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Förord 

Under våren 2013 fick Trivector i uppdrag av Trafikverket att bedöma samhällseko-

nomisk lönsamhet av ett snabbcykelstråk mellan Lund och Malmö. Uppdraget fi-

nansieras som ett forsknings- och innovationsprojekt inom portföljen ”Mer nytta för 

pengarna”. Kontaktpersoner på Trafikverket har varit Janet Van Der Meulen och 

Molugeta Yilma. Carolina Larsen, projektingenjör Flackarp - Arlöv, fyra spår, Tra-

fikverket, har också deltagit i arbetet.  

Denna rapport har tagits fram av Trivector Traffic. Tekn. Dr. Annika Nilsson har 

varit projektledare för arbetet från Trivectors sida och tillsammans med civ. ing. 

Renita Larsson stått för framtagande av rapporten. Kvalitets- och uppdragsansvarig 

för arbetet har varit tekn. dr. Helena Sjöstrand. Tekn. dr. Lena Smidfelt-Rosqvist har 

fungerat som expertstöd och bollplank under arbetet samt bidragit vid kvalitets-

granskning. Övriga projektmedarbetare har varit civ. ing. Andreas Nordström.  

 

 

Göteborg 2013-10-15 

Trivector Traffic AB 

 

  



 

   

 

 

  



 

   

 

 

Sammanfattning 

Det finns en gång- och cykelväg mellan Malmö och Lund. Stråket är mestadels se-

parerat från motorfordonstrafik, ligger intill Gamla Lundavägen och passerar or-

terna Arlöv, Åkarp och Hjärup. Den befintliga gång- och cykelvägen har enligt en 

förstudie från 2012 brister framförallt gällande framkomlighet, säkerhet, informa-

tion, komfort och trygghet. Av denna anledning har planer på att bygga ett nytt, 

högkvalitativt cykelstråk längs järnvägen tagit form. Snabbcykelstråket skulle i så 

fall upprättas i samband med att Södra stambanan mellan Arlöv och Lund byggs ut 

till fyra spår. Planerna på att bygga ett nytt stråk existerar dock parallellt med planer 

på att rusta upp befintligt stråk.  

Cykelförbindelser på stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund (både vid befintligt 

stråk och längs järnvägen) har tagits upp som en brist i transportsystemet i förslaget 

till den nationella planen och övervägs att lyftas in i planperioden 2014-2025. Syftet 

med föreliggande studie är att göra en samhällsekonomisk analys som ett underlag 

för nationell plan. Ett annat syfte är att tydliggöra möjliga effekter och konsekvenser 

av snabbcykelstråket. I denna studie bedöms följande två alternativ: 

 Utredningsalternativ 1 (UA1): Upprustat befintligt gång- och cykelstråk 

med åtgärder enligt Trafikverkets planer. Kostnad: 14,5 miljoner kronor. 

 Utredningsalternativ 2 (UA2): Upprustat befintligt gång- och cykelstråk 

med åtgärder enligt Trafikverkets planer samt ett snabbcykelstråk anlagt 

längs järnvägen. Total kostnad: 44,5 miljoner kronor. 

Utredningsalternativen värderas och jämförs med jämförelsealternativet (JA), som 

är en framskrivning av nuläget till år 2020. Stråket ser i jämförelsealternativet ut 

som det beskrevs i förstudien år 2012, men redan fastställda åtgärder i Malmö och 

Lunds kommuner antas ha genomförts. Cykelflödet bedöms ha ökat med 30 % jäm-

fört med flödet år 2010. 

Vid beräkning i GC-kalk visar båda utredningsalternativen på mycket god lönsam-

het: UA1 ger en nettonuvärdeskvot (NNK) på 5 och UA2 ger NNK på 12. Som 

underlag till beräkningarna har cykelflöde och cykelhastighet för de olika alternati-

ven skattats baserat på en detaljerad analys av stråket och föreslagna åtgärder.  

Upprustningen av det befintliga gång- och cykelstråket (UA1) bedöms leda till en 

ökad cykelhastighet från 15 till 16 km/h och ett ökat cykelflöde på 6%. Cykelhas-

tigheten på den nya cykelvägen längs järnvägen i UA2 bedöms bli 20 km/h. Cykel-

flödet i UA2 bedöms öka med upp till 60 % på vissa sträckor på stråket pga tids-

vinster och större upptagningsområde för cyklisterna. Eftersom vägen längs med 

järnvägen är 25 % snabbare antas merparten cyklister ta den vägen, uppskattningsvis 

två tredjedelar av cyklisterna. Detta innebär att cykelflödet på det befintliga stråket 

minskar på vissa delar. 



 

   

 

 

Vid beräkning av lönsamhet för utredningsalternativ 1 är största vinsterna (totalt ca 

115 miljoner kronor) positiva hälsoeffekter pga det ökade cyklandet och restidsvins-

ter. Det blir en minskning av kostnad för cykel-motorfordonsolyckor som uppväger 

kostnad för ökning av cykel-singelolyckor som uppstår då cyklandet ökar.  

Vid beräkning av lönsamhet för utredningsalternativ 2 är största vinsten (totalt ca 

630 miljoner kronor) positiva hälsoeffekter pga det ökade cyklandet. Det uppstår ett 

konsumentöverskott på drygt 90 miljoner kronor, ungefär lika fördelat på befintliga 

och nya cyklister, pga kortare restid och bekvämare cykelväg. Det blir en minskning 

av kostnad för cykel-motorfordonsolyckor på ca 45 miljoner kronor, eftersom cy-

klister flyttas från cykelbana längs vägnätet till en helt friliggande anläggning längs 

järnvägen.  

Med tanke på att det finns osäkerheter i skattningarna av cykelflödesökningar gjor-

des beräkningar på ett par alternativa cykelflödesökningar, ett låg-alternativ som re-

presenterar en minsta möjlig effekt och det andra ett hög-alternativ som represente-

rar en högt räknad effekt. Därutöver gjordes en beräkning med schablonvärden som 

ska användas för att tillåta jämförelser mellan olika cykelinfrastruktursatsningar. I 

tabell nedan sammanställs NNK för samtliga scenarier. Även i det mest försiktiga 

scenariot är det hög lönsamhet (NNK>1) och för UA2 är det i samtliga scenarier 

mycket hög lönsamhet (NNK>2). Generellt är NNK ungefär dubbelt så stort för 

UA2 som för UA1 i de skattade scenarierna. 

Tabell    Nettonuvärdeskvot (NNK) för de olika utredningsalternativen och scenarierna 

Scenario Skattad Schablon Skattad, låg Skattad, hög 

UA1 5 9,5 1,8 8 

UA2 12 7,5 4,3 15 

 

Effekter av upprustningen av det befintliga stråket och anläggandet av det nya 

snabbcykelstråket som inte har värderats omfattar bland annat effekter för fotgäng-

are i tätorterna och förbättrad anslutning till kollektivtrafik som den nya sträck-

ningen kring järnvägen erbjuder. Dessa effekter bedöms som positiva.  

Bland andra effekter ingår fördelningseffekter och effekter som berör de transport-

politiska målen. Kvinnor och män bedöms få lika stor del av nyttan eftersom de 

cykelpendlar lika mycket. Det är personer mellan 18-65 år (yrkesverksamma och 

studerande) som bedöms få störst nytta av åtgärderna.  

Upprustningen av det befintliga stråket och anläggandet av det nya snabbcykelstrå-

ket bedöms ge ett positivt bidrag eller inget bidrag till de transportpolitiska målen.   

Sammanfattningsvis bedöms åtgärderna i stråket bidra till en samhällsekonomisk 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det finns inga kända målkon-

flikter.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vad är ett snabbcykelstråk? 

En snabbcykelstråk är ett starkt cykelpendlingstråk, som tillgodoser behoven för 

pendlingscyklister genom hög standard på framförallt snabbhet, säkerhet och 

komfort. Flera olika begrepp har använts för fenomenet, däribland supercykelvä-

gar, cykelmotorvägar och cykelexpressrutter. Snabbcykelstråk är ett rätt så nytt 

fenomen som bland annat finns i Nederländerna, Danmark och England. I en 

rapport från 20121  redovisas en kunskapsöversyn och förslag till definition som 

i sin tur baseras på en genomgång av planerade och genomförda projekt med 

snabbcykelvägar i 15 länder.2 

Idag finns ännu inte någon standard fastställd för hur en utformning av ett snabb-

cykelstråk exakt ska se ut. Bland annat saknas ett standardmått för hur bred cy-

kelvägen ska vara. För att få kvalitetsstämpeln snabbcykelväg ska dock cykel-

stråket leva upp till ett antal kvalitetsmål. Kvalitetsmålen sätter nuvarande och 

potentiella cykelpendlares behov i centrum. För cykelstråket mellan Lund och 

Malmö eftersträvas cykelförbindelser som är lättillgängliga, gena, har en hög 

standard när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort och som upp-

fyller kriterierna för ”snabbcykelstråk”.  Dessa kriterier ska utvecklas av Trafik-

verket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) under 2013.  

Ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund?  

Cykelstråket som förbinder Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund (och mål-

punkterna i området) med varandra är det starkaste cykelpendlingsstråket i Skåne 

och potentialen för ökning är stor. Den befintliga cykelförbindelsen som ligger 

längs med väg 852 är inte optimal utifrån tillgänglighet, komfort, trafiksäkerhet 

och framkomlighet.  

Trafikverket Region Syd, Region Skåne, Malmö Stad, Burlövs kommun, 

Staffanstorp kommun och Lunds kommun har inventerat de övergripande bris-

terna på stråket och gjort förslag på förbättringsåtgärder på det befintliga stråket. 

Parterna arbetar för att stegvis förbättra möjligheterna att cykelpendla mellan 

Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund, samt att förbättra tillgänglighet till cy-

kelstråket utifrån orterna och stora arbets- eller utbildningsplatser.  

 
1 Koucky  & partners (2012): Cykelexpressrutter – en kunskapsöversyn och förslag till definition. Löwing, 

K. Koucky, M. & Kleberg, J: Koucky & Partners AB på uppdrag av projektet Öresund som cykelregion 

2 Sørensen, Michael W J, 2012 Sykkelekspressveger i Norge og andre land Status, erfaringer og anbe-
falinger, TØI rapport 1196/2012, Norge 
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I samband med utbyggnaden av Södra Stambanan från två till fyra spår mellan 

Arlöv och Flackarp studeras samtidigt möjligheten att bygga en cykelväg i an-

slutning till järnvägen. Arbetet med utbyggnaden startar tidigast 2014, och be-

räknas vara klar tidigast år 2021. En ny cykelväg i anslutning till järnvägen skulle 

ge en stor restidsvinst för stråket i sin helhet och förbättrar tillgängligheten i 

framför allt Åkarp och Hjärup. Tillgängligheten till Sveriges Lantbruksuniversi-

tet i Alnarp blir mycket bättre från Lund. En cykelväg i anslutning till järnvägen 

med bra anslutningar till stationerna har ett mervärde i att den möjliggör fler 

kombinationsresor cykel/tåg. Cykelvägens placering är till en stor del beroende 

av lokalisering av broar, servicevägar och temporära spår inom fyrspårsutbygg-

naden. Den exakta sträckan tas fram i samarbete med kommunerna och samspe-

lar med detaljplanerna som upprättas för området. 

En förstudie har genomförts och varit ute på remiss och ligger nu som en för-

slagshandling3. Inget beslut om betydande miljöpåverkande har ännu fattats.  

Cykelförbindelser på stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund (både vid be-

fintligt stråk och längs järnvägen) har tagits upp som en brist i transportsystemet 

i förslaget till den nationella planen och övervägs att lyftas in i planperioden 

2014-2025. Regeringen kommer i mars 2014 att fastställa den nationella planen 

och då besluta vilka brister/åtgärder som Trafikverket ska arbeta med under plan-

periodens första hälft, 2014-2019, och ge en indikation för vilka brister som det 

behöver startas upp en process för och som återfinns under planens andra hälft. 

För brister/åtgärder till nationell plan finns det ett behov av en samhällsekono-

misk analys. Detta är en bakgrund till detta uppdrag. Det finns också ett behov 

av att öka förståelsen för möjliga effekter och konsekvenser som underlag för 

kommunikation om snabbcykelstråket.   

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att göra en samhällsekonomisk analys som ett underlag 

för Nationell plan. Ett annat syfte är att tydliggöra möjliga effekter och konse-

kvenser av snabbcykelstråket.  

Arbetet avgränsas till att utreda två alternativ:  

 en upprustning av befintligt stråk 

 en upprustning av befintligt stråk och anläggandet av en snabbcykelväg 

längs järnvägen 

Snabbcykelvägen längs järnvägen utgörs av en preliminär sträckning utifrån Tra-

fikverkets bästa kunskap per juni 2013.  

  

 
3 Förstudie Supercykelväg Malmö – Lund, Trafikverket 2012 
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1.3 Metod 

Nedan beskrivs övergripande steg i arbetet:  

 Steg 1: Genomgång av befintliga metoder för samhällsekonomisk analys 

och val av lämplig metod för det här fallet i samråd med beställaren.  

 Steg 2: Beskrivning av alternativ för snabbcykelstråket inklusive utform-

ning av infrastrukturen, längd och korsningar. 

 Steg 2: Skattning av framtida cykelflöden och restider för de olika alter-

nativen för snabbcykelstråket som tar hänsyn till cykelresor längs hela 

respektive delar av sträckan. 

 Steg 4: Datainsamling av övrig data för tillämpningen av metoden samt 

beskrivning av antaganden för samhällsekonomisk analys. 

 Steg 5: Tillämpning av metoden och skattning av kostnader och nyttor 

för de aktuella alternativen för snabbcykelstråket och beräkning av net-

tonuvärdeskvot. 

 Steg 6: Samlad effektbedömning 
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2. Metod för samhällsekonomisk analys 

I detta kapitel görs en genomgång av befintliga metoder för samhällsekonomisk 

analys av cykelväg. Detta syftar till att visa vilka möjligheter som finns och vilka 

krav på indata olika metoder ställer. Kapitlet avslutas med ett förslag till anpassad 

metod att använda för snabbcykelstråket mellan Malmö och Lund. 

2.1 Befintliga metoder för samhällsekonomisk analys 
av cykelväg 

Samlad effektbedömning  

Snabbcykelstråket har tagits upp i förslaget till den nationella planen vilket krä-

ver att en Samlad effektbedömning (SEB)4 görs. I en samlad effektbedömning 

beskrivs en föreslagen åtgärd, dess kostnader och de effekter som den förväntas 

få om den skulle genomföras. Syftet är att bedömningen ska utgöra ett besluts-

underlag och informationsmaterial för både beslutsfattare, tjänstemän och med-

borgare. Den samlade effektbedömningen sammanställs i en mall i Excel på ett 

strukturerat och sammanfattat sätt och innehåller tre olika beslutsperspektiv:  

1) Samhällsekonomisk analys 

2) Fördelningsanalys  

3) Transportpolitisk målanalys 

 

Den samlade effektbedömningen är framtagen för att fungera för olika typer av 

åtgärder. I delen för samhällsekonomisk analys ingår trafikanteffekter (t ex res-

tid) och externa effekter (t ex trafiksäkerhet och hälsa) samt budgeteffekter. I 

Excelarket beräknas Nettonuvärdeskvot (NNK) som visar på åtgärdens lönsam-

het. Denna beräknas som nettonuvärdet dividerat med den samhällsekonomiska 

investeringskostnaden. Därutöver kan icke-prissatta effekter anges och vägas in. 

I Excelarket beräknas/värderas inte de olika effekterna, utan detta görs med hjälp 

av andra kalkylverktyg.  

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsek-
torn, ASEK 5 

ASEK 55 är ett styrande dokument som ska följas då samhällsekonomiska ana-

lyser görs av och åt Trafikverket. ASEK 5 innehåller samhällsekonomiska prin-

ciper och kalkylvärden för transportsektorn och dess kapitel 7 (Tid och kvalitet i 

 
4 Metod för Samlad effektbedömning (Trafikverket, 2012) http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-ut-

reda/Planerings--och-analysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/ 

5 
Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5. (Trafikverket, version 

2012-05-16), http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysme-
toder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/ASEK---arbetsgruppen-for-samhallsekonomiska-
kalkyl--och-analysmetoder-inom-transportomradet/ASEK-5---rapporter/ 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/ASEK---arbetsgruppen-for-samhallsekonomiska-kalkyl--och-analysmetoder-inom-transportomradet/ASEK-5---rapporter/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/ASEK---arbetsgruppen-for-samhallsekonomiska-kalkyl--och-analysmetoder-inom-transportomradet/ASEK-5---rapporter/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/ASEK---arbetsgruppen-for-samhallsekonomiska-kalkyl--och-analysmetoder-inom-transportomradet/ASEK-5---rapporter/
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persontrafik), 9 (Trafiksäkerhet) och 19 (Stadens frågor) innehåller rekommen-

dationer som är aktuella vid samhällsekonomisk analys för cyklister.  

