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Sammanfattning
Bakgrund
Omledningar, avspärrningar och andra temporära förändringar i trafikmiljön
är vanligt förekommande, exempelvis vid vägarbetsplatser, men även vid
sportevenemang i trafikmiljö. Utrustningen som används för temporära
förändringar i trafikmiljön, exempelvis avskiljare, sidomarkeringsskärmar
och varningssignaler, är vanligtvis utformade för användning i en miljö med
motortrafik. Samma utrustning används dock som regel även om
omledningen eller avspärrningen berör cykeltrafik.
Cyklister är den trafikantgrupp som i störst utsträckning skadas vid
vägarbeten på det kommunala vägnätet. Samtidigt är idag endast lite känt
om cyklisternas upplevelse och beteende i sådana trafiksituationer. Att
genomföra undersökningar för att besvara dessa frågor är dock svårt i vanlig
trafikmiljö, eftersom omledningar och avspärrningar generellt endast är
temporära och antalet passerande cyklister förhållandevis låg, vilket gör det
svårt att genomföra empiriska studier med ett betydande underlag.
Avspärrningar och omledningar är dock även vanliga i cykellopp och
samma materiel används. Detta projekt har använt Vätternrundan,
världens största motionslopp för cyklister, som en koncentrerad testbädd
för att undersöka dessa frågor. Under ett dygn passerar under
Vätternrundan cirka 20 000 cyklister sträckan och antalet omledningar
och avspärrningar är omfattande. Tidigare analyser visar att många av
olyckorna som har skett under loppet inträffade på avsnitt där trafiken på
något sätt letts om.
Syfte och metod
Projektets syfte är att bättre förstå cyklisternas beteende i
omledningssituationer för att kunna förbättra utformningen och materialet
som används. Vidare ska projektet bidra till att identifiera riskfyllda
områden och avsnitt längs Vätternrundan och vad som utgör riskerna.
Projektet mätte och analyserade passagen av cirka 20 000 cyklister på två
utvalda platser längs Vätternrundan med hjälp av Viscandos mätsystem
med datorseende och artificiell intelligens. Mätningarna kompletterades
med observationsstudier, en deltagarenkät och uppföljande intervjuer.
Resultat
Centrala resultat av studien är:
Skyltning och avspärrningar ökar inte alltid säkerheten.
Skyltar och avspärrningar kan i sig skapa nya risker och det behöver
avvägas om de verkligen behövs och bidrar till ökad säkerhet. Felplacerade
skyltar eller avspärrningar med olämplig materiel eller placering kan öka
olycksrisken.
Avsmalningar skapar trängsel och farliga situationer
Avsmalningar och snabba hastighetsändringar är tydligaste riskmoment,
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särskilt vid höga cyklistflöden där sikten av bakomliggande cyklister
skyms. De skapar riktningsändring och trängsel och ökar risk för olyckor
där cyklister hakar i varandra eller krockar eller kör in i vägmaterial.
Genvägar kommer att användas
Om det finns synliga genvägar genom en korsning eller luckor i en
avspärrning kommer de att användas av en del av cyklister. I situationer
där det bedöms som olämplig av säkerhetsskäl behöver dessa genvägen
”stängas” – genom att bryta siktlinjen och fysiskt stänga luckorna
Förlåtande avspärrningsmaterial kan minska riskerna
I trånga lägen finns det hög risk att haka fast styret eller pedaler i andra
cyklister eller avspärrning. I dessa situationer får inget sticka ut i körbanan,
varken skyltar eller fötter av avspärrningar eller markeringsskärmar. Genom
att använda avspärrningsmateriel med förlåtande utformning som inte leder
till fall vid kontakt kan olycksrisken begränsas.
Överförbarhet och rekommendationer
En stor del av resultaten och slutsatserna bedöms vara överförbara till
vardagscykling, även om en del är specifik för Vätternrundan och cykellopp.
Det avser främst utformningen av omledningar och tillfälliga avspärrningar
vid väg- och byggarbeten. Flera av aspekterna är även relevanta för
utformningen av fast cykelinfrastruktur.
Konkret rekommenderas:
•

Att undvika onödiga avsmalningar eller riktningsändringar,

•

att alltid avväga om en skylt, markör eller avspärrning ökar
säkerheten så mycket att det motiverar den risken som den själv
utgör. I många fall är färre skyltar och markörer bättre än fler,

•

att skylta korrekt och logiskt och tänka genom skyltningen utifrån
cyklistens perspektiv,

•

att varna i god tid, med hög synlighet även för bakomliggande,

•

att använda höga skyltar på vägbanan och/eller belysning eller
markeringar på körbanan för att även varna bakomliggande cyklister,

•

att utveckla förlåtande avspärrningar – där det inte går att haka fast
och inget sticker ut, samt

•

att stänga siktlinjen för genvägar som ej önskas.

Denna slutrapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets
skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten
reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med
Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens
ämnesområde. Utöver Trafikverkets skyltfond har även Folksams
Forskningsstiftelse bidragit med finansiering.
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Förord från Folksam
Folksam vill vara med att bidra till livslångt idrottande och därför engagerar
vi oss i skadeförebyggande åtgärder och forskning inom cykling. Under de
senaste fyra åren har Folksam och Vätternrundan tillsammans arbetat med
gemensamt projekt med det långsiktiga målet att höja säkerheten längs
banan och minimera antalet personskador. I just detta specifika projekt har
vi på Folksam, i samarbete med Vätternrundan, Koucky & Partners och
Viscando utnyttjat Vätternrundan som testbädd för att bedriva forskning där
vi kunnat studerar deltagarnas beteende vid bland annat omledningar,
avspärrningar och andra förändringar i trafikmiljön, genom bland annat
artificiell intelligens.
Vår förhoppning är att denna kunskap kan användas för att öka säkerheten
både vid cykellopp och i vanlig trafik och därmed förhindra att personskador
som leder till långvariga besvär sker. Vilket är helt i linje med Folksams
hållbarhetsarbete som syftar till att våra kunder ska känna sig trygga i en
hållbar värld.
Lars-Inge Svensson
Affärschef
Företag och Idrott
Folksam
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Förord från Vätternrundan
Vätternrundan med start och mål i Motala är världens största cykellopp för
motionärer. Tillsammans med Halvvättern, Tjejvättern, Vätternrundan 100
km, MTB-Vättern och Minivättern har loppen nära 36 000 anmälda.
För oss på Vätternrundan är cyklisternas säkerhet högt prioriterad. Vårt mål
är att minimera olycksrisken under alla våra lopp och vi arbetar systematisk
och kontinuerlig med frågan.
Cyklisternas säkerhet är viktig för oss, även utanför Vätternrundan – både
när cyklister tränar och förbereder sig för loppet men även för
vardagscyklister.
Därför var det en självklarhet för oss att medverka i detta projekt där
Vätternrundan kan utgöra en testbädd för att lära sig mer om cyklisternas
säkerhet vid omledningar och avspärrningar. Utöver i detta projekt har
Vätternrundan även deltagit i ett parallellt projekt kring smartare

trafikanordningar för att höja cyklistens säkerhet.
Dessa projekt har visat på en rad olika förbättringsmöjligheter hos såväl
arrangör, myndighet och skyltsättande entreprenör. Arbetet med projekten
har givit oss mer kunskap i var olyckor sker och varför och har bidragit till
den nya inriktning vi nu arbetar efter, ”less is more”, som syftar till att
minska mängden vägmaterial som används.
Detta forskningsprojekt, ihop med projektet kring trafikanordningar,
forskningsrapporten från Vätternrundans medicinska rådgivare kring
olyckor samt vårt långsiktiga arbete ihop med vår samarbetspartner Folksam
har bidragit till att öka vår kunskap och förståelse för vad som leder till
olyckor och vad som kan förbättras. Den kunskapen ligger till grund till flera
stora förändringar Vätternrundan har genomfört för att öka säkerheten
under loppet - kopplat till bansträckning, skyltning och agerande hos
funktionärer.
Men minst lika viktigt är att Vätternrundan genom sin samverkan även kan
bidra till att göra cykling säkrare för alla – oavsett om det handlar om
cykellopp, motions- eller vardagscykling.
Gunilla Brynell Johansson
VD
Vätternrundan
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1 Inledning
1.1

FINANSIERING OCH MEDVERKANDE

Denna slutrapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets
skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar
författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets
ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.
Utöver Trafikverkets skyltfond har även Folksams Forskningsstiftelse
bidragit med finansiering vilket har möjliggjort en utvidgning av studien med
ytterligare en mätpunkt samt en enkätundersökning.
Projektet har genomförts i samverkan mellan Folksam, Vätternrundan,
Viscando och Koucky & Partners. Projektledare var Michael Koucky (Koucky
& Partners), medverkande var Helena Stigson (Folksam), Magnus Larsson
(Vätternrundan), Amritpal Singh (Viscando) samt Alex Spielhaupter och
Jacob Thåqvist (Koucky & Partners).
1.2

BAKGRUND OCH SYFTE

Omledningar, avspärrningar och andra temporära förändringar i trafikmiljön
är vanligt förekommande, exempelvis vid vägarbetsplatser, men även vid
sportevenemang i trafikmiljö. Utrustningen som används för temporära
förändringar i trafikmiljön, exempelvis avskiljare, sidomarkeringsskärmar
och varningssignaler, är vanligtvis utformade för användning i en miljö med
motortrafik. Samma utrustning används dock som regel även om
omledningen eller avspärrningen berör cykeltrafik.
Utrustningen som används är därför ofta inte utformad med hänsyn till
cyklisters säkerhet. Exempelvis är det vanligt med breda och oförankrade
fötter som sticker ut och kan leda till fallolyckor för cyklister. Vidare minskas
vid omledningar ofta bredden på körfältet för cyklister, vilket kan leda till
trängsel, påkörningsolyckor och fallolyckor genom att cyklister hakar i
varandra eller i avspärrningsutrustning.
Cyklister är den trafikantgrupp som i störst utsträckning skadas vid
vägarbeten på det kommunala vägnätet. Av samtliga olyckor vid vägarbeten
på kommunala vägar är det i 40 % av fallen en cyklist som skadas enligt en
studie från Trafikverket1. I olycksdatabasen Strada registrerades mellan 2007
och 2012 288 cykelolyckor i anslutning till vägarbeten, varav 90% i tätort. De
förhöjda riskerna för cyklister vid vägarbeten och bristen på anpassad
skyddsutrustning lyfts även fram i en kunskapssammanställning från VTI2.

Trafikverket, 2014: ”Jag ramlade ner i en grop vid ett vägarbetet!” En studie av trafikolyckor vid
vägarbeten med personskador 2003-2013 med speciell fokus på oskyddade trafikanter. Publikation
2014:122

1

A.Niska et al., 2014: Vägarbeten på cykelvägar. Kunskapssammanställning och problembeskrivning. VTI
rapport 838

2

1
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Samma rapport pekar på att det saknas kunskap och praktiska riktlinjer för
hur cyklister ska hanteras vid vägarbeten.
Endast lite är idag känt om cyklisternas beteende i sådana trafiksituationer,
exempelvis avseende när och hur snabbt cyklister hinner anpassa
hastigheten, vilka marginaler som förekommer i sidled eller om beteendet
påverkas av hur stora cyklistflödena är. Cyklisternas upplevelse av riskerna i
omledningssituationer är inte heller väl undersökt. Den kunskapen bedöms
dock som relevant: Marginalerna i sidled kan exempelvis förmodas ha
betydelse för risken att köra på hinder och vad som är lämplig utformning av
exempelvis ”fötter”, avskiljare och skärmar. Hur cyklister uppfattar och
reagerar på avsmalningar eller riktningsändringar påverkar risken för
påkörningsolyckor och kan förmodas påverkas av utformningen av
omledningen och synligheten av avspärrnings- och varningsutrustningen.
Att genomföra relevanta undersökningar för att besvara dessa frågor är dock
svårt i vanlig trafikmiljö, eftersom omledningar och avspärrningar generellt
endast är temporära och antalet passerande cyklister förhållandevis låg,
vilket gör det svårt att genomföra empiriska studier med ett betydande
underlag.
Avspärrningar och omledningar av cykeltrafiken är dock även vanligt
förekommande i cykellopp och liknande evenemang som genomförs på
allmän väg. Ett exempel är Vätternrundan, ett av världens största
motionslopp på cykel. Vätternrundan genomförs i huvudsak på allmän väg
utan att motorfordonstrafiken stängs av. Ett stort antal omledningar,
avspärrningar och flaggposter förekommer för att öka cyklisternas säkerhet.
Avspärrningar och omledningar är ett riskmoment även vid cykellopp.
Tidigare sammanställningar och analyser av de olyckor som skett under
Vätternrundan visar att många av olyckorna har skett på de sträckor där
trafiken på något sätt letts om eller sträckan smalnats av. Flera olyckor har
skett på grund av att cyklister ej har sett avskiljare/sidomarkeringsskärmar
och att marginalerna därmed har varit för små3. Samma studie visar även att
förbättringar i trafikmiljön kan påverka riskerna: Antalet olycksfall under
Vätternrundan som krävde sjukhusvård har sjunkit från 69 (0,35%) år 2016
till 52 (0,27%) 2018 och 44 (0,22%), delvis efter att trafikmiljön förbättrades
på platser där flera olyckor hade inträffat.
Vätternrundan hade 2019 cirka 20 000 startande som cyklade sträckan runt
sjön Vättern under två dygn i juni. Loppet kan därför ses som en
koncentrerad testbädd där ett stort antal cyklister passerar omledningar eller
avspärrningar under kort tid. Antalet omledningar och platser med temporär
skyltning eller avspärrningar längs rutten är stor, exempelvis fanns
utplacerade funktionärer vid 124 platser under 2019-års lopp och skyltar
samt avspärrningsmaterial vid minst 250 platser4.
Liknande omledningar och avspärrningsmaterial som används under
Vätternrundan används vid andra sportevenemang men även i vanlig trafik,

K.Sillén, V.Wallenius, 2019: Rates and types of injuries during the three consecutive years 2016 to 2018
of the Vätternrundan – On of the world’s largest and longest bicycle races. Trafic Injury Prevention,
2019;20(7): 749-752 samt

3

H.Stigson, 2017: Inspektion olycksdrabba sträckning Vätternrundan 2017. Workshop-presentation, 201711-20
4

Oskar Höglund, Vätternrundan, per e-post, 2021-02-18

2
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exempelvis vid omledningar i stadstrafik. De höga cyklistflödena som
förekommer under evenemanget är även jämförbara med situationer vid
högtrafikerade cykelstråk i städer.
Syftet med projektet är att förbättra kunskapsläget om cyklisters beteende
vid omledningar, avspärrningar och andra förändringar i trafikmiljön, vid
högtrafikerade passager och vid cykellopp. Projektet ska därmed bidra till att
kunna förbättra utformningen av omledningar och avspärrningar samt den
utrustningen som används, både för cykellopp och vardagscykling.
Målen är att bl.a. att undersöka ruttvalen och hur cyklister beter sig i
förhållandet till skyltar och avspärrningar, att undersöka marginaler i sidled
vid passage av hinder, hur stora grupper av cyklister beter sig vid
omledningssituationer samt vilka faktorer som bidrar till olyckor.
Huvudfokus ligger på temporära förändringar i trafikmiljön (omledningar,
avsmalningar), men det antas att resultaten även kan vara relevanta för
utformningen av mer permanent trafikmiljö som fasta avsmalningar, refuger
och liknande utformningar.
Sekundära mål är att identifiera riskfyllda områden och avsnitt längs
Vätternrundan för att i framtiden kunna hitta en rutt som minimerar antalet
farliga avsnitt samt att testa om den använda mätmetoden med digitala
analyser med kameror kan bidra med relevant information kring cyklisters
beteende i stora grupper.
I ett parallellt projekt, Testbädd – smartare trafikanordningar för att höja
cyklistens säkerhet undersöktes specifikt utformningen och egenskaper av
trafikanordningar för omledningar och avspärrningar. Även det projektet
medfinansierat av Trafikverkets Skyltfonds och använde Vätternrundan som
testbädd. De båda projekten kompletterar varandra.
1.3

METODÖVERSIKT OCH LÄSANVISNING

Undersökningen genomfördes i tre delar:
•
•
•

En mät- och observationsstudie vid två utvalda punkter längs
Vätternrundan
En enkätstudie bland deltagarna
En kvalitativ intervjustudie med deltagare som har råkat ut för
svårare olyckor.

