
markarbeten pågår. Enkäten utformades med en fråga ”Vad är viktigast för att du ska fortsätta cykla
under pågående markarbete” med fem svarsalternativ där respondenten fick prioritera från ett till fem
vad de ansåg var viktigast.
De fem prioriteringsalternativen av cyklistens behov var:


Att du känner dig säker i förhållande till vägarbeten



Att du kommer snabbt fram



Att det är tydliga instruktioner för omledning



Att du kan cykla samma rutt som tidigare



Att det är gott om utrymme.

Enkäten för den andra mätningen utformades lite annorlunda och syftade till att undersöka hur
cyklisterna upplevde metoden för avstängningen. Den andra mätningen innefattade totalt fem stycken
frågor varav de första fyra besvarades med svarsalternativen mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt
eller varken eller.
De fyra frågorna med graderande svarsalternativ var:


Hur upplever du bredden/framkomligheten?



Hur upplever du tryggheten i förhållande till pågående arbete?



Hur upplever du tryggheten i förhållande till övrig trafik?



Bidrog avstängningen till upplevd säker passage?

Den sista frågan var:


Vid pågående arbete, vad föredrar du?

Denna fråga besvarades med svarsalternativen: denna typ av avstängning, att cyklister anvisas till
andra sidan eller att hänvisas till att cykla i blandtrafik

2.1 Metoddiskussion
Behovet av att möta målgruppen direkt på plats har ansetts betydande och har därför utgjort en
förutsättning för insamling av kvalitativa data. Förmågan att få cyklister att stanna och svara på frågor
identifierades tidigt som en utmaning. Möjligheten att dela ut enkäter som kan besvaras vid ett senare
tillfälle övervägdes. Alternativet valdes bort på grund av risken att respondenter inte skickar in
enkäterna vid ett senare tillfälle och att svaren kan påverkas om det inte sker direkt. Alternativet att
skicka ut enkäten till boenden i området valdes också bort eftersom det skulle innebära en stor mängd
data att hantera, att de som får utskicket inte cyklar den studerade sträckan och att ett stort antal
respondenter måste sållas bort på grund av fel målgrupp.
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Valet av metod motiverades utifrån behovet av att ta tillvara på individers upplevelser direkt på plats,
med det negativa att det är svårt att få dem att stanna, enkäterna utformades därför utifrån att
frågeställningen behövde vara mycket lättbegriplig och att det skulle gå snabbt att svara på.
Vid insamling av kvalitativt material gjordes en riskbedömning för varje eventuell respondent, då
säkerheten alltid är högre prioriterad än att få in svar. Ett visst bortfall av respondenter skedde
exempelvis på grund av säkerhetsrisk i att påkalla uppmärksamhet från cyklister som cyklade tätt efter
varandra.
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3. Förutsättningar
Utöver kriteriet att hitta en plats som omfattade omledning av ett större cykelstråk ingick fyra kriterier
vid val av plats.
Kriterier för att välja ut plats för mätning:


Arbete ska utföras i gatan som påverkar framkomligheten för cyklister längsmed sträckan.



Arbete kräver trafikanordningsplan1.



Sträckan måste trafikeras med ett relativt högt antal cyklister.



Få alternativa körvägar för cyklister.

Stockholms stad villkorar att oskyddade trafikanter ska prioriteras i trafikanordningsplaner. Gena,
trygga och trafiksäkra alternativa färdvägar ska vid avstängning och omledning tas fram för oskyddade
trafikanter innan det övriga arbetet påbörjas. Ansökningsblankett för trafikanordningsplan listar krav
vid omledning av gång- och cykelväg och gällande minimimått.
Omledningar av GC-bana/G-väg2 ska enligt Stockholms stad uppfylla:


Innefatta ett ”hela resan”-perspektiv, där gångväg, korsningspunkter, hållplatser etc. beaktas.



Vara enkla, orienterbara och attraktiva, samt ha god sikt, information och vägvisning som gör
trafiksituationen tydlig för gående och cyklister.



Ha hårdgjorda, jämna, framkomliga ytskikt med god drift- och underhållsstandard.



Vara tillgänglighetsanspassade för personer med funktionsnedsättning.



Vara trafiksäkra och trygga, med så få konfliktpunkter som möjligt.