Restid/bekvämlighet  

Restid/bekvämlighet värderas för att den tid som används för resan istället skulle 

kunna användas till annat. Värderingen av restid varierar med cykelmiljö, där 

restidsvärdet är lägre ju bekvämare miljön upplevs. I Tabell 2-1 anges kort- re-

spektive långsiktiga restidsvärden, där de kortsiktiga avser dagens värden och de 

långsiktiga värdena är uppräknade till vad de förväntas vara värda för en 40-årig 

kalkylperiod.   

Tabell 2-1 Värdering av restid/bekvämlighet enligt ASEK5 (kapitel 7) 

Cykelmiljö Kortsiktiga  
restidsvärden (kr/timme) 

Långsiktiga  
restidsvärden (kr/timme) 

Blandtrafik 150 201 

Cykelfält i körbana 135 181 

Cykelbana vid väg 125 168 

Cykelbana 120 161 

 

ASEK5 rekommenderar vidare att: 

 Cyklisters värdering av väntetid är samma som värderingen av restid.  

 Cykelhastigheten 15 km/h används som schablon för cykling på alla ty-

per av cykelvägar  

Enligt ASEK5 saknas det enhetliga uppgifter om generell cykelhastighet och has-

tighet på olika vägtyper.  

Trafiksäkerhet 

För trafiksäkerhetsvärderingen för cykel enligt ASEK5 (kapitel 9.3) rekommen-

deras att: 

 Använda en olycksriskreduktion på 40 procent när cyklister separeras 

från motorfordon.  

 På varje miljon kilometer cykeltrafikarbete inträffar 2,5 olyckor.  

 Genomsnittskostnaden för en skadad cyklist är 1 miljon kr vid kortsik-

tiga analyser och 800.000 kr * uppräkningsfaktor + 200.000 kr vid lång-

siktiga analyser (>10 år). 

Kunskapsunderlaget för trafiksäkerhet beskrivs som bristfälligt, både vad gäller 

effekt av att flytta en cyklist till andra typer av cykelanläggningar och att flytta 

en bil- eller kollektivtrafikant till cykel. 
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Efterfrågeförändringar och påverkan på biltrafikens externa effekter  

I ASEK 5 beskrivs kunskapsunderlaget för efterfrågeförändringar då cykelåtgär-

der införs som bristfälligt. ASEK5 (kapitel 19) rekommenderar att man bör göra 

en uppskattning i varje specifikt fall av andelen nytillkommande cykelresor av 

befintliga och först när det inte är möjligt använda en schablon med en nygene-

rering på 20 %. De nygenererade cykelresorna kan bestå av överförda bil- eller 

kollektivtrafikresor. Andelen som överförs från biltrafik påverkar åtgärdernas på-

verkan på biltrafikens externa effekter (emissioner, buller, trafikolyckor och sli-

tage). ASEK 5 ger ingen rekommendation om vilken andel överförda bilresor 

som ska tillämpas. I tätort rekommenderas att bilars externa effekt värderas till 

0,73 kr/km som schablon för genomsnittlig tätort, men ASEK 5 tillåter analys 

baserat på mer specifika uppgifter (på landsbygd är värdet generellt lägre, se 

ASEK5 kapitel 21). 

I ASEK anges att det för närvarande pågår forskning för att bedöma antal nytill-

kommande cykelresor som genereras i samband med nya infrastrukturinveste-

ringar, men att studien ännu inte är klar. De källor som ASEK 5 hänvisar till är 

huvudsakligen bedömningar/skattningar som redovisas i underlagsrapporten till 

Sælinesminde 2004, enligt vilka ungefär 20% av befintliga cykelresor tycks ny-

genereras i samband med cykelinfrastrukturinvesteringar. En annan källa som 

anges är Nilsson & Brundell Freij (2004) som beskriver att ett omfattande cy-

keltrafikprogram (cykelnätsutbyggnad, cykelparkering, kampanjer m.m.) leder 

till att cykeltrafikarbetet ökar 10- 35%. Detta är då ej kopplat till ett specifikt 

stråk utan gäller för alla resvägar i stråket. Endast ett enstaka högstandard cy-

kelstråk anges enligt samma källa öka cyklandet på den aktuella anläggningen 

med 10-300%, medan ökningen sett till alla resvägar på stråket endast är 1-5%. 

Effekterna är sammanställda utifrån före-/efterstudier (Nilsson & Brundell Freij 

(2004) refererad i Naturvårdsverket rapport 5456).6  

Hälsa och sjukfrånvaro 

I ASEK 5 (kapitel 19) rekommenderas att dödligheten för personer som cyklar 

regelbundet (>108 timmar per år) antas vara 28% lägre än för dem som inte gör 

det. Regelbundna cyklisters sjukfrånvaro antas vara 15% lägre än icke-cyklisters. 

Hälsoeffekten ska betraktas som extern (dvs tillfaller samhället). 

GC-kalk 

GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för gång- 

och cykelåtgärder som ägs och förvaltas av Trafikverket7. Den baseras på ASEK5 

och dess restidsvärden, men beräknar trafiksäkerhetseffekter mera detaljerat och 

med något andra antaganden än de av ASEK5 rekommenderade. De nya anta-

gandena har tagit del av ny forskning utförd av WSP och LTH8. 

I GC-kalk antas det ske 2 cykelolyckor (cykel-singel respektive cykel-cykel) per 

miljon cykel-km samt 1 olycka per 2,2 miljoner cyklister i korsning och dessa 

 
6 Naturvårdsverket (2005), Rapport 5456, Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder.  
7 Trafikverket, 2012; GC-kalk version 1.0 Manual och bakomliggande formler samt GC-kalk version 2012-11-13; 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekono-

misk-analys-och-trafikanalys/Prognos--och-analysverktyg/Fliksida---verktyg/GC-kalk/ 

8 WSP Analys och strategi & LTH Teknik och samhälle (2012). Effektsamband för cyklisters och gåendes trafik-

säkerhet 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/5400/91-620-5456-2/
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ges ett ekonomiskt värde på 600.000 kr per olycka. För olyckor mellan cykel och 

motorfordon skattas antalet olyckor på sträcka med blandtrafik samt i korsning 

med en modell och dessa ges ett ekonomiskt värde som ökar beroende på hastig-

hetsgränsen. Vid separering av cyklister antas antalet olyckor med motorfordon 

reduceras med 60% och med olika korsningsåtgärder reduceras olyckorna med 

15-80% beroende på åtgärd. För hälsa görs detaljerade beräkningar, som baseras 

på samma antaganden som ASEK 5. 

Som indata krävs uppgifter om varje länk samt större korsning i hela stråket. För 

länkar behövs uppgifter om länkars längd, bekvämlighetsklass på sträcka, antalet 

cyklister på sträcka, cyklisters hastighet, motorfordons hastighet, andelen cyklis-

ter som korsar på sträcka (vilket beror av motorfordonshastighet) samt antal mo-

torfordon. För större korsningar behövs uppgifter om flödet inkommande cyklis-

ter respektive motorfordon i korsning (dvs inte endast de som färdas längs med 

utan också tvärs), hastighetsgräns för sträckan cyklister färdas längs med (och 

inte den korsande vägens) samt eventuellt cyklisters väntetid i korsning. I UA 

(utredningsalternativet) kan alla värden justeras bortsett från motorfordonsflöde 

(jämfört med i JA (jämförelsealternativet). Eventuell ny utformning i korsning 

kan anges.  

GC-kalk är Trafikverkets officiella verktyg för att beräkna samhällsekonomiska 

lönsamheten som gång- och cykelinfrastruktur medger. Detta innebär att sam-

hällsekonomiska beräkningar som kan hanteras i GC-kalk ska göras i GC-kalk. 

Om andra korsningsmodeller för trafiksäkerhet används ska resultatet jämföras 

med korsningsmodellen som finns i GC-kalk. Även antalet nytillkommande cy-

kelresor bör jämföras med alternativet med 20% som är schablon enligt ASEK5. 

Kalkylförutsättningar kan justeras efter behov däremot ska kalkylvärden inte ju-

steras tills det ändras i nästa ASEK-omgång. Detta möjliggör rättvisa jämförelser 

av olika cykelinfrastruktursatsningar.   

För närvarande pågår utveckling av GC-kalk och en ny version väntas tidigast i 

april 2014.  

Kunskapsöversikter av snabbcykelvägar 

Sörensen vid TØI (2012)9 har gjort en genomgång av planerade och genomförda 

projekt med snabbcykelvägar i 15 länder. Utifrån de befintliga effektutvärde-

ringar och förhandsbedömningar de fann, uppskattades snabbcykelvägar ge föl-

jande effekter för cyklister: 

 
9 Sørensen, Michael W J, 2012 Sykkelekspressveger i Norge og andre land Status, erfaringer og anbefalinger, 

TØI rapport 1196/2012, Norge 
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 Restidreduktionen uppskattas till 5-15% med ett genomsnitt på 9-10% 

(vilket motsvarar en förändring i cykelhastighet från 15 till 16,5 km/h).  

 Säkerheten förbättras genom färre konfliktpunkter, separering och bättre 

utformning.  

 Trygghetskänslan ökar pga färre komplicerade korsningar, separering, 

jämnare beläggning, belysning, fler cyklister och färre bilar. 

 Komforten förbättras pga jämnare beläggning, bättre drift och underhåll, 

belysning samt eventuellt ökat serviceutbud. 

 Nöjdheten ökar pga bättre framkomlighet, säkerhet, trygghet och be-

kvämlighet samt att stråken tydligt visar att cyklister prioriteras.  

Ovan nämnda effekter bedöms kunna öka cykelandelen med 50-100%. Avgö-

rande är stråkets utformning, kompletterande åtgärder, marknadsföring, restrikt-

ioner för biltrafiken och cykelandel i föresituationen. Överföring av trafikanter 

från biltrafik till cykel ger positiv effekt på miljö och hälsa.  

Koucky och partners (2012)10 beskriver hur samhällsekonomiska effekter av 

snabbcykelvägar kan beräknas. För befintliga cyklister tas ändrade restidsvärden 

och faktiska restider upp, enligt ASEK5. Nytillkommande cyklister anges kunna 

ge upphov till hälso- och miljövinster, effekt på trängsel, tillgänglighet och par-

keringskostnader, tidsvinster och minskade marginalkostnader för andra trafik-

slag. För att bedöma antalet nytillkommande cyklister beskrivs metoder för att 

bedöma stråkets potential. Potentialen att motivera bil- och kollektivtrafikpend-

lare att välja cykeln kan bedömas genom att beräkna restidskvoten för att resa 

med cykel jämfört med bil eller kollektivtrafik i rusningstrafik. Restidskvoten 

beräknas genom att dividera restiden för cykel med restiden för bil respektive 

kollektivtrafik.  För relationer för vilka restidskvoten förskjuts till under 1,5 pga 

stråket kan man anta att stråket har potential att generera nya cykelresor. Antalet 

personer i upptagningsområdet är då av betydelse. 

2.2 Tillämpningar av befintliga metoder 

Samhällsekonomisk bedömning av regional cykelplan för Stock-
holms län  

En samhällsekonomisk bedömning av regional cykelplan för Stockholm län 

(WSP analys & strategi, 2013)11 har gjorts enligt metod i ASEK5.  

Indata till trafikarbetet med cykel för jämförelsealternativet utgår från den nat-

ionella resvaneundersökningen ur vilken antalet cykelresor i länet och deras ge-

nomsnittliga längd tas ut. Endast arbetsresor ingår. Genom att göra uttag från 

undersökningen 2005/6 och 2011 fås en trend som extrapoleras till 2030. Beräk-

ning har gjorts för två olika utredningsalternativ (scenarier) som utgår från olika 

 
10 Koucky  & partners (2012): Cykelexpressrutter – en kunskapsöversyn och förslag till definition. Löwing, K. 

Koucky, M. & Kleberg, J: Koucky & Partners AB på uppdrag av projektet Öresund som cykelregion 

11 WSP analys & strategi, 2013, Samhällsekonomisk bedömning av granskningshandling till regional cykelplan 
för Stockholms län 
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efterfrågeförändringar, där ett försiktigt scenario utgår från en ökning av cykel-

trafikarbetet på 20 % med planen och det andra scenariot utgår från en framskriv-

ning av den snabbare utvecklingen i Stockholm stad pga cykelplanen.  

Som indata till restid och bekvämlighet beskrivs nätets fördelning på olika be-

kvämlighetsstandard (längd av nätet som är blandtrafik, gc-bana etc) utifrån en 

inventering för nuläget och vision med cykelplanen. Långsiktiga restidsvärden 

enligt ASEK5 utnyttjas, jämför Tabell 2-1. Schablonhastighet 15 km/h utnyttjas 

förutom på sträckor som är av högre standard där 30 km/h används, vilket moti-

veras med att det är målet med cykelplanen (85% av nätet utgörs av denna typ).  

Trafiksäkerheten beräknas för befintliga cyklister baserat på det trafikarbete som 

försvinner från blandtrafik med planen, där risken antas minska med 40% då cy-

keltrafiken separeras. För nya cyklister beräknas ökad risk för tidigare kollektiv-

trafikanter med 0,24 kr per fordonskm. Man antar att hälften av de nya cyklis-

terna är tidigare bilister. Biltrafikens externa effekter sätts till 0,73 kr per 

fordonskm och detta antas inkludera minskad säkerhet för tidigare bilister som 

börjar cykla.  

Hälsoeffekter utgår från ASEK5:s antagande om att dödligheten för personer som 

cyklar regelbundet antas vara 28% lägre än för dem som inte gör det och att re-

gelbundna cyklisters sjukfrånvaro antas var 15% lägre.  

Bedömningen redovisar även icke-monetära effekter såsom värdet av cykelpar-

keringar, effekter för andra cyklister än cykelpendlare och övriga trafikanter 

(minskad trängsel i bil- och kollektivtrafiknätet och effekter för gående pga se-

parering från cyklister på gc-banor). I rapporten diskuteras också andra effekter, 

demokratieffekter och fördelningseffekter. Det görs också olika känslighetsana-

lyser, bl a avseende högre kostnader, cykelhastighet 15 km/h i hela nätet i utred-

ningsalternativet, en ökning av cyklandet på endast 10%, att anta att 75% av de 

nya cyklisterna är kollektivtrafikanter osv. Nettonuvärdeskvoten blir som minst 

ca 3 och som högst 22, dvs lönsamheten är mycket hög.  

Samhällsekonomisk bedömning av Täbystråket 

En samhällsekonomisk analys av ett regionalt cykelstråk mellan Täby och Stock-

holms innerstad har gjorts med hjälp av GC-kalk (Trafikverket Region Stock-

holm, 2012)12
. 

Indata till trafikarbetet med cykel utgår från en potentialbedömning av hur många 

som kan tänkas cykla till arbetet som baseras på hur många som idag har mindre 

än 10 km mellan bostadsort och arbetsplats av dem som bor i kommunerna längs 

de statliga vägarna som berörs. Detta kombineras med uppgifter från den nation-

ella resvaneundersökningen RES05/06 om hur stor andel som cykelpendlar. Re-

sor i egna kommunen ingår inte. Flöden anges per länk och korsning på stråket. 

Beräkning har utgått från en efterfrågeförändring på 20 % med stråket.  

Som indata till restid och bekvämlighet beskrivs bekvämlighetsstandard per länk 

med angiven längd på stråket utifrån en inventering för nuläget och planerade 

åtgärder på cykelstråket på länk och korsningsnivå. Långsiktiga restidsvärden 

 
12 Trafikverket Region Stockholm (2012), Inventering och förbättringsåtgärder Cykelvägar i anslutning till nat-

ionella vägar. 
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enligt ASEK5 utnyttjas, jämför Figur 2-1. Schablonhastighet 15 km/h utnyttjas i 

jämförelsealternativet och 17 km/h i utredningsalternativet. För vissa korsningar 

anges väntetid i utredningsalternativet på mellan 0,02-0,05 minuter.  

Trafiksäkerheten beräknas för befintliga cyklister med den inbyggda modellen i 

GC-kalk vilket innebär att för varje länk anges hastighetsgräns och motorfor-

donshastighet och för varje korsning anges inkommande fordonsflöde samt de 

aktuella åtgärderna. Man antar att 20 % av de nya cyklisterna är tidigare bilister. 

Biltrafikens externa effekter sätts till 0,73 kr per fordonskm.  

Värdering av hälsoeffekter utgår från gc-kalks inbyggda modeller och 232 cykel-

dagar per år. Nettonuvärdeskvoten blir ca 1,73, dvs  lönsamheten är hög.  