I rapporten presenteras dessa tre delar separat, med en egen beskrivning av
metod och resultat. Dessa delar kan även läsas fristående från resten av
rapporten. Rapporten avslutas med en kort övergripande diskussion och
rekommendationer.
Nedan presenteras metoderna mycket översiktligt.
Mät- och observationsstudie
Två lämpliga platser med behov av material för omledning eller avspärrning
längs loppets sträckning valdes ut i samråd med Vätternrundan och
utrustades med ett mätsystem med kameror och datorseende som kan
detektera och spåra cyklister och dokumentera deras rörelsebana genom
platsen (Viscando OTUS 3D). Under själva eventet (14e och 15e juni 2019)
registrerades på det viset samtliga passerande cyklister och cirka 20 000
individuella ”spår” per mätplats. Dessa ”mätspår” bearbetades och
analyserades efter loppet.
3
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Kameramätningen kompletterades med observationsstudier på plats under
minst två timmar vid respektive mätpunkt.
Enkätstudie
En digital enkät genomfördes bland deltagarna av Vätternrundan 2019.
Enkäten skickades ut av Vätternrundan till 18 481 personer som hade angivit
sin e-postadress för att ta emot information kring loppet. Enkäten skickades
ut den 20:e juni, fem dagar efter loppet, och var öppen till den 12:e juli.
Enkätverktyget som användes medgav placering av svar på en detaljerad
karta, exempelvis om var en olycka inträffade eller var den svarande kände
sig otrygg. På det viset kunde enkätsvar kombineras med geografisk
information.
Intervjustudie
För att inhämta ytterligare kvalitativ information om olycksförlopp och vad
som har orsakat olyckor under Vätternrundan genomfördes fördjupande
telefonintervjuer med 12 deltagare av Vätternrundan 2019. Deltagarna valdes
bland de svarande på enkätstudien som hade råkat ut för en olycka som
krävde vård. Telefonintervjuerna genomfördes under augusti-september
2019.

4

KOUCKY & PARTNERS: CYKELSÄKERHET: CYKLISTERS BETEENDE VID OMLEDNINGAR, AVSPÄRRNINGAR OCH TRÄNGSEL –
VÄTTERNRUNDAN 2019 SOM TESTBÄDD

2 Mät- och observationsstudie
2.1

INLEDNING

Mät- och observationsstudien är en central del i projektet. Med moderna
mätmetoder ska en bättre inblick i cyklisternas beteende vid omledningar,
avspärrningar och korsningssituationer skapas.
I projektansökan till Trafikverkets Skyltfond planerades en mätning vid en
plats på Vätternrundans sträckning. Tack vare tilläggsfinansiering från
Folksams Forskningsfond kunde ytterligare en mätpunkt upprättas, vilket
möjliggjorde att undersöka fler aspekter och att testa mätmetoden i två olika
trafiksituationer.
2.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med delstudien är att bättre förstå hur cyklister beter sig när de cyklar
genom omledningar och korsningssituationer för att kunna dra lärdomar
kring säker utformning av omledningar, korsningar och skyltnings- och
avspärrningsmaterial. Det övergripande syftet är att bidra till en säkrare
trafikmiljö för cyklister både vid cykellopp och, framför allt, i
vardagstrafiken.
Målet var att, vid två platser längs Vätternrundans rutt, i detalj undersöka
hur ett stort antal cyklister beter sig när de passerar korsningar med
tillfälliga väganordningar eller omledningar och hur de reagerar på skyltning
och avspärrningar. Konkreta frågor att undersöka var
•
•
•
•

om cyklisterna valde den av organisatörerna avsedda vägen genom
mätområdet eller om andra varianter föredrogs,
vilka sidomarginaler cyklister hade till avspärrningar eller
trafikskyltar,
om ruttvalet vid stora cyklistflöden påverkas av den framförliggande
cyklisten samt
hur interaktion mellan cyklistflöden från olika riktningar fungerar.

Ett vidare mål var att bedöma riskmoment på de undersökta platserna och
att identifiera möjligheter att öka säkerheten och tydligheten genom
förändringar av skyltningen, placeringen av varnings- och
avspärrningsmaterial eller annan utformning av materialet.
Ett sekundärt mål var att undersöka om det valda, kamerabaserade
mätsystemet är lämpad för att kunna genomföra mätningar och analyser
även vid stora flöden av cyklister.
2.3

METOD

Val av undersökningsplats
Två lämpliga platser med behov av material för omledning eller
avspärrning längs loppets sträckning valdes i samråd med den
säkerhetsansvariga från Vätternrundan. Följande urvalskriterier användes
för att identifiera och slutligen välja mätplatserna:
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•

Mätplatsen ska helst ligga minst 100 km från starten för att dra nytta
av att cyklisterna är trötta och att koncentrationen avtar. Detta för att
vi förmodar att risken för misstag som kan leda till olyckor då ökar.
En arbetshypotes var att deltagare i Vätternrundan i början av loppet
troligen är mer fokuserade och koncentrerade än vardagscyklister
men att den koncentrationen avtar med ökande trötthet och då blir
mer jämförbar med vardagscykling.

•

Det ska finnas någon form av avspärrning, riktningsändring eller
avsmalning med skyltnings- eller avspärrningsmaterial som ställs
upp på vägen.

•

Mätplatsen ska motsvara en situation som även kan förekomma i
stadsmiljö, antingen en korsning eller en omledningssituation.

•

Det måste vara praktiskt möjligt att installera mätsystemet, vilket
förutsätter en befintlig belysningsstolpe eller liknande där
kamerasystemet kan installeras på en höjd och i ett läge som ger god
överblick över mätplatsen.

För att identifiera lämpade platser genomfördes kartstudier och
videoinspelningar från tidigare Vätternrundor analyserades. Platser eller
situationer som upplevts som problematiska under tidigare Vätternrundor
prioriterades. Eftersom mätningar kunde genomföras på två platser skulle
platserna vidare ha olika karaktär.
De valda mätplatserna presenteras i följande avsnitt.
Kamera- och datorbaserad mätning och analys
Mätningarna genomfördes med ett kamerabaserat mätsystem från
Viscando (Viscando OTUS3D) som med hjälp av datorseende och artificiell
intelligens kan detektera samtliga trafikrörelser och spara dem som
individuella ”spår” genom mätområdet, med information om den exakta
rörelsesträckningen och hastigheten.
Mätningen baseras på samma principer som människans seende: två
samverkande ögon (kameror) i kombination med (artificiell) intelligens som
tolkar det inkommande bildflödet. I korthet görs mätningar enligt följande:
1. De två synkroniserade kamerorna tar varsin bild. Detta görs ungefär
20 gånger per sekund.
2. Utifrån de två bilderna skapar den inbyggda beräkningsenheten en
tredimensionell (3D) representation av hela scenen och objekten i
synfältet.
3. Tränad artificiell intelligens (AI) tolkar bild och 3D representationen
till enskilda objekt och delar upp dessa i olika typer av trafikanter
(fotgängare, cyklister och olika typer av motoriserade fordon).
4. Bilder raderas permanent5.

Normalt raderas bilderna permanent. Under studien av Vätternrundan fanns ett medgivande från
samtliga deltagare och video sparades. På det sättet kunde forskningsprojektet också manuellt se de
situationer som undersöktes automatiskt.
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5. Varje objekt spåras i både tid och rum i upptill 20 gånger per sekund.
Hastigheten för varje objekt estimeras kontinuerligt.
På det sättet loggas detaljerade data om samtliga rörelser. För varje objekt
finns, enligt ovan, kontinuerlig information i form av:
[tid, typ av trafikant, position, hastighet, rörelseriktning, storlek]
Den detaljerade informationen möjliggör objektiva och automatiserade
analyser av trafikanters rörelse, beteenden och samspel med andra
trafikanter och gatuutformningen. Mätmetodiken ger även möjlighet att
filtrera spåren utifrån önskade parametrar, exempelvis samtliga spår inom
ett visst hastighetsintervall eller spår som passerar ett definierat område.

Bild 2-1 och 2-2: Viscandos kamerasystem monterat på en belysningsstolpe. Systemet använder två
kameror för att möjliggöra ”stereoseende”. Bilden till höger visar systemet monterat vid en mätpunkt.
Skåpet i foten av belysningsstolpen innehåller dator- och lagringsenheten samt batterier.

Bild 2-1 visar kameraenheten monterad på en belysningsstolpe, bild 2-2
visar placeringen på en belysningsstolpe vid en mätplats. För båda
mätplatser inhämtades tillstånd för montering av mätutrustningen på
master för vägbelysning från väghållaren.
Databearbetningen och -lagring sker i realtid och strömförsörjningen sker
med batteri. Dataenheten och batteriet syns i foten av lyktstolpen på bild
2-2. Bild 2-3 visar hur varje passerande cyklist registreras som ett ”spår”
med information om den valda vägen och hastigheten vid varje punkt.

Bild 2-3: Viscandos kamerasystem registrerar och sparar spår av passerande cyklister. Ur den lagrade
datamängden kan färdriktning och hastighet utläsas.
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Mätningen under Vätternrundan 2019 genomfördes under hela loppet. På
det viset registrerades samtliga passager på de två mätplatserna, totalt
cirka 20 000 passager per plats. Det aggregerade mätmaterialet har
därefter bearbetats och analyserats vidare.
Observationsstudie
Utöver kameramätningar har även observationsstudier på båda mätplatser
genomförts. Projektledaren observerade under minst två timmar vid varje
mätplats hur cyklister passerade mätplatsen, om farliga situationer
uppstod och hur cyklisterna reagerade på skyltningen och
avspärrningarna. Observationerna dokumenterades delvis med film.
Uppskattningsvis passerade minst tvåtusen cyklister under
observationstiden vid respektive punkt. Projektledaren intervjuade även
närvarande funktionärer för att ta del av deras intryck och upplevelser
kring riskmoment.
Observationsstudien genomfördes för att tillföra undersökningen kvalitativ
information för att bättre kunna tolka trafiksituationen och uppkomna
riskmoment samt som verifiering av kameramätningarna.
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2.4

MÄTPLATS 1.

Som mätplats 1 valdes Vätternrundans flaggpunkt 64 nära Habo, där
sträckningen leder från en mindre lokal väg ut på ett av körfälten på väg 195.
Mätplatsen ligger 116 km från loppets start. Bild 2-4 visar en flygbild över
platsen samt Vätternrundans planerade sträckning genom korsningen.

Bild 2-4. Mätplats 1 sammanfaller med Vätternrundans vaktplats 64. Loppets sträckning är markerat i
blått, cyklisterna cyklar från söder till norr, från en mindre väg genom korsningen ut på det norrgående
körfältet på väg 195. Bild: Google maps.

Bild 2-5 visar platsen och avspärrningarna från cyklisternas perspektiv.
Mätkameran är monterat på belysningsmasten i mitten av korsningen.
Observationerna utfördes i första hand från refugen vid belysningsstolpen i
mitten av korsningen, men observatören har även rört sig inom mätområdet
för att få olika blickvinklar.

Bild 2-5. Mätplats 1 ur ett cyklistperspektiv.
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Bild 2-6. Mätplats 1 ur mätkamerans perspektiv. Gröna pilar indikerar avsedda körvägen för
cyklisterna. Den blåa punkten markerar ett fast hinder – en permanent vägskylt på stolpe. Orangea
punkter markerar positionen för uppställda sidomarkeringsskärmar (X3), gula punkter markerar
positionen för sidomarkeringsskärmar med markeringspil (X1). Jämför även med bild 2-5 ur ett
cyklistperspektiv.

Bild 2-6 visar mätkamerans synfält samt var markeringsskärmar och skyltar
har placerats och var det finns fasta hinder.
Mätplatsen valdes för att den innehåller både riktningsändringar, fasta
hinder samt uppställda markeringsskärmar och markeringspilar.
2.5

MÄTRESULTAT, MÄTPLATS 1

Resultaten från kameramätningarna och efterföljande databearbetning
redovisas nedan utifrån undersökta frågeställningar.
Ruttval genom mätplatsen
Övergripande
Mätningen visar tydligt att majoriteten av cyklisterna väljer en synlig genväg
före den avsedda sträckningen. Bild 2-7 visar den genomsnittliga
”cyklisttätheten” genom mätplatsen. De gröna pilarna på bilden indikerar
den avsedda sträckningen.
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Bild 2-7. Uppmätt täthet av cyklister inom mätplats 1, som passager per kvadratmeter och timme. De
gröna pilarna visar den tänkta rutten genom mätplatsen.

Cyklisterna väljer i första hand den sträckningen som upplevs som mest gen
mot målpunkten, även om det innebär att gena över ett mötande körfält. Den
tillfälligt uppsatta markeringspilen (i mitten av korsningen) förstärker
intrycket att det är lämpligt att gena till vänster snarare än att runda den
målade vägmarkeringen. Det är troligt att fler cyklister hade följt den avsedda
sträckningen utan den tillfälliga markeringspilen.
En bild ur cyklistperspektiv förtydligar situationen – se bild 2-8.