När del av vägar behöver användas under arbeten måste alltid minimimåtten nedan upprätthållas:


Gångbana: 1,6 m



Oseparerad GC-bana/GC-väg: 3,0 m



Separerad GC-bana/GC-väg: 3,5 m



Dubbelriktad bussgata: 6,5 m



Enkelt busskörfält: 3,5 m



Dubbelriktad lokalgata: 5,0 m



Enkelt körfält lokalgata: 3,2 m

(Stockholms stad, 2019)
Stockholms stads framkomlighetsstrategi fokuserar även till stor del på cyklisten och att cyklisten ska
prioriteras i stadsrummet. Strategin avser att ge styrande principer för hur prioritering bör ske i olika
typer av beslut för ”att bidra till ett effektivt, tryggt, miljövänligt och hälsosamt Stockholm” (Stockholms
stad, 2012:3). Framkomlighetsstrategin redogör för fyra planeringsinriktningar som är styrande för att
kunna uppnå stadens långsiktiga mål och visioner.

1

2

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut
Gång- och cykelbana/Gång- och cykelväg
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Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder kapacitetsstarka
färdmedel, d.v.s. kollektivtrafik, cykel och gång, samt fordon med hög beläggning.



Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten för de
kapacitetsstarka färdmedlen och höja restidspålitligheten för alla trafikanter.



Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra
gångvänligheten i staden.



De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genom att styra
bilanvändningen till de resor där bilen gör mest samhällsnytta.

(Stockholms stad, 2012).

3.1 Den geografiska platsen
3.1.1 Studieobjekt
Gjörwellsgatan valdes som lämplig plats för projektet. Gjörwellsgatan är belägen på den sydöstra
delen av Kungsholmen. Den södra delen av gatan kopplar samman med Lilla Essingen via
Mariebergsbron och den nordliga delen korsar Rålambsvägen. Det är enkelriktad cykelbana längsmed
vardera sida om hela gatan och utformningen varierar längsmed sträckan. Gjörwellsgatan binder
samman målpunkterna Essingeöarna och Kungsholmen vilket är fördelaktigt för projektet.

Figur 1, Översiktskarta, ©OpenStreetMaps bidragsgivare
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Figur 2, Gjörwellsgatan, utredningsområdet markerat, ©OpenStreetMaps bidragsgivare

Elnätsbolaget Ellevio ska anlägga nya kablar i gatan längsmed gång- och cykelbanan. Markarbetet
innebär att gång- och cykelbanan tas i anspråk under byggtiden för schakt och arbetsområde. Gångoch cykelbanan flyttas ut i körbanan och därmed krävs avstängning mot både arbetsområdet samt mot
övrig trafik.
Arbetet för kabelläggning är uppdelat i ett flertal etapper, projektet avser endast att undersöka en av
etapperna.
3.1.2 Avfärdade alternativ
Ett flertal alternativ övervägdes samt avfärdades vid val av fältstudie.


Roslagsvägen vid Albano
Alternativet valdes bort eftersom arbetet längsmed sträckan redan påbörjats, cykelbanan var
redan avstängd.



Rålambsvägen sträckan mellan Gjörwellsgatan och Essingeleden
Alternativet valdes bort på grund av förutsättningarna utifrån gatans utformning.



Smitväg vid Rålambsvägen mot Fredhällsvägen längs Manillaskolan
Alternativet avser en smitväg där många cyklister passerar, intressant ur aspekten att gångoch cykelbanan skulle stängas av helt och att cyklister därmed tvingas ta en annan väg.
Alternativet valdes bort på grund att det finns ett flertal alternativa vägar vilket riskerar att
påverka mätningen negativt. Det antogs heller inte var tillräckligt stora flöden av cykeltrafik
längsmed denna passage.



Lilla Essingen
Alternativet valdes bort eftersom det finns många alternativa småvägar vilket riskerar att
påverka mätningen negativt.

6

3.2 Involverade parter
Ett flertal parter involverades för att kunna möjliggöra projektet, samarbetet har varit en förutsättning
för att kunna genomföra projektet.


Stockholms stad är beställare av uppdraget samt också huvudman för vägnätet och därmed
den part som ska godkänna trafikanordningsplanen.



Ellevio är huvudman för de kablar som ska läggas om. De har varit delaktiga även i valet av
plats.
Dammersberg är Ellevios entreprenör för arbetet på Gjörwellsgatan. De har varit delaktiga i
dialog kring val av arbetsmetod och trafikanordningsmaterial.