2.3 Övriga metoder 

Beräkning av samhällsnytta av snabbcykelväg Malmö- Lund 

Inom en utredning av möjliga trimningsåtgärder i stråket Malmö - Lund (Tri-

vector rapport 2012:47)13 gjordes en beräkning av samhällsnytta av bland annat 

upprustning av befintligt stråk enligt alt 0+ i förstudien. Den metod som använ-

des var en anpassning av en beräkningsmall som tagits fram av Jonas Eliasson 

vid KTH inom det så kallade fördubblingsprojektet för kollektivtrafik.14 Mo-

dellen innehöll bl a restid, externa effekter inklusive trafiksäkerhet och folkhäl-

soeffekter inklusive påverkan på sjukfrånvaro. Modellen utgår från ASEK 4 som 

var gällande då den togs fram.  

Beräkning utgick från stråket mellan utkanten av Malmö respektive Lund och 

det uppmätta flöde som sker på hela eller delar av denna sträcka enligt mätningar 

i Arlöv, Åkarp och Hjärup, dvs 743 cyklister (333+(618-333)+(458-333). I jäm-

förelsealternativet angavs restiden 40 minuter och för utredningsalternativet 38 

minuter. Genom detta och en inbyggd elasticitetsmodell skattades det framtida 

cykelflödet till 763 cyklister (vilket motsvarar en ökning på ca 3 %). 60% av de 

20 nya cyklisterna antogs komma från bil. Antalet cykeldagar per år sattes till 

124. Investeringskostnaden sattes till 13,1 Mkr miljoner, vilket bidrar till ett 

NNK på 0,7 (=lönsam). Elasticiteten anger hur många procent antalet resenärer 

ändras vid en viss procentuell ändring av den generaliserade reskostnaden. I mo-

dellen användes av en elasticitet på -0,6 vilket betyder att en minskning av den 

generaliserade reskostnaden med 10% ökar antalet resenärer med (1-10%) -0,6 = 

6,5%. 

Beräkning av effekt av snabbcykelstråk i Holland 

I en holländsk analys beräknades effekter av snabbcykelvägar på cykling vad 

gäller färdmedelsval och val av målpunkt, restider, på trängsel i bilvägar, hälsa 

och miljö.15 För ändamålet användes en nationell transportmodell som omfattade 

bil, kollektivtrafik, cykling och tung trafik. Målår var 2020 och beräkning gjordes 

 
13 Trivector rapport 2012:47: Trimningsåtgärder i stråket Malmö-Lund – steg 1&2-åtgärder i enlighet med fyrs-

tegsprincipen 

14 http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/Dokumentbank/Vagledning-sam-
hallsnytta---berakningsmall-i-excel/ samt Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. 

15 Goudappel Coffeng (2012). Cycle freeways. What are the benefits? The calculations explained.  

http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/Dokumentbank/Vagledning-samhallsnytta---berakningsmall-i-excel/
http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/Dokumentbank/Vagledning-samhallsnytta---berakningsmall-i-excel/
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för vardagar i morgonrusning, eftermiddagsrusning och lågtrafik. Beräkning 

gjordes för två scenarion:  

 År 2020 med snabbcykelvägar. Snabbcykelvägnätet omfattade 675 km, 

cykelhastighet antogs vara 18 km/h på snabbcykelvägar istället för 15 

km/h på normalt cykelvägnät.  

  År 2020 med snabbcykelvägar och större utnyttjande av elcyklar (50% 

av befolkning har elcykel), cykelhastigheten antogs vara 24 km/h på 

snabbcykelvägar och 20 km/h på normalt cykelvägnät. 

Färdmedelsval, vägval och val av målpunkt beräknades av modellen och föränd-

ring i antalet resor med bil, kollektivtrafik och cykel utnyttjades för att beräkna 

effekter på restidsvinster med bil (pga minskad trängsel). Även effekter på till-

gänglighet bedömdes genom att se hur stor andel av invånarna som kan nå Haag 

inom 45 minuter. Hälsoeffekter värderades enligt HEAT, men med samma värden 

för vanliga cyklar och elcyklar. Här antog man 124 cykeldagar per år. Slutligen 

beräknades minskade koldioxidutsläpp. Nyttan översteg kostnaden.    

2.4 Metod för snabbcykelstråket Malmö – Lund 

Metodgenomgången i kapitel 2.1-3 visade att det finns vissa styrande dokument 

och officiella verktyg att ta hänsyn till för objekt i nationell plan och beräkningar 

för Trafikverket. Med hänsyn till det kommer xls-mall för Samlad effektbedöm-

ning att fyllas i. Värden beräknas i GC-kalk likt metod som använts för Täbystrå-

ket.  

För snabbcykelstråket Malmö – Lund förekom önskemål om att täcka in effekter 

enligt Figur 2-1.  

 

Figur 2-1 Önskemål om effekter för samhällsekonomisk analys av snabbcykelstråket Malmö – Lund 
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Av de önskade effekterna kan GC-kalk fånga in (faktisk) restidsvinst för befint-

liga cyklister genom att fördröjningen i korsningar varieras. GC-kalk beräknar 

också hälsoeffekter om bil- eller kollektivtrafikresor ersätts. Därutöver så ger 

GC-kalk effekter på trafiksäkerhet och restidsvärdering. För att täcka upp de de-

lar som inte finns inbyggda i GC-kalk föreslås ytterligare delar:  

 Beräkning av restider 

Schabloncykelhastigheten om 15 km/h måste följas enligt ASEK5, men för att få 

en mera verklighetsanpassad cykelhastighet kommer därutöver reshastighet att 

skattas utifrån de åtgärder som faktiskt föreslås, metod för detta redovisas i ka-

pitel 4.1.  

 Skattning av framtida cykelflöden 

Skattning av framtida flöden ska enligt ASEK5 helst göras platsspecifikt och görs 

enligt metod i kapitel 4.2. I denna skattning beaktas att snabbcykelstråket ger ett 

större upptagningsområde, att fler målpunkter kan nås på samma tid och beräk-

ningen studerar olika delsträckor.  

Därutöver ska även beräkning göras med tillämpning av schablonen om andel 

nytillkommande om 20 % för att möjliggöra jämförelser mellan olika objekt. 

I Kapitel 5 beskrivs insamling och skattning av övrig indata till GC-kalk samt 

olika antaganden som gjorts för inläggning i GC-kalk. 
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3. Snabbcykelstråket Malmö – Lund 

Det finns i nuläget en befintlig gång- och cykelväg mellan Malmö och Lund. Den 

är ungefär 17 km lång och sträcker sig mellan Värnhemstorget i Malmö och Stor-

torget i Lund. Stråket är mestadels separerat från motorfordonstrafik, ligger intill 

Gamla Lundavägen och passerar orterna Arlöv, Åkarp och Hjärup, se Figur 3-1, 

röd linje.  

 

Figur 3-1.  Befintligt gång- och cykelstråks sträckning och etappindelning redovisas genom den röda 
linjen. Sträckning och etapper för ett eventuellt snabbcykelstråk längs järnvägen redovisas 
genom den blå linjen. 

Den befintliga gång- och cykelvägen har enligt förstudien16 från 2012 brister 

framförallt gällande framkomlighet, säkerhet, information, komfort och trygghet. 

Ett stort antal korsningar sänker medelhastigheten för cyklisterna, smala partier 

gör det svårt att mötas och beblandning med gångtrafikanter, personer som väntar 

på bussen etc. gör att framkomligheten på vissa partier är begränsad. Stråket kan 

enligt förstudien även upplevas som inkonsekvent då det byter sida av vägen ett 

antal gånger. Vissa sträckor av gång- och cykelvägen är vindutsatta och sidoom-

rådena är på somliga platser vildvuxna. Skyltningen och målningen brister då 

 
16 Förstudie Supercykelväg Malmö – Lund, Trafikverket 2012. 
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den helt saknas på vissa platser, är otydlig på andra och saknar sammanhang strå-

ket igenom. 

Av denna anledning har planer på att bygga ett nytt, högkvalitativt cykelstråk 

längs järnvägen tagit form, en förstudie togs fram under 2012. Snabbcykelstråket 

skulle i så fall upprättas i samband med att Södra stambanan mellan Arlöv och 

Lund byggs ut till fyra spår. Stråket skulle dra nytta av järnvägens genhet och 

prioritet samtidigt som kostnaderna potentiellt kan hållas nere genom att service-

vägar och temporära spår som spårutbyggnaden ger upphov till kan nyttjas 

som/byggas om till snabbcykelväg. Eventuell sträckning kan ses i Figur 3-1, blå 

linje. 

Planerna på att bygga ett nytt stråk existerar dock parallellt med planer på att 

rusta upp befintligt stråk. Upprustningsplanerna drivs, liksom nybyggnationspla-

nerna, av Trafikverket och är planerade på detaljnivå.  

I denna studie bedöms den samhällsekonomiska nyttan av följande två alternativ: 

 Utredningsalternativ 1: Upprustat befintligt gång- och cykelstråk med 

åtgärder enligt Trafikverkets planer. 

 Utredningsalternativ 2: Upprustat befintligt gång- och cykelstråk med 

åtgärder enligt Trafikverkets planer samt ett snabbcykelstråk anlagt 

längs järnvägen. 

Utredningsalternativen antas kunna bli verklighet tidigast år 2021. De värderas 

och jämförs därför med jämförelsealternativet, som är en framskrivning av nulä-

get till år 2020. Stråket ser i jämförelsealternativet ut som det beskrevs i förstu-

dien år 2012, men redan fastställda åtgärder i Malmös och Lunds kommuner an-

tas ha genomförts. 

 Nollalternativ: Befintligt gång- och cykelstråk med utformning enligt 

förstudien. 

 Jämförelsealternativ: Befintligt gång- och cykelstråk år 2020. Redan 

fastställda planerade åtgärder är genomförda. 

En utförlig beskrivning av samtliga alternativ, utifrån de etapper som illusteraras 

i Figur 3-1, följer nedan. I en separat xls-fil (se bilaga 3), finns beskrivningar av 

varje länk och korsning med gatunamn eller motsvarande.  

3.1 Nollalternativ och jämförelsealternativ 

Nollalternativ – 0A 

Nollalternativet ska illustrera nuläget 2010 och innebär att inga åtgärder genom-

förs på befintlig gång- och cykelväg mellan Lund och Malmö. Stråkets sträck-

ning illustreras av röd linje i Figur 3-1. 

Etapp 1: Lund centralt – Lund utkant 

Den befintliga cykelvägen antas ha startpunkt på Stortorget i Lund. Stråket går 

därifrån söderut längs Malmövägen för att sedan vika av västerut mot Kloster-

gården. Standarden varierar för att i början, precis vid Stortorget, vara i blandtra-

fik för att sedan övergå till cykelbana vid väg. I Klostergården leds cyklisterna 
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vidare genom Sankt Lars park, en krokig sträcka där det på de flesta platser finns 

cykelbana. Etapp 1 avslutas strax norr om korsningen med Väg 108, totalt är den 

3,4 km lång och innehåller fyra korsningar i plan. 

Etapp 2: Lund utkant - Hjärup 

Den andra etappen inleds med att Väg 108 korsas planskilt via en gc-tunnel. Strå-

ket fortsätter sedan genom bostadsområdet Bergströmshusen, dels på cykelbana, 

dels i blandtrafik. Söder om Bergströmshusen börjar Trafikverkets del av den 

befintliga gång- och cykelvägen som är nästan tre meter bred och går längs 

Gamla Lundavägens östra sida i ett hundratal meter, för att sedan korsa via en 

gc-tunnel och istället sträcka sig längs den västra sidan. Stråket fortsätter sedan 

genom åkerlandskapet norr om Hjärup. Väl i Hjärup byter stråket sida om Gamla 

Lundavägen igen, via en obevakad plankorsning. Etapp 2 avslutas i höjd med 

Lommavägen i de södra delarna av Hjärup, totalt är den 2,1 km lång och inne-

håller tre korsningar i plan. 

Etapp 3: Hjärup - Åkarp 

I den tredje etappen sträcker sig den befintliga gång- och cykelvägen genom det 

öppna odlingslandskapet mellan Hjärup och Åkarp, cykelbanan ligger fortsatt 

öster om Gamla Lundavägen och är nästan tre meter bred. I de norra delarna av 

Åkarp smalnas cykelvägen av till halva sin bredd och avskiljs från bilvägen ge-

nom ett räcke. Väl i Åkarp breddas den upp igen och går fortsatt längs Gamla 

Lundavägen som här byter namn till Lundavägen. Cykelbanan var tidigare sepa-

rerad med en gräsremsa men ligger nu intill vägen, separerad med kantsten. Etap-

pen avslutas mitt i Åkarp, vid Alnarpsvägen. Den första delen av etappen inne-

håller bara enstaka korsningar, medan den sista delen som går genom tätort 

innehåller desto fler. Etappen är 3,5 km lång och totalt förekommer sju plankors-

ningar. 

Etapp 4: Åkarp - Arlöv 

Den fjärde etappen fortsätter genom Åkarp och i de sydliga delarna av tätorten 

korsas Lundavägen i plan och den befintliga gång- och cykelvägen sträcker sig 

nu längs den västra sidan igen. En signalreglerad korsning följs av att Väg E6 

korsas via en vägbro och stråket fortsätter sedan längs en gång- och cykelbana 

som är separerad från Lundavägen med en gräsremsa i det delvis bebyggda om-

rådet mellan Åkarp och Arlöv. Etappen avslutas strax efter gc-tunneln vid Bur-

lövs center, är totalt 1,8 km långt och innehåller fyra plankorsningar.  

Etapp 5: Arlöv – Malmö utkant 

Den femte etappen sträcker sig längs Lundavägens västra sida genom Arlövs 

tätort och innehåller många plankorsningar. Gång- och cykelbanan är separerad 

längs hela etappen (undantaget partiet utanför Burlövs center där beblandning 

med fotgängare som ska in och ut ur gallerians entréer äger rum) men ändrar 

separeringsform och bredd ett antal gånger. Korsningarna och stoppen är många 

och några av korsningarna är dessutom indragna och gör att cyklisterna tvingas 

ta snäva kurvor innan och efter korsningspunkten. I den sista delen av etappen 

fortsätter gång- och cykelstråket genom Sege industriområde och avslutas med 

ett sidbyte, via en signalreglerad korsning. Etapp 5 är totalt 2,6 km långt och 

innehåller 13 plankorsningar.  
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Etapp 6: Malmö utkant – Malmö centralt 

Den sjätte etappen inleds med att Lundavägen och det befintliga gång- och cy-

kelstråket korsar inre Ringvägen och Stockholmsvägen planskilt via Sege trafik-

plats. Efter det fortsätter stråket längs Lundavägens östra sida, genom Kirseberg 

och in mot centrum. Etappen, och hela stråket, antas avslutas på Värnhemstorget 

där anslutande cykelvägar leder ut till de olika stadsdelarna i Malmö. Etapp 6 är 

totalt 3,4 km lång och innehåller tio plankorsningar.  

Tabell 3-1.  Nollalternativet och dess olika etapper. Längden på sträckan är mätt med hjälp av linjeverk-
tyget i Eniro och restiden är beräknad genom Michelins färdvägsplanerare17. Cykelflödet är 
uppmätta värden från år sep/okt 2010. Restid och cykelflöde för resterande alternativ baseras 
på bedömningar och presenteras därför i kapitel 4. 

Nollalternativ    

Etapp Delsträcka Längd  
(km) 

Restid 
(min) 

Cykelflöde 
(ÅMVDT) 

1 Lund centralt - Lund utkant 3,4 15 1300 

2 Lund utkant - Hjärup 2,1 10 46018 

3 Hjärup - Åkarp 3,5 12 350 

4 Åkarp - Arlöv 1,8 8 330 

5 Arlöv - Malmö utkant 2,6 10 620 

6 
Malmö utkant - Malmö 
centralt 

3,4 15 1370 

1-6 Totalt 16,8 70 330-1370 

 

Tabell 3-2. Bekvämlighetsklass på sträckan och korsningarna i Nollalternativet. 

Nollalternativ Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Totalt 

Stråkegenskaper        

Snabbcykelväg (m) 0 0 0 0 0 0 0 

Cykelbana (m) 2290 1680 2370 1230 1770 3430 12770 

Cykelbana vid väg (m) 0 0 1090 540 860 0 2490 

Blandtrafik (m) 1110 430 0 0 0 0 1540 

Korsningsegenskaper        

Planskilda korsningar  
(antal) 

0 2 0 2 0 1 5 

Signalreglerade korsningar 
(antal) 

3 0 0 1 3 3 10 

Obevakade korsningar  
(hastighetssäkrade, antal) 

0 1 0 1 8 3 13 

Obevakade korsningar  
(ej hastighetssäkrade, antal) 

1 2 7 2 2 4 18 

 
17 http://www.viamichelin.co.uk/ 

18 Vid en mätning i samma snitt i maj/juni 2013 var flödet 706 
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Jämförelsealternativ - JA 

Jämförelsealternativet är en framskrivning av nuläget till år 2020. Redan plane-

rade åtgärder längs den del av stråket som ligger inom Lund och Malmö kom-

muner har genomförts. 

I den delen av stråket som ligger i Malmö Stad har åtgärder såsom breddning av 

cykelpassage, hastighetssäkring av korsningar genom upphöjning, signalpriori-

tering, läskydd etc. vidtagits. För en utförlig beskrivning av samtliga åtgärder, se 

bilaga 1.  