Bild 2-8. Mätplats 1 ur ett cyklistperspektiv.
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Mer detaljerad ruttvalsanalys
Vissa cyklister valde att använda ”luckor” mellan skyltar och avspärrningar för
att gena snarare än att följa den avsedda sträckningen. För att kunna analysera
andelen av olika ruttval, öronmärktes cyklisternas spår utifrån vilken väg
genom korsningen de hade valt, se bild 2-9.

Bild 2-9. Ruttval genom mätplatsen, där färgerna indikerar vilken sträckning som har valts.

Bild 2-10 sammanfattar de olika ruttvalen och andelen av samtliga passager
som har valt respektive rutt. Uppdelningen skedde genom att filtrera
spårdatan utifrån mellan vilka punkter cyklisten hade passerat (punkter 1-4 på
bild 2-10).

4

2
3

1

Bild 2-10: Ruttval genom mätplatsen, med andel av samtliga cyklister. Den blåa punkten markerar ett
fast hinder – en permanent vägskylt på stolpe. Den orangea punkten markerar positionen för en
sidomarkeringsskärm (X3), gula punkter markerar positionen för sidomarkeringsskärmar med
markeringspil (X1).
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Endast 10% av cyklisterna följde den avsedda sträckningen till höger om skylt
1 (blå rutt). Majoriteten, 64% passerade till vänster om skylt 1 för att ansluta
till den avsedda rutten till höger om skylt 2 (grön rutt). 10% trängde sig
genom den relativt smala luckan mellan skylt 2 och 3 (gul rutt), 16% valde
den absolut genaste vägen (röd rutt) och befann sig därmed även längst tid i
ett mötande körfält.
Hastigheten och ruttval
Medianhastigheten genom mätplatsen låg på 13,8 km/h. Huvuddelen av
cyklisterna (90 %) höll sig inom hastighetsspannet 9,7 km/h (5-percentil) till
18,2 km/h (95-percentil). Hastigheten varierar med inbromsning inför
korsningen och acceleration ur den, se bild 2-11.

Bild 2-11. Genomsnittlig hastighet av cyklisterna inom mätplatsen.

Cyklister som genar till vänster verkar hålla högre hastighet, något som
undersöktes genom att beräkna hastigheterna separat för de olika ruttval
genom mätområdet, se tabell 2-1 samt bild 2-10 för rutterna.
Hastighet, km/h

Vägval
5-perc.

Median

95-perc.

Blå rutt

9,2

13,8

17,7

Grön rutt

9,4

13,3

17,8

Gul rutt

9,9

13,9

18,4

Röd rutt

10,8

15,5

20,2

Tabell 2-1. Cyklisternas hastighet genom mätplatsen, uppdelat på grupper med olika ruttval.
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Hastighetsanalysen visar att valet av den genaste vägen (röd rutt), som i
högst utsträckning avviker från den avsedda sträckningen (blå rutt),
”belönas” med den högsta hastigheten genom mätområdet. Detta kan
förklaras med att ruttvalet kräver minst riktningsändringar. Det går dock inte
helt att utesluta att hastighetsskillnaden även kan bero på att det framförallt
är de snabbaste cyklister som väljer den genaste vägen.
Avstånd från hinder
För att undersöka hur nära cyklister passerar hinder som skyltar eller
avspärrningar mättes avstånden från spåren till hindren. Nedan redovisas
resultaten från cyklister som hade valt att cykla på den gula rutten (se bild 210). Dessa resultat valdes eftersom den passerar genom den minsta ”luckan”
mellan två hinder och hade flest passager med små avstånd till ett hinder.
Hindren var en fast skylt med sidomarkeringsskärm framför (punkt 2) samt
en markeringspil (punkt 3). Se bild 2-12.

3

2

Bild 2-12. Spåren från cyklister som cyklade på rutt 2, mellan två hinder. Avståndet mättes mellan
spåren och punkt 2.
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Det minsta avståndet från varje spår till stolpen vid punkt 2 beräknades. I
bild 2-13 redovisas de beräknade avstånden som fördelning av passager per
timme. Observera att mätningen är indirekt utifrån en beräknad tyngdpunkt.

Bild 2-13: Fördelning av de beräknade avstånd mellan cyklisternas spår och skyltstolpen.

Spåren motsvarar cyklistens (optiska) tyngdpunkt. Cykeln/cyklisten är som
bredast vid styret och fötterna, totala bredden antas ligga mellan 40-60 cm.
Detta innebär att cyklisterna i verkligheten ”sticker ut” cirka 20-30 cm från
de registrerade spåren.
En stor majoritet av cyklisterna passerar stolpen med 60 cm avstånd eller
mer, vilket innebär en sidomarginal av minst 30 cm mellan stolpen och
cykelns styre eller pedalerna. Cirka 10 % av cyklisterna kommer närmare än
40 cm, dvs. har en sidomarginal av 20 cm eller lägre, för cirka 5% är
sidomarginalen mycket liten. Detta bekräftas även av observationsstudien
där flera mycket knappa passager och även påkörningar av stolpen
observerades. Dessa situationer observerades uteslutande när ett större antal
cyklister passerade i grupp.
Påverkas ruttvalet av framförliggande cyklist?
Det kan förmodas att ruttvalet av cyklisten som ligger längst fram i en grupp
påverkar ruttvalet av efterföljande cyklister. För att undersöka denna hypotes
analyserades ruttvalen av cyklister som cyklade i grupper av minst två
personer.
Grupper identifierades genom mätning av tidsavståndet mellan succesiva
passager. För varje grupp identifierades gruppens första och efterföljande
cyklister. Vid punkter med olika möjligheter till ruttval registrerades vägvalet
för första och för samtliga efterföljande cyklister. Utifrån denna data
beräknades fördelningen av valen för de första cyklister i samtliga grupper
samt i vilken utsträckning efterföljande cyklister gjorde samma ruttval som
den första cyklisten i respektive grupp. Resultaten från första mätpunkten
presenteras i bilderna 2-14 och 2-15.
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①
87%

96%

13%

①

②

Bild 2-14 och 2-15. Ruttvalet för cyklister som cyklade i grupp av minst två. Vänster bild visar
fördelningen av ruttvalet för den första cyklisten i gruppen. 87% valde vänster rutt. Höger bild visar
ruttvalet av cyklister som låg bakom en gruppledare som hade valt denna rutt. 96% av dessa valde
samma rutt som gruppledaren, 4% valde en annan riktning.

87% av ”gruppledarna” valde vänster rutt och hela 96% av cyklisterna i
tillhörande grupp följde i samma spår.
En motsvarande analys genomfördes för nästa ruttval, se bilderna 2-16 och
2-17.

13% 9% 78%

9%

5% ①
86%

①

②

Bild 2-16 och 2-17. Ruttvalet för cyklister som cyklade i grupp av minst två. Vänster bild visar
fördelningen av ruttvalet för den första cyklisten i gruppen. 78% valde höger rutt. Höger bild visar
ruttvalet av cyklister som låg bakom en gruppledare som hade valt denna rutt. 86% valde samma rutt
som gruppledaren, 14% valde en annan riktning.

78% av ”gruppledarna” valde i den situationen höger rutt. 86% av cyklisterna
i tillhörande grupp följde i samma spår. Gruppeffekten var även i den
situationen stark, men mindre tydlig än i det föregående ruttvalet.
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Sammantaget verkar ruttvalet av den första cyklisten i en grupp ha mycket
stor betydelse för de efterföljande cyklister. I vilken utsträckning den effekten
är specifik för cykellopp där klungkörning är mycket vanligt eller om den
även går att överföra till vardagscykling är oklar.
2.6

RESULTAT FRÅN OBSERVATIONSSTUDIEN, MÄTPLATS 1

Observationsstudien på mätplats 1 genomfördes mellan kl. 08:30 och kl 11
den 15:e juni 2019.
Skyltplacering och ruttval
Observationen bekräftade tydligt att de flesta cyklister valde att cykla till
vänster om markeringspil 1 (se bilderna 2-18 och 2-19). Skyltens funktion var
otydlig och kunde uppfattas som uppmaning att använda mötande körfält
och att passera skylten på vänster sida. Om målet var att cyklisterna skulle
hålla sig i det ursprungliga körfältet så hade troligen en större efterlevnad
uppnåtts om den temporära skylten inte hade placerats ut alls.

4

2
3

1

Bild 2-18 och 2-19: Ruttvalet för cyklister som passerade mätplatsen. Endast 10% passerade till höger
om markeringspil 1, resten valde att byta till motgående körfält för att gena genom korsningen.

Uppställningen av sidomarkeringsskärmen 2 för att varna för den fast
monterade skylten var välmotiverad och ökade synligheten av stolpen
markant. Placeringen av markeringspil 3 och sidomarkeringsskärmen 4
medgav siktlinjer som visade på möjligheten att gena, vilket utnyttjades och
motiverade cyklister att korsa mötande körfält. Om målet var att den fasta
skylten 2 skulle rundas till höger (grön/blå rutt), hade siktlinjen behövts
brytas med fler sidomarkeringsskärmar eller på annat vis. Om däremot en
passage vänster om skylt 2 bedöms som acceptabel, var markeringspil 3
felplacerad och ökade olycksrisken genom att skapa ett hinder och trängsel i
passagen. I stället hade den med fördel placerats i spetsen av refugen för att
tydliggöra riktningen och för att varna för kanten. Behovet för
sidomarkeringsskylt 4 skulle då falla bort.
Observerade incidenter
Under observationstiden förekom tre incidenter som ledde till fall. En
orsakades av en oväntad inbromsning av en cyklist som ville ändra riktning
innan punkt 1 vilket ledde till en påkörning av efterföljande cyklist som föll och
skadade sig lindrigt, med lättare skrapsår. Olyckan skedde i förhållandevis låg
fart, uppskattningsvis 15 km/h.
De två andra observerade incidenter skedde vid passager av större grupper
som valde att gena mellan punkterna 2, 3 eller 4. De berörda cyklister kom i
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kontakt med avspärrningen eller en annan cyklist vilket ledde till fall, dock
utan att cyklisterna skadade sig. Flera tillfällen observerades då cyklister fick
kontakt med skyltarna, skärmarna eller deras baser, men utan att falla.
Passager av grupper
Riskfyllda situationer observerades nästan uteslutande vid passage av större
grupper av cyklister, särskilt om det handlade om cyklister utan fast klunga
eller när två eller flera klungor anlände samtidigt. I dessa situationer kunde
trängsel uppstå, särskild vid de förhållandevis trånga avsnitten i luckorna
mellan varningsskyltarna. Bildsekvensen 2-20 nedan illustrerar en passage
av en grupp cyklister som utspelar sig under cirka sju sekunder och visar
tydligt de olika ruttvalen, temporär trängsel och enstaka cyklister som
passerar hinder med små marginaler.
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Bildserie 2-20: Bildsekvens av en grupp cyklister som passerar genom mätplats 1. Sekvensen har filmats
under cirka sju sekunder

2.7

SLUTSATSER FRÅN MÄTPLATS 1

Tänk genom placering av skyltning och avspärrningar och skylta
inte i onödan
Mätningarna och observationerna från mätplats 1 visar på betydelsen av att
tänka genom vad som ska åstadkommas med skyltningen eller
avspärrningen, vilken rutt genom platsen som önskas och om avvikelser eller
genvägar är acceptabla eller ej. Felplacerade skyltar eller avspärrningar gör i
bästa fall ingen nytta, i värsta fall ökar de olycksrisken genom påkörning eller
genom att skapa trängsel. När skyltning skapar otydlighet avseende ruttval
kan risken för hastiga inbromsningar öka och därmed också risken för
påkörning bakifrån. På den aktuella mätplatsen hade färre skyltar och
avspärrningar inte minskat men snarare ökat säkerheten.
Sidomarginaler och utformning är viktiga
De flesta cyklister håller tillräckligt avstånd till hinder, men särskilt vid stora
flöden och trängsel förekommer det att hinder passeras med små marginaler,
med ökad risk för att haka fast i väganordningen eller andra cyklister. Helst
20

KOUCKY & PARTNERS: CYKELSÄKERHET: CYKLISTERS BETEENDE VID OMLEDNINGAR, AVSPÄRRNINGAR OCH TRÄNGSEL –
VÄTTERNRUNDAN 2019 SOM TESTBÄDD

ska vägen vara tillräckligt bred så att dessa situationer inte förekommer.
Hinder som vägskyltar eller avspärrningar ska helst vara förlåtande vid
påkörning och inte ha delar som sticker ut eller fötter som är så höga att de
riskerar att leda till fall vid påkörning.
Finns genvägar så används de
En del av cyklisterna kommer alltid att välja den mest direkta vägen genom
en korsning eller avspärrning om möjligheten finns och det finns siktlinjer.
Om trafiksituationen medför att dessa genvägar av säkerhetsskäl ska
undvikas, bör åtminstone direkta siktlinjer som bjuder in att gena brytas.
Helst ska lämpligt och väl synligt avspärrningsmaterial användas som gör det
omöjligt att gena, exempelvis textila avspärrningar.
Cyklister följer andra cyklister
Mätningarna visar att en stor majoritet av cyklister i grupp följer ruttvalen av
den första cyklisten i gruppen. I en tävlingssituation kan det förklaras av att
avstånden till föregående cyklist är för små för att efterföljande själv fullt ut
ska kunna uppfatta trafiksituationen och förlitar sig på föregående cyklistens
val. I vilken utsträckning detta beteende är överförbar på cyklister i
vardagstrafik är dock inte utredd.
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2.8

MÄTPLATS 2

Som mätplats 2 valdes Vätternrundans flaggpunkt 81 nära Karlsborg fästning,
i direkt närhet till en depåplats. Platsen utgör en T-korsning där cyklisterna
som kommer söderifrån på den lokala vägen Kärleksstigen kan välja att svänga
vänster för att fortsätta längs loppets bana eller höger för att ta sig till
depåområdet vid Karlsborg fästning. Mätplatsen ligger 196 km från loppets
start. Bild 2-21 visar en flygbild över platsen samt Vätternrundans planerade
sträckning genom korsningen.

Bild 2-21. Mätplats 2 sammanfaller med Vätternrundans vaktplats 81. Loppets sträckning är indikerat i
blått, cyklisterna cyklar från söder till norr och svänger västerut vid Strandvägen. Öster om korsningen
finns en av Vätternrundans depåer, vid Karlsborg fästning. , Bild: Google maps

Bilderna 2-22 och 2-23 visar platsen och avspärrningarna från cyklisternas
perspektiv söderifrån (i färdriktning) respektive norrifrån. Två mätkameror
användes för att kunna täcka hela korsningsområdet, bilderna av kamerorna
sammanfogades i efterhand inför vidare bearbetning.