Tre leverantörer av trafikanordningsmaterial har bidragit med sitt kunnande:
o

ATA

o

Ramirent

o

ProVia AB

3.3 Trafikomläggningen
Gång- och cykelbanan leddes om på Gjörwellsgatan, separerad från biltrafiken, längsmed hela
arbetsområdet och på samma sida gatan som befintlig gång och cykelbana. För att ge utrymme till
arbetsområde och gång-och cykelbana togs delar av körbana för bilister i anspråk. Tillfällig
linjemålning gjordes och hållplats för buss flyttades tillfälligt. Cyklisterna kunde alltså cykla på samma
sida som där den befintlig gång- och cykelbana annars är och den tillfälliga gång- och cykelbanan var
avskild från både entreprenörens arbetsområde samt övrig trafik.
Arbetsområdet avgränsades från cykelbana med barriärelement för kapacitetsklass T2, vissa delar av
sträckan även med byggstängsel som flyttades beroende på skedet i utförandet av arbetet. Gång- och
cykelbanan avgränsades mot övrig trafik med T2-klassad avstängning och byggstängsel. Den tillfälliga
gång- och cykelbanan var 3,1m bred och separerades med tillfällig linjemålning, se bilder nedan.
Passager in till arbetsområdet och fastigheter avgränsades med staket.
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Figur 3, Trafikomläggningen.

Följande material användes vid trafikomläggningen:


Barriärelement
Barriärelement för kapacitetsklass T2
placerades längsmed gräns till arbetsområde
och mellan GC-bana och övrig trafik.
Figur 4, Exempel på barriärelement T2,
bildkälla: Ramudden





Byggstängsel
Ovanpå barriärelementen användes byggstängsel
för att både skärma av mot arbetsområdet och
mot övrig trafik. Byggstängsel placerades ovanpå
barriärelementen för avskärmningen mellan GCbana och övrig trafik längsmed hela
avstängningens sträcka. För avskärmningen
mellan GC-bana och arbetsområde placerades
byggstängsel ovanpå barriärelement på de delar
av sträckan beroende på vad för typ av arbete
som utfördes på sträckan.

Figur 5, Exempel på byggstängsel,
bildkälla: ATA

Staket
Staket användes vid passager in till
arbetsområdet och vid passager till fastigheter.

Figur 6, Exempel på staket,
bildkälla: ATA
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4. Resultat
4.1 Kvantitativa data
Slangmätning (cykelräkningssensorer Metor) genomfördes av Stockholms stad för att räkna antal
cyklister som cyklade längsmed den studerade sträckan. Mätning genomfördes före entreprenören
påbörjat arbetet samt när arbetet var igång. Två mätningar genomfördes för att kunna beräkna om
målet att inte sänka andelen cyklister mer än 5% går att nå. Den första mätningen, som gjordes före
byggstart, var utplacerad i 14 dagar, 2019-05-11 till och med 2019-05-25. Den andra mätningen
gjordes mellan 2019-09-10 och 2019-09-17.
Dygnsmedelflödet, före byggstart, under en vecka i maj låg på 985 resenärer och i september, efter
byggstart, hade det gått ner till 913 resenärer. Beräknat på ett vardagsmedeldygn uppgift antalet
cyklister före byggstart till 1213 och efter bygget startat låg siffran istället på 1150. Det innebär att
andelen cyklister gått ner 7,31% på veckodygnsnivå och 5,19% på vardagsdygnsnivå.
Resultatet påvisade en viss skillnad i antalet cyklister under mätperioden innan markarbetet påbörjats
jämfört med när arbetet var igång. Cykelandelen på sträckan under ett vardagsdygn hade gått ner
något mer än de 5% som var projektmålet.
Antalet cyklister varierar märkbart i veckodagarna jämfört med helg (lördag och söndag), antalet
cyklister är lägre på helgerna. Resultatet för veckodygnsmedelnivån påverkas av att antalet cyklister
är markant lägre under helgen, därför redovisas resultat för både veckovardagsdygn och
vardagsdygnsnivå. Veckodygnsnivån är intressant eftersom det visar de större trafikflödena som sker i
veckodagarna, framförallt på morgonen och eftermiddagen.
Slangmätningen placerades så mätningen räknade de cyklister som cyklade inom den tillfälliga gångoch cykelbanan. En del cyklister kan ha passerat sträckan men cyklat utanför den tillfälliga
cykelbanan. Den studerade sträckan är en sträcka där det för övrigt finns få alternativa vägar att ta.
Resultatet med en drygt 5% lägre cykelandel för vardagsdygnet kan alltså förutom bortval på grund av
byggarbeten bero på en liten andel som istället valt att cykla i gatan. Valet att cykla i gatan kan bero
på ett medvetet val samt att några varit osäkra på om cyklar fick vara på den avskilda gång- och
cykelbanan. Ett visst bortfall kan också bero på andra utomstående faktorer, så som exempelvis
väder.