I den del av stråket som ligger i Lunds kommun har åtgärder såsom anläggning 

av ny cykelbana, breddning av befintlig, hastighetssäkring av korsningar genom 

upphöjning etc. genomförts. För en utförlig beskrivning av samtliga åtgärder, se 

bilaga 1. 

Etapp 1: Lund centralt – Lund utkant 

Se beskrivningen av Etapp 1 under nollalternativet. Några förändringar har skett, 

och de största är att en viss del av sträckan i Klostergården som tidigare gick i 

blandtrafik nu går på cykelbana och den obevakade plankorsningen är hastig-

hetssäkrad genom upphöjning.  

Etapp 2: Lund utkant - Hjärup 

Se beskrivningen av Etapp 2 under Nollalternativet. Stråkutformningen är iden-

tisk. 

Etapp 3: Hjärup – Åkarp 

Se beskrivningen av Etapp 3 under Nollalternativet. Stråkutformningen är iden-

tisk. 

Etapp 4: Åkarp - Arlöv 

Se beskrivningen av Etapp 4 under Nollalternativet. Stråkutformningen är iden-

tisk. 

Etapp 5: Arlöv – Malmö utkant 

Se beskrivningen av Etapp 5 under Nollalternativet. Stråkutformningen är iden-

tisk undantaget att den sista signalreglerade korsningen vid Ågatan nu har fått 

signalprioritet för cyklisterna. 

Etapp 6: Malmö utkant – Malmö centralt 

Se beskrivningen av Etapp 5 under Nollalternativet. Några förändringar har skett 

och de största är att ett par obevakade plankorsningar i Kirseberg är upphöjda 

och att en ny signalreglering med signalprioritering införts vid Ågatan i början 

av etappen. 
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Tabell 3-3. Bekvämlighetsklass på sträckan och korsningarna i Jämförelsealternativet. 

Jämförelsealternativ Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Totalt 

Stråkegenskaper        

Snabbcykelväg (m) 0 0 0 0 0 0 0 

Cykelbana (m) 2680 1680 2370 1230 1770 3430 13160 

Cykelbana vid väg (m) 0 0 1090 540 860 0 2490 

Blandtrafik (m) 720 430 0 0 0 0 1150 

Korsningsegenskaper        

Planskilda korsningar  
(antal) 

0 2 0 2 0 1 5 

Signalreglerade korsningar 
(antal) 

3 0 0 1 3 4 11 

Obevakade korsningar  
(hastighetssäkrade, antal) 

1 1 0 1 8 5 16 

Obevakade korsningar  
(ej hastighetssäkrade, antal) 

0 2 7 2 2 1 14 

3.2 Utredningsalternativ 

Utredningsalternativ 1 – UA1 

Utredningsalternativ 1 är en framskrivning av nuläget till år 2020. Redan plane-

rade åtgärder längs den del av stråket som ligger inom Lund och Malmö kom-

muner har genomförts, liksom i jämförelsealternativet. Åtgärder längs resterande 

delar av stråket, där Burlövs kommun och Trafikverket är väghållare, har också 

genomförts vilket innebär att det befintliga gång- och cykelstråket i sin helhet är 

upprustat. 

På den del av stråket där Trafikverket eller Burlövs kommun är väghållare har 

åtgärder såsom hastighetssäkrade överfarter, läplantering, röjning av växtlighet, 

breddning av cykelpassager, signalprioritering etc. genomförts. En utförlig be-

skrivning kan ses i bilaga 2 samt i förstudien.  

Etapp 1: Lund centralt – Lund utkant 

Se beskrivningen av Etapp 1 under Jämförelsealternativet. Stråkutformningen är 

identisk. 

Etapp 2: Lund utkant - Hjärup 

Den andra etappen inleds med att Väg 108 korsas planskilt via en gc-tunnel. Strå-

ket fortsätter sedan genom bostadsområdet Bergströmshusen, dels på cykelbana, 

dels i blandtrafik. Utformningen på denna del av stråket är identisk med jämfö-

relsealternativet. Söder om Bergströmshusen börjar Trafikverkets del av den be-

fintliga gång- och cykelvägen som är nästan tre meter bred och går längs Gamla 

Lundavägens östra sida i ett hundratal meter, för att sedan korsa via en gc-tunnel 

och istället sträcka sig längs den västra sidan. På denna del av stråket har växt-
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ligheten trimmats och de två obevakade plankorsningarna har målats så att mo-

torfordonen har väjningsplikt gentemot cyklisterna. Stråket fortsätter sedan ge-

nom åkerlandskapet norr om Hjärup och på denna del har en läplantering med 

buskar ägt rum. Väl i Hjärup byter stråket sida om Gamla Lundavägen igen, via 

en obevakad plankorsning som nu har utretts för att skapa en mer framkomlig 

överfart för cyklisterna och hastighetssäkrats genom upphöjning. Etapp 2 avslu-

tas i höjd med Lommavägen i de södra delarna av Hjärup, totalt är den 2,1 km 

lång och innehåller tre korsningar i plan. 

Etapp 3: Hjärup - Åkarp 

I den tredje etappen sträcker sig den befintliga gång- och cykelvägen genom det 

öppna odlingslandskapet mellan Hjärup och Åkarp, cykelbanan ligger fortsatt 

öster om Gamla Lundavägen och är nästan tre meter bred. Korsningarna på denna 

första del av stråket har gjorts om så att motorfordonen har väjningsplikt gente-

mot cyklisterna. I de norra delarna av Åkarp smalnades cykelvägen tidigare av 

till halva sin bredd och skiljde sig från bilvägen genom ett räcke. Detta är nu 

åtgärdat och cykelvägen har normal bredd även här. Väl i Åkarp fortsätter stråket 

längs Gamla Lundavägen som här byter namn till Lundavägen. Cykelbanan var 

tidigare separerad med en gräsremsa men ligger nu intill vägen, separerad med 

kantsten. Etappen avslutas mitt i Åkarp, vid Alnarpsvägen. Den första delen av 

etappen innehåller bara enstaka korsningar, medan den sista delen som går ge-

nom tätort innehåller desto fler. Korsningar i tätorten har åtgärdats på olika sätt, 

dels genom upphöjning, dels genom målning så att motorfordon har väjningsplikt 

gentemot cyklisterna men också genom att kantstenar tagits bort, cykelpassager 

breddats och tidigare indragna gc-passager gjorts raka (se bilaga 2 samt förstu-

dien för en mer detaljerad beskrivning). Etappen är 3,5 km lång och totalt före-

kommer sju plankorsningar. 

Etapp 4: Åkarp - Arlöv 

Den fjärde etappen fortsätter genom Åkarp och i de sydliga delarna av tätorten 

korsas Lundavägen i plan och den befintliga gång- och cykelvägen sträcker sig 

nu längs den västra sidan igen. Korsningen över Lundavägen som syftar till att 

göra ett sidbyte har utretts och åtgärdats så att cyklisterna har fått ökad framkom-

lighet. Den signalreglerade korsningen strax efter sidbytet har gjorts om så att 

cyklisterna fått signalprioritering. Väg E6 korsas liksom tidigare via en vägbro 

och stråket fortsätter sedan längs en gång- och cykelbana som är separerad från 

Lundavägen med en gräsremsa, i det halvbebyggda området mellan Åkarp och 

Arlöv. Stråket avslutas strax efter gc-tunneln vid Burlövs center, är totalt 1,8 km 

långt och innehåller fyra plankorsningar.  

Etapp 5: Arlöv – Malmö utkant 

Den femte etappen sträcker sig längs Lundavägens västra sida genom Arlövs 

tätort och innehåller många plankorsningar. Gång- och cykelbanan är separerad 

längs hela etappen (undantaget partiet utanför Burlövs center där beblandning 

med fotgängare som ska in och ut ur gallerians entréer äger rum) men ändrar 

separeringsform och bredd ett antal gånger. Korsningarna och stoppen är många 

men åtgärder som ökar cyklisternas framkomlighet har vidtagits vid majoriteten 

av dem. De korsningar som tidigare var indragna och gjorde att cyklisterna tving-

ades ta snäva kurvor innan och efter korsningspunkten har dragits raka och väj-

ningspliktmarkeringarna har flyttats till innan gc-passagerna vid alla korsningar 
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så att motorfordonstrafiken lämnar företräde åt cyklisterna (se bilaga 2 samt i 

förstudien för ytterligare beskrivning). I den sista delen av etappen fortsätter 

gång- och cykelstråket genom Sege industriområde och avslutas med ett sidbyte, 

via en signalreglerad korsning med signalprioritet. Etapp 5 är totalt 2,6 km lång 

och innehåller 13 plankorsningar.  

Etapp 6: Malmö utkant – Malmö centralt 

Se beskrivningen av Etapp 5 under Jämförelsealternativet. Stråkutformningen är 

identisk. 

Tabell 3-4. Bekvämlighetsklass på sträckan och korsningarna i Utredningsalternativ 1, samt ungefärliga 
kostnader för upprustning. 

Utredningsalternativ 1 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Totalt 

Stråkegenskaper        

Snabbcykelväg (m) 0 0 0 0 0 0 0 

Cykelbana (m) 2680 1680 2600 1230 1770 3430 13390 

Cykelbana vid väg (m) 0 0 860 540 860 0 2260 

Blandtrafik (m) 720 430 0 0 0 0 1150 

Korsningsegenskaper        

Planskilda korsningar  
(antal) 

0 2 0 2 0 1 5 

Signalreglerade korsningar 
(antal) 

3 0 0 1 3 4 11 

Obevakade korsningar  
(hastighetssäkrade, antal) 

1 2 1 1 8 5 18 

Obevakade korsningar  
(ej hastighetssäkrade, antal) 

0 1 6 2 2 1 12 

Kostnader (miljoner kr)        

  ~8,5 ~0,5 ~0,5 ~5  14,5 

 

Utredningsalternativ 2 – UA2  

Utredningsalternativ 2 är en framskrivning av nuläget till år 2020. Befintligt cy-

kelstråk mellan Malmö och Lund har upprustats så som i utredningsalternativ 1. 

Dessutom har ett snabbcykelstråk mellan Lund och Malmö anlagts längs med 

järnvägen, se blåmarkerad sträckning i Figur 3-1. Detta ger två alternativa cykel-

vägar för cyklister att välja mellan när de ska färdas mellan Lund och Arlöv, se 

röd respektive blå sträckning i Figur 3-1. För den resterande delen mellan Arlöv 

och Malmö utgörs cykelvägen av det upprustade befintliga stråket såsom i utred-

ningsalternativ 1, se röd-blåstreckade delar i Figur 3-1. I beskrivningen nedan 

beskrivs den nya alternativa cykelvägen i sin helhet från Lund till Malmö. Totalt 

är den drygt 16 km lång. 
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Etapp 1: Lund centralt – Lund utkant 

Det nya snabbcykelstråket antas i Lund ha sin början vid Högevallsbadet, det är 

vid denna punkt fyrspårsutbyggnaden Arlöv – Lund avslutas och ansluts till be-

fintligt järnvägsnät. Startpunkt för denna etapp är för jämförbarhetens skull ändå 

Stortorget i Lund, precis som för resterande alternativ. Sträckan Stortorget – 

Högevallsbadet antas gå i befintligt vägnät, utan några ombyggnadsåtgärder. 

Snabbcykelstråket antas sträcka sig längs med järnvägens östra sida och drar 

nytta av dess genhet och prioritet. Ringvägen och Höje å korsas planskilt med en 

cykelbro jämte järnvägsbroarna. Etapp 1 avslutas i höjd med Väg 108, totalt är 

den 3,3 km lång och innehåller en korsning i plan och två planskilda korsningar. 

Etapp 2: Lund utkant - Hjärup 

Den andra etappen inleds med att Väg 108 korsas planskilt med en cykelbro 

jämte järnvägsbron. Stråket fortsätter sedan längs järnvägens östra sida i åker-

landskapet norr om Hjärup. Läplantering anläggs. Vragerupsvägen höjs upp till 

en vägbro över järnvägen och snabbcykelstråket antas få en egen passage under 

denna bro, jämte järnvägen. Eventuellt kan de tillfälliga spåren öster om järnvä-

gen användas genom Hjärup. I Hjärup sänks järnvägen ner under den nuvarande 

marknivån och överdäckas till viss del. Exakt utformning är inte klarlagd men 

snabbcykelstråket antas kunna passera stationsområdet och fortsätta på västra si-

dan om järnvägen och där utnyttja servicevägen. Inga plankorsningar antas före-

komma i Hjärup. Etapp 2 avslutas i höjd med Lommavägen i de södra delarna av 

Hjärup, totalt är den 2,6 km lång och innehåller tre planskilda korsningar. 

Etapp 3: Hjärup - Åkarp 

I de sydliga delarna av Hjärup korsar Lommavägen järnvägen via en vägbro och 

snabbcykelstråket antas också korsa planskilt under Lommavägen. Stråket fort-

sätter vidare längs järnvägens västra sida i den öppna odlingsmarken mellan 

Åkarp och Hjärup och även här anläggs läplantering. På sträckan mellan Hjärup 

och Åkarp utnyttjas fortsatt servicevägen på väster sida om järnvägen. Gränsvä-

gen i Hjärup förlängs och passerar järnvägen och snabbcykelstråket planskilt via 

en vägbro. I Åkarp anläggs (om möjligt) snabbcykelvägen väster om järnvägen. 

I höjd med järnvägsstationen ansluter snabbcykelstråket eventuellt till Bruksvä-

gen. I de sydligare delarna av Åkarp grävs järnvägen ner under mark och över-

däckas vilket ger möjlighet till passage över spåret från västra till östra sidan. 

Stationsparken ska bevaras och förhindrar cykelstråket att löpa längs järnvägens 

östra sida. Etapp 3 avslutas i höjd med Alnarpsvägen i Åkarp, totalt är den 2,3 

km lång och innehåller en planskild korsning, men inga korsningar i plan. 

Etapp 4: Åkarp - Arlöv 

Den fjärde etappen inleds med en korsning av Alnarpsvägen, som antas ske plan-

skilt med en cykelbro. Snabbcykelvägen ansluter sedan till den befintliga gång- 

och cykelvägen mellan Åkarp och Burlövs center, som antas rustas upp till hög 

standard. Den befintliga gång- och cykelvägen är belägen öster om järnvägen 

vilket innebär att spåren måste korsas i höjd med Alnarpsvägen. En möjlighet är 

att låta passagen ske på överdäckningen i de sydligare delarna av Åkarp om det 

går att kombinera med planerna för stationsparken (vilket i så fall har skett på 

etapp 3), om inte detta går är det ett återstående problem att lösa.  



22 

Trivector Traffic 

 

Väg E6 och Kronetorpsvägen korsar befintlig cykelväg via vägbroar. Den befint-

liga cykelvägen avviker från järnvägen och mynnar ut i Hantverkaregatan där det 

finns en dubbelriktad gång- och cykelbana. Ett sidbyte från västra till östra sidan 

av Hantverkaregatan sker via ett obevakat övergångsställe strax innan Burlövs 

center. Etapp 4 avslutas i höjd med Kronetorpsvägen, totalt är den 1,7 km lång 

och innehåller tre planskilda korsningar och en korsning i plan. 

Etapp 5: Arlöv – Malmö utkant 

Det finns idag till viss del en befintlig gång- och cykelväg längs Hantverkarega-

tans östra sida, och denna antas kompletteras och byggas om för att vara heltäck-

ande och uppnå högre kvalitet. Hantverkaregatan görs enkelriktad för biltrafiken. 

Hur den exakta utformningen längs Hantverkaregatan kommer att se ut är ännu 

inte bestämt, men snabbcykelstråket antas löpa längs den östra sidan av gatan 

och korsar en gata samt en del utfarter till Burlövs center i plan. Dessa korsningar 

antas utformas på ett sätt som ger cyklisterna företräde och hög komfort. Hant-

verkaregatan, och snabbcykelstråket med den, svänger sedan söderut och mynnar 

ut i befintligt gång- och cykelstråk längs Lundavägen. Etapp 5 avslutas alltså 

längs befintligt gång- och cykelstråk med standard enligt utredningsalternativ 1. 

Etapp 5 är totalt 2,7 km lång, varav en km går längs den nya sträckningen. Etapp 

5 innehåller 12 plankorsningar, varav två längs den nya sträckningen.  

Etapp 6: Malmö utkant – Malmö centralt 

Den sjätte etappen går längs Lundavägens befintliga gång- och cykelväg och är 

densamma som i utredningsalternativ 1. 

Tabell 3-5.  Bekvämlighetsklass på nya cykelvägen via snabbcykelvägen längs järnvägen i Utredningsal-
ternativ 2, samt ungefärliga kostnader för nybyggnation. I Utredningsalternativ 2 ingår även 
ett alternativt vägval längs befintlig cykelväg som beskrivs under utredningsalternativ 1. De 
båda utredningsalternativen följer samma cykelväg längs delar av etapp 5 och hela etapp 6. 