Bild 2-22. Mätplats 2 ur ett cyklistperspektiv, söderifrån, i loppets riktning.
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Bild 2-23. Mätplats 2 ur ett cyklistperspektiv, norrifrån (mot loppets riktning). Vätternrundans depå
ligger åt vänster i bild, loppet fortsätter åt höger.

loppets

ritkning

från depån

mo

e
td

på

n

Bild 2-24. Mätplats 2 ur mätkamerornas perspektiv. Gröna pilar indikerar loppets avsedda körväg,
orangea pilar visar färdvägen mot depån. I korsningen blandas cyklister som fortsätter loppet utan
avbrott med cyklister som ansluter från depån (gul pil). Blå punkter markerar position för
riktningsskyltar. Orangea punkter markerar positionen för uppställda sidomarkeringsskärmar (X1)
Jämför även med bilderna 2-22 och 2-23 ur ett cyklistperspektiv.
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Mätplatsen valdes för att den innehåller både riktningsändringar med
skyltning, en tillfällig avsmalning, valmöjligheter att cykla till depån eller att
fortsätta loppet samt att cyklister från depån blandas med cyklister som
fortsätter loppet så att cykling i tre riktningar förekommer vid platsen.
2.9

MÄTRESULTAT, MÄTPLATS 2

Resultaten från kameramätningarna och efterföljande databearbetning
redovisas nedan utifrån undersökta frågeställningar.
Ruttval genom mätplatsen
Övergripande
Mätningen visar tydligt uppdelningen av cyklisterna i tre grupper – de som
väljer att cykla mot depån (höger), de som fortsätter längs loppets sträckning
(vänster) samt de som kommer från depån (öst-väst). Bild 2-25 visar den
genomsnittliga ”cyklisttätheten” genom mätplatsen.

Bild 2-25. Uppmätt täthet av cyklister inom mätplats 2, som passager per kvadratmeter och timme.

Mer detaljerad ruttvalsanalys
För att kunna analysera andelen av olika ruttval, öronmärktes cyklisternas
spår utifrån vilken väg genom korsningen de hade valt, se bilderna 2-26 och 227.
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Väg 1
Väg 3 Väg 2

mot
depån

Bild 2-26 & 2-27. Ruttval genom mätplats 2, med andel av samtliga cyklister. Den blåa punkten
markerad en temporär riktningsskylt, oranga punkter visar positionen av markeringsskärmar.

73% av de cyklisterna valde att cykla höger, mot depån, 27% fortsatte loppet
utan avbrott. Av cyklisterna som fortsatte loppet direkt valde 85% den avsedda
vägen genom korsningen (väg 1). 15% genade mellan markeringsskärmarna
och kom på det viset att cykla i det mötande körfältet.
Hastigheten och ruttval
Hastigheten varierar tydligt utifrån ruttval. Genomsnittshastigheten bland de
inkommande cyklisterna ligger runt 23 km/h i huvudfåran och minskar bara
lite bland de som väljer att svänga höger mot depån, se bild 2-28. Även bland
cyklisterna som kommer från depån ligger hastigheten i korsningen runt 20
km/h. Vänstersvängande saktar ner betydligt i korsningen, med inbromsning
inför korsningen och acceleration ur den.

Bild 2-28. Genomsnittlig hastighet av cyklisterna inom mätplatsen.
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Interaktion med cyklister från depån
För att undersöka effekten av sammanvävningen av vänstersvängande
cyklister med cyklister från depån, undersöktes om det fanns någon skillnad i
hastighet genom korsningen om det samtidigt fanns cyklister från depån i
korsningen eller inte. Hypotesen var att en hastighetssänkning kan förväntas
om situationen med cyklister från depån upplevs som riskfylld.
För att kunna genomföra analysen isolerades spåren från högersvängande
cyklister och från cyklister från depån, se bilderna 2-29 och 2-30. Därefter
delades spåren av de svängande cyklisterna upp utifrån om det fanns en
cyklist som kom från depån inom mätområdet när de rullade genom
korsningen eller ej.

Bild 2-29 & 2-30. Spåren av cyklisterna som svänger vänster vid mätpunkten (vänster bild) respektive
kommer från depån (höger bild).

37% av de vänstersvängande cyklisterna hade en cyklist från depån i
närheten vid korsningstillfället, 63% hade fri passage.

Bild 2-31. Hastighetsfördelning genom mätplatsen för högersvängande cyklister beroende på om
passagen var fri eller om det fanns cyklister från depån i närheten.

Hastigheten beräknades för båda grupper av vänstersvängande cyklister för
hela sträckan genom mätplatsen för att kunna undersöka i vilken
utsträckning cyklisterna behöver anpassa sin hastighet för att ”vävas in” med
26
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cyklister från depån. En jämförelse av hastighetsfördelningen mellan
gruppen med eller utan interaktion med cyklister från depån visar att
skillnaden var mycket små, se bild 2-31. Resultaten tolkas som att
blandningen med cyklister från depån vid korsningen inte upplevs som
problematiskt. Detta bekräftas av observationsstudien, där inga riskfyllda
interaktioner mellan cyklistgrupperna har observerats.
2.10 RESULTAT FRÅN OBSERVATIONSSTUDIEN, MÄTPLATS 2
Observationsstudien på mätplats 2 genomfördes mellan kl. 13:00 och kl
15:30 den 15:e juni 2019.
Blandning mellan svängande cyklister och trafik från depån
Interaktionen mellan cyklister som kom från depån och vänstersvängande
cyklister fungerade mycket väl och utan incidenter under observationstiden.
Vänstersvängande cyklister hade vanligtvis god uppsikt innan svängen och
även cyklisterna från depån observerade trafiken väl. Bildsekvensen nedan
som utspelar sig under 4-5 sekunder visar hur cyklister från båda riktningar
håller uppsikt i korsningen.
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Bildserie 2-32: Bildsekvens av en grupp cyklister som passerar genom mätplats 2. Sekvensen har filmats
under cirka sju sekunder
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Genande cyklister
En mindre del av cyklisterna observerades gena mellan
markeringsskärmarna, särskilt i mindre organiserade klungor, se exempel i
bilderna 2-33 och 2-34. Detta medförde att cyklisterna vistades i mötande
körfält under längre tid. Vidare observerades nära passager och enstaka
lättare krockar med markeringsskärmar, som dock inte ledde till något fall
under observationstiden.

Bild 2-33 och 2-34: Passerande cyklister på mätplats 2. Observera att flera cyklister genar mellan
avspärrningarna snarare än att följa den avsedda sträckningen.

Avsmalning och utstickande vägvisning
Platsen där flest farliga situationer och incidenter observerades låg vid
ingången till mätplatsen, cirka 50 meter från korsningen där en
riktningsskylt mot depån var uppställd vid höger vägkant samt en
riktningspil och markeringsskärmar i mitten av vägen, se bild 2-35. Sträckan
innan platsen är en längre, platt raksträcka. Cyklisterna närmade sig
korsningen i hög fart och skyltningen upplevdes som en avsmalning av
körfältet med plötsliga hinder i vägen.
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Bild 2-35. Infarten till mätplats 2 i färdriktning, där inför korsningen riktningspilar och
markeringsskärmar har ställts upp i mitten av vägen. Observera även skylten som visar riktningen mot
depån som ursprungligen var uppställd mycket närmare vägkanten.

Vid den platsen observerades under cirka trettio minuter flera
undanmanövrar som ledde till farliga situationer med medcyklister och flera
påkörningar av skyltar. Detta skedde uteslutande när ett stort antal cyklister
anlände samtidigt, se exempel i bilderna 2-36 och 2-37.

Bild 2-36 och2-37. Infarten till mätplats 2, där cyklister närmar sig i hög fart. Markeringsskärmarna i
vägmitten upplevs som avsmalning av körfältet.

En närvarande funktionär som hade varit på plats i flera timmar bekräftade
att incidenter med fall hade inträffat på platsen. I samråd med funktionären
flyttade därför observatören hänvisningsskylten mot depån bort från
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vägkanten och flyttade den första markeringsskärmen med riktningspilen
från mitten av körfältet cirka 20 cm åt vänster in i det mötande körfältet.
Även de efterföljande markeringsskärmar flyttades något, men mindre.
Bilderna ovan visar situationen efter ingreppet.
Även därefter förekom undanmanöver men i mindre utsträckning och inga
påkörningar av skyltar observerades.
2.11 SLUTSATSER FRÅN MÄTPLATS 2
Finns genvägar så används de
Resultaten från mätplats 2 förstärker de från mätplats 1, att genvägar
kommer att användas av en viss andel av cyklister om de finns, även om de är
mer riskabla än den avsedda vägen. Om trafiksituationen medför att dessa
genvägar av säkerhetsskäl ska undvikas, bör det vara svårt eller omöjligt att
gena. Genande cyklister kom oftast närmare hinder och avspärrningarna då
deras plats för att passera var mindre.
Avsmalningar skapar risker vid höga flöden
Situationen vid infarten till mätplats 2 med utstickande skyltar och en
upplevd avsmalning genom temporära avspärrningar längs mittlinjen
skapade riskfyllda situationer eftersom de ledde till påkörningar och
undanmanöver som i sin tur ökade risken för krock med medcyklister.
Hänvisningsskyltar vid vägkanten bör placeras på ett sådant sätt att ingen del
av skylten sticker ut på körbanan. Avsmalningar är i sig problematiska vid
större grupper av cyklister eftersom de minskar sidomarginalerna mellan
cyklisterna. De blir särskilt problematiska om de uppträder på sträckor med
hög hastighet, om de är svåra att uppfatta från längre håll eller om
skyltningen lätt skyms av framförvarande cyklister. Avsmalningar bör därför
helst markeras på ett sätt som är väl synligt för cyklister även när andra
cyklister ligger framför, vilket förutsätter att markeringarna är högre. De låga
skyltarna som användes på platsen var i praktiken osynliga för cyklister i
bakre delen av större grupper.
Tänk igenom om avspärrningarna verkligen behövs
Mittavspärrningarna på mätplats 2 installerades för att undvika att cyklister
använder vänstra körfält inför korsningen. Trots avspärrningarna genade
dock en del cyklister genom vänster körfält och det bedöms som osäkert om
antalet hade varit avsevärt högre utan avspärrningen. Samtidigt skapar det
utställda avspärrningsmaterialet nya risker genom att körfältet blir smalare
och kan leda till hastig väjning och påkörningar. Dessa risker behöver vägas
mot säkerhetsvinsten som avspärrningarna kan leda till.
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3 Enkätstudie bland deltagarna
3.1

INLEDNING

I följande delrapport redovisas resultaten från en digital enkätstudie som
genomfördes i samband med skyltfondsprojektet om trafiksäkerhetsaspekter
vid Vätternrundan 2019.
3.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med enkätstudien är att bidra till en bättre förståelse av riskmoment
under Vätternrundan och andra cykellopp och att bidra till förbättringar av
loppet och ökad säkerhet för cyklister generellt.
Målet var att inhämta information från ett stort antal deltagare om hur de
upplevde säkerheten under loppet, vilka problem som uppstod och vad som
orsakade eventuella olyckor. Enkäten skulle även inhämta geografisk
information - var olyckor skedde eller vilka delsträckor som upplevdes som
otrygga.
3.3

METOD

Enkätundersökningen genomfördes som digital enkät riktad till deltagarna
av Vätternrundan 2019. En inbjudan med direktlänk till enkäten skickades
digitalt till samtliga deltagare som hade valt att ta emot Vätternrundans
nyhetsbrev (15 882 svenskspråkiga, 2 599 engelskspråkiga, totalt 18 481
personer). Enkäten skickades ut fem dagar efter loppet och var öppen för
svar mellan 20:e juni och 12:e juli 2019. Totalt svarade 4 948 personer på
enkäten.
Utformningen och frågorna i enkäten inspirerades delvis av tidigare
undersökningar kring trafiksäkerhet och Vätternrundan – Karin Silléns6
tidigare studier bland deltagare som sökt vård samt studier kring
besiktningar av olycksdrabbade vägsträckor, skyltning, beteende,
omledningar, vägutrustning, sjukvård och framkomlighet av Helena Stigson7.
Med hjälp av enkätverktyget ”Maptionnaire” kunde utöver enkätsvar även
exakt geografisk information inhämtas. Enkätverktyg kombinerar vanliga
enkätfunktioner med en digital karta. På kartan kunde deltagarna placera
olyckor de har varit med om, platser där de upplevde ”nästan olyckor” samt
platser som de upplevde som riskfyllda. Vidare inhämtades information om
trafiksituationen vid de utpekade platserna, vad som hade orsakat olyckan
och bakgrundsdata om cyklisterna. På så sätt var det möjligt att läsa ut
geografiska mönster samt lokalisera nästan-olyckor, olyckor och otrygga
platser. Totalt inkom 4948 kompletta enkätsvar vilket gör studien till en av

Exempelvis: K.Sillén, V.Wallenius, 2019: Rates and types of injuries during the three consecutive years
2016 to 2018 of the Vätternrundan – On of the world’s largest and longest bicycle races. Trafic Injury
Prevention, 2019;20(7): 749-752 samt

6

H.Stigson, 2017: Inspektion olycksdrabba sträckning Vätternrundan 2017. Workshop-presentation,
2017-11-20

7
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de mest omfattande empiriska studierna om cykelsäkerhet vid
sportevenemang. Enkätfrågorna och strukturen i sin helhet finns i bilaga 1.
3.4

RESULTAT

I följande kapitel redovisas resultaten från enkäten som genomfördes med
deltagare på Vätternrundan 2019.
Köns- och åldersfördelning
Av de 4948 respondenter var cirka 21 % kvinnor och ca. 78 % män. Figur 3-1
redovisar respondenternas åldersstruktur. Majoriteten (ca 60 %) var i
åldrarna 41 till 60 år.

Vilken åldersgrupp tillhör du?
61 år och äldre
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Figur 3-1 Åldersfördelning av samtliga respondenter (n=4877)

Erfarenhet av cykellopp
En stor del av deltagarna hade erfarenhet av tidigare cykellopp. Nästan
hälften av respondenterna (44%) har deltagit i fem eller fler cykellopp de
senaste fem åren innan Vätternrundan 2019. För 14 % av de svarande var
Vätternrundan 2019 det första loppet de har deltagit i. Se figur 3-2.