4.2 Kvalitativa data
Kvalitativ mätning genomfördes två gånger. Den första mätningen genomfördes i maj 2019-04-03 och
den andra genomfördes i september 2019-09-02. Båda mätningarna genomfördes på morgonen
klockan 07:15-09:00 och på eftermiddagen klockan 15:30-17:00.
4.2.1

Första mätningen – före byggstart

Den första mätningen genererade totalt 56 svar. Mätningen undersökte vad cyklister ansåg vara
viktigast för att de skulle fortsätta cykla under byggtid när trafikomledning vid vägarbeten genomförs.
Sex stycken svarsalternativ listades som skulle rangordnas, utrymme fanns även för övrig kommentar.
De sex alternativen som skulle rangordnas var:


Fråga A) Att du känner dig säker i förhållande till övrig trafik.



Fråga B) Att du känner dig säker i förhållande till vägarbeten



Fråga C) Att du snabbt kommer fram



Fråga D) Att det är tydliga instruktioner för omledning



Fråga E) Att du kan cykla samma rutt som tidigare



Fråga F) Att det är gott om utrymme.
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Undersökningen visar att de tre viktigaste förutsättningarna är att:
1. cyklisten känner sig säker i förhållande till övrig trafik
2. det är tydliga instruktioner vid omledning
3. cyklisten känner sig säker i förhållande till vägarbetet.
Det som ansågs viktigast av flest respondenter var att känna sig säker i förhållande till övrig trafik, 30
respondenter markerade Fråga A som den mest prioriterade frågan för att de skulle fortsätta cykla när
vägarbeten pågår. Resultatet för förutsättningarna att du kommer snabbt fram och att det är gott om
utrymme fick en något varierad spridning i prioriteringsordning. Den minst prioriterade förutsättningen
var att cyklisten kan cykla samma rutt som tidigare, endast en respondent markerade den som
viktigast.

Antal ettor
Antal tvåor
Antal treor
Antal fyror
Antal femmor
Antal sexor

Fråga A Fråga B Fråga C Fråga D Fråga E Fråga F
30
6
7
14
1
3
13
10
6
12
4
10
7
12
7
12
3
7
1
11
6
6
7
13
0
4
12
4
10
12
1
3
9
2
19
3

Figur 7, Resultat första mätningen

4.2.2

Andra mätningen – under byggtid

Vid mätningen som utfördes när markarbetet var igång ombads respondenterna att besvara hur de
upplevde trafikomledningen och vilken metod de föredrar när det är pågående vägarbeten. Resultatet
visade att den studerade metoden för omledning är bra, majoriteten var positiva eller mycket positiva
till denna avstängningsmetod.

Hur upplevde du bredden/framkomligheten?
45

40

40
35
30
25
20
15
10

5

5

5

0

1

Mycket dåligt

Varken eller

0
Mycket bra

Bra

Dåligt

Figur 8, Resultat andra mätningen fråga A

Fråga A) Hur upplevde du bredden/framkomligheten?
Majoriteten av respondenterna svarade att de upplevde bredden och framkomligheten bra. Ett fåtal
respondenter ansåg att det var smalt, ingen sa att det var mycket dåligt.
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Hur upplevde du tryggheten i förhållande till
pågående arbete?
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Mycket dåligt

Varken eller

Figur 9, Resultat andra mätningen fråga B

Fråga B) Hur upplevde du tryggheten i förhållande till pågående arbete?
Majoriteten av respondenterna upplevde att tryggheten i förhållande till pågående arbete upplevdes
bra. Ett fåtal respondenter kommenterade att den upplevda säkerheten till det pågående arbetet
varierade beroende på vad för typ av arbete som pågick.