Utredningsalternativ 2 
(cykelväg längs järnväg) 

Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Totalt 

Stråkegenskaper        

Snabbcykelväg (m) 2340 2600 2280 1690 0 0 8910 

Cykelbana (m) 0 0 0 0 2110 3430 5540 

Cykelbana vid väg (m) 280 0 0 0 620 0 900 

Blandtrafik (m) 670 0 0 0 0 0 670 

Korsningsegenskaper        

Planskilda korsningar  
(antal) 

2 3 1 3 0 1 9 

Signalreglerade korsningar 
(antal) 

0 0 0 0 3 4 8 

Obevakade korsningar  
(hastighetssäkrade, antal) 

0 0 0 1 8 5 14 

Obevakade korsningar  
(ej hastighetssäkrade, antal) 

1 0 0 0 1 1 3 

Kostnader (miljoner kr)        

 ~3,5 ~5 ~5 ~5 ~11,5  30 
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3.3 Sammanfattning av alternativen 

I Tabell 3-6 sammanfattas de olika alternativen. 

Tabell 3-6. Sammanfattande tabell över samtliga alternativ. I Utredningsalternativ 2 ingår även ett alter-
nativt vägval längs befintlig cykelväg som beskrivs under utredningsalternativ 1. De båda ut-
redningsalternativen följer samma cykelväg längs delar av etapp 5 och hela etapp 6. 

 0A JA UA1  UA2 (cykelväg 
längs järnväg) 

År 2010 2020 2020  2020 

Total längd (m),  
varav… 

16800 16800 16800 
 

16020 

Snabbcykelväg (m) 0 0 0  8910 

Cykelbana (m) 12770 13160 13390  5540 

Cykelbana vid väg (m) 2490 2490 2260  900 

Blandtrafik 1540 1150 1150  670 

Antal korsningar,  
varav… 

46 46 46 
 

34 

Planskilda 5 5 5  9 

Signalreglerade 10 11 11  8 

Obevakade  
(hastighetssäkrade) 

13 16 18 
 

14 

Obevakade  
(ej hastighetssäkrade) 

18 14 12 
 

3 

Kostnad (miljoner kr) - - 14,5  30 
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4. Skattning av cykelhastigheter och -flöden 

I detta kapitel redovisas metoder för att skatta cykelhastigheter/restider och cy-

kelflöden för de olika alternativen samt resultatet av skattningarna.  

4.1 Skattning av cykelhastighet och -restider 

Inledning 

Schablonhastighet 15 km/h för cykel på alla typer av cykelanläggningar bedöms 

inte vara realistisk för stråket, åtminstone inte för utredningsalternativen då stan-

darden förbättrats. Redan i dagsläget visar hastighetsmätningar som gjorts på 

sträckan att hastigheten snarare är 20-25 km/h.19 Mätningarna gjordes med radar 

i tre mätsnitt i båda riktningarna på cykelbanan mellan Lund och Hjärup. Mät-

ningarna visar att cykelhastigheten varierar med om cykelvägen ligger i lä eller i 

ett vindutsatt läge samt med vindförhållandena, med- eller motvind, se Tabell 

4-1. 

Tabell 4-1 Sammanställning av cykelhastigheter (km/h). Källa: Hydén, C, Skärbäck, E & Engel, S (2012) 

Medelhastighet 
(km/h) 

   

Läge/Vindförhållande Lä Vindutsatt Medelvärde 

Hård medvind  24,5 26,1 25,4 

Hård motvind 20,9 19,3 20,1 

Hård med- och mot-
vind 

22,7 22,7 22,7 

Liten vind 22,1 22,7 22,4 

Totalt 22,3 22,7 22,5 

 

För att få mera realistiska värden görs därför en skattning av cykelhastighet och 

-restid. Skattning av restider för de olika alternativen kan göras olika noggrant. 

Ett enkelt sätt är att anta att hastigheten är generellt högre i utredningsalternativen 

(liksom det gjordes för Täbystråket där man antog 17 km/h). En grund för detta 

kan vara att tillämpa kunskapen från de erfarenheter som Sørensen (2012) sam-

manställt som visar att restiden minskar med ca 10% med snabbcykelstråk. Detta 

skulle motsvara en ökning av cykelhastigheten till 16,7 km/h i utredningsalter-

nativen om man utgår från schablonhastigheten 15 km/h i jämförelsealternativet. 

Detta har fördelen att det är enkelt att tillämpa för upprustningen av det befintliga 

 
19 Hydén, C, Skärbäck, E & Engel, S (2012): Möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd utefter 

vindutsatta cykelvägar, Bulletin 273 – 2012, Trafik & väg, Institutionen för Teknik och samhälle, Lunds uni-

versitet 
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stråket (JA och UA1), men nackdelen att det finns anledning att ifrågasätta om 

någon av hastigheterna egentligen är realistisk. Dessutom är det svårt att tillämpa 

för den helt nya sträckningen längs järnvägen som saknar utgångsvärde.  

Ett annat sätt är att utgå från hastigheter enligt projektmålen för cykelstråket vil-

ket man gjorde såväl för den regionala cykelplanen i Stockholms län som i för-

studien20. I förstudien utgick man från genomsnittshastigheten 15 km/h i befint-

ligt stråk (Alt 0). Vid upprustningen av befintligt stråk (Alt 0+) bedömdes en 

genomsnittshastighet på 20 km/h kunna uppnås. För de båda utredningsalterna-

tiven vid järnvägen (Alt Öst/Väst) gjordes beräkningar utifrån projektmålen om 

30 km/h utanför tätort och 20 km/h i tätort, se Tabell 4-2. Vid nybyggnation be-

dömdes restidsminskningen till ca 25 minuter, vilket motsvarar drygt 35 % 

minskning. Denna metod borde vara lämplig om det är säkerställt att projektmå-

len kommer att uppnås med de åtgärder som planeras. Däremot finns det en risk 

att restidsvinsten och därmed samhällsnyttan överskattas om åtgärderna inte är 

tillräckligt kraftfulla.   

Tabell 4-2  Restider i minuter för de olika utredningsalternativen i förstudien. Källa: Förstudie Supercy-
kelväg Malmö – Lund, Trafikverket 2012.  

Restid i minuter     

Sträcka Alt 0 Alt 0+ Alt Väst Alt Öst 

Lund – Hjärup 25 18 16 16 

Hjärup – Åkarp 12 9 5 5,5 

Åkarp – Arlöv 8 6 4 4,5 

Arlöv - Malmö  25 18 17,5 17,5 

Total sträcka 70 51 42,5 43,5 

 

Ett mera noggrant sätt är att bygga upp en modell som tar hänsyn till olika has-

tighet i olika typer av cykelanläggningar. Pga bristerna som beskrevs med meto-

derna ovan kommer detta att utnyttjas i detta arbete. Detta kommer att ge mera 

verklighetsanpassade hastigheter samtidigt som det blir en kvalitetsgranskning 

av de åtgärder som planeras.  

Restidsmodell 

Nedan redovisas en sammanställning av samtliga typer av cykelanläggningar 

som förekommer i cykelstråket och antaganden om hastighet respektive tidsåt-

gång för dessa, se Tabell 4-3 till Tabell 4-5. Hastigheterna för sträcka i tätort 

bygger på uppgifter i ASEK5 kapitel 7.1.7. Utanför tätort har mätningarna på den 

aktuella sträckan enligt Tabell 4-1 tjänat som underlag. Medelhastigheten 30 

km/h på läskyddad cykelväg utanför tätort bygger på antagande om att det är 

snabba cyklister på väg till eller från arbetet som cyklar. Tidsåtgång genom olika 

korsningstyper baseras på Elvik (1998)21 som angav att det fanns få undersök-

ningar om väntetider för gc-trafikanter vid olika korsningsanläggningar och där-

 
20 Förstudie Supercykelväg Malmö – Lund, Trafikverket 2012. 

21 Elvik, Rune, (1998), ”Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende. Forprosjekt.”, Trans-

portøkonomisk institutt, TØI notat 1103/1998, Oslo, Norge 
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för utgick från en amerikansk undersökning gällande fotgängare. Den undersök-

ningen visade att övergångsställe ger kortast väntetid och signalreglering längst 

tid och att en omarkerad passage var däremellan. Väntetiden berodde därutöver 

på trafikflödet, och varierade mellan ca 0,5-30 sekunder. Tidsbesparingen med 

övriga åtgärder baseras på egna bedömningar enligt Tabell 4-5.  

Tabell 4-3 Genomsnittlig hastighet på olika typer av cykelanläggningar på sträcka  

Hastighet (km/h) I tätort                Utanför tätort 
(landsbygd) 

Blandtrafik 15  15  

Cykelbana vid väg 16  18  

Cykelbana  16  20  

Cykelbana - läskyddad Ej aktuellt 22  

Snabbcykelväg 20 25 

Snabbcykelväg - läskyddad  Ej aktuellt 30  

 

Tabell 4-4 Genomsnittlig tidsåtgång genom olika typer av korsningar  

Tidsåtgång  Sekunder 

Planskild korsning 0 

Signalreglerad korsning 30 

Signalreglerad korsning – signalprioritet 15 

Obevakad upphöjd korsning - väjningsplikt cyklist 10 

Obevakad upphöjd korsning - väjningsplikt motorfordon 5 

Obevakad korsning, ej upphöjd - väjningsplikt cyklist 20 

Obevakad korsning, ej upphöjd - väjningsplikt motorfordon 10 

 

Tabell 4-5 Genomsnittlig insparad tid vid andra typer av åtgärder  

Tidsbesparing vid  Sekunder 

Röjning av växtlighet/andra mindre standardhöjande åtgärder på 
cykelbana  3 sekunder per 100 m 

Borttagning av kantsten vid överfart  2 sekunder per korsning 

Rakdragning av cykelbana vid överfart  5 sekunder per korsning 

Breddning av cykelpassage vid överfart 2 sekunder per korsning 

Borttagning av busshållplats på cykelbana 10 sekunder per busshållplats 
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Beräkning av restider 

Genom att tillämpa restidsmodellen på de olika stråkalternativen och deras 

egenskaper, enligt Tabell 3.2-5 i kapitel 3, har restider beräknats. I Tabell 4-6 

redovisas antaganden för om en sträcka varit i eller utanför tätort. 

Tabell 4-6 Antaganden om andel av cykelväg i eller utanför tätort 

Etapp  Gäller 0A, JA och UA1 Gäller ny sträckning i UA2 

Etapp 1 Allt inom Lunds kommun fram 
till väg 108 antas som tätort. 

Snabbcykelvägen 50 % tätort, 
50 % landsbygd. Resterande 
del av stråket anses som tätort. 

Etapp 2 Allt antas som landsbygd utom 
villaområdet Bergströmshusen 
(blandtrafik). 50 % landsbygd, 50 % tätort 

Etapp 3  Allt antas som landsbygd fram 
till det smala partiet i Åkarp där 
cykelbana övergår till cykel-
bana vid väg. 50 % landsbygd, 50 % tätort 

Etapp 4 Allt antas som tätort utom det 
öppna området mellan Åkarp 
och Arlöv. 20 % tätort, 80 % landsbygd 

Etapp 5-6 Allt antas som tätort. Allt antas som tätort. 

 

Resultatet visas i Tabell 4-7. För nollalternativet blir den totala restiden 70 minu-

ter, vilket överensstämmer med restiderna från ViaMichelin i kapitel 3. Restids-

vinsten med åtgärder i Lund och Malmö i jämförelsealternativet är försumbar, 

mindre än 1 minut, vid jämförelse med nollalternativet. I UA1 har ca 4 minuter 

vunnits och för den nya sträckningen i UA 2 har 17 minuter vunnits jämfört med 

i nollalternativet. Den genomsnittliga färdhastigheten då fördröjningar i kors-

ningar räknas in blir ca 14-15 km/h för 0A, JA och UA1 (beräknat på reslängden 

16,8 km) och ca 18 km/h för den nya sträckningen i UA2 (beräknat på reslängden 

16 km). Att den nya sträckningen längs järnvägen inte blir snabbare beror på att 

den stor del går genom tätort och på befintligt stråk.  

Medelhastigheten 30 km/h på läskyddad cykelväg utanför tätort (jämför Tabell 

4.3) som kan tyckas vara hög berör drygt 30 % (knappt 5 km) av den nya cykel-

vägen längs järnvägen. Om istället en något lägre hastighet om 27 km/h väljs för 

dessa sträckor blir restiden ca 1 minut längre för utredningsalternativ 2.  

Tabell 4-7 Restid och färdhastighet i de olika alternativen 

Alternativ  Tid (minuter där annat ej anges) Färdhastig-
het (km/h) 

 
Längs 

sträckan 
I kors-
ningar 

Tidsbesparing (s) 
pga övriga åtgärder  Totalt 

 

Nollalternativet 59,4 10,6 Ej aktuellt 70,0 14,4 km/h 

Jämförelsealternativet 59,3 10,1 2 sekunder 69,4 14,5 km/h  

Utredningsalternativ 1 59,0 8,5 93 sekunder 65,9 15,3 km/h  

Utredningsalternativ 2 – dess 
nya sträckning vid järnvägen 48,6 4,8 26 sekunder 53,0 

 

18,1 km/h 
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4.2 Skattning av cykelflöden  

För att beräkna samhällsekonomisk lönsamhet skattas cykelflöden för JA, UA1 

och UA2 enligt: 

 Nollalternativet (0A): Cykelflöden finns mätta i 5 punkter och redovisas 

i Tabell 3-1. Avser år 2010. 

 Jämförelsealternativet (JA): Ökat cykelflöde pga framskrivning utifrån 

befintlig trend för cyklandet i regionen, från år 2010 till 2020. Eventuellt 

ökat flöde pga upprustad anslutning i Lund respektive Malmö. 

 Utredningsalternativ 1 (UA1): Som JA +ökat flöde pga upprustat stråk 

mellan Lund och Malmö. 

 Utredningsalternativ 2 (UA2): Som JA + ökat flöde pga både upprustat 

stråk och ny cykelväg längs järnvägen.  

Framskrivning 

I Lund har cyklandet i tätorten ökat med ca 22 % mellan år 1992 och 2008, vilket 

motsvarar en ökning på 14% från 2010 och 2020 (VTI rapport 743).22  

I Malmö har cykeltrafiken ökat med 23 % under perioden 2003-2008 (Trafikver-

ket publikation 2010:055), vilket motsvarar en ökning av cykelflödet på 46% 

från 2010 och 2020.23 

I en punkt mellan Lund och Hjärup där cykelflödet på stråket mätts både år 2010 

(höst) och år 2013 (vår) var flödet 460 år 2010 och 706 år 2013, vilket motsvarar 

en dryg fördubbling av flödet från 2010-2020.  

För Burlövs och Staffanstorps kommun har inga cykelräkningar påträffats.  

I både Lund och Malmö har antalet invånare ökat och kommunerna har arbetat 

aktivt med att förbättra för cyklister under lång tid, vilket troligtvis förklarar ök-

ningen av cyklandet där. Båda kommunerna har räknat cyklister i många punkter 

på ett systematiskt sätt vilket ger tyngd bakom siffrorna och trenderna. Samtidigt 

speglar trenderna snarare cyklandet i tätort än det regionala cyklandet. Ökningen 

på det aktuella stråket baseras på en enda mätning och är troligtvis förknippad 

med en större slumpmässig variation och kan inte ses som en säker trend för 

stråket. Ett genomsnitt av ökningarna i Lund och Malmö hamnar på 30%, ett 

genomsnitt av alla på 90%. Sammanfattningsvis väljs en framskrivning på 30% 

från 2010 till 2020 enligt utvecklingen i Lund och Malmö.  

  

 
22 Niska, Nilsson et al (2012). Uppföljning av gång- och cykeltrafik. Utveckling av en harmoniserad metod för 

kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelflö-
desmätningar. VTI-rapport 743. 

23 Cykeltrafiktillväxt och medelantal cyklister i Malmö, Västerås, Linköping och Umeå. Trafikverket publikation 

2010:055. 
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Cyklandet i olika relationer 

Skattning av cykelflöden görs för de olika etapperna. En förbättring på etapp 1 

innebär inte bara en ökning av cykelflödet på etapp 1, utan kan medföra en ök-

ning på hela etapp 1-6. Å andra sidan är det mera troligt att en förbättring av 

etapp 1-3 snarare påverkar cykelflödet på dessa etapper än på etapp 6, eftersom 

alla cyklister inte cyklar hela vägen mellan Lund och Malmö. En intervjustudie24 

som gjordes med ca 200 cyklister på sträckan visade att knappt 20% av cyklis-

terna cyklar hela vägen, medan övriga har start- och målpunkter utefter vägen, se 

Figur 4-1.  