Hur många gånger har du deltagit i cykellopp eller
tävlingar innan årets Vätternrunda under de senaste 5
åren?
21%

14%

17%

23%
24%
Aldrig, det är första gången

1-2 gånger

2-5 gånger

5-10 gånger

Fler än 10 gånger
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Figur 3-2 Hur många gånger har du deltagit i cykellopp eller tävlingar innan årets Vätternrundan
under de senaste 5 åren (2014-2019)? (n=4889)

Upplevt säkerhet, helhetsintryck
På frågan om hur säker respondenterna hade upplevt hela sträckan svarade
cirka 62 % att de hade upplevt sträckan som säker (svarsalternativ 4) eller
mycket säker (svarsalternativ 5). Drygt 12 % tyckte att sträckan var farlig
(svarsalternativ 2) eller mycket farlig (svarsalternativ 1).

Hur säkert upplevde du sträckan?
1=mycket farlig; 5=mycket säkert
2%

17%

10%

26%

45%
1

2

3

4

5

Figur 3-3 Hur säkert upplevde du sträckan? (n=4804)

Farliga och otrygga platser
Respondenterna fick svara på om de upplevt vissa platser eller delsträckor
som osäkra eller otrygga. Drygt 55 % av de svarande (2533 respondenter)
upplevde en viss otrygghet eller osäkerhet under loppet.
Respondenterna fick markera ut delsträckor som de upplevde som otrygga
eller osäkra på en digital karta. På detta vis är det möjligt att läsa ut
geografiska mönster och kluster. Klustertendensen är tydlig när det gäller
platser som upplevdes som otrygga och farliga: Totalt pekades 1348 platser
ut och dessa ligger till stor del samlade mellan Askersund och Motala samt
mellan Jönköping och Habo. En viss, mindre koncentration finns även runt
Karlsborg. Se karta 3-1.
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Karta 3-1 Intensitetskarta (heat-map) över utpekade platser under Vätternrundan 2019 som upplevdes
som farliga eller otrygga. Ljusare färg motsvarar en högre koncentration av utpekade platser. (n=1348)

Som anledningar varför situationen upplevdes som otrygg nämns främst
biltrafik (47 % av svaren), trånga passager eller korsningar där trängsel
uppstår (35 %) samt farliga vägavspärrningar (9 %), se figur 3-5.
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Varför kändes den utpekade platsen osäker eller
otrygg?
Biltrafik

47%

Trång passage eller korsning, trängsel…

35%

Farlig vägavspärrning

9%

Dålig skyltning/vägvisning

4%

Dålig sikt

2%

Dålig belysning/mörker

2%

Dåligt vägunderhåll

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figur 3-4 Varför kändes den utpekade platsen osäker eller otrygg? (n=1778)

”Nästan-olyckor”
Nästan hälften av de svarande (49 %, 2377 respondenter) angav att de hade
upplevt en farlig situation under loppet som nästan lett till en olycka, här
kallat ”nästan-olyckor”. I karta 3-2 redovisas var höga koncentrationer av
rapporterade ”nästan-olyckor” inträffade.
Delsträckorna mellan Jönköping och Habo och mellan Askersund och Motala
pekades ut mest frekvent, på liknande sätt som vid frågan om vilka platser
som hade upplevds som farliga. Jämfört med upplevelsen av farliga platser
(se kartan 3-1) syns dock en betydligt mer utspridd fördelning av ”nästanolyckor” längs hela sträckan. Detta tyder på att upplevelsen av farliga avsnitt
inte helt korrelerar med förekomsten av farliga situationer och att farliga
situationer förekommer längs hela sträckan.
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Karta 3-2 Intensitetskarta (heat-map) över platser där deltagarna upplevt ”nästan-olyckor” under
Vätternrundan 2019. Ljusare färg motsvarar en högre koncentration av utpekade platser. (n=1884)

63 % av respondenterna svarade att ”nästan-olyckan” skedde på öppen
bilväg. 25 % angav att situationen inträffade vid avsmalningar av körbanan,
se figur 3-7. Terrängen vid ”nästan-olyckan” beskrivs framförallt som plan
mark (38 %) och raksträcka (22 %), följd av lätt nedförsbacke (15 %) och
uppförsbacke (10 %), se figur 3-8.
Som huvudorsaker för nästan-olyckshändelser nämns främst andra cyklister
(35 %), trängsel (28 %), andra fordon (13 %) samt avspärrningar/skyltar (10
%), se figur 3-9.
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Beskrivning av situationen vid nästanolycksplatsen
Öppen bilväg

63%

Avsmalning

25%

Korsning, med avspärrningar

5%

Cykelbana

4%

Korsning, utan avspärrningar

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figur 3-5 Beskrivning av situationen vid nästan-olycksplatsen (n=1201)

Beskrivning av typ av terräng vid nästanolycksplatsen
Plan mark

38%

Raksträcka

22%

Lätt nedförsbacke

15%

Uppförsbacke

10%

Brant nedförsbacke

6%

Vid kurva

5%

Snäv kurva

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
Figur

3-6 Beskrivning av typ av terräng vid nästan-olycksplatsen. (n=2200)

Orsaken för den farliga situationen
Medtävlande orsakade nästan olyckan

35%

Trängsel var orsaken

28%

Annat fordon orsakade nästan olyckan

13%

Avspärrningen eller en skylt var orsaken

10%

Banans utformning var orsaken

7%

Jag var själv orsaken (pga trötthet,…
Mörker dåligt sikt var orsaken

3%
2%

Väglaget var orsaken.

1%

Utrustningen var orsaken, tekniskt…

0%

Jag var distraherad eftersom jag tittade… 0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Figur 3-7 Orsaken för den farliga situationen. (n=2782)
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Olyckor
Sex procent av samtliga svarande (290 personer) angav att de hade råkat ut
för en olycka under Vätternrundan 2019.
De flesta olyckor var lätta olyckor som inte krävde vård (75% av olyckorna,
4,5% av samtliga svarande). Var fjärde olycka, motsvarande 1,5 % av samtliga
svarande, bedömdes som svårare olycka som krävde vård. Ingen vidare
klassificering av typen av vårdbehov har genomförts, se figur 3-10.
Resultaten från en tidigare studie baserat på olyckor som krävde
sjukhusvård8 visar dock att endast en mindre del av de olyckor som klassades
som svårare (krävde vård) var så svåra att cyklisten behövde vårdas på
sjukhus. Under 2016-års Vätternrunda vårdades 69 deltagare på sjukhus
(0,35), 2017 52 (0,27%) och 2018 44 (0,22%).

Har du råkat ut för en olycka under årets Vätternrunda?
Nej

4563 (94%)

Ja, lättare olycka (inget vårdbehov)

(210 (4,5%)

Ja, svårare olycka (krävde vård)

70 (1,5%)
0

1000

2000

3000

4000

5000

Figur 3-8 Har du råkat ut för en olycka under årets Vätternrunda? (n=4843)

Kartan 3-3 visar var höga koncentrationer av rapporterade olyckor
inträffade. Olyckor rapporterades från många platser längs sträckan, men en
koncentration kan utläsas där Vätternrundan passerar större tätorter som
Jönköping, Karlsborg och Motala. Även delsträckan vid Askersund sticker ut
med ett större antal omnämnanden.

K.Sillén, V.Wallenius, 2019: Rates and types of injuries during the three consecutive years 2016 to 2018
of the Vätternrundan – On of the world’s largest and longest bicycle races. Trafic Injury Prevention,
2019;20(7): 749-752

8
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Karta 3-3 Intensitetskarta (heat-map) över var deltagarna har råkat ut för en olycka under
Vätternrundan 2019. Ljusare färg motsvarar en högre koncentration av utpekade platser. (n=233)

En större del av samtliga olyckor skedde på öppen bilväg (67 %), 24 % vid
avsmalningar av sträckan.
I 41 % av fallen beskrevs terrängen vid olycksplatsen som plan mark och vid
29 % som raksträcka (se figur 3-11 och 3-12).
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Situationen när olyckan skedde
Öppen bilväg

67%

Avsmalning

24%

Cykelbana

4%

Korsning utan avspärrningar

3%

Korsning med avspärrningar

3%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figur 3-9 Situationen när olyckan skedde (n=157)

Beskrivning av typ av terräng vid olycksplatsen
Plan mark

41%

Raksträcka

29%

Lätt nedförsbacke

12%

Uppförsbacke

11%

Vid kurva

3%

Brant nedförsbacke

3%

Snäv kurva

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Figur 3-10 Beskrivning av typ av terräng vid olycksplatsen. (n=280)

I 43 % av svaren angavs medtävlande cyklister som orsak till olyckan, följd av
trängsel med 29 % och avspärrningar/skyltar med 12 %, se figur 3-13.
Observera att flera svar kunde väljas.
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Vad var orsaken för olyckan?
43%

Medtävlande orsakade olyckan

21%

Trängsel var orsaken

12%

Avspärrningen eller en skylt var orsaken

7%

Banans utformning var orsaken

7%

Jag var själv orsaken (pga trötthet, oaktsamhet).

6%

Annat fordon orsakade olyckan
Utrustningen var orsaken, tekniskt problem

1%

Mörker dåligt sikt var orsaken

1%

Jag var distraherad eftersom jag tittade på cykeldatorn, mobil eller klockan.

1%

Väglaget var orsaken.

1%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Figur 3-11 Vad var orsaken för olyckan? (n=326)

Vid frågan om vad som hände vid olyckan angav runt var tredje svarande
(34%) att en eller flera andra cyklister hade varit inblandade i olyckan.
Vanligast var att den svarande kört in i en annan cyklist (inträffade vid 19%
av rapporterade olycksfall), en annan orsak som involverade medcyklister var
att haka fast i en annan cyklist (6% av rapporterade olycksfall). Observera att
flera svar kunde väljas.
Tillfälligt utställt material längs banan omnämns i åtta procent av svaren,
krock med väg- eller trottoarkant eller trafikskylt/stolpe i tre procent av
svaren.
Motorfordon var endast i mycket liten utsträckning inblandade i de
rapporterade olyckorna (3% av svaren).

Vad hände vid olyckan?
En eller flera andra cyklister var inblandad

34%

Jag körde in i en annan/andra cyklister

19%
12%

Jag ramlade i sidled
Jag körde in i tillfälligt utställt material längs banan…

8%
Jag flög över styret
6%
Jag hakade fast i en annan cyklist
6%
Det var en singelolycka, ingen annan cyklist eller fordon var…
5%
Jag tappade balansen och ramlade
4%
Ett motorfordon var inblandad
3%
Jag körde in i en väg- eller trottoirkant och ramlade.
2%
Jag körde ut utanför vägkanten.
1%
Jag körde in i en fast trafikskylt eller stolpe och ramlade.
1%
Cykeln förlorade fästet mot underlaget och jag fick sladd.
1%
Jag blev påkörd av en motorfordon
0%
0%

10%

20%

30%

Figur 3-12 Vad hände vid olyckan? (n=378)
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De svarande hade även möjlighet att komplettera frågorna om orsaken av
olyckan och händelseförloppet med fritextsvar. Dessa svar kan ge en
kompletterande bild av händelserna. 200 fritextsvar registrerades och
kategoriseras i figur 3-15.
Av de 200 respondenter som beskrev olyckshändelsen i fritext nämnde en
större del (19 % av fritextsvaren) avsmalningar, vägavspärrningar och
trafikskyltar som olycksorsaken. En kraftig inbromsning eller fall av en eller
flera cyklister framför är också orsakar som angavs ofta.
Även olyckor i samband med andra motorfordon i trafiken omnämns och
inkluderar bl.a. avsmalning av ett körfält för mötande trafik men även bussar
som svänger ut eller in från hållplatslägen.

Vad hände vid olyckan? (fritextsvar; n=200)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Avsmalning / avspärrning / trafikskylt orskade…
Kraftig inbromsning framför mig
Flera cyklister föll i klunga /körde in i varandra
Annan cyklist föll framför mig
Jag körde in i annan cyklist
Annan cyklist körde in i min cykel
Krasch pga motorfordon
Jag föll
Trängsel orsakade olyckan
Annan cyklist körde in i min cykel/jag föll vid depån
Underlaget /kantsten gjorde att jag föll
Tekniska problem
Annat

19%
15%
13%
12%
10%
9%
7%
6%
3%
3%
2%
2%
2%

Figur 3-13 Vad hände vid olyckan? (fritextsvar; n=200)

Spelar vana att cykla i klunga någon roll?
För att undersöka om vanan att cykla i klungan påverkar risken för olyckor
undersöktes enkätsvaren utifrån den aspekten.
I figur 3-16 redovisas fördelningen av ”klungvana” för samtliga deltagare
samt endast för dem som har angivit att de har varit inblandade i en olycka.
Analysen visar att cyklister utan vana att cykla i klunga inte var
överrepresenterade bland olyckorna, snarare tvärtom. Av samtliga svarande
hade 30 % angivit att de inte hade någon vana av att cykla i klunga (mycket
ovan eller ovan).
Bland cyklisterna som har råkat ut för en olycka var den andelen lägre: 24 %
bland de lättare olyckorna och endast tre procent bland de svårare olyckorna.
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Olyckor i relation till vana att cykla i klunga
Samtliga deltagare utan olycka
Ja, svårare olycka (krävde vård)
Ja, lättare olycka (inget vårdbehov)

12%

18%

3%

44%

10% 14%
0%

37%

42%

34%
53%
35%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mycket ovan, har aldrig cyklat ihop med många cyklister innan Vätternrundan
Ovan, har sällan cyklat ihop med andra cyklister
Har viss vana av klungcykling.
Mycket van vid klungkörning, även i hög fart.
Figur 3-14 Olyckor i relation till vana att cykla i klunga. (n=4821)

Fördelningen bland cyklisterna med lätta olyckor är jämförbar med
fördelningen bland samtliga startande som inte råkade ut för en olycka, med
lätt underrepresentation av ovana cyklister. Bland cyklister som råkade ut för
en svårare olycka finns de ovana cyklisterna i stort sett inte med alls och
cyklister som anger sig vara mycket vana vid klungkörning är tydligt
överrepresenterade.
3.5

ANALYS OCH DISKUSSION

I följande avsnitt analyseras och diskuteras de redovisade resultaten
sammanfattningsvis. Det vi kan se är tydliga mönster i båda enkätsvaren och
på kartan som leder till ett antal slutsatser:
Interaktion med andra cyklister är en vanlig olycksorsak
I en stor del av de rapporterade olyckor var en medtävlande cyklist inblandad
– för 43% av olyckorna angavs att en medtävlande var orsaken, för 34%
angavs att en eller flera cyklister var inblandade. I det avseende skiljer sig
svaren från vardagscykling där singelolyckor dominerar. Den höga andelen
cykel-cykel olyckor som rapporteras är inte specifik för Vätternrundan men
snarare kännetecknande för motions- och tävlingscykling. I (Stigson et al.
2019)9 redovisas att 48% av de i studien registrerade olyckorna vid
motionslopp och träning utgjordes av cykel-cykleolyckor, 44% för licenserade
(tävling-) cyklister.
Trängsel leder till farliga situationer och olyckor
Efter ”medtävlande” så anges trängsel som den viktigaste orsaken för
inträffade olyckor, följt av avspärrningar eller skyltning. Även för ”nästanolyckor” framgår samma bild. Detta bekräftar slutsatserna i en tidigare studie