Hur upplevde du tryggheten i förhållande till
övrig trafik?
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31

30
25
20
15
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0
Mycket bra

Bra

Dåligt

Figur 10 Resultat andra mätningen fråga C

Fråga C) Hur upplevde du tryggheten i förhållande till övrig trafik?
Majoriteten av respondenterna upplevde tryggheten i förhållande till övrig trafik bra eller mycket bra.
Ett fåtal respondenter upplevde att fotgängare var orsaken till att det inte upplevdes säkert i
förhållande till övrig trafik och önskade att fotgängare och cyklister skulle vara helt separerade.
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Bidrog avstängningen till en säker passage?
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Figur 11 Resultat andra mätningen fråga D

Fråga D) Bidrog avstängningen till en upplevd säker passage?
Majoriteten av respondenterna svarade att avstängningen bidrog bra eller mycket bra till att det
upplevdes som en säker passage. Ett flertal respondenter kommenterade att de upplevde att den
studerade avstängningen bidrog till en säker passage, kopplingen till korsning och anslutande
avstängningar upplevdes däremot av en del som mindre bra. Det upplevdes rörigt i korsningen som
var i anslutning till den studerade sträckan vilket påverkade upplevelsen och helhetsintrycket för
cyklistens färdväg.

Vid pågående vägarbeten, vad föredrar du?
50

45

45
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Denna typ av avstängning Att avvisas till att cykla i
blandtrafik

Att cyklister avvisas till
andra sidan

Denna metod eller cykla i
blandtrafik

Figur 12 Resultat andra mätningen fråga E

Fråga E) Vid pågående vägarbete, vad föredrar du?
Resultatet visade att den studerade metoden för trafikomledning är bra, majoriteten av
respondenterna svarade att denna metod är att föredra när det sker arbeten som påverkar befintlig
cykelbana. Av 52 respondenter svarade 45 personer att denna typ av trafikomläggning är att föredra,
ingen svarade att de föredrar att ledas om till andra sidan gatan, en respondent svarade att de
föredrar att ledas till att cykla i blandtrafik och sex respondenter svarade att de föredrar antingen