 

Figur 4-1 Intervjuade cyklisters start- och målpunkt längs sträckan. Källa: Hydén, C, Skärbäck, E & Engel, 
S (2012) 

 

Flödet per etapp som är uppmätt för nollalternativet summerar cyklister med 

olika start- och målpunkter på stråket. Beräknar man totala antalet som använ-

der hela eller delar av sträckan så består det av 2340 personer. Räknar man bort 

dem som bara använder stråket i Lunds respektive Malmö tätort (och kan ha 

start- eller målpunkter utanför stråket) återstår 750 personer. 
  

 
24 Hydén, C, Skärbäck, E & Engel, S (2012): Möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd utefter 

vindutsatta cykelvägar, Bulletin 273 – 2012, Trafik & väg, Institutionen för Teknik och samhälle, Lunds uni-

versitet 
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Tabell 4-8  Analys av cyklister per delsträcka 

Nollalternativ     

Delsträcka Etapp Cykelflöde 
(ÅMVDT) 

Personer som tillkom-
mer/avviker per etapp 

Personer på stråket 

Lund centralt - Lund utkant 1 1300 1300-460=840  

Lund utkant - Hjärup 2 460 460-350=110  

Hjärup – Åkarp 3 350 350-330=20  

Åkarp – Arlöv 4 330 330 Cyklar hela vägen 

Arlöv - Malmö utkant 5 620 620-330=290  

Malmö utkant - Malmö 
centralt 

6 1370 1370-620=750  

Totalt 1-6 330-1370  2340 

 

Flödet på varje etapp är uppbyggt av resor som sker i olika relationer, se Tabell 

4-9. Enligt intervjustudien var det 32 % som hade start i Lund, men inte cyklade 

hela vägen, 36 % hade start i Malmö men cyklade inte hela vägen, 10 % hade 

start och mål på sträckan mellan Lund och Malmö, 3 % cyklade enbart inom en 

och samma ort och 19 % cyklade hela vägen. Enligt Tabell 4-8 däremot var det 

mer än två tredjedelar som enbart cyklade inom Lund och Malmö tätort. Skillna-

den beror troligtvis på att intervjustudien har gjorts på sträckan mellan Lund och 

Malmö och inte fångat upp dem som enbart cyklat i Lund och Malmö. De som 

enbart cyklar i Lund eller Malmö är inte heller så intressanta för detta arbete.  

Tabell 4-9  Relationer på stråket mellan Lund och Malmö och procent av flödet i respektive relation enligt 
intervjustudien i Figur 4-1. 

Relationer Start/mål i Lund Hela 
vägen 

  Start/mål i Malmö Start/mål mellan Lund och 
Malmö 

Lund X X X X       

Hjärup X X X X   X X  X 

Åkarp  X X X  X X X X X 

Arlöv   X X X X X X X  

Malmö    X X X X    

Andel av per-
soner 13% 11% 8% 19% 22% 11% 3% 1% 7% 2% 

Summering 32%  36% 10% 

 

Att andelen resor med både start och mål på sträckan är så pass litet beror på att 

såväl invånare och målpunkter koncentreras till Lund och Malmö.  
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Vem är det som cyklar? 

Intervjustudien av LTH25 gjordes under dagens maxtimmar, kl 15-17. För varje 

cyklist gjorde intervjupersonalen en bedömning av cyklistens ålder och kön. 

Könsfördelningen var relativt jämn, 47 % kvinnor och 53 % män. De flesta cy-

klisterna (76%) var mellan 20-60 år, ca 10% yngre och 13% äldre än så. Då in-

tervjuerna gjordes var det huvudsakligen arbets- och studiependlare som cyklade 

på sträckan.  

Vid analys av hur cykelflödet fördelade sig över dygnet (se LTH-rapport bilaga 

4) syns tydliga toppar på vardagar kl 7-8 och 17-18. En övervägande majoritet 

av flödet är kopplat till dessa topptimmar och timmarna däromkring. Som ett 

exempel var 15 % av flödet mellan Hjärup och Lund mellan topparna, kl 9-14, 

och 10% efter kvällstoppen, kl 19. På lördagar och söndagar finns det inga toppar 

i flödet och flödet är också mycket lägre. Sammanfattningsvis tyder även räk-

ningarna på att det huvudsakligen är arbets- och studiependlare som cyklar på 

stråket.  

Flödesökning pga förbättringar i stråk  

Förbättringsåtgärderna som genomförs i JA/UA1-2 innebär bl a ökad framkom-

lighet, bekvämlighet och tydlighet för stråket, förbättringar som kan innebära ett 

ökat cykelflöde. Nedan görs en skattning utifrån hur åtgärderna påverkar restider 

och restidskvoter, medan övriga förbättringar inte beaktas. Inte heller beaktas 

övriga insatser som kan påverka flödet. T ex ska Region Skåne tillsammans med 

kommunerna och Trafikverket att genomföra en stor påverkansinsats ”pendla 

med cykel” som också kan påverka flödet.  

I Tabell 4-10 visas restider och restidskvoter för nollalternativet som baseras på 

uppgifter från förstudien. Restidskvoten beräknas genom att dividera restiden för 

cykel med restiden för bil respektive kollektivtrafik.   

Restidskvoten cykel/buss från Lund till Hjärup respektive Åkarp är mycket god 

redan i nollalternativet, men restidskvoterna ligger i övrigt högre än 1,5, vilket 

brukar ses som en gräns på när cykeln är konkurrenskraftig. Samtidigt ligger flera 

av orterna inom det man brukar beskriva som rimligt cykelavstånd för merparten 

av befolkningen (mindre än 5 km) och restiderna är så korta (mindre än 20 mi-

nuter) att restidskvoterna mot buss och bil inte är relevanta utan cykeln är kon-

kurrenskraftig oavsett.  

  

 
25 Hydén, C, Skärbäck, E & Engel, S (2012): Möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd utefter 

vindutsatta cykelvägar, Bulletin 273 – 2012, Trafik & väg, Institutionen för Teknik och samhälle, Lunds uni-

versitet 
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Tabell 4-10: Restider med cykel, kollektivtrafik och bil mellan Malmö Värnhem och Lund Stortorget samt 
delsträckor. Källa: Förstudien (Restiderna är framtagna med Samtrafikens resrobot samt 
Michelins färdvägsberäknare. Destinationerna via buss inkluderar gångtider i vissa fall.) 
Restidskvoter för kursiverade relationer är beräknade genom att summera restider för 
aktuella delsträckor. Grön cell=Relation för vilken cykeln är konkurrenskraftig i nollalternativet. 
Gul cell=Relation för vilken cykeln blir konkurrenskraftig i utredningslaternativet. 

Relationer Avstånd 
cykel 
(km) 

Restid 
cykel 
(min) 

Restid 
buss (min) 

Restid bil 
(min) 

Restidskvot 
cykel/buss 

Restidskvot  
cykel/bil 

Lund- Hjärup (varav 
inom Lund) 

6 (3,4) 25 (15) 21 10 1,2 2,5 

Lund-Åkarp 9 37 25 14 1,5 2,6 

Lund-Arlöv 11 45 29 16 1,6 2,8 

Hjärup-Åkarp 3 12 4 4 3,0 3,0 

Hjärup-Arlöv 5 20 8 6 2,5 3,3 

Hjärup-Malmö 11 45 20 14 2,3 3,2 

Åkarp-Arlöv 2 8 4 2 2,0 4,0 

Åkarp-Malmö 8 33 16 10 2,1 3,3 

Arlöv-Malmö (varav 
inom Malmö) 

6 (3,4) 25 (15) 12 8 2,1 3,1 

Totalt, dvs Lund-
Malmö 

17 70 26 17 2,7 4,1 

 

Efterfrågeförändring pga av åtgärder på det befintliga stråket bedöms nedan mot 

bakgrund av uppgifterna i Tabell 4-10 genom att se hur restider och restidskvo-

terna förändras enligt kapitel 4.1 och därefter tillämpa elasticiteten som användes 

i analys av Trimningsåtgärder i stråket26, fast på ett förenklat sätt. I denna till-

lämpning studeras effekt av skillnad i restid och inte skillnad i generaliserad res-

kostnad (restidsvärdering) som i den ursprungliga beräkningsmallen27. Denna 

förenkling kan innebära att cykelflödesökningen underskattas, eftersom bekväm-

lighetsvinster inte tillgodoräknas.  

Elasticiteten anger därmed hur många procent antalet cyklister ändras vid en viss 

procentuell ändring av restiden för cykel. I modellen används en elasticitet 

på -0,6 vilket betyder att en minskning av restiden med 10% ökar antalet cyklister  

med (1-10%)-0,6 = 6,5%.  

 
26 Trivector rapport 2012:47: Trimningsåtgärder i stråket Malmö-Lund – steg 1&2-åtgärder i enlighet med fyrs-

tegsprincipen.  

27 http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/Dokumentbank/Vagledning-sam-
hallsnytta---berakningsmall-i-excel/ samt Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. 

 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/Dokumentbank/Vagledning-samhallsnytta---berakningsmall-i-excel/
http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/Dokumentbank/Vagledning-samhallsnytta---berakningsmall-i-excel/
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 Restidsvinsten med åtgärder i Lund och Malmö i jämförelsealternativet 

skattas till mindre än 1 minut, vid jämförelse med nollalternativet, och 

bedöms inte påverka flödet nämnvärt. Restiden minskar visserligen nå-

got (ca 1%) för relationer med start eller mål i Lund respektive Malmö, 

men dettas påverkar endast flödet med max 1% vilket är försumbart i 

sammanhanget och i jämförelse med framskrivningen. 

 I UA1 har ca 4 av 70 minuter vunnits (motsvarande 5-13% för olika re-

lationer och totalt 6% om man ser till hela sträckan) vid jämförelse med 

nollalternativet. Härmed förskjuts restidskvoten cykel/kollektivtrafik för 

relationen Lund- Arlöv till under 1,5, dvs blir konkurrenskraftig för cy-

kel. Relationer som redan är konkurrenskraftiga förbättras ytterligare. 

Restidsvinsten för hela stråket motsvarar en flödesökning på 6 % med en 

variation mellan 4-9% för olika relationer. 

 Väljs den nya sträckningen i UA2 har 17 minuter vunnits vid jämförelse 

med nollalternativet. Det motsvarar en restidsminskning på 24% sett till 

hela stråket och mellan 6-42% om olika relationer beaktas. Detta i sig in-

nebär en ökning av flödet på 18 % sett till hela stråket med en variation 

på 4-39% för olika relationer.  

I vägledningen till beräkningsmallen inom fördubblingsprojektet för kollektiv-

trafiken beskrivs att elasticiteter kan användas när man inte har en trafikpro-

gnosmodell. Det sägs också att de är enkla och praktiska att använda, men att de 

kan vara förädiskt förenklade. Verkliga elasticiteter beror på situationsspecifika 

faktorer som t ex vilka alternativ trafikanterna har tillgång till. Beräkningar för 

olika städer och länder och situationer har därför gett olika resultat. Denna mo-

dell är inte validerad men används i brist på bättre kunskapsunderlag. 

Ovanstående skattningar bygger på att endast restiden för cykel förändras och att 

den är konstant för kollektivtrafik och biltrafik. Utredningen av trimningsåtgär-

der i stråket28 visade att stråket Malmö-Lund är högt belastat i framförallt hög-

trafik pga av en omfattande pendling, både för tåg, bussar och med personbil. 

Stora satsningar gällande arbetsplatser/bostäder/handel sker i såväl Lund som i 

Malmö, vilka ställer ökade krav på infrastrukturen såväl inom städerna som i 

stråket. För att möta dessa krav planeras/utreds investeringar, där utbyggnaden 

av järnväg till fyrspår hela vägen till Lund och snabbcykelstråk är två av åtgär-

derna. Övriga planer/utredningar gäller bl a: 

 kollektivtrafikkörfält på motorvägen längs E22, för att busstrafiken längs 

motorvägen inte ska fastna i bilköer,  

 förbättringar i lokal kollektivtrafik i Lund och Malmö med spårväg, samt   

 utbyggnad för biltrafiken i trafikplatser vid bl a Ideon och Spillepengen 

De fysiska åtgärderna ligger flera år fram i tiden och innan de är på plats kan 

restider för bil och kollektivtrafik påverkas så att cykeltrafiken blir mera konkur-

renskraftig. Detta gäller då främst utredningsalternativ 1.  

 
28 Trivector rapport 2012:47: Trimningsåtgärder i stråket Malmö-Lund – steg 1&2-åtgärder i enlighet med fyrs-

tegsprincipen 
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Flödesökning pga större upptagningsområde  

För UA2 måste beaktas att snabbcykelstråket förutom att det blir snabbare får ett 

större upptagningsområde med den nya sträckningen. Få cyklister bor längs strå-

ket och ”anslutningsvägen” dit har betydelse. Det är framför allt i Hjärup och 

Åkarp som tillgängligheten förbättras.  

I UA2 ligger befintlig cykelväg i sydöstra randen av Hjärup medan den nya 

sträckningen i UA2 kommer att hamna nära nordvästra randen av Hjärup 1,3 km 

bort, se Figur 4-2. Upptagningsområdet för stråket kommer att bli minst dubbelt 

så stort, även om det fortfarande inte blir realistiskt för alla Hjärupsbor att ta sig 

till något av stråken för vidare cykelfärd. Antalet cyklister i relationen Hjärup-

Lund och Hjärup-Åkarp torde därmed dubblas, eftersom dessa orter ligger så 

pass nära, 3 respektive 6 km bort.  

I Åkarp går befintlig cykelväg ca 0,5 km in i tätorten från dess sydöstra rand och 

fungerar redan som upptagningsområde för ca halva tätortsbefolkningen. Med 

den nya sträckningen som löper 600 meter mer åt nordväst kommer i princip hela 

orten ha en realistisk anslutning till någon av cykelvägarna till Lund eller Malmö 

och flödet från Åkarp torde dubblas i dessa relationer, se Figur 4-2.  

Det är en höjdskillnad på 18 meter mellan Flackarp och Arlöv längs den befint-

liga järnvägen (uppför). För cyklister i Åkarp finns det en kraftig uppförsbacke  

från Åkarp centrum till snabbcykelvägen vid järnvägen. Detta kan påverka väg-

valet mellan befintliga och nya cykelvägen, men har dock inte studerats i detalj.  

 

 

Figur 4-2 Målpunkter och läge i förhållande till tätorter för befintlig sträckning (röd) och ny sträckning 
längs järnväg (brun). Källa: Förstudien 

  



35 

Trivector Traffic 

 

Sammanfattning av skattade cykelflöde 

Ovanstående avsnitt ska snarare ses som ett resonemang än som underlag för 

detaljerad modellering av flödet på olika etapper i de olika alternativen. Det är 

många antaganden och osäkerheter och därför görs en mera generell skattning 

vars resultat visas i Tabell 4-11.  

Tabell 4-11 Skattat cykelflöde i de olika alternativen 

Cykelflöde (ÅMVDT) 0A JA UA1  UA2 

Etapp Delsträcka  0A+30% JA+6% Ökning av JA  

1 Lund centralt - Lund utkant 1300 1690       1 791      +20%       2 028     

2 Lund utkant - Hjärup 460 598          634      +60%          957     

3 Hjärup - Åkarp 350 455          482     +50%          683     

4 Åkarp - Arlöv 330 429          455     +60%          686     

5 Arlöv - Malmö utkant 620 806          854     +30%       1 048     

6 
Malmö utkant - Malmö 
centralt 

1370 1781 1888 +10% 1959 

 

Att flödet från Malmö utkant till Malmö centralt inte ökar mer än 10 % beror på 

att en stor del av flödet där inte är kopplat till det aktuella stråket utan till cyklan-

det i Malmö.  

För UA2 har cyklisterna två alternativa vägar att välja mellan på etapp 1 till en 

bit in på etapp 5. En del av dem som tidigare tog det befintliga stråket kommer 

att flytta över till det nya. De nya cyklister kommer välja det stråk som passar 

dem bäst med tanke på exakta start- och målpunkter liksom cyklistens preferen-

ser. Eftersom vägen längs med järnvägen är 25 % snabbare antas merparten ta 

den vägen, uppskattningsvis två tredjedelar av cyklisterna.  
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5. GC-kalk  

5.1 Insamling och skattning av indata 

Databehov  

Som indata till GC-kalk krävs uppgifter om varje länk samt större korsning i hela 

stråket i JA och UA1/2. För länkar behövs uppgifter om länkars längd, bekväm-

lighetsklass på sträcka, antalet cyklister på sträcka, cyklisters hastighet, motor-

fordons hastighet, andelen cyklister som korsar på sträcka (vilket beror av mo-

torfordonshastighet) samt antal motorfordon.  

För större korsningar behövs uppgifter om flödet inkommande cyklister respek-

tive motorfordon i korsning (dvs inte endast de som färdas längs med utan också 

tvärs), hastighetsgräns för sträckan cyklister färdas längs med (och inte den kor-

sande vägens) samt eventuellt cyklisters väntetid i korsning.  