Stigson, H., Åman, M., Larsson, M. (2019) Incidence of Acute Injuries among Licensed and NonLicensed Cyclists using Insurance Registry Data.In: International Research Council on Biomechanics of
Injury, IRCOBI (ed.), 2019 IRCOBI Conference Proceedings: International Research Council on the
Biomechanics of Injury

9
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om olyckor under Vätternrundan som krävde sjukhusvård10. Trängsel
uppstår vid avsmalningar av körfältet eller när hastigheten överraskande
minskar. I dessa situationer minskar sidomarginalerna och risken att styret
eller pedalerna hakar fast i en medcyklist eller ett hinder ökar. Även
sannolikheten för påkörningar ökar om bakomliggande cyklister inte hinner
anpassa sin hastighet i tid. Vidare ökar trånga situationer risken för en
”snöbollseffekt” av olyckor vid höga cyklistflöden, eftersom en fallande
cyklist kan utgöra ett oväntat hinder samtidigt som platsen att väja är
begränsad.
Avsmalningar och trånga passager men även situationer med snabba
hastighetsändringar bör därför i största möjliga mån undvikas. Där de är
oundvikliga, bör de ske så gradvis och utdraget som möjligt för att ge
cyklisterna mer tid för anpassning.
Skyltning och varningssignaler behöver ta hänsyn till att sikten för cyklister i
större grupper är begränsad och att efterliggande cyklister kan överraskas av
situationen. Detta kan innebära att varningssignalerna behöver vara högre så
att även bakomliggande cyklister kan uppfatta de tidigt, eller kombineras
med varningar genom markering i körbanan.
Avspärrningsmaterial bör vara förlåtande – exempelvis genom en
utformning där inte cykelstyren eller pedaler kan haka fast och orsaka fall.
Tätorter verkar vara mer riskfyllda
Sträckor genom större tätorter, främst Jönköping, upplevs som farligare och
där sker även en högre koncentration av olyckor under Vätternrundan.
Delförklaringar kan vara att trafikmiljön är mer komplex och innebär fler
riktningsändringar och korsningar och större risk för trängsel. Vidare finns i
tätorterna mer annan trafik i rörelse, både biltrafik men även gående som
inte förekommer i samma utsträckning utanför tätorterna.
Risken för olyckor ökar mot slutet av rundan
Utöver delsträckan genom Jönköping sticker avsnittet mellan Askersund och
Motala ut. Sträckan pekas ut som farlig av många svarande och det finns en
hög koncentration av ”nästan-olyckor” på avsnittet. Verkliga olyckor är mer
spridda men även här finns en förhöjd koncentration på delsträckan. Vid
Folksams undersökning 2017 pekades delsträckan ut som den med flest
olyckor med vårdbehov11
En trolig förklaring varför avsnittet upplevdes som otrygg är att bansträckan
på det avsnittet i stor utsträckning ligger på riksväg 50 där biltrafiken
upplevs som ett riskmoment.
En ytterligare förklaring för förhöjd risk på avsnittet är cyklisternas trötthet.
Delsträckan utgör sista sjättedelen av loppet och deltagarna har då redan
cyklat runt 250 km. Det kan därför antas att cyklisterna vid det tillfället är
påtagligt trötta med sjunkande koncentrationsförmåga och uppmärksamhet

K.Sillén, V.Wallenius, 2019: Rates and types of injuries during the three consecutive years 2016 to 2018
of the Vätternrundan – On of the world’s largest and longest bicycle races. Trafic Injury Prevention,
2019;20(7): 749-752 samt

10

H.Stigson, 2017: Inspektion olycksdrabba sträckning Vätternrundan 2017. Workshop-presentation,
2017-11-20

11
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vilket ökar risken för felbedömningar och långsammare reaktion vid
oväntade händelser.
Erfarna cyklister i klunga är mer utsatta för olyckor med vårdbehov
Enkätsvaren visar att cyklister utan eller med endast liten erfarenhet av att
cykla i grupp inte drabbades oftare än mer rutinerade klungcyklister, snarare
tvärtom. Bland cyklisterna som krävde vård för en olycka fanns nästan inga
utan vana att cykla i klunga. En tänkbar anledning är att cyklisterna som är
vana eller mycket vana att cykla i klunga troligen tillhör de snabbare
cyklisterna och att hastigheten i sig påverkar olycksförloppet, samt att denna
grupp möjligen tar större risker. Vidare kan den gruppen antas cykla i tätare
klungor med korta avstånd mellan cyklisterna vilket leder till mindre
marginaler och mindre tid att reagera på oväntade händelser.
En intressant fråga att undersöka vidare är om cyklister i fasta grupper, som
kör hela loppet i en egen, sluten klunga, drabbas mindre av olyckor än
cyklister som cyklar i klungor som uppstår spontant eller som byter klunga
under loppet. Cyklister i fasta grupper kan förmodas träna ihop och ha en väl
fungerande kommunikation och rutin inom gruppen, något som är svårare
att uppnå när klungor bildas spontant. Frågan går dock inte att besvara
utifrån informationen från enkätstudien.
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4 Delstudie 3: Kvalitativa intervjuar
med cyklister
4.1

INLEDNING

I denna delrapport redovisas resultat från uppföljande intervjuer med ett
begränsat antal cyklister som har råkat ut för en svårare olycka under
Vätternrundan 2019.
Syftet med intervjustudien är att få en fördjupad förståelse för förloppet av
svårare olyckor och vad som har orsakat dem. Svårare olycka definieras här
som olyckor som krävde vård.
4.2

METOD

Från deltagarenkätens samtliga svar sorterades de 36 respondenter ut som
uppgett att de:
•
•

hade råkat ut för en svårare olycka som krävde vård samt
har medgivit att bli kontaktade för fördjupande följdfrågor.

Dessa cyklister kontaktades via e-post och 12 ställde upp på en
telefonintervju. Två av de deltagande respondenterna hade minnesluckor om
händelseförloppet och hänvisade till medcyklister från samma klunga som
hade blivit vittne till olyckan och bedömdes att bättre kunna beskriva
händelseförloppet. För dessa två olycksdrabbade cyklister kommer
skildringen av olycksförloppet därför från medcyklister.
Inför varje intervju sammanställdes respondentens enkätsvar och den
geografiska positionen som angetts för olyckan. Utifrån denna
sammanställning formulerades ett antal frågor med utgångspunkt i
respektive respondents enkätsvar. Intervjuerna följde således en semistrukturerad form där enkätsvaren utgjorde strukturen och följdfrågorna
syftade till att djupare förstå den enskilde cyklistens upplevelse.
Telefonintervjuerna genomfördes under augusti-september 2019, mellan en
och en halv till två månader efter Vätternrundan 2019.
4.3

RESULTAT

Intervjuresultaten visar på två separata, men relaterade omständigheter som
respondenterna anser ha orsakat olyckan. Dessa kategoriseras nedan som
trafikrelaterade och beteenderelaterade omständigheter. Flera respondenter
uppger en kombination av bägge kategorier som orsak till olyckan.
Trafikrelaterade omständigheter
Åtta respondenter anger refuger/gatsten eller tillfälligt utsatt
trafikomläggningsmaterial som orsak till olyckan. Av dessa uppger tre
cyklister att nya inslag av fast infrastruktur i gatubilden jämfört med tidigare
Vätternrundor skapat överraskningsmoment som lett till olycka. En cyklist
uppger att orsaken till fall troligen var frästa räfflor i vägens mittlinje där
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cyklisten tappade balansen i samband med att cyklistens klunga körde om en
långsammare grupp.
Fyra cyklister uppger att tillfälligt utsatt material orsakat olyckan. Alla fyra
identifierar utplacerade sidomarkeringsskärm X3 (se bild 3-1.) i samband
med avsmalning av körbanan som direkt orsak. Samtliga uppger att skärmen
är för låg och att endast cyklister med fri sikt framåt hinner uppfatta dem och
att cyklister bakom har mycket svårt att se dem, med påkörning som följd.

Bild 4-1 Sidomarkeringsskärm X3 (källa: https://www.vagjobb.se/sidomarkeringsskarmar/)

Två cyklister uppger också att avsmalningen varit för skarp och att de ej
hunnit anpassa farten och placera sig i det smalare utrymmet och istället
krockat med sidomarkeringsskärmen (se bild 4-2 för exempel från riksväg 50
strax före Motala).

Bild 4-2 Trafikomläggning riksväg 50. Omläggningssträcka beräknad i bild på fem billängder plus
köavstånd (källa: originalbild Matias Nordlund)
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Beteenderelaterade omständigheter
Tre cyklister anser att olyckan hade orsakats av att deltagare som var ovana
vid klungkörning blandat sig i den egna klungan. Problemen upplevs vara att
de ovana deltagarna cyklar odisciplinerat och ej uppfattar eller för tecken
vidare bakåt i leden. Två cyklister säger att olyckan berott på att en snabbare
klunga kört om en långsammare och att någon vinglat till och orsakat
sammanstötning mellan snabbare och långsammare cyklist. I bägge fallen
hörde respondenten till den snabbare klungan.
En av de intervjuade upplevde att det egna beteendet varit den starkast
bidragande orsaken till olyckan genom trötthet och ouppmärksamhet i
samband med hastighetsförändring.
Önskemål
Tre av cyklisterna uttrycker tydlig frustration över biltrafiken och ifrågasätter
varför kritiska partier ej stängs av för trafik under loppet. Framförallt
upplevs otrygga situationer som en konsekvens av att cyklisterna ej får
tillräckligt utrymme på grund av övriga trafikanter.
Fyra cyklister önskar tydligare information och utbildning kring
klungkörning och cykel-vett i samband med anmälan. En respondent föreslår
att det presenteras statistik över antalet olyckor som sker på grund av ovana
att cykla i klunga för att belysa vikten av problemet. Två av dessa cyklister
föreslår vidare att solocyklister bör starta efter grupper av cyklister med egna
klungor i varje startgrupp för att inte störa ordningen i grupper av cyklister
som tränat tillsammans.
Fyra respondenter önskar bättre skyltning anpassad för cyklister. Samtliga
fyra poängterar att skyltning måste bli högre för att cyklisterna ska se den.
Förändring över tid
De sex respondenter som cyklat Vätternrundan under flera år delar
uppfattning att tempot ökat med åren och uttrycker att det ökar risken för
olyckor. Det finns dock en stor spridning i hur problematiskt detta uppfattas.
Två cyklister menar att det måste poängteras från arrangörens sida att detta
är ett motionslopp på öppna vägar, ingen tävling och att cyklisternas
risktagande ska anpassas därefter. Andra ser olycksrisken som ofrånkomlig
och att förändring av bansträckning av säkerhetsskäl inte är önskvärt då det
skulle försvåra jämförelser av resultat över tid.
Citat från intervjuerna
På figur 4-3 och 4-4 presenteras citat från intervjuerna kopplad till platsen
för respondentens olycka.
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Vittnesmål

"Det gick nerför i 40-50 km/h och vi
körde om en långsammare klunga. Vi är
vana att cykla fort tillsammans men
troligtvis hamnade jag i den frästa
mittlinjen och tappade balansen."
"Har cyklat sen 2004 och det har blivit
hetsigare, framförallt med fler stora
klungor som trängs och kör fort"

"Plötsligt står fem konor mitt i vägen och vi ska
tydligen cykla i väggrenen. Endast förste man i vår
klunga såg hindret men konorna kom så snabbt att
ingen hann ge tecken."
"Skyltar som informerar att vägbanan ändras kan EJ
sitta i markhöjd. De måste sitta HÖGT och vara
synliga på avstånd"
- Respondent 5072, Bruten axel och svåra skrapsår
efter kollision med sidomarkeringsskylt

-Respondent 2730, Medvetlös och
skrapsår efter krasch i samband med
omkörning.

"Min klunga hade kört om en långsammare
och jag ställde mig upp för att kolla att
teamet satt ihop. Av någon anledning vred
jag styret och och det blev tvärstopp."
"De farligaste situationerna uppstår när
snabba grupper når ikapp långsamma,
kanske kan man släppa iväg de stora SUBgrupperna tidigare på fredag istället."
-Respondent 1668, Bruten axel och skrapsår
efter omkullkörning i samband med
omkörning av långsammare cyklister.

"Solocyklister i svansen bakom klungan framför
panikbromsade utan att ge tecken bakåt."
"Det bästa vore om solocyklisterna startar efter
klungorna i varje startgrupp så de inte åker in
emellan oss i klungorna."
-Respondent 3687, Bruten axel, hjärnskapning mm.
efter klungkrasch i samband med hastig
inbromsning av framförvarande cyklist.

"En annan cyklist fick in sin trampa i mitt hjul, jag
smällde rakt ner i asfalten. Vägen var bra med ingen
trafik men hon låg jättenära och inte i två par som vi
andra."
"Jag känner mig oskyddad och tror inte jag vill cykla i
klunga igen"
-Respondent 4402, Blåslagen höft, skrapsår på
hand, armbåge och axel i samband med kollision med

"Tyvärr så såg jag inte den blå
hänvisningsskylten som stod innan rondellen
mot Bankeryd"
"Det är viktigt att märka upp även dessa
skyltar, de är ca 50 cm lägre än de oranga
skyltarna.
Mycket trist att behöva bryta ett
motionslopp pga. en jäkla skylt"

"Vi körde SUB-7 och är vana att ge tecken och köra
tätt i klunga men det var en ny refug nedanför backen
efter Kaxholmen. Det gick i 76 km/h och min lagkramat
missade påbudsmärket att hålla till höger".
"Tycker vättern sköter säkerheten så bra man bara
kan. Det är inga avstängda vägar och det vet alla som
anmäler sig"

-Respondent 1458, Svåra skrapsår efter
kollision med skylt vid rondell.

-Respondent 625, lagkamrat till cyklist som bröt
revben mm. efter kollision med gatsten.

"Jag låg femma i vänsterled inför en korsning och
såg plötsligt en kon bredvid mig. De första tre
leden klarade konen men vi andra smällde in i
gummifoten på olika konor."
"Man borde skylta tidigare och sätta plastband
mellan konorna och ballonger på dem så de syns."
-Respondent 4703, Bruten handled efter kollision
med sidomarkeringsskylt.