12

denna metod eller ledas till blandtrafik. Respondenterna kommenterade att de inte uppskattade att
behöva korsa vägen.
Generellt visar resultatet från mätningen på att den studerade metoden för avstängning upplevs som
en bra metod vid trafikomledningar. Utöver de angivna svarsalternativen bidrog även respondenterna
med övriga kommentarer vilka beskriver hur de upplevde trafikomledningen.
Flera respondenter var nöjda med den studerade sträckan och dess trafikomläggning men påpekade
att anslutningen mellan befintlig gång- och cykelbana och den omledda sträckan hade några brister.
Vägvisningen och kopplingen mellan dessa arbeten var av betydelse för huruvida det upplevdes både
tydligt och tryggt att cykla. Väganvisningar in till arbetsområdet kan antas ha en betydande roll för hur
trafikomläggningen uppfattas. Ett visst antal cyklister cyklade längsmed sträckan i blandtrafik utanför
arbetsområdet. Dessa cyklister omfattades inte av enkätundersökning men det kan antas att de dels
var trafikanter som inte uppfattade vägvisningen och dels trafikanter som gjorde ett aktivt val att cykla i
blandtrafik.
De flesta respondenterna var personer som cyklar sträckan regelbundet och det påpekades att
väganvisningarna till trafikomläggningen var otydliga. Några respondenter påtalade att de tidigare i
veckan cyklat utanför eftersom väganvisningen till trafikomläggningen inte varit tydlig, vilket bekräftar
antagandet ovan.
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5. Diskussion
Generellt
Undersökningen visade att den studerade metoden för avstängning var bra och uppskattades av
cyklisterna. Andelen cyklister minskade med 5,19% under ett medelvardagsdygn och 7,31% under ett
medelveckodygn från första till andra mätningen. Metoden för avstängningen innebar att målet med att
andelen cyklister inte ska minska med mer än 5% inte uppfylldes till fullo. Dock ser vi att ett relativt
stort antal cyklister av olika anledning valt att köra i blandtrafik, och därmed hamnat utanför räkningen
av antal cyklister i andra mätningen. Bedömningen är att om dessa cyklister varit med så hade målet
på 5% varit uppnått.
Den kvalitativa mätningen visade att cyklisterna var nöjda med metoden för omledning. Resultatet från
den första kvalitativa mätningen, vilken undersökte vad cyklister ansåg viktigast vid avstängningen, är
intressant att jämföra med motsvarande mätning under byggtiden där upplevelsen av omledningen
undersöktes. Det som ansågs viktigast för att fortsätta cykla stämde även överens med resultatet från
den andra mätningen. Generellt var respondenterna positiva till den studerade metoden för
avstängning, den ansågs bra eller mycket bra. Säkerheten till övrig trafik ansågs av majoriteten bra
vilket även var den frågan vid första mätningen som ansågs viktigast. Vid den andra mätningen
kommenterade ett flertal respondenter brister i väganvisningar vilket även det var en av de frågor som
ansågs viktigast i första mätningen.
Prioritering
Förutsättningarna för utformning av trafikomledningar varierar i staden. För att andelen cyklister inte
ska minska med mer än 5% vid trafikomläggningar är det därför av betydelse att prioritera cyklister.
För att prioritera cyklisten måste hänsyn tas till deras behov under hela processen, redan vid
planeringen av produktionsordning och framtagande av trafikanordningsplaner. Denna undersökning
visade på att det inte var givet hur stor andel yta som ansågs godtagbart att ta i anspråk från
biltrafiken till förmån för tillfällig gång- och cykelbanan. I en tät storstadsmiljö sker markarbeten med
problematiken att många trafikanter och komplexa trafiksystem ska samsas. Platsen där denna
undersökning genomfördes hade i förhållande till yta relativt goda förutsättningar. Trots det ansågs det
inte självklart att måtten för den tillfälliga gång- och cykelbanan skulle ens följa den miniminivån som
kravställs i Stockholms stads blankett för trafikanordningsplan. För att andelen cyklister inte ska
minska med mer än 5% vid vägarbeten bör standard för bredden på den tillfälliga cykelbanan inte vara
den angivna minimibredden. Finns det möjlighet att tillfälligt anlägga cykelbana med en större bredd
bör det göras, miniminivån bör endast tillämpas i de fall då utrymmet annars inte räcker till.
Stockholms stad har både riktlinjer för trafikanordningsplaner samt vägledande styrdokument såsom
Framkomlighetsstrategin för att främja cyklisten i stadsrummet. För att uppnå de visioner som staden
har som målsättning måste dessa riktlinjer efterlevas i praktiken.
Ett flertal versioner av trafikanordningsplaner lämnades in. Det första förslaget föreslog hänvisning av
cyklisterna till andra sidan gatan utan att bredda den cykelbanan. Trafikomledningen innefattade
endast vägvisning för att leda om cykeltrafiken, ytterligare åtgärder för att hantera ökat antal cyklister
på ena sidan av gatan i mötande trafik innefattades inte. Det är enligt flera tillfrågade i anslutning till
uppdraget en av de vanligaste åtgärderna vid omledning av cykeltrafik, vilket också är intressant
eftersom det var det alternativ som inte ansågs som lämpligt av någon respondent i undersökningen.
Leda om/vägvisning
Entreprenören i projektet påtalade att de alltid föredrar att leda bort cyklister helt på grund av att de ser
cyklister som en stor säkerhetsrisk. Cyklister upplevs av entreprenörer ha hög hastighet och visa
bristande respekt för entreprenörens arbetsområde samt dess risker. Cyklister i närheten av
arbetsområden ses som en säkerhetsrisk och entreprenören eftersträvar därför att i möjligaste mån