I UA kan alla värden justeras bortsett från motorfordonsflöde (jämfört med i JA). 

Eventuell ny utformning i korsning kan anges.  

Avgränsning och detaljeringsgrad  

En länk definieras som en homogen del av sträckan (i JA respektive i UA) med 

avseende på egenskaperna. En korsning definieras som en större korsning vilket 

omfattar korsningar i huvudvägnätet, men inte korsningar med lokalgator. Inte 

heller planskilda korsningar behöver anges. En länk kan alltså innehålla kors-

ningar med lokalgator och planskilda korsningar, så länge den är homogen i öv-

rigt. Längden på varje sådan länk anges i GC-kalk. 

I tidigare kapitel har beskrivningen och analysen utgått från en beskrivning av 

alternativen i 6 etapper och 120 unika länkar eller korsningar. Till GC-kalk har 

detta reducerats till 5 etapper och ca 45 rader (nuvarande version av GC-kalk har 

utrymme för 60 rader). Etapp 1-5 har tagits med eftersom de direkt berörs av 

utredningsalternativen genom åtgärder, kostnader eller flödesomfördelningar. 

Etapp 6 som går i Malmö tätort har stort flöde redan i utgångsläget och eventuella 

effekter där riskerar att bli dominerande jämfört med effekter på övriga etapper 

med mindre flöde. Trots att utformningen på etapp 6 är oförändrad då man jämför 

JA och UA1/2 kan det uppstå effekter där pga åtgärder på etapp 2-5 som innebär 

en ökad cykeltrafik på etapp 6 som i sin tur innebär externa effekter i form av 

(positiva hälsovinster) å ena sidan och fler trafikolyckor å andra sidan (negativ 

post).  
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Motorfordonshastighet och -flöde 

Motorfordons hastighet utgår från uppgifter i NVDB om hastighetsgräns.  

Motorfordonsflöde har hämtats från uppgifter från förstudien, NVDB, Trafikver-

kets klickbara karta med trafikflöden29 eller från kommunernas trafikräkningar.  

Vid uppräkning från nollalternativet till jämförelsealternativet har en årlig trafik-

ökning på 1% antagits, detta beräknas automatiskt i GC-kalk enligt trafiktillväxt, 

se kalkylförutsättningar. Flöden har inhämtats för enskilda korsningar och länkar 

där så varit möjligt och kan alltså skilja sig över etappen.  

Gc-kalk kräver motorfordonsflöde och hastighetsgräns för varje länk. För helt 

friliggande cykelvägar, t ex den nya cykelvägen längs järnvägen, har motorfor-

donsflödet satts till ÅDT =1 och vägens hastighetsgräns till 30 km/h.  

Cykelhastighet och -flöde 

För cykelhastighet och -flöde, se skattning av cykelhastighet och -flöde i kapitel 

4. För att inte komplicera analysen allt för mycket används genomsnittshastighet 

för etapp 1-5, vilket är 15 km/h i JA, 16 km/h i UA1 och 20 km/h för den nya 

vägen vid järnvägen i UA2 (när etapp 6 i Malmö tätort räknas bort).  

För länkar antas samma antal cyklister gälla för samtliga länkar på en och samma 

etapp. För antal inkommande cyklister i större korsningar har samma antal anta-

gits som på länken före och efter bortsett från en del större korsningar på etapp 1 

i Lund där det förekommer stor korsande cykeltrafik och det fanns flödesuppgif-

ter.  

Andel cyklister som korsar på sträcka utgår från antaganden i Tabell 5-1, där 

andelen är en funktion av hastighetsgränsen. Olyckor MF - C multipliceras med 

denna faktor. Värdet genereras automatiskt i GC-kalk. 

Tabell 5-1  Faktor för korsande cykeltrafik. Källa: xls-fil ny modell GC-kalk TBÖJ3  

Hastighetsgräns 
(km/h) 

Faktor  för trafik-
rörelser tvärs länk 

Kommentar 

30 0,7 -  1,3 1,0 normal; 1,3  betyder  skola på ena sidan vägen 

50 0,7 -  1,3 1,0 normal; 1,3  betyder  skola på ena sidan vägen 

70 0,1 -0,3  0,1 landsbygd; 0,3  tätort. 

90 0,05 - 0,2 0,05  glesbygd; 0,2 randbebyggelse på båda sidor av vägen 

 

Upplägg av cykelnätet i gc-kalk 

I GC-kalk har samtliga aktuella länkar och korsningar på etapp 1-5 lagts in i 

samma ark, vilket innebär att det finns: 

 
29http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-vag-

data/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/ 
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 rader för den nya cykelvägen längs järnvägen på etapp 1 till en del in på 

etapp 5 

 rader för det upprustade befintliga stråket på etapp 1 till en del in på 

etapp 5 

 rader för det upprustade befintliga stråket på etapp 5 på den del där det 

endast finns ett vägval.  

I JA i GC-kalk är antalet cyklister på samtliga rader för den nya cykelvägen alltid 

satt till 0, både för beräkningar för UA1 och UA2. För beräkningar för UA1 är 

också antalet cyklister på samtliga dessa rader i UA satta till 0, eftersom cykel-

vägen inte byggts. För rader för det upprustade befintliga stråket är det normalt 

en ökning av cykelflödet i UA jämfört med JA.  

För beräkningar för UA2 är det ett stort antal nya cykelresor på rader i UA för 

den nya cykelvägen längs järnvägen, eftersom cyklister flyttats dit från den 

gamla cykelvägen. Detta innebär också att det kan vara en negativa värden för 

antalet nya cykelresor för rader för det upprustade befintliga på etapp 1 till en del 

in på etapp 5 eftersom antalet cyklister har minskat jämfört med i JA. För den 

sista delen av etapp 5 där det bara finns ett vägval motsvarar antalet nya cykel-

resor den samlade ökningen.  

5.2 Scenarier 

Beräkning i GC-kalk görs för fyra huvudsakliga scenarier, två per utredningsal-

ternativ, där det ena är en strikt tillämpning av de schablonvärden som anges i 

ASEK5 och GC-kalk och det andra är en tillämpning av de skattningar som gjorts 

för detta specifika fall, se kapitel 4. Det första möjliggör rättvisa jämförelser av 

olika cykelinfrastruktursatsningar, medan det andra ger en mera situationsanpas-

sad bild.  

 samhällsekonomisk lönsamhet av utredningsalternativ 1 (UA 1) för en 

20 % ökning av cykelflödet för UA 1 jämfört med jämförelsealternativet 

(JA). Cykelhastighet 15 km/h för JA/UA1. (UA1 schablon) 

 samhällsekonomisk lönsamhet av utredningsalternativ 1 med en skattad 

ökning av cykelflödet jämfört med JA och skattad cykelhastighet för 

JA/UA 1. (UA1 skattad) 

 samhällsekonomisk lönsamhet av utredningsalternativ 2 (UA 2) för en 

20 % ökning av cykelflödet i stråket jämfört med JA (flödet fördelas lika 

på befintligt och nytt stråk på den del där cyklister har två vägar att välja 

mellan). Cykelhastighet 15 km/h för JA/UA2. (UA2 schablon) 

 samhällsekonomisk lönsamhet av utredningsalternativ 2 med skattade 

ökningar av cykelflödet jämfört med JA och skattade cykelhastigheter 

för JA/UA 1. Två tredjedelar av cyklisterna antas välja cykelvägen längs 

järnvägen och en tredjedel befintligt upprustat stråk på den del där cy-

klister har två vägar att välja mellan. (UA2 skattad) 
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Med tanke på att det finns många osäkerheter i skattningarna av cykelflödesök-

ningar görs därutöver ett par alternativa scenarier kopplat till de båda utrednings-

alternativen. Det ena är ett alternativ som representerar en minsta möjlig effekt 

på cykelflöde (låg) och det andra ett alternativ som representerar en högt räknad 

möjlig effekt på cykelflöde. Ett låg- och ett högalternativ görs för båda utred-

ningsalternativen. Cykelhastigheterna är samma som i de skattade scenarierna.  

I lågalternativen för både UA1 och UA2 är utgångspunkten att cykelflödet i JA 

är oförändrat jämfört med i nollalternativet, dvs det sker inte någon framskriv-

ning från 2010. I UA1 förväntas inte cykelflödet öka, medan det för UA2 ökar 

med 5% i stråket. I det senare fallet fördelas flödet lika på det befintliga gång- 

och cykelstråket och den nya snabbcykelvägen.  

 samhällsekonomisk lönsamhet av UA1 med oförändrat cykelflöde jäm-

fört med 0A. (UA1 låg) 

 samhällsekonomisk lönsamhet av UA2 med 5% ökat  cykelflöde jämfört 

med 0A. Flödet lika fördelat på de båda vägvalsalternativen. (UA2 låg) 

 

I högalternativen beaktas effekter av att tillgängligheten till stråken utifrån or-

terna har förbättrats och att det blivit försämrad framkomlighet för övriga tra-

fikslag (bil, buss, tåg) i rusningstid vilket gjort cykeln intressantare som pend-

lingsfärdmedel. De påverkansinsatser som gjorts vägs också in. Dessa faktorer 

bedöms kunna ge en dubbelt så stor cykelflödesökning jämfört med i det skat-

tade scenarierna. Två tredjedelar av cyklisterna antas välja cykelvägen längs 

järnvägen och en tredjedel befintligt upprustat stråk på den del där cyklister har 

två vägar att välja mellan.  

 samhällsekonomisk lönsamhet av UA1 med 12 % ökat cykelflöde jäm-

fört med JA. (UA1 hög) 

 samhällsekonomisk lönsamhet av UA2 med dubbla skattade ökningar 

(jämfört med UA2 skattad) av cykelflödet jämfört med JA. Två tredjede-

lar av cyklisterna antas välja vägen cykel längs järnvägen och en tredje-

del befintligt upprustat stråk på den del där cyklister har två vägar att 

välja mellan. (UA2 hög) 

5.3 Kalkylförutsättningar 

Kalkylläge Cykel tätort har använts, även om stråket innehåller både tätort och 

landsbygd. Det verkar dock inte finnas någon skillnad mellan dessa lägen i nu-

varande version.  

Prognosår är satt till 2010. Prognosår är det år som prognosen görs för. I de flesta 

cykelkalkyler görs inte någon prognos utan endast trafikräkningar (i så fall sätts 

året för trafikräkningarna som prognosår).  

Byggstartsår är då investeringen påbörjas, under en planperiod sätts detta till pla-

nens första år, för närvarande skall 2012 användas.  

Trafikstartsår är det år då åtgärden är genomförd och kan börja användas (1 ja-

nuari), det vill säga börja generera nyttor. Detta är satt till 2016 för UA1 och 2021 
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för UA2. UA1 beräknas vara färdigställd år 2016, medan nya cykelvägen längs 

järnvägen i UA2 beräknas färdigställas tidigast år 2021. 

Kalkylperiod (antal år) som är den tidsperiod som kalkylen omfattar är satt till 

40 år. Kalkylperioden börjar vid trafikstartsåret och slutar då åtgärden inte längre 

genererar nyttor. Avgörande för kalkylperiodens längd är inte den tekniska livs-

längden utan den funktionella/ekonomiska (dvs. hur länge den har en funktion i 

trafiksystemet).  

Diskonteringsår är det år som man med hjälp av diskonteringsräntan diskonterar 

(räknar tillbaka) framtida värderade nyttor och kostnader till). Under en planpe-

riod sätts detta ofta till planens första år, för närvarande skall 2012 användas.  

Diskonteringsräntan är satt till 3,5% vilket är default-inställning i GC-kalk  (den 

ränta som framtida nyttor och kostnader diskonteras (skrivs ned) med). Räntan 

ska spegla att människor normalt värderar framtida effekter lägre än omedelbara 

effekter.  

Skattefaktor är satt till 1,30 och moms till 1,21 enligt GC-kalks default-inställ-

ningar. Dessa speglar den nytta som en resurs hade skapat i en alternativ använd-

ning).  

Trafiktillväxt före/efter brytåret är satt till 1% enligt GC-kalks default-inställning. 

Det är den trafiktillväxt i procent som den aktuella infrastrukturen förväntas få 

per år. Detta antas gälla motorfordonstrafiken.  

Långsiktiga restidsvärderingar har använts, jämför Tabell 2-1.  

Andel nytillkomna cyklister som kommer från bil är satt till 0,2 enligt GC-kalks 

default-inställning.  

GC-kalks defaultvärde har använts för Värdering Trafiksäkerhet cykel.  

5.4 Kostnader 

För UA1 är investeringskostnaden 14,5 miljoner och för UA2 är investerings-

kostnaden 44,5 miljoner kr. Investeringskostnaden för UA1 har fördelats på 3 år 

med 5 miljoner på år 1 och 2 och resterande 4,5 miljoner år 3. Investeringskost-

naden för UA2 har fördelats på 8 år, där kostnader på år 1-3 motsvarar UA1 och 

det för år 4-8 är 6 miljoner per år.  

Enligt VTI (2011)30 som sammanställt drift och underhållskostnader för några 

svenska kommuner är den årliga kostnaden för underhållet av gång- och cykel-

vägnätet mellan 0,1 och 14 kronor per meter. Vinterväghållning varierar mellan 

6-33 kr per meter. I rapporten anges också att Vägverket Region Skåne (2004) 

angav den årliga drift- och underhållskostnaden för en cykelled 7 till 8 kr per 

meter (vilket förmodades inkludera kostnader för vinterväghållning, barmarks-

 
30 VTI (2011), Rapport 726, Cykelvägars standard – En kunskapssammanställning med fokus på drift och un-

derhåll. Rapporten refererar vidare till Vägverket Region Skåne (2004). Inriktningsdokument ”Cykelleder i 

Skåne”. 
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underhåll och renhållning, men inte kostnader för belysning). För belysning räk-

nade Vägverket Region Skåne med en driftskostnad dvs. energi och service på 6 

till 8 kr per meter och år. Sammanfattningsvis motsvarar detta en årlig kostnad 

på 13-16 kr per meter i 2004 års värde.  

För UA1 med en total längd på 16,8 km motsvarar detta en årlig kostnad på 

270.000kr. Dock antas att det redan sker drift och underhåll av denna sträckning. 

För vissa av åtgärderna såsom läplantering kan dock ökade drift- och underhålls-

kostnader krävas. För befintlig sträckning i såväl UA1 som UA2 sätts en årlig 

drift och underhållskostnad på 50.000 kr.  

För UA2 innebär en helt ny sträckning på ca 10 km. För denna bedöms det uppstå 

en årlig drift och underhållskostnad på 160.000 kr från år 9. Beräkningen baseras 

på en årlig kostnad om 16 kr per meter.  Den totala drift- och underhållskostnaden 

för UA2 blir 210.000 kr när kostnader på det befintliga stråket läggs till.  
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6. Samhällsekonomisk analys 

6.1 Monetära effekter 

I detta avsnitt redovisas monetära effekter och nettonuvärdeskvot (NNK) för de 

olika scenarierna. Beräkning har gjorts i GC-kalk enligt kapitel 5.  

Utredningsalternativ 1 

Utredningsalternativ 1 innebär en upprustning av befintligt gång- och cykelstråk 

med åtgärder enligt Trafikverkets planer till en kostnad på 14,5 miljoner kronor. 

Enligt kapitel 4 bedöms upprustningen av det befintliga gång- och cykelstråket 

leda till en ökad cykelhastighet från 15 till 16 km/h och ett ökat cykelflöde på 

6% jämfört med jämförelsealternativet. Beräkningen görs för år 2020 och till 

dess beräknas cykelflödet ha ökat med 30 % jämfört med flödet 2010, vilket är 

utgångspunkten i jämförelsealternativet.  

Med dessa förutsättningar blir den samhällsekonomiska lönsamheten uttryckt 

som nettonuvärdeskvot (NNK) 5,3. Den totala nyttan uppgår till ca 115 miljoner 

kronor. Merparten nyttor uppkommer pga positiva hälsoeffekter pga av det ökade 

cyklandet, men restidsvinsten står för ungefär lika stor nytta. Det blir en minsk-

ning av kostnad för cykel-motorfordonsolyckor som uppväger kostnad för ök-

ning av cykel-singelolyckor som uppstår då cyklandet ökar, se Tabell 6-1.   

Om istället beräkning görs baserat på de schablonvärden som ASEK 5 förordar, 

dvs en ökning av cykelflödet på 20 % och 15 km/h cykelhastighet i både JA och 

UA blir NNK nästan dubbelt så stor, NNK= 9,5. Nyttan uppstår då huvudsakligen 

pga positiva hälsoeffekter pga av det ökade cyklandet. 

I det alternativa scenariot (UA1 låg) där cykelflödet är som flödet 2010 för både 

JA och UA blir NNK 1,8, vilket fortfarande är lönsamt. Nyttan uppstår då hu-

vudsakligen pga positiva restidsvinster.  

I det alternativa scenariot (UA1 hög) där cykelflödet ökar med 12 % jämfört med 

JA blir NNK 8. Nyttan uppstår då huvudsakligen pga positiva hälsoeffekter.  