"Vi hade passerat en trång passage och har fått upp farten i
klungan igen. Kör om en annan grupp men vänder mig om
kort och hamnar utanför mitt led, krockar med cyklist och tar
med henne i fallet."
"Jönköping är trångt, har varit nära att smälla tidigare. Man
vill gärna trycka på och behålla fart där. Kanske går det att
hitta en annan infart?"
-Respondent 732, Bruten hand och svåra skrapsår efter
kollision med annan cyklist.

Bild 4-3: Exempel på vittnesmål av respondenter
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Vittnesmål 5072

"Plötsligt står fem konor mitt i vägen och vi ska tydligen cykla i väggrenen. Endast
förste man i vår klunga såg hindret men konorna kom så snabbt att ingen hann ge
tecken."
"Skyltar som informerar att vägbanan ändras kan EJ sitta i markhöjd. De måste
sitta HÖGT och vara synliga på avstånd"
- Respondent 5072, Bruten axel och svåra skrapsår efter kollision med
sidomarkeringsskylt.

Bild 4-4: Vittnesmål av respondent 5072
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4.4

ANALYS OCH DISKUSSION

Av olyckorna som orsakats av trafikrelaterade omständigheter bedöms de
som skett i samband med tillfälligt utsatt material som mest intressanta i
samband med denna studie. Trafikomläggning och sidomarkeringsskyltarna
som pekats ut ovan ligger mer inom ramen för arrangörens möjligheter att
påverka än permanenta refuger eller andra fasta inslag i gatubilden, även om
dessa möjligen också bör märkas ut tydligare. Ansvaret för den permanenta
infrastrukturen ligger dock hos väghållaren.
Olyckorna relaterade till sidomarkeringsskärm har skett i klungor där de
första cyklisterna uppfattat hindren men ej hunnit kommunicera bakåt i
leden. Respondenterna är här samstämmiga i att olycka skedde som en
direkt konsekvens av att man ej upptäckt hindren i tid. Utifrån
intervjusvaren bör således tidigare och tydligare skyltning eller andra sätt att
uppmärksamma cyklisterna på en kommande förändring eftersträvas för
denna typ av omledning. Skyltar bör vara högre för bättre synlighet och
uppställda på ett sätt som gör det tydligt att den enskilda skylten är en del i
en större omledning eller avsmalning. Andra tänkbara lösningar är
markeringar på körbanan, användning av ljussignaler eller taktil
återkoppling genom underlag som skapar vibrationer.
I situationer där funktionärer finns på plats bör dessa vara placerade i god tid
innan omledning eller avsmalning.
Figur 4-2 visar omledningen som en respondent anser orsakat olycka på
riksväg 50 strax innan Motala. Avsmalningens längd uppskattas till cirka 35
meter. På den sträckan halveras cyklisternas tillgängliga körfält. Cyklisten i
fråga höll vid olyckan 30-40 km/h, vilket motsvarar ca. 10 m/s. Givet denna
hastighet har cyklister i en grupp som ej uppfattar skyltningen i god tid
mindre än fyra sekunder på sig att omgruppera innan körfältets bredd
halverats. Problematiken förstärks av att cyklister i klunga både tenderar att
hålla högre hastighet och ha sämre sikt framåt i markhöjd.
Olyckor orsakade av beteenderelaterade omständigheter anses utifrån
intervjusvaren bäst motverkas genom mer informationsinsatser från
arrangörens sida inför loppet. Tips för hur man säkert cyklar i grupp
avseende avstånd, teckengivning och omkörning bör prioriteras.
Etikettsregler för att åka med i spontana klungor eller sedan tidigare
sammansvetsade grupper kan också med fördel formuleras och
kommuniceras till anmälda cyklister.
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5 Övergripande slutsatser och
rekommendationer
I detta kapitel redovisas övergripande slutsatser och lärdomar från de ovan
beskrivna resultaten av mät- och observationsstudien, enkästudien och
kvalitativa intervjustudien.
5.1

SLUTSATSER KRING METODER:

Det var osäkert om det valda mätsystemet (Viscand) skulle kunna hantera så
stora flöden av cyklister, särskilt att separera enskilda cyklister i tät grupp.
Det visade sig dock att mätningen fungerade tillförlitligt. Mätningarna från
Vätternrundan kunde vidare användas för att ”träna upp” systemets AIalgoritmer så att framtida mätningar blir än mer tillförlitliga. Metoden visade
sig därmed vara ett kraftfullt verktyg vid analys av detaljer i trafiksituationer
och ruttval.
Observationsstudierna tillförde kompletterande information och
rekommenderas även för framtida mätningar eftersom de tillför kvalitativ
information och en bättre förståelse för tolkningen av datan. Vidare
möjliggör observationsstudier på plats att upptäcka situationer som kan
befinna sig utanför mätområdet eller inte uppfattas av kamerasystemet,
vilket var fallet på mätplats två.
Enkätverktyget Maptionnaire är ett relativt nytt verktyg som möjliggör
insamling av enkätdata kopplad till en specifik geografisk position och med
detta gick det enkelt att identifiera geografiska mönster av farliga situationer,
olyckor, eller nästan-olyckor. Verktyget är mycket användbar för enkäter där
lokalisering är viktig, exempelvis för att identifiera vilka platser trafikanter
upplever som riskfyllda eller var olyckor koncentreras och för att se om det
finns korrelationer till andra svar.
De använda metoderna kompletterade varandra, med detaljmätning och
observation av enstaka platser och kartläggning av övergripande strukturer
längs hela leden. Den kombinationen av analysverktyg kan rekommenderas
för stora motionslopp som Vätternrundan men även för större
sammanhängande trafiksystem/vägnät, exempelvis i en tätort.
5.2

SLUTSATSER KRING TRAFIKSÄKERHET

Skyltning och avspärrningar ökar inte alltid säkerheten.
Varje avspärrning eller skylt som ställs i eller nära vägbanan skapar en risk i
sig. Den kräver uppmärksamhet från föraren, kräver justering av ruttvalen
och kan skapa en avsmalning eller risk för kollision. Det behöver därför alltid
avvägas om skylten eller avspärrningen verkligen behövs och om den
verkligen bidrar till ökad säkerhet. På de undersökta platserna hade
olycksrisken troligen minskat med färre men mer strategiskt placerade
skyltar och avspärrningar.
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Genvägar kommer att användas
Om det finns synliga genvägar genom en korsning eller luckor i en
avspärrning som kan utnyttjas för att korta sträckan eller bibehålla farten så
kommer de att användas av en del av cyklister. I situationer där det bedöms
som olämplig av säkerhetsskäl behöver dessa genvägen ”stängas” – genom
att bryta siktlinjen och fysiskt stänga luckorna, till exempel med textila
avspärrningar eller band. Om det däremot inte utgör en säkerhetsrisk att
cyklister genar, behöver inte avspärrningar sättas upp i onödan – se exemplet
från mätplats 1.
Rätt placering och materialval ökar säkerheten
Placeringen av skyltar och avspärrningsmaterial behöver övervägas noga i
förhållandet till den önskade sträckningen. Placeringen påverkar vägvalet då
cyklister även följer felaktig skyltning (se mätplats 1).
Vid uppställningen behöver beaktas hur materialet påverkar den upplevda
bredden av körfältet utifrån ett cyklists perspektiv och vilka sidomarginaler
som finns. Detta är särskilt viktigt i tät trafik och när passagen är trångt och
där marginalerna till hinder är små. I dessa situationer får inget sticka ut i
körbanan, varken skyltar eller fötter av avspärrningar eller
markeringsskärmar.
I trånga lägen finns det hög risk att haka fast styret eller pedaler i andra
cyklister eller avspärrning. Genom att använda avspärrningsmateriel med
förlåtande utformning som inte leder till fall vid kontakt kan olycksrisken
begränsas. Avspärrningsmaterial som kravallstaket är därför inte väl lämpad
i situationer där trängsel och små sidomarginaler kan förväntas.
Avsmalningar skapar trängsel och farliga situationer
Avsmalningar och snabba hastighetsändringar är tydligaste riskmoment,
särskilt vid höga cyklistflöden. De skapar riktningsändring och trängsel och
ökar risk för olyckor där cyklister hakar i varandra eller krockar. Även risken
för kollision med vägmaterial ökar. Deras användandet ska minimeras så
mycket som möjligt och när körbanan smalnas av ska det göras så graduellt
som möjligt. Cyklister behöver varnas i god tid innan avsmalningen.
Varningsskyltar behöver sättas upp på ett sätt så att de syns även för cyklister
som cyklar längre bak i klungan, exempelvis med högre markeringsskärmar.
Även andra sätt att uppmärksamma cyklister utan bra sikt framåt på den
kommande förväntningen bör övervägas, exempelvis markeringar på
körbanan.
Cyklister från olika riktningar kan samsas i en korsning
Erfarenheten från mätpunkt 2 (Karlsborg) visade att det fungerar
konfliktfritt att väva ihop cyklister från olika riktningar i en korsning, även
vid höga flöden. En förutsättning är dock att sikten åt samtliga håll är god
och att körbanan är tillräcklig bred.
Delsträckor där cyklisten samsas med andra trafikanter har störst
riskpotential
Omnämnanden av farliga situationer, nästan-olyckor och olyckor i
enkätstudien visar på en viss klustertendens: Antalet farliga situationer ökar i
större tätorter såsom Jönköping. Det är i dessa trafikmiljöer cyklisterna
möter andra trafikanter och måste samsas på samma vägar. Ett större antal
omnämnanden påträffades även på delsträckan mellan Askersund och
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Motala längs väg 50. Här samsas cyklisterna med motorfordon som i sig är
en säkerhetsrisk. Men även faktorer som trötthet och utmatning spelar in då
det är sista delsträckan inför målet. Ett sätt att öka trafiksäkerheten på de
mest farliga platser är att hitta alternativa rutter där det går eller att separera
de olika trafikanterna tydligt genom avspärrningar.
5.3

ÖVERFÖRBARHET AV RESULTATEN

De ovan redovisade slutsatserna och lärdomarna avser de resultaten som
kom fram i de tre delprojekten i Vätternrundan. En del av aspekterna är
specifika för Vätternrundan och cykellopp. En stor del av resultaten och
slutsatserna bedöms dock även vara överförbara till omledningar och
tillfälliga avspärrningar för vardagscykling. Flera av aspekterna är även
relevanta för utformningen av fast cykelinfrastruktur.
Konkret rekommenderas:

5.4

•

Att undvika onödiga avsmalningar eller riktningsändringar,

•

att alltid avväga om en skylt, markör eller avspärrning ökar
säkerheten så mycket att det motiverar den risken som den själv
utgör. I många fall är färre skyltar och markörer bättre än fler,

•

att skylta korrekt och logiskt och tänka genom skyltningen utifrån
cyklistens perspektiv,

•

att varna i god tid, med hög synlighet även för bakomliggande,

•

att använda höga skyltar på vägbanan och/eller belysning eller
markeringar på körbanan för att även varna bakomliggande cyklister,

•

att utveckla förlåtande avspärrningar – där det inte går att haka fast
och inget sticker ut, samt

•

att stänga siktlinjen för genvägar som ej önskas.
VIDARE FORSKNINGSBEHOV

Vätternrundan är en bra testbädd för att undersöka cyklisters beteende i en
speciell anpassad miljö. För att få mer omfattande kunskap för hur resultaten
kan överföras till vardagscykling och cykelinfrastrukturplanering behövs det
dock vidare forskning.
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Bilaga 1: Deltagarenkät
INLEDNING
I denna bilagan presenteras deltagarenkäten – introduktionsbrevet samt
enkätfrågorna i ordningsföljd.
INTRODUKTIONSBREV
Inbjudan till att delta i enkätstudien skickades ut till deltagarna av 2019-års
Vätternrundan som var mottagare till Vätternrundans nyhetsbrev. Nedan
redovisas introduktionsbrevet på svenska, motsvarande brev skickades ut på
engelska till mottagare av det engelsspråkiga nyhetsbrevet.
Ämne: Vätternrundan – dina upplevelser kring säkerhet
Hej!
Du har nyligen deltagit i Vätternrundan, grattis!
Vi som anordnar Vätternrundan gör allt vi kan för att göra loppet till en så
trevlig och säker upplevelse som möjligt. För att kunna öka trivseln och
säkerheten än mer jobbar vi kontinuerlig med att hitta sätt att förbättra
loppet.
För att kunna göra det behöver vi din hjälp. Som en del av ett
forskningsprojekt kring cykelsäkerhet vill vi ställa några frågor till dig
kring årets Vätternrundan. Det ska hjälpa oss att identifiera platser,
sträckor och situationer som kan göras säkrare.
Enkäten tar cirka 15-20 minuter att besvara och nås genom denna länk.
Tack så mycket för din hjälp att göra Vätternrundan än säkrare och
trevligare!
Vätternrundan
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1. WEBBENKÄTENS STARTSIDA MED INTRODUKTIONSTEXT
Tack för att du deltar i enkäten kring säkerhet under Vätternrundan!
Enkäten är en del i ett forskningsprojekt kring cykelsäkerhet som ska bidra
till ökad säkerhet under Vätternrundan och andra cykelevent samt till bättre
kunskap om hur vägar, korsningar och omledningar kan göras säkrare för
cyklister. Projektet drivs av Koucky & Partners i samarbete med Folksam och
Vätternrundan och finansieras av Trafikverkets Skyltfonds och Folksams
Forskningsstiftelse.
Du kommer att få en rad frågor kring dina upplevelser under Vätternrundan,
där du även kan peka ut på kartan var du har råkat ut för en olycka eller
upplevt en farlig situation.
Dina uppgifter anonymiseras i utvärderingen och svaren används enbart för
detta projekt och lämnas inte vidare. Tack för din tid och din hjälp!
STARTA ENKÄTEN
2. FRÅGOR OM DIG SOM CYKLIST (TILL ALLA)
Dessa frågor är för att se om cykelvana och klungvana har någon
betydelse.
2.1: Hur många mil burkar du cykla per år? Uppskatta förra årets
cykelsträcka (all cykling).
q 0-1000 km
q 1000-2000 km
q 2000-3000 km
q 3000-4000 km
q 4000-5000 km
q 5000-6000 km
q 6000-7000 km
q 7000-8000 km
q 8000-9000 km
q 9000-10 000 km
q Mer än 10 000 km

2.2: Hur mycket har du tränat cykling under perioden från mars 2019
fram till Vättenrundan, i snitt? )
q 0-1 mil per vecka

q

12-13 mil per vecka

q 2-3 mil per vecka

q

13-14 mil per vecka

q 3-4 mil per vecka

q

14-15 mil per vecka

q 5-6 mil per vecka

q

15-16 mil per vecka

q 7-8 mil per vecka

q

17-18 mil per vecka

q 8-9 mil per vecka

q

18-19 mil per vecka

q 9-10 mil per vecka

q

19-20 mil per vecka

q 10-11 mil per vecka

q

Mer än 20mil per vecka

q 11-12 mil per vecka
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2.3: Hur van är du att cykla i klunga eller grupp?
Uppskatta din vana på en skala 1-5, där:
1 – står för: mycket ovan, har aldrig cyklat ihop med många cyklister innan
Vätternrundan
5 – står för: mycket van vid klungkörning, även i hög fart, tränar minst en
gång i veckan i grupp, van vid ledarbyten, handsignaler mm.