leda bort cyklisterna helt från arbetsområdena. Godkänns trafikanordningsplaner där cyklister antingen
avvisas från området eller leds om till andra sidan gatan utan åtgärder finns det en tydlig orsak till att
antalet cyklister minskar kraftigt under byggtiden.
Att leda bort cyklister från arbetsområden behöver inte nödvändigtvis medföra en negativ påverkan för
cyklister, förutsatt att det finns tydlig hänvisning till alternativ väg som har ett rimligt avstånd. Tydlig
väganvisning var en av de frågor som ansågs viktigas för att cyklister skulle fortsätta cykla vid
pågående vägarbeten. För att andelen cyklister inte ska minska vid vägarbeten måste väganvisningen
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vara tydlig både vid situationer där cyklister hänvisas till annan alternativ rutt samt där rutten inte
ändras men förutsättningarna på platsen tillfälligt förändras.
Trafikanordningsplan
Samtliga arbeten som påverkar cyklisters framkomlighet kräver av Stockholms stad godkänd
trafikanordningsplan. Kommunen kan därmed styra över vilka typer av trafikanordningar som
godkänns och inte. Påtalande är att ett flertal olika parter är involverade i processen för ett markarbete
med tillhörande trafikanordningsplan. Förutsättningarna för samverkan påverkas av antalet inblandade
parter och problematik i samverkan kan ha en inverkan på både utformning av trafikanordningsplan
samt kommunens trafikingenjörs möjlighet att hantera trafikanordningsplanen. Processen och
hantering av trafikanordningsplaner har stor betydelse för resultatet för trafikomläggningar. För att ta
fram en trafikanordningsplan där cyklister prioriteras och ges goda förutsättningar behövs kompetens
inom trafikplanering och kommunala processer. Länken mellan trafikplanering och entreprenörens
arbete är av stor betydelse för att främja att cyklister prioriteras vid trafikomläggningar. Det behövs
både en förståelse för entreprenörens situation, trafikplanering och kommunens arbetsprocesser.
Kraven på en trafikanordningsplan varierar. Enligt kommunen kan kvaliteten på underlaget till
trafikanordningsplaner variera kraftigt. Ökad status på trafikanordningsplaner skulle kunna innebära att
frågor knutna till gång- och cykeltrafikens framkomlighet och säkerhet får höjd prioritet. Bryggan
mellan olika kompetenser och förmågan att förstå berördas situation och förutsättningar är av
betydelse för att uppnå en säker trafikomläggning med så lite negativ påverkan för cyklister som
möjligt. Det behövs kunskap kring trafikplanering samt förståelse för entreprenörens situation och
arbete. En säker miljö är viktigt för samtliga som vistas på platsen.
Entreprenören var tydlig i att de upplever en problematik i att cyklister saknar tolerans och respekt för
arbetsområden och avstängningar samt att omledningar ignoreras. Trafikanternas bristande tolerans
för trafikomläggningar skulle kunna förklaras i att även trafikanterna är pressade och att frågan inte
prioriterats tillräckligt. Prioriteras inte goda förutsättningar för cyklister minskar toleransnivån. Den
kvalitativa undersökningen påvisade hur ett flertal cyklister ansåg att all hantering av omledning för
cyklister var dålig, toleransnivån var i de fallen minimal. För att kunna ändra den uppfattningen krävs
det att cyklisten alltid prioriteras och att det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte vara möjligt att
ignorera avstängningar och väganvisningar ska vara så tydliga att det inte går att cykla fel.
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6. Slutsats
Andelen cyklister minskade under veckodagarna med 5,19% under tiden för avstängningen. Metoden
upplevdes av majoriteten av respondenterna som en bra metod och framförallt ansågs det säkert i
förhållande till övrig trafik.
Studien visar på dilemmat i en tätortsmiljö där markarbeten sker på ytor där många olika trafikanter
samsas. För att andelen cyklister inte ska minska på grund av ett tillfälligt vägarbete måste cyklister
prioriteras när vägarbeten ska genomföras. För att prioritera cyklister behöver dess behov tillgodoses
redan vid processen för planering av produktionsordning så att det inte bara blir en fråga vid
framtagandet av trafikanordningsplaner. Det krävs en förståelse för flöden av trafik och hur
framkomlighet ska uppnås utan att påverka säkerheten på ett negativt vis. För att uppnå god
framkomlighet och säkerhet är vägvisningen av stor betydelse.
För att kunna genomföra denna metod krävdes att yta togs i anspråk från annan trafik, vilket inte
ansågs som självklart för de delaktiga i projektet. Att genomföra denna typ av trafikomläggningar
förutsätter att cyklistens behov är en minst lika viktig del som bilistens framkomlighet vid den fysiska
miljöns utformning under byggtid.

7. Fortsatt arbete
Framtida policy bör fokusera på att kravställa trafikomläggningar där cykeltrafikanter prioriteras. För att
göra det behöver cyklisten prioriteras under hela processen med planering av produktionen och inte
bara vid framtagandet av trafikanordningsplaner. Trafikanordningsplanerna är mycket viktiga
dokument som ska visa på resultatet av en god produktionsplanering där cyklisten är prioriterad.
Trafikanordningsplanen är ett viktigt dokument och processen i att ta fram den behöver prioriteras för
att uppnå en god miljö för cyklister. Den studerade metoden upplevdes bra och kan ses som en
riktlinje i vad som cyklisten anser viktigt för att de ska fortsätta cykla när vägarbeten sker i staden.
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