I båda dessa alternativa scenarier ökar cykelhastigheten från 15 till 16 km/h. 
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Tabell 6-1 Monetär effekt av utredningsalternativ 1 (UA1) jämfört med jämförelsealternativet (JA). 

  JA  UA1  UA1 - JA 

 1) Producentöverskott (Ej aktuellt vid cykelåtgärder) 

2) Budgeteffekter     7 313 976 

  Skatteeffekt cykel (kr)     7 812 656 

  Skatteeffekt bil (kr)     -498 680 

3) Konsumentöverskott     47 190 181 

  varav befintliga cyklister 772 629 146 726 813 436 45 815 709 

    - Restid (kr) 733 051 352 687 235 642 45 815 709 

    - Fordonskostnad (kr) 39 577 794 39 577 794 0 

  varav nygenerade cyklister     1 374 471 

4) Externa effekter     60 855 684 

  varav trafikolyckor CSCC 100 878 930 106 626 924 -5 747 994 

  varav trafikolyckor MF-C 332 115 308 326 329 085 5 786 223 

  varav externa effekter bil årscyklister     1 444 589 

  varav hälsoeffekter     50 861 537 

  minskning av korttidssjukfrånvaron     8 511 328 

5) DoU och reinvesteringar       

  a) DoU-kostnad Rak summering (kr)   2 000 000 2 000 000 

  b) DoU-kostnad Diskonterat (kr)   1 251 968 1 251 968 

6) Investeringskostnader       

  a) Investeringskostnad Rak summering (kr)   14 500 000 14 500 000 

  b) Investeringskostnad Diskonterat inkl skf (kr)   18 241 231 18 241 231 

Nettonuvärdekvot, NNK     5,26 

Nyttokostnadskvot, NK    4,92 

Summa nyttor      
115 359 841 
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Utredningsalternativ 2 

Utredningsalternativ 2 innebär en upprustning av befintligt gång- och cykelstråk 

med åtgärder enligt Trafikverkets planer till en kostnad på 14,5 miljoner kronor 

och därutöver att ett nytt snabbcykelstråk anläggs längs järnvägen till en kostnad 

på 30 miljoner kronor. Enligt tidigare kapitel bedöms detta leda till en ökad cy-

kelhastighet från 15 till 16 km/h på det befintliga stråket och till 20 km/h på den 

nya cykelvägen. Cykelflödet bedöms öka med upp till 60 % mellan vissa orter 

jämfört med jämförelsealternativet pga tidsvinster och större upptagningsområde 

för cyklisterna. Beräkningen görs för år 2020 och till dess beräknas cykelflödet 

ha ökat med 30 % jämfört med flödet 2010, vilket är utgångspunkten i jämförel-

sealternativet. Eftersom vägen längs med järnvägen är 25 % snabbare antas mer-

parten ta den vägen, uppskattningsvis två tredjedelar av cyklisterna. Detta inne-

bär att cykelflödet på det befintliga stråket minskar på vissa delar. 

Med dessa förutsättningar blir den samhällsekonomiska lönsamheten uttryckt 

som nettonuvärdeskvot (NNK) 11,7. Den totala nyttan uppgår till ca 630 miljoner 

kronor. Merparten nyttor uppkommer pga positiva hälsoeffekter pga det ökade 

cyklandet. Det uppstår ett konsumentöverskott på drygt 90 miljoner kronor, rela-

tivt lika fördelat på befintliga och nya cyklister. Det blir en minskning av kostnad 

för cykel-motorfordonsolyckor på ca 45 miljoner kronor, eftersom cyklister flytt-

tas från cykelbana längs vägnätet till en helt friliggande anläggning, se Tabell 6-

2.  

Om istället beräkning görs baserat på de schablonvärden som ASEK 5 förordar, 

dvs en ökning av cykelflödet på 20 % och 15 km/h cykelhastighet blir NNK 7,5. 

Nyttan uppstår då huvudsakligen pga positiva hälsoeffekter pga av det ökade 

cyklandet. 

I det alternativa scenariot (UA2 låg) där cykelflödet är som flödet 2010 för både 

JA och UA blir NNK 4,3.  

I det alternativa scenariot (UA2hög) där cykelflödet ökar dubbelt så mycket som 

i skattningen i kapitel 4 blir NNK 14,6.  

I båda dessa alternativa scenarier ökar cykelhastigheten från 15 till 16 km/h på 

den befintliga cykelvägen och är 20 m/h på den nya cykelvägen. 
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Tabell 6-2  Monetär effekt av utredningsalternativ 2 (UA2) jämfört med jämförelsealternativet (JA). 

  JA  UA2  UA2 - JA 

 1) Producentöverskott (Ej aktuellt vid cykelåtgärder) 

2) Budgeteffekter   
  

3 478 921 

  Skatteeffekt cykel (kr)   
  

5 545 615 

  Skatteeffekt bil (kr)   
  

-2 066 693 

3) Konsumentöverskott   
  

92 792 399 

  varav befintliga cyklister 707 646 815 665 684 457 41 962 358 

    - Restid (kr) 671 397 730 629 435 372 41 962 358 

    - Fordonskostnad (kr) 36 249 085 36 249 085 0 

  varav nygenerade cyklister 
    

50 830 040 

4) Externa effekter 
    

536 966 772 

  varav trafikolyckor CSCC 92 394 461 100 923 325 -8 528 864 

  varav trafikolyckor MF-C 304 182 597 259 897 600 44 284 997 

  varav externa effekter bil årscyklister   
  

5 986 850 

  varav hälsoeffekter   
  

478 977 352 

  minskning av korttidssjukfrånvaron   
  

16 246 437 

5) DoU och reinvesteringar   
    

  a) DoU-kostnad Rak summering (kr)   8 400 000 8 400 000 

  b) DoU-kostnad Diskonterat (kr)   4 277 604 4 277 604 

6) Investeringskostnader   
    

  a) Investeringskostnad Rak summering (kr)  44 500 000 44 500 000 

  b) Investeringskostnad Diskonterat inkl skf (kr)  49 388 462 49 388 462 

Nettonuvärdekvot, NNK   
  11,73 

Nyttokostnadskvot, NK    10,80 

Summa nyttor      
633 238 092 

  

Summering 

I Tabell 6-3 sammanställs NNK för samtliga scenarier. Även i det mest försiktiga 

scenariot är det hög lönsamhet (NNK>1) och för UA2 är det mycket hög lönsam-

het (NNK>2) i samtliga scenarier. Generellt är NNK ungefär dubbelt så stort för 

UA2 som för UA1 i de skattade scenarierna. 

Tabell 6-3  Nettonuvärdeskvot (NNK) för de olika utredningsalternativen och scenarierna 

Scenario Skattad Schablon Skattad, låg Skattad, hög 

UA1 5 9,5 1,8 8 

UA2 12 7,5 4,3 15 
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6.2 Icke monetära effekter 

Effekter av upprustningen av det befintliga stråket och anläggandet av det nya 

snabbcykelstråket som inte har värderats omfattar bland annat effekter för övriga 

trafikanter och då framför allt fotgängare i tätorterna.  

De förbättringsåtgärder som föreslås på det befintliga stråket i UA1 kommer 

också fotgängarna tillgodo. Å andra sidan kommer det ökade cykelflödet i mor-

gon- och eftermiddagsrusning förmodligen att skapa ökad otrygghet för fotgäng-

arna.  

När det nya snabbcykelstråket byggs kommer cyklister flyttas från det befintliga 

stråket till det nya snabbcykelstråket vid järnvägen. Därmed kommer det blir en 

ökad trygghet för fotgängarna längs det befintliga stråket i UA2.  

En ytterligare positiv effekt som det inte går att räkna på är den förbättrade an-

slutningen till kollektivtrafik som den nya sträckningen kring järnvägen erbjuder. 

Detta medger ett flexiblare och mera tillförlitligt pendlande. Om det tillstöter 

problem på vägen är möjligheten att ställa cykeln och åka vidare med kollektiv-

trafik större (alternativt att ta cykeln på tåget). Även faktumet att det finns två 

alternativa vägar ger större tillförlitlighet och valmöjlighet för pendlare mellan 

orterna.  

6.3 Andra effekter 

Bland andra effekter ingår fördelningseffekter och effekter som berör de trans-

portpolitiska målen. Dessa beskrivs i en separat samlad effektbedömning (SEB). 

Sammanfattningsvis bedöms kvinnor och män få lika stor del av nyttan eftersom 

de cykelpendlar lika mycket. Det är personer mellan 18-65 år (yrkesverksamma 

och studerande) som bedöms få störst nytta av åtgärden.  

Upprustningen av det befintliga stråket och anläggandet av det nya snabbcykel-

stråket bedöms ge ett positivt bidrag eller inget bidrag till de transportpolitiska 

målen enligt Tabell 6-3.   
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Tabell 6-4 Transportpolitisk målanalys 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Inget bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Inget bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag 

Interregionalt Inget bidrag 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Positivt bidrag 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel Positivt bidrag 

Kollektivtrafik Inget bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Positivt bidrag' 

Energi: transportsystemet Positivt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Inget bidrag 

Hälsa 

Människors hälsa Positivt 

Befolkning Positivt 

Luft Positivt 

Vatten Inget bidrag 

Mark Inget bidrag 

Materiella tillgångar Inget bidrag 

Landskap 

Landskap Inget bidrag 

Biologisk mångfald, Växtliv, 
Djurliv 

Inget bidrag 

Forn- och Kulturlämningar, An-
nat kulturarv, Bebyggelse 

Inget bidrag 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

 

6.4 Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis bedöms åtgärderna i stråket bidra till en samhällsekonomisk 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det finns inga kända mål-

konflikter. Det nya stråket i utredningsalternativ 2 är dock beroende av att Södra 

Stambanan byggs ut.  
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7. Avslutande diskussion 

Utredningsalternativ 1 (UA1) som innebär en upprustning av befintligt gång- och 

cykelstråk med åtgärder enligt Trafikverkets planer till en kostnad på 14,5 miljo-

ner kronor visar på mycket god lönsamhet (NNK= 5). Utredningsalternativ 2 

(UA2) som utöver en upprustning av befintligt gång- och cykelstråk innebär att 

ett nytt snabbcykelstråk anläggs längs järnvägen till en kostnad på 30 miljoner 

kronor visar på en mer än dubbelt så god lönsamhet (NNK= 12).  

Vid beräkning av lönsamhet för utredningsalternativ 1 har merparten nyttor (to-

talt ca 115 miljoner kronor) uppkommit pga positiva hälsoeffekter pga av det 

ökade cyklandet, men restidsvinsten står för ungefär lika stor nytta. Det blir en 

minskning av kostnad för cykel-motorfordonsolyckor som uppväger kostnad för 

ökning av cykel-singelolyckor som uppstår då cyklandet ökar.  

Vid beräkning av lönsamhet för utredningsalternativ 2 är övervägande delen av 

nyttan (ca 630 miljoner kronor) positiva hälsoeffekter pga det ökade cyklandet. 

Det uppstår ett konsumentöverskott på drygt 90 miljoner kronor, ungefär lika 

fördelat på befintliga och nya cyklister, pga kortare restid och bekvämare cykel-

väg. Det blir en minskning av kostnad för cykel-motorfordonsolyckor på ca 45 

miljoner kronor, eftersom cyklister flyttas från cykelbana längs vägnätet till en 

helt friliggande anläggning längs järnvägen.  

Som underlag till ovanstående beräkningar har cykelflödet och cykelhastighet 

skattats baserat på en detaljerad analys av stråket och föreslagna åtgärder. När 

beräkning istället görs baserat på de schablonvärden som ASEK 5 förordar, dvs 

en ökning av cykelflödet på 20 % och 15 km/h cykelhastighet blir NNK= 9,5 för 

UA1 och NNK=7,5 för UA2. Nyttan uppstår då huvudsakligen pga positiva häl-

soeffekter pga av det ökade cyklandet.  

Jämförelse mellan skattade värden och schablonantaganden i ASEK5 visar att 

vissa schablonantaganden i ASEK5 är rimliga, medan andra är mera tveksamma. 

Jämfört med en schablonökning om 20 % så är ökningen för UA1 med 6% 

mycket mindre. För UA2 med ligger skattningen som bara tar hänsyn till effekten 

av restidsminskning närmare (18 %). Tas även hänsyn till att upptagningsområ-

det ökar så blir ökningen av cykelflöde för UA2 betydligt större, upp till en ök-

ning på 60% mellan vissa orter. Att använda samma schablonökning av cykel-

flödet på 20% för både UA1 och UA2 är inte realistiskt, eftersom upprustningen 

av det befintliga stråket enligt UA1 inte innebär så stor skillnad, medan UA2 

innebär en helt ny cykelväg och ger dubbla möjligheter.  

Skattningen av cykelhastighet visade att en schablonhastighet för JA på 15 km/h 

är rimlig. Med de åtgärder som föreslås skattades cykelhastigheter i utrednings-

alternativen till 16 km/h för det upprustade stråket respektive 20 km/h för den 

nya cykelvägen längs järnvägen. De högre cykelhastigheterna leder till faktiska 

restidsminskningar som borde tillgodoräknas i den samhällsekonomiska kalky-

len.   
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Skattningen av ökning av cykelflödet i denna studie har gjorts enbart baserat på 

tidsvinster. En elasticitet har använts för att bedöma effekt på flödet av en res-

tidsminskning. Denna modell är inte validerad men används i brist på bättre kun-

skapsunderlag. Det saknas i dagsläget kunskap om vad ökning av cykling beror 

på och vad olika satsningar ger för cykelflödesökningar. För att avhjälpa denna 

kunskapsbrist är före/eftermätningar av olika åtgärder som byggs ett viktigt un-

derlag. Att utvärdera effekten av exempelvis snabbcykelstråket, om det byggs, 

genom cykelflödesmätningar mm är väldigt viktigt. 

Med tanke på att det finns många osäkerheter i skattningarna av cykelflödesök-

ningar gjordes ett par alternativa scenarier kopplat till de båda utredningsalterna-

tiven, ett låg-alternativ som representerar en minsta möjlig effekt och det andra 

ett hög-alternativ som representerar en högt räknad effekt. I låg-alternativen för 

både UA1 och UA2 är utgångspunkten att cykelflödet avstannat på 2010 års nivå 

för JA. I UA1 förväntas inte cykelflödet öka, medan det för UA2 ökar med 5% i 

stråket. Även i dessa fall visas god eller mycket god lönsamhet. 

I högalternativen beaktas påverkan av faktorer som sträcker sig utanför snabbcy-

kelstråket. Detta innefattar att tillgängligheten till stråken utifrån orterna har för-

bättrats, vilket nämnts i förslaget till nationell plan. Här inräknas också att det 

blivit försämrad framkomlighet för övriga trafikslag (bil, buss, tåg) i rusningstid 

vilket gjort cykeln intressantare som pendlingsfärdmedel. Framförallt i närtid för 

utredningsalternativ 1 förväntas stråket Malmö-Lund bli alltmer belastat i hög-

trafik för tåg, bussar och med personbil. Här beaktas också övriga insatser som 

exempelvis den påverkansinsats som Region Skåne tillsammans med kommu-

nerna och Trafikverket ska genomföra (”pendla med cykel”). Dessa faktorer be-

döms kunna ge en dubbelt så stor cykelflödesökning jämfört med i de skattade 

alternativen. I dessa fall ökar NNK ungefär lika mycket (ca 3 enheter) för både 

UA1 och UA2 jämfört med det huvudsakliga skattade scenarierna. Generellt är 

NNK ungefär dubbelt så stort för UA2 som för UA1 i samtliga skattade scenarier. 

Ett ytterligare troligt scenario gäller elcyklar. I Sverige uppskattas elcyklar stå 

för ca 3 % av den totala cykelförsäljning och trenden är ökande. Med en högre 

andel elcyklister blir stråket Lund-Malmö användbart för en större grupp männi-

skor, då backar, motvind och reslängden i sig blir ett mindre hinder. Detta gäller 

troligtvis oavsett om stråket rustas upp och förses med en ny sträckning eller inte. 

Men samtidigt kan det fokus som hamnar på stråket, i och med satsningarna, 

innebära att fler cyklister ser pendling mellan Lund och Malmö som en möjlighet 

och särskilt om de ser elcykel som ett alternativ. Att det finns ett vägval längs 

järnvägen, som är särskilt anpassat för snabbcyklister, kan minska eventuella 

problem som kan uppstå mellan cyklister i olika hastighet. Beräkning i gc-kalk 

har inte gjorts för scenarier med elcyklister eftersom det är flera förutsättningar 

som skiljer sig åt mellan cykel och elcykel. Det är bekvämare md elcykel, dvs 

har lägre restidsvärde, det kan ha annan hälsoeffekt och trafiksäkerhetseffekt. Det 

senare undersöks för närvarande i ett Skyltfondsprojekt som Trivector bedriver.  
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