2.4. Bakgrundsfrågor, cykelvanor
Tränar du cykling i en klubb?
q Ja
q Nej

2.5. Hur många gånger har du deltagit i cykellopp eller tävlingar innan
årets Vätternrunda under de senaste 5 åren?
q Aldrig, det är första gången
q 1-2 gånger
q 2-5 gånger
q 5-10 gånger
q Fler än 10 gånger

3: GENERELLA BAKGRUNDSFRÅGOR (TILL ALLA)
3.1: Kön
q Kvinna
q Man
q Vill inte uppge

3.2 Vilken åldersgrupp tillhör du?
q 15-19 år
q 20-30 år
q 31-40 år
q 41-50 år
q 51-60 år
q 61 år och äldre
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4: BAKGRUNDSFRÅGOR KRING DITT DELTAGANDE I ÅRETS
VÄTTERNRUNDA (TILL ALLA)
Dessa frågor är för att utifrån placering av en ev. olycksplats kunna
uppskatta hur lång tid cyklisten har cyklat vid olyckshändelsen samt vilken
tid det har hänt (bl.a. för att se om det var mörkt då). Samt för att se om
lopp-tiden spelar någon roll.

4.1. När startade du? 30 min-intervaller, ev ”slider”?
q 19:30-20:00

q

03:00-03:30

q 20:00-20:30

q

03:30-04:00

q 20:30-21:00

q

04:00-04:30

q 21:00-21:30

q

04:30-05:00

q 21:30-22:00

q

05:00-05:30

q 22:00-22:30

q

05:30-06:00

q 22:30-23:00

q

06:00-06:30

q 23:00-23:30

q

06:30-07:00

q 23:30-24:00

q

06:30-07:00

q 00:00-00:30

q

06:30-07:00

q 00:30-01:00

q

06:30-07:00

q 01:00-01:30

q

12:00-12:30 (SUB-grupp)

q 01:30-02:00

q

12:30-13:00 (SUB-grupp)

q 02:00-02:30

q

13:00-13:30 (SUB-grupp)

q 02:30-03:00

4.2. På vilken tid avslutade du Vätternrundan?
q Under 7 timmar

q

14-15 timmar

q 7-8 timmar

q

15-16 timmar

q 8-9 timmar

q

16-17 timmar

q 9-10 timmar

q

18-19 timmar

q 10-11 timmar

q

19-20 timmar

q 11-12 timmar

q

Över 20 timmar

q 12-13 timmar

q

Jag bröt loppet (à följdfråga 4.3)

q 13-14 timmar
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4.3 FÖLJDFRÅGA; ENDAST OM ”Jag bröt loppet” i 4.2
4.3.1 Du bröt loppet. Ange gärna varför.
q Utmattning
q Olycka
q Tekniska problem
q Annat

4.3.2. Beskriv gärna varför du bröt loppet
FRITEXT

5: GENERELLA FRÅGOR TILL UPPLEVT SÄKERHET & TRYGGHET
OCH OLYCKOR (TILL ALLA)
5.1. Hur säker och trygg har du upplevt Vätterundan?
Skala från 1-5

5.2. Har du råkat ut för en olycka under årets Vätternrunda?
q Ja, svårare olycka (krävde vård)

(à till frågeblock 6)

q Ja, lättare olycka (inget vårdbehov) (à till frågeblock 6)
q Nej (à till frågeblock 7)

6: SPECIFIKA FRÅGOR KRING OLYCKAN (ENDAST TILL DE SOM HAR
ANGETT ”JA” I 5.2.)
6.1. Var på sträckan skedde olyckan?
Placera gärna olycksplatsen på kartan. Du kommer att få följdfrågor kring
olyckan på den utpekade platsen. Om du har råkat ut för flera olyckor,
markera samtliga platser.
Kartformulär, med Vätternrundan-sträckan inlagd
(-> för varje punkt som sätts kommer deltagaren till frågeblocket 6.2 till
6.10).
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6.2. Vad hände?
Kryssa vad som beskriver olyckan, det går att välja flera svar. Beskriv gärna
även i fritext.
q Det var en singelolycka, ingen annan cyklist eller fordon var inblandad.
q Jag tappade balansen och ramlade.
q Jag körde in i en fast trafikskylt eller stolpe och ramlade.
q Jag körde in i tillfälligt utställt material längs banan (Vätterundan-skyltning, avspärrningarna)
q Jag körde in i en väg- eller trottoarkant och ramlade.
q Jag körde in i ett potthål och ramlade.
q En eller flera andra cyklister var inblandad
q Jag körde in i en annan/andra cyklister
q Jag blev påkört av annan/andra cyklister
q Jag hakade fast i en annan cyklist
q Ett motorfordon var inblandad
q Jag körde in i ett motorfordon
q Jag blev påkört av ett motorfordon
q Jag ramlade i sidled.
q Jag flög över styret.

Beskriv med egna ord vad som hände: FRITEXT

6.3. Uppskatta din hastighet vid olyckstillfället.
Ungefär vilken hastighet hade du i kollisionsögonblicket/Skadeögonblicket?
q <10 km/h
q 10-20 km/h
q 20-30 km/h
q 30-40 km/h
q >40 km/h

6.4 Bromsade du precis innan olyckan?
q ja
q nej
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6.5 Väjde du precis innan olyckan?
q ja
q nej

För vad? FRITEXT

6.6. Beskriv banan vid olycksplatsern.
Kryssa vad som beskriver platsen, det går att välja flera svar. Beskriv gärna
även i fritext.
Typ av terräng
q Brant nedförsbacke
q Lätt nedförsbacke
q Uppförsbacke
q Plan mark
Beläggning/Underlag
q Torr asfalt
q Våt asfalt
q Lösgrus
Typ av terräng
q Raksträcka
q Snäv kurva
q Vid kurva
Situation
q Öppen bilväg
q Cykelbana
q Korsning, utan avspärrningar
q Korsning, med avspärrningar
q Avsmalning
q Annat, ange: FRITEXT
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6.7. Beskriv varför olyckan skedde.
Du kan välja flera svarsalternativ. Skriv 1 bakom den viktigaste orsaken, 2 för
en sekundär orsak (om det finns.). Beskriv gärna även i fritext.
q Jag var själv orsaken (pga trötthet, oaktsamhet)
q Jag var distraherat eftersom jag tittade på cykeldatorn, mobil eller klockan.
q Utrustningen var orsaken, tekniskt problem
q Väglaget var orsaken
q Mörker/dålig sikt var orsaken
q Medtävlande orsakade olyckan
q Annat fordon orsakade olyckan
q Trängsel var orsaken
q Avspärrningen eller en skylt var orsaken.
q Banans utformming var orsaken

6.8. Beskriv vilka följder olyckan fick för dig.
Du kan välja flera svarsalternativ.
q Lätta skavsår
q Svåra skavsår
q Stukning
q Benbrott
q Hjärnskakning
q Annat, ange: FRITEXT

6.9. Vilken vilka kroppsdelar träffades först?
q Hand

q

Knå

q Armbåge

q

Höft

q Axel

q

Annat, ange: FRITEXT

q Huvud

6.10 Fick du hjälp (flera svar möjliga)
q Nej, behövdes inte
q Nej, men hade behövt det
q Ja, av medtävlande
q Ja, av funktionär
q Ja, av sjukvårdspersonal, ambulans
q Ja, av åskådare
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7: FRÅGOR KRING ”NÄSTAN-OLYCKOR”
7.1. Har du råkat ut för en situation som nästan blev en olycka? Där du
kände att det kunde ha gått illa, men inget hände som tur var.
q Ja (à till frågeblock 8)
q Nej (à till frågeblock 9)

8: SPECIFIKA FRÅGOR KRING ”NÄSTAN-OLYCKOR”
8.1. Var på sträckan upplevde du ”nästan olyckan”?
Placera gärna platsen på kartan. Du kommer att få följdfrågor kring olyckan
på den utpekade platsen. Om du har råkat ut för flera olyckor, markera
samtliga platser. (-> för varje punkt som sätts – frågeblocket 8.2 till 8.7).
Kartformulär, med Vätternrundan-sträckan inlagd (och begränsat så att
det bara går att välja punkter på sträckan),

8.2. Vad kunde ha hänt?
Kryssa vad som beskriver den potentiella olyckan, det går att välja flera svar.
Beskriv gärna även i fritext.
q Det var en singelolycka, ingen annan cyklist eller fordon var inblandad.
q Jag tappade nästan balansen och ramlade.
q Jag körde nästan in i en fast trafikskylt eller stolpe och ramlade.
q Jag körde nästan in i tillfälligt utställt material längs banan (Vätterundan-skyltning, avspärrningarna)
q Jag körde nästan in i en väg- eller trottoarkant och ramlade.
q Jag körde nästan in i ett potthål och ramlade.
q En eller flera andra cyklister var inblandad
q Jag körde nästan in i en annan/andra cyklister
q Jag blev nästan påkört av annan/andra cyklister
q Jag hakade fast i en annan cyklist och föll nästan
q Ett motorfordon var inblandad
q Jag körde nästan in i ett motorfordon
q Jag blev nästan påkört av ett motorfordon

Beskriv händelsen med egna ord: FRITEXT
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8.3. Uppskatta din hastighet vid olyckstillfället.
Ungefär vilken hastighet hade du i kollisionsögonblicket/Skadeögonblicket?
q <10 km/h
q 10-20 km/h
q 20-30 km/h
q 30-40 km/h
q >40 km/h

8.4 Bromsade du precis innan olyckan?
q ja
q nej

8.5 Väjde du precis innan olyckan?
q ja
q nej
För vad? FRITEXT

8.6. Beskriv banan vid platsen där olyckan nästan inträffade.
Kryssa vad som beskriver platsen, det går att välja flera svar. Beskriv gärna
även i fritext.

Typ av terräng

Typ av terräng

q Brant nedförsbacke

q

Raksträcka

q Lätt nedförsbacke

q

Snäv kurva

q Uppförsbacke

q

Vid kurva

q Plan mark
Beläggning/Underlag

Situation

q Torr asfalt

q

Öppen bilväg

q Våt asfalt

q

Cykelbana

q Lösgrus

q

Korsning, utan avspärrningar

q

Korsning, med avspärrningar

q

Avsmalning

q

Annat, ange: FRITEXT
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8.7. Beskriv vad som var orsaken för den farliga situationen.
Skriv 1 bakom den viktigaste orsaken, 2 för en sekundär orsak (om det
finns.). Beskriv gärna även i fritext.
q Jag var själv orsaken (pga trötthet, oaktsamhet)
q Jag var distraherat eftersom jag tittade på cykeldatorn, mobil eller klockan.
q Utrustningen var orsaken, tekniskt problem
q Väglaget var orsaken
q Mörker/dålig sikt var orsaken
q Medtävlande orsakade olyckan
q Annat fordon orsakade olyckan
q Trängsel var orsaken
q Avspärrningen eller en skylt var orsaken.
q Banans utformming var orsaken

9. FRÅGOR KRING FARLIGA ELLER OTRYGGA PUNKTER ELLER
STRÄCKOR
9.1. Har du upplevt vissa platser eller delsträckor som osäkra eller
otrygga?
q Ja (à till frågeblock 10)
q Nej (à till frågeblock 11)

10: SPECIFIKA FRÅGOR KRING ”FARLIGA ELLER OTRYGGA
STRÄCKOR”
10.1. Markera gärna platser (t.ex. korsningar, påfarter, depåin-/utfarter)
du har upplevt som farliga eller otrygga på kartan.
Du kommer att få följdfrågor kring varje utpekad plats. Du kan ange flera
platser ( för varje punkt som sätts – frågeblocket 10.2).
Kartformulär, med Vätternrundan-sträckan inlagd (och begränsat så att
det bara går att välja punkter på sträckan),
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10.2. Varför kände den utpekade platsen osäker eller otrygg?
q Dålig sikt
q Dålig belysning/mörker
q Trång passage eller korsning, trängsel uppstår
q Biltrafik
q Dåligt vägunderlag
q Farlig avspärrning
q Dålig skyltning/vägvisning
q Annat, ange: FRITEXT

Kommentera gärna: FRITEXT

10.3. Markera gärna avsnitt som du har upplevt som farliga eller
otrygga på kartan.
Du kommer att få följdfrågor kring varje utpekad stäcka. Du kan ange flera
sträckor
( för varje stäcka som sätts – frågeblocket 10.4).
Kartformulär, med Vätternrundan-sträckan inlagd (och begränsat så att
det bara går att välja avsnitt på sträckan OM DET GÅR, annars sträck),

10.4. Varför kände den utpekade stäckan osäker eller otrygg?
q Dålig sikt
q Dålig belysning/mörker
q Biltrafik
q Dåligt vägunderlag
q Dålig skyltning/vägvisning
q Annat, ange: FRITEXT
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11: FRÅGOR KRING RESAN TILL OCH FRÅN VÄTTERNRUNDAN
Avslutningsvis har vi några frågor kring hur du reste till och från
Vätterundan. Vi är intresserade av detta för att även resan till loppet kan vara
ett riskmoment.
11.1. Hur reste du till Motala/starten av Vätternrundan
q Jag cyklade
q Med bil, jag körde själv
q Med bil, annan förare
q Med buss
q Med tåg
q Annat, ange: FRITEXT

11.2. Hur långt reste du?
Uppskatta reslängden i km
11.2. När anlände du till Motala
q 1-2 timmar innan start
q 2-4 timmar innan start
q 4-12 timmar innan start
q 12-24 timmar innan start
q >24 timmar innan start

11.1. Hur reste du från Motala efter Vätternrundan
q Jag cyklade
q Med bil, jag körde själv
q Med bil, annan förare
q Med buss
q Med tåg
q Annat, ange: FRITEXT

11.2. När åkte du från Motala?
q 1-2 timmar efter målgång
q 2-4 timmar efter målgång
q 4-12 timmar efter målgång
q 12-24 timmar efter målgång
q >24 timmar efter målgång
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12: AVSLUTANDE FRÅGOR
12. Har du några synpunkter eller förslag hur säkerheten och
tryggheten för deltagarna i Vätternrundan kan förbättras?
FRITEXT

13: TACKTEXT
Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! Kul att du deltog i
Vätternrunda 2019.
Vi ses i Motala 2020!